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1 Baggrund
Restaurering af Hestetangs Å og Vassingerødløbet er en del af indsatsen 
der planlægges gennemført i Mølleåsystemet. Projektet er del af et større 
EU Life-projekt, som er igangsat inden for indsatsområde 
Mølleåsystemet. 

Projektet indeholder en ændring af Vassingerødløbet gennem 
Terkelskov, hvor vandløbet forlægges udenom to søer, Langesø og Lille 
Tørvegrav. Formålet med forlægningen er at forbedre Vassingerødløbets 
miljøtilstand samt at genskabe faunapassage mellem den nedre og den 
øvre del af Vassingerødløbet. Forlægningen af vandløbet må ikke påvirke 
miljøtilstanden i Langesø og Lille Tørvegrav negativt og forhindre at 
søernes målsætning om god tilstand kan opnås, da disse søer er en del 
af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området nr. 139.

Naturstyrelsen Nordsjælland har i samarbejde med Naturstyrelsen 
Roskilde, Allerød Kommune og Furesø Kommune ønsket en vurdering af 
konsekvenserne for søerne og vandløbet med fokus på de forventelige 
ændringer ved projektets gennemførelse.

Denne rapport beskriver de eksisterende forhold, de projekterede 
ændringer, gennemførte feltarbejder og undersøgelser. På denne 
baggrund beskrives projektets konsekvenser.

Denne rapport er et supplement til det overordnede projektforslag 
”Restaurering af Hestetangs Å og Vassingerødløbet – et 
reguleringsprojekt, projekt- og arbejdsbeskrivelse, juni 2009”. 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Hovedsta

den/Molleasystemet/Projektudgivelser/Hestetangsaa.htm

2 Eksisterende forhold
2.1 Vandløb og søer

Vassingerødløbet er, bortset fra en kort strækning, rørlagt fra sit udspring 
omkring Farremosen og Kildegården ved Vassingerød Old, indtil 
krydsningen med Slangerupvej øst for Nymølle.

Vandløbet løber forbi eller igennem boligområdet Vassingerød, samt 
igennem industriområdet mellem Vassingerødvej og Nymøllevej, se evt. 
bilag L0. På denne strækning modtager det rørlagte vandløb både vand 
fra dræn, overfladevand fra vej- og pladsvand, samt opspædet 
spildevand i de perioder, hvor områdets fælleskloaksystem overbelastes. 

Hyppigheden og omfanget af disse regnbetingede udløb er ikke kendt.

Vandløbet ledes fra Slangerupvej direkte igennem Langesø. Afløbet fra 
Langesø ledes gennem to betonrør til Lille Tørvegrav. Udløbet fra Lille 
Tørvegrav ledes tilsvarende gennem to betonrør til Vassingerødløbet 
over et styrt ved rørenderne på ca. 0,8 m’s højde. I dag er der endvidere 
diffust afløb fra Langesø til Vassingrødløbet fra søens sydøstlige ende –
specielt ved højere vandføringer
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Svanesø, der ligger nordvest for Langesø og Lille Tørvegrav, fungerer i 
dette projekt som reference sø. Svanesø har udelukkende tilløb fra 
naturarealer. Afløbet fra Svanesø ledes til et rør, der er ført under 
Skovfogedvej til udløb i Vassingerødløbet opstrøms Langesø.

Beliggenheden af de tre søer i Terkelskov fremgår af nedenstående 
kortudsnit.

Figur 1. Beliggenheden af Svanesø, Langesø og Lille Tørvegrav i Terkelskov. Slangerupvej ses i 

kortudsnittets nordøstlige hjørne.

Søernes vandspejlsniveauer er som følger:
• Svanesø VSP i kote 30,5
• Langesø VSP i kote 28,8
• Lille Tørvegrav VSP i kote 28,4

2.2 Oplandsforhold
Vandløbsoplandet er til brug for denne rapport opdelt i en række
topografiske deloplande, der fremgår af nedenstående tabel. Opdelingen 
er baseret på en detaljeret digital højdemodel med stor 
målepunktstæthed i kombination med KMS 2,5 m højdekurver og 
topografiske 4 cm kort. Oplandet og relevante deloplande kan ses af 
bilag L0, oversigtskort.

Oplandsarealerne fordeler sig som følger:
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Opland Areal (km2)

Vassingerødløbet, samlet 8,2

Tilløb til Langesø excl. Svanesø 4,0

Svanesø, direkte opland 0,048

Langesø, direkte opland 0,043

Lille Tørvegrav, direkte opland 0,055

Vassingerødløbet Nedstrøms 
Lille Tørvegrav

4,1

2.3 Afstrømning og vandbalance
Afstrømningsdata for Vassingerødløbet er registreret ved målestation 
50.03, beliggende ved Hestetangsvejs krydsning med Vassingerødløbet. 
Måledata findes fra perioderne 1951-1953, samt fra 1983-1991. Nyere 
data eller data fra 1954-1982 findes ikke.

I nedenstående tabeller er vist hhv. minimum og maksimumsværdier målt 
ved målestation 50.03.

Min Døgnmiddel (l/s) sommer (l/s) vinter (l/s)

1951 5 12

1952 7 11

1953 5 7

1983 7 15

1984 6 19

1985 5 11

1986 7 10

1987 12 13

1988 6 16

1990 6 12

1991 10 19

Minimumværdi 5 7

Tabel 1 Minimumsværdier for målestation 50.03
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Max Døgnmiddel (l/s) sommer (l/s) vinter (l/s)

1951 31 57

1952 25 212

1953 100 128

1983 165 217

1984 73 179

1985 123 338

1986 52 292

1987 391 188

1988 63 179

1990 68 107

1991 174 110

Maksimalværdi 391 338

Tabel 2 Maksimumværdier for målestation 50.03

Vandløbets medianafstrømningsværdier er på denne baggrund vurderet 
som følger:

• Medianminimum, sommer:  6,5 l/s
• Medianminimum, vinter: 12 l/s
• Medianmaksimum, sommer: 98 l/s
• Medianmaksimum, vinter: 183,5 l/s

Det samlede opland til Vassingerødløbet ved udløbet til Hestetangså er 
ca. 8,2 km2 (8200 ha). Målestation 50.03 er beliggende umiddelbart 
opstrøms sammenløbet og må anses at have et tilsvarende opland.

Dette medfører følgende areal-betingede afstrømninger:
• Medianminimum, sommer:  0,8l/s*km2

• Medianminimum, vinter: 1,5 l/s*km2

• Medianmaksimum, sommer: 12,0 l/s*km2

• Medianmaksimum, vinter: 22,4 l/s*km2

Middel døgnafstrømningen i hele måleperioden er beregnet til 3.200 
m3/døgn.

Ovenstående værdier anvendes som beregningsgrundlag for de 
forventelige afstrømninger til søerne i Terkelskov.

2.4 Planforhold 
Projektområdet der ejes af Miljøministeriet og administreres af 
Naturstyrelsen, er beliggende i Allerød og Furesø kommuner. Terkelskov 
er en del af en større sammenhængende fredskov. Vassingerødløbet, 
Langesø, Lille Tørvegrav og Svanesø er beskyttet efter Nbl. §3.

Projektområdet er beliggende i landzone.

Alle 3 søer samt skoven omkring søerne er udpeget som en del af Natura 
2000 område nr. 139/Habitatområde H123, Figur 2. Området er en del af 
den øvre Mølleådal, Figur 3. 
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Natura 2000 og herunder Habitatdirektivet beskytter udvalgte 
naturområder, dyr og planter. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 
går  bl.a. på en lang række naturtyper heriblandt naturtypen næringsrig
sø, som alle tre søer falder ind under. Det er et krav i Habitatdirektivet, at 
udpegede naturområders naturtyper sikres gunstig bevaringsstatus, 
herunder at areal og tilstand skal være stabilt eller stigende. 

Svanesø, Langesø og Lille Tørvegrav er ikke registreret i basisanalysen 
fra Københavns Amt og Frederiksborg Amt fra 2006, og der foreligger 
heller ingen nyere registreringer.

Den del af Vassingrødløbet, der skal omlægges jf. projektet vil blive 
gennemført på en strækning omfattet af habitatområde H123, og 
forventes at ville påvirke naturtype nr. 91EO ”Elle- og askeskov ved 
vandløb, sø og væld” samt naturtype nr. 6430 ”Bræmmer med høje urter 
langs vandløb eller skyggende skovbryn”. Omlægningen forventes at 
påvirke disse naturtyper i positiv retning, således at den økologiske 
tilstand af disse naturtyper bliver forbedret og vil derved have en positiv 
effekt på Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger.

Figur 2. Natura 2000-området
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Figur 3. Natura 2000 udpegningen for den øvre Mølleådal
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3 Feltarbejde
3.1 Biologisk vurdering af Langesø, Lille Tørvegrav og Svanesø

En feltgennemgang blev foretaget den 6. september 2010 med henblik 
på at vurdere/estimere naturtilstanden i Langesø og Lille Tørvegrav samt 
Svanesø som reference sø. Vurderingen er foretaget på baggrund af 
DMU´s feltskemaer til basisregistrering af søer og vandhuller, se bilag L2. 
Det bør bemærkes, at basisregistreringen ikke er foretaget på det 
optimale tidspunkt i forhold til artsregistrering. Artsregistrering foretages 
bedst i maj-august, og optimalt midt på sommeren.

Fællestræk for alle 3 søer er bl.a., at de er næringsrige skovsøer.

På feltskemaerne angives bl.a. positive og negative søkarakteristiske 
strukturer samt bredforhold. Her er vurderingen af de 3 søer ens. Det er 
positivt for søernes naturtilstand, at de er omgivet af beskyttende 
naturarealer. Der er ingen dyrkede arealer i nærheden, som kan påvirke 
søerne, og der foretages ikke græsning ved søerne. 

Søernes placering midt i en skov bevirker, at de er væsentligt 
skyggepåvirket af høje vedplanter. Dette er en negativ struktur for 
søernes naturtilstand. Endvidere er der spredte bræmmer af pilekrat ved 
alle 3 søer, som også er en negativ struktur. 

Vandets klarhed er ikke ens for alle 3 søer. I Langesø og Lille Tørvegrav 
er vandet lettere grumset, mens det i Svanesø er ret klart med få 
partikler. Vanddybden er i alle 3 søer over 2 m på det dybeste sted, 
hvilket angiver, at ingen af søerne kan forventes at have perioder, hvor 
de tørrer ud.

Langesø og Lille Tørvegrav er begge relativt artsfattige inden for flora, 
mens Svanesø er mere artsrig mht. flora. Artslisterne ses på bilag L2. 
Skyggeeffekten fra omkringliggende skov antages dog at have en 
væsentlig effekt for udviklingen af floraens artssammensætning.

Af ortofotos fra 1995-2008, Figur 4.-Figur 7, kan man få en fornemmelse af 
den biologiske udvikling i Langesø og Lille Tørvegrav. Lille Tørvegrav er 
på samtlige luftfotos helt grøn af andemad, mens Langesø ikke er 
påvirket af andemad før år 2006 hvor søen er helt grøn. I 2008 er 
Langesø igen fotograferet uden andemadspåvirkning, hvilket kan være 
en indikator for ændringer i skygningsforholdene.
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Figur 6 Ortofoto 2006

Figur 4. Ortofoto 1995

Figur 5. Ortofoto 1999



Side 13 / 25Naturstyrelsen, Nordsjælland:

Restaurering af Vassingerødløbet

www.niras.dk

Naturtilstand for både Langesø og Lille Tørvegrav er i denne 
undersøgelse estimeret i henhold til faglig rapport fra DMU nr. 735 af 
2009 ”Naturtilstand i habitatområderne – Habitatdirektivets lysåbne 
naturtyper”, til IV (ringe) på en skala fra I-V hvor V er det dårligste. 
Svanesø er estimeret til III (moderat). 

3.2 Dybdemålinger i Langesø og Lille Tørvegrav
Der er gennemført opmåling af Langesø og Lille Tørvegrav. 
Opmålingerne er gennemført fra kano og rummer måling af dybder og 
sedimenttykkelser i begge søer.

Der er målt 14 dybdepositioner i Langesø, samt 8 dybdepositioner i Lille 
Tørvegrav. De målte sedimentdybder og total dybder i Langesø og Lille 
Tørvegrav fremgår af bilag L1.

Figur 7. Ortofoto 2008

Figur 8 Ortofoto 2008
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Det skal bemærkes, at placeringen af punkterne Li6, Li7 og Li8 reelt er 
mere jævnt fordelt over søens bredde i retning nord-syd end vist på 
bilaget, hvor punkterne er angivet noget tættere sammen end de reelt 
indmålte positioner.  Dette skyldes, at modtageforholