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1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Der er tidligere (DHI 2007, DHI 2008, DHI 2011) foretaget modellering og vurdering af 

potentielle effekter af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”.  

I den seneste rapport blev det bl.a. vurderet at der ved gennemførsel af projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet” ville kunne ske en umiddelbar forøgelse af algebiomassen på op 

til 1,5 µg/l klorofyl a i april-maj, mens forøgelsen forventes at ligge på op til 1 µg/l klo-

rofyl a i juni-august. Den simulerede forøgelse af klorofylniveauerne svarer til en stig-

ning på omkring 5-10 % i forhold til niveauerne målt i 2009.  

Yderligere blev det vurderet, at der for en fremtidig ligevægtssituation med balance 

mellem vandets og sedimentets indhold af næringsstoffer kunne forekomme ændring i 

klorofylkoncentrationerne på mellem 0,1 og 0,5 µg/l som konsekvens af projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet”.  

Stigninger er beregnet som et resultat af en forøgelse af gennemstrømningen såvel som 

næringsstoftilførslerne med ca. 7000 kg N og 45 kg P per år.  Furesøen er et Natura 

2000 område med særlige beskyttelses hensyn. Det er derfor ønsket at der skal være god 

sikkerhed for at tilførslen af vand og næringsstoffer fra Lundtofte Renseanlæg ikke vil 

have negative konsekvenser for Furesøen. Der er derfor blevet rejst spørgsmål om, 

hvorvidt det er muligt at reducere de øvrige kilder således, at de beregnede stigninger i 

klorofylniveauerne fuldstændig kan neutraliseres.  

Hvis det er muligt at opnå fuld kompensation for de ekstra tilførte N- og P-mængder 

ved tilsvarende reduktioner i andre kilder, vil der være god sikkerhed for at en ”nulløs-

ning” opnås. Imidlertid er det sandsynligvis ikke muligt at finde reduktioner på i alt 

7000 kg N/år ved reduktion i andre kilder. Derfor er det kommet på tale, om der ved en 

vis reduktion i N-belastning og en reduktion i P-belastning fra andre kilder, der er større 

end den ekstra tilførsel, kan skabes P-begrænsning i algevæksten i en sådan grad, at der 

kan kompenseres for manglende reduktion i N-belastning. 

Formålet med de her gennemførte simuleringer er at belyse om der gennem sådanne re-

duktioner af såvel N- som P-belastningerne kan opnås denne ”nulløsning”. 
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2 FURESØ – MODEL 

2.1 Model opsætning 

Der er anvendt samme MIKE 3 model som blev opstillet og kalibreret i forbindelse med 

udredninger gennemført i 2011 og der henvises hertil for nærmere beskrivelse af mo-

delopsætning /Ref.1/. Figur 1 og 2 viser diskretisering i horisontalt plan, kilder til nær-

ringstofbelastning samt de processer som modellen inkluderer. I det horisontale plan ar-

bejdes der med et grid på 200 x 200 m. Over dybden (vertikalt) er modellen opdelt med 

beregningspunkter for hver meter. 

De årlige belastninger til søen, som er benyttet til modelkalibring for 2009, er opsum-

meret i tabel 1. For resultat af kalibrering henvises til Ref./1/. 

 

Figur 1 Punkter i modellen for tilløb (Fiskebæk fra Farum Sø, Stavnsholt Renseanlæg, Dumpedals-
renden, Vejlesø Kanal) samt søens afløb (Frederiksdal) og separat kloakerede udløb (blå 
prikker) og fælleskloakerede overløb (røde prikker) 
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Figur 2 Skitsemæssig fremstilling af de vigtigste tilstandsvariable og processer, som indgår den an-
vendte ECO Lab Eutrofieringsmodel 

 

Tabel 1  Årlige N- og P-belastninger benyttet ved kalibrering og simulering af 2009 

kilde Kg N / år Kg P / år 

Natur og landbrug (diffus umålt opland) 15.190 152 

Atmosfære 18.800 150 

Farum Sø (Fiskebæk) 4.910 410 

Dumpedalsrenden 670 50 

Vejlesø (Vejlsøkanal) 850 140 

Separat kloakeret 1.655 280 

Fælles kloakeret 730 148 

Stavnsholt renseanlæg 3.330 100 

Total belastning 2009 46.135 1.430 

 

2.2 Scenarier 

Der er i det tidligere arbejde foretaget beregninger for en række scenarier. For nærmere 

beskrivelse heraf henvises til Ref. /1/. 

Der er ved de her gennemførte supplerende beregninger taget udgangspunkt i to af de 

tidligere scenarier. Scenarieberegningerne er sammenlignet med et basisscenarie repræ-

senteret ved kalibreringsberegningen for 2009. Der er i dette notat foretaget beregninger 

ud fra følgende scenarier, som der er foretaget belastningsreduktioner i forhold til: 

Alternativ 0 basisscenarie - kalibreringsberegning for 2009. 

Alternativ 1 beskriver den umiddelbare effekt af at gennemføre projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet”, hvor vandgennemstrømning samt N- og P-tilførslen øges, og iltning 
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af Furesøen fortsættes. Med umiddelbar effekt menes, den påvirkning der forventes den 

første årrække, f.eks. fra omkring 2015 hvis projektet gennemføres i 2012. Den bereg-

nede relative effekt forventes ikke væsentligt ændret de efterfølgende 10 år. 

Alternativ 7 repræsenterer en fremtidig situation, hvor der i Furesøen er sket en udtøm-

ning af ophobede næringsstofpuljer i vand og sediment, og hvor vandplanens indgreb 

over for eksterne kilder er gennemført. Det er endvidere antaget, at der i denne fremtidi-

ge situation ikke er behov for iltning af bundvandet i Furesøen. Dette repræsenterer en 

situation, der vurderes at ligge langt ude i fremtiden og væsentligt udover indeværende 

og kommende (2016-2021) planperiode for Vandrammedirektivet. 

Der foreligger ikke tilstrækkelig data til at opgøre hvor store puljer af næringsstoffer, 

der er ophobet i Furesøen, og til at beregne hvor lang tid der går, inden denne fremtidige 

situation indtræffer. Det skønnes, at der vil gå mere end 25 år. 

Beregningerne for en sådan fremtidig situation, hvor søerne er i ligevægt, er behæftet 

med særdeles store usikkerheder, da det er nødvendigt at gøre en række antagelser ved-

rørende funktion af sediment og biologisk struktur. Resultaterne af disse beregninger 

skal derfor tages med stort forbehold og mest benyttes til relativ vurdering af effekterne.  

Tabel 2 Alternative scenarier som vurderes ud fra modelberegninger. 

scenarie Belastning fra Lundtofte Renseanlæg ilt-
ning 

Øvrige belastningskilder 

0 0 l/s + 2009 
 

1 9 mdr. med 200 l/s (2,5 mg/l N; 0,04mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (6 mg/l N; 0,04mg/l P) 

+ 2009 

1-
reduktion1 

9 mdr. med 200 l/s (2,0 mg/l N; 0,04mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (6 mg/l N; 0,04mg/l P) 

+ 2009 
 

1-
reduktion2 

9 mdr. med 200 l/s (1,5 mg/l N; 0,04mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (3 mg/l N; 0,04mg/l P) 

+ 2009 
 

7 9 mdr. med 200 l/s (2,5 mg/l N; 0,04 mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (6 mg/l N; 0,04 mg/l P) 

- 2009 fra punktkilder mv. 
- Ligevægt mellem sed og 

vand (P-pulje udtømt) 
- Belastning fra Vejlesø og 

Farum Sø med tilstand 
som forudsat i vandplan. 

7-
reduktion1 

9 mdr. med 200 l/s (2,0mg/l N; 0,04 mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (6 mg/l N; 0,04 mg/l P) 

- 2009 fra punktkilder mv. 
- Ligevægt mellem sed og 

vand (P-pulje udtømt) 
- Belastning fra Vejlesø og 

Farum Sø med tilstand 
som forudsat i vandplan. 

- Belastning fra Fælleskloak 
og Dumpedalsrenden re-
duceret 25 % 

7-
reduktion2 

9 mdr. med 200 l/s (1,5mg/l N; 0,04 mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (3 mg/l N; 0,04 mg/l P) 

- 2009 fra punktkilder mv. 
- Ligevægt mellem sed og 

vand (P-pulje udtømt) 
- Belastning fra Vejlesø og 

Farum Sø med tilstand 
som forudsat i vandplan. 

- Belastning fra Fælleskloak 
og Dumpedalsrenden redu-
ceret 50 % 
- Belastning fra Stavnsholt 
Renseanlæg reduceret  
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I de scenarier som der her er foretaget beregninger for, er det antaget, at der fra Lundtof-

te Renseanlæg udledes 

 9 sommer måneder med 200 l/s  

 3 vinter måneder (medio december til medio marts) med 25 l/s  

Udledningsalternativet beskriver situationen, hvor tilførslen drosles ned til 25 l/s i vin-

termåneder, hvor det kan være vanskeligt at opnå god N-fjernelse. 

I de tidligere gennemførte beregninger /Ref. 1/ blev der for scenarie 1 og 7 for de 9 

sommermåneder benyttet en TN koncentration på 2,5 mg/l og for de 3 vintermåneder 6 

mg/l. Der blev for alle 12 måneder brugt en TP koncentration på 0,04 mg/l. 

For hvert af alternativerne 1 (umiddelbar effekt) og 7 (på langt sigt) er der gennemført 

beregninger for to reduktionsscenarier: ”Reduktion 1” og ”Reduktion 2”. 

Scenariet ”Reduktion1” repræsenterer sandsynligvis det mest realistiske reduktions-

scenarie af de to gennemregnede. Det er dog ganske vidtgående og ambitiøst specielt 

mht. N-reduktion. 

Scenariet ”Reduktion 2” anses for meget ambitiøst og udgør nok den kraftigste belast-

ningsreduktion, der vil kunne opnås, uden at det atmosfæriske bidrag og den øvrige dif-

fuse belastning reduceres. 

På nogle punkter vil ”reduktion2” måske endog kunne karakteriseres som en urealistisk 

høj reduktion, som vil kræve ganske store investeringer. Der er dog i dette arbejde ikke 

gået nærmere ind i en nærmere diskussion heraf. Reduktionerne er primært valgt for at 

illustrere om det på nogen måde er realistisk, at reducere kildestyrkerne således, at der 

kan opnås en beregningsmæssig nulløsning. 

Der er ved de foreslåede reduktioner ikke opnået fuld reduktion i forhold til den for-

øgelse af N-belastningen, som udledningen af vand fra Lundtofte Renseanlæg skønnes 

at medføre. Til gengæld er der inkluderet en større reduktion mht. til P-belastning.  De 

reduktioner, som der opereres med, fremgår at tabel 3 og 4, og de samlede belastninger 

for scenarier fremgår af tabel 5. 

Reduktion 1: 

For Lundtofte Renseanlæg benyttes fortsat en gennemsnitlig vinterkoncentration på 6 

mg N/l i 3 måneder mens koncentration resten af årets 9 måneder reduceres fra 2,5 til 2 

mg N/l som gennemsnit. 

Bidrag fra overløb på det fælleskloakerede system samt fra Dumpedalsrenden er reduce-

ret med ca. 25 %. 

De benyttede belastningsreduktioner fremgår af tabel 3. 

Reduktion 2: 

N-bidrag fra Stavnsholt Renseanlæg reduceres med 30 % i forhold til 2009 niveauet, og 

det antages at der maksimalt udledes en TP-koncentration på 0,04 mg/l. 



  
 

 

11808823_Rent_vand_i_Mølleåsystemet_supplerende-

NPbegræns_Fursø_v2.docx  

5 DHI 

 

For Lundtofte Renseanlæg reduceres den gennemsnitlig vinterkoncentration til 3 mg N/l 

i 3 måneder og koncentration resten af årets 9 måneder reduceres til 1,5 mg N/l som 

gennemsnit. 

Endelig er bidragene fra overløb på det fælleskloakerede system samt fra Dumpedals-

renden reduceret 50 %. 

De benyttede belastningsreduktioner fremgår af tabel 4. 

Tabel 3 Reduktioner i N- og P-belastning for scenariet ”Reduktion 1” 

kilde Kg N/år Kg P/år 

Dumpedalsrenden (25 % reduktion) 167 15 

Fælleskloak overløb (25 % reduktion) 183 35 

Lundtofte Renseanlæg 1000 0 

Reduktioner i alt 1350 50 

 

Tabel 4 Reduktioner i N- og P- belastning for sceneriet ”Reduktion 2” 

kilde Kg N/år Kg P/år 

Dumpedalrende (50 % reduktion) 335 25 

Fællekloak overløb (50 % reduktion) 365 75 

Stavnsholt Renseanlæg 1000 40 

Lundtofte Renseanlæg 2500 0 

Reduktioner i alt 4200 140 

  
Tabel 5 N- og P-belastning for scenarierne. 

scenarie TN kg / år TP kg /år 

0 46.135 1.430 

1 53.365 1.475 

7 51.790 1.466 

1-reduktion 1 52.015 1.425 

7-reduktion 1 50.440 1.416 

1-reduktion 2 49.165 1.335 

7-reduktion 2 47.590 1.326 

 

De årlige N- og P-belastninger for de enkelte scenarier fremgår af tabel 5. Der er nær-

mere redegjort i Ref. /1/ for hvorledes belastningerne for scenarierne 0, 1 og 7 er frem-

kommet. De årlige belastninger for reduktionsscenarierne i tabel 5 er fremkommet ved 

at tage højde for reduktionerne angivet i tabel 3 og 4. 

 

2.2.1 Scenarier de nærmeste år efter projektgennemførsel  
Alternativerne 1 beskriver, som nævnt, effekten de nærmeste år (omkring 2015 og de 

nærmeste år derefter) af at gennemføre projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” såfremt 

iltning af Furesøen fortsættes. I beregningerne er projektet gennemført i 2012. Det er for 

dette scenarie antaget, at sedimentets rolle i søen stort set er uforandret, og der ikke sker 

betydelig biologiske strukturelle ændringer i søen. Resultaterne mht. algebiomasse blev 

præsenteret i Ref. /1/ men er også medtaget her og fremgår af figur 3. 
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Figur 3  Klorofylkoncentrationer i Furesøens overfladevand (1m) i den nære fremtid (2015). Sort kur-
ve: Scenarie 1 – med ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Orange kurve: Scenarie 0 (kalibrerings-
simulering 2009) – uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 

Ved gennemførsel af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” simuleres en umiddelbar 

forøgelse af algebiomassen på op til 1,5 µg/l klorofyl i april-maj, mens forøgelsen for-

ventes at ligge på op til 1 µg/l klorofyl i juni-august. Mere generelt beregnes forøgelsen 

i klorofyl at ligge på et niveau omkring 0,5 µg/l. Der beregnes således en forøgelse af 

klorofylniveauer på omkring 5-10 % i forhold til niveauerne målt i 2009. For yderligere 

diskussion af disse resultater henvises til Ref./1/. 

Resultater af simulering af klorofylniveauerne for scenariet ”1- Reduktion 1” fremgår af 

figur 4. Resultaterne er i figuren sammenlignet med kalibreringssimuleringen uden til-

førsel fra Lundtofte Renseanlæg (scenarie 0). Det er svært at se forskellene mellem figur 

3 og 4, men der er tale om en lidt mindre forøgelse af klorofylværdierne end for scena-

rie 1.  Der beregnes således en forøgelse på op til ca. 1 µg/l klorofyl i april – maj, men 

forøgelsen resten af sommeren ligger på mellem 0,1 og 0,5 µg/l klorofyl. Forøgelserne 

svarende til mellem 1-9 % af de beregnede niveauer i kalibreringssimuleringen (2009). 

Resultater fra simulering af klorofylniveauerne for scenariet med en mere vidtgående 

belastningsreduktion ”1 reduktion 2” fremgår af figur 5. Resultaterne er også her sam-

menlignet med Alternativ 0. Med belastningsreduktionen ”Reduktion 2” opnås næsten 

en beregningsmæssig ”neutralisering” af den klorofylforøgelse, der potentiel vil kunne 

blive induceret af ”Rent vand i Mølleåsystemet scenarie 1”. Der beregnes dog fortsat 

svage stigninger i klorofylkoncentrationerne i foråret. Den maksimale stigning blev be-

regnet til 0,7 µg/l klorofyl i slutningen af april – begyndelsen af maj svarende til 6 %, 

mens den i foråret mere generelt lå på omkring 0,1-0,3 µg/l svarende til 1-3 %. I som-

merperioden fra medio juni til ultimo september beregnes der for scenariet ”Reduktion 

2” ingen forskel mellem klorofylniveauerne. 
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Figur 4  Klorofylkoncentrationer i Furesøens overfladevand (1m) i den nære fremtid (2015). Grøn 
kurve: Scenarie ”1-Reduktion 1” - uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Orange kurve: Scena-
rie 0 (kalibreringssimulering 2009) uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 

 

 

Figur 5  Klorofyl koncentrationer i Furesøens overfladevand (1m) i den nære fremtid (2015). Rød 
kurve: Scenarie ”1-Reduktion 2” - med ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Orange kurve: Scena-
rie 0 (kalibreringssimulering 2009) uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 
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2.2.2 Scenarier for en fremtidig ”ligevægtssituation” 
Formålet med disse scenarier har været at vurdere indflydelsen af projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet” i en fremtidig situation, hvor der er opnået ligevægt mellem vand og 

sediment i Furesøen, og hvor søen i øvrigt har indstillet sig i en ny såvel kemisk som 

biologisk ligevægtstilstand med de forudsatte fremtidige belastningsniveauer og uden at 

der foretages forsat iltning. Tidspunktet for at en sådan tilstand indtræder, er yderst van-

skelig at vurdere og specielt vanskeligt på det eksisterende datagrundlag. Ikke alene er 

datagrundlaget vedr. sedimentet sparsomt, men også data vedr. bundvegetationens bio-

masseudvikling samt den kvantitative viden om, hvorledes denne vil udvikle sig over 

tid. 

Baseret på de foreliggende informationer om især sedimentet skønnes det, at der vil gå 

mange år inden en sådan fremtidig ligevægtssituation vil indtræffe. Det vurderes ikke at 

ville ske inden for denne eller den kommende planperiode for Vandrammedirektivet, 

der går frem til 2021. Det skønnes, at der vil gå mere end 25 år inden en sådan lige-

vægtstilstand vil kunne forekomme i Furesøen. 

En simulering af en situation, der mest sandsynligt ligger meget langt ude i fremtiden, 

vil være behæftet med betydelig usikkerhed. Der skal derfor lægges størst vægt på de 

simulerede relative effekter, som konsekvens af at projektet ”Rent vand i Mølleåsyste-

met” gennemføres. Ved beregningerne er der valgt en parameterisering af modellen, der 

måske giver lidt lavere værdier, end der vil forekomme. Dette er gjort for, at der i mo-

dellen opnås størst mulig udstrækning af næringsbegrænsningen. Det vurderes, at der 

herved simuleres størst mulig effekt af yderligere tilførsel af næringsstoffer, og at mo-

dellens respons derved bliver på ”den sikre side”.  

I figur 6 er vist modellens simulering af effekten af at gennemføre projektet ”Rent vand 

i Mølleåsystemet scenarie 7”. Resultat af denne simulering blev også præsenteret i Ref. 

/1/, og er alene taget med her for sammenligning med de senest gennemførte simulerin-

ger. 

Modellen simulerer for ”Rent vand i Mølleåsystemet scenarie 7” en maksimal forøgelse 

i klorofylkoncentrationerne på omkring 0,5 µg/l og mere generelt af størrelse 0,1-0,3 

µg/l.  

Figur 7 viser de beregnede klorofylkoncentrationer for scenariet ”7-reduktion 1” sam-

menlignet med en situation uden tilførsel fra Lundtofte Renseanlæg (scenarie 7). Det 

fremgår at koncentrationsforskellen i foråret frem til 1. juni er neutraliseret. I perioden 

juni – september beregnes der en yderst beskeden forøgelse af klorofylkoncentrationen 

op til 0,15 µg/l. 

For scenariet ”7- Reduktion 2” (figur 8) beregnes der en ganske svag reduktion i kloro-

fylkoncentrationen i foråret, mens der ingen ændring simuleres i juni-juli, og i august – 

september simuleres en ganske svag stigning. Men alle ændringer må i forhold til situa-

tionen uden ”Rent vand i Mølleåsystemet” (scenarie 0) betragtes som helt ubetydelige. 

Scenariet ”7- Reduktion 2” må siges beregningsmæssigt helt at kompensere for tilførs-

len fra Lundtofte Renseanlæg i den fremtidige situation.  
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Figur 6  Klorofylkoncentrationer i Furesøens overfladevand (1m) i en fremtidig situation med lige-
vægt mellem vand og sediment. Sort kurve: Scenarie 7 - med ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 
Orange kurve: Scenarie uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 

 

 

Figur 7  Klorofylkoncentrationer i Furesøens overfladevand (1m) i en fremtidig situation med lige-
vægt mellem vand og sediment. Grøn kurve: Scenarie 7-reduktion 1 - med ”Rent vand i Møl-
leåsystemet”. Orange kurve: Scenarie uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 
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Figur 8  Klorofylkoncentrationer i Furesøens overfladevand (1m) i en fremtidig situation med lige-
vægt mellem vand og sediment. Rød kurve: Scenarie 7-reduktion 2 - med ”Rent vand i Møl-
leåsystemet”. Orange kurve: Scenarie uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 
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3 KONKLUSSION 

Gennemførelse af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” ved tilbageførsel af vand fra 

Luntofte Renseanlæg er tidligere beregnet til at kunne forårsage en umiddelbar forøgel-

se af algebiomassen på op til 1,5 µg/l klorofyl i april-maj, mens forøgelsen forventes at 

ligge på op til 1 µg/l klorofyl a i juni-august. Den simulerede forøgelse af klorofylni-

veauerne svarer til en stigning på omkring 5-10 % i forhold til niveauerne målt i 2009. 

Det skønnes at denne effekt ikke vil ændres væsentlig indenfor de første 10 år efter 

gennemførelse af projektet. I en fremtidig ligevægtssituation, som skønnes at ligge mere 

end 25 år ude i fremtiden, er det beregnet, at projektet vil kunne forårsage forøgelse af 

klorofylkoncentrationerne på mellem 0,1 og 0,5 µg/l. 

Ovenstående er beregnet ved at udlede 200 l/s i ni sommermåneder med 2,5 mg N/l og 

25 l/s i tre vintermåneder med 6 mg N/l. Alle tolv måneder er det antaget at TP koncen-

trationen ligger på 0.04 mg/l. 

Yderligere modelsimuleringer viser, at ved at gennemføre realistiske reduktioner i næ-

ringsstofbidragene fra Lundtofte Renseanlæg såvel som fra andre kilder, kan der ikke 

opnås fuld kompensation (nul-løsning) de nærmeste år efter projektets gennemførelse. 

For et reduktionsscenarie (Reduktion 1) med projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”, 

der desuden indebærer yderligere 20 % reduktion af N-belastningen fra Lundtofte Ren-

seanlæg og 25 % reduktion af N og P belastningerne fra overløb på kloaksystemer, be-

regnes der for den nære fremtid en stigning i klorofylniveau på mellem 1 og 9 % i for-

hold til kalibreringssimulering (2009). Det forventes også her, at effekten ikke ændres 

væsentligt indenfor de første 10 år efter projektets gennemførelse. 

Ved gennemførsel af et mere vidtgående reduktionsscenarie (Reduktion 2) beregnes en 

klorofylstigning for den nære fremtid på mellem 1 og 6 % i forhold til det beregnede 

2009-niveau. Dette reduktionsalternativ er fremkommet ved at reducere vinterbidraget 

med N fra Lundtofte Renseanlæg med 50 % og sommerbidraget med 40 %. Bidrag fra 

overløb på fælleskloaksystemet er halveret og der er antaget en 30 % reduktion i N-

bidraget fra Stavnsholts Renseanlæg.  Dette er et meget ambitiøst reduktionsalternativ, 

som vurderes at være det absolutte maksimale belastningen kan reduceres.  

I en fremtidig ligevægtssituation, hvor de i søen ophobede næringsstofpuljer i vand og 

sediment er udtømt, beregnes det, at det mindst vidtgående reduktionsscenarie (Reduk-

tion 1) giver anledning til en yderst beskeden stigning på op til 0,15 ug/l og det meste af 

året simuleres ingen ændring. 

Det meget ambitiøse og mest vidtgående reduktionsscenarie (Reduktion 2) beregnes for 

den fremtidige ligevægtssituation fuldt ud at kompensere for stigninger i klorofylni-

veauer som ”Rent vand i Mølleåsystemet” ellers ville kunne forårsage. 

Det skal kraftigt pointeres, at det vurderes at denne fremtidige situation først vil indtræf-

fe efter en længere årrække, hvor der er sket udtømning af næringsstofpuljerne i søen. 

Det skønnes, at der kan gå mere end 25 år inden en sådan fremtidig ligevægtssituation 

vil forekomme i Furesøen. 
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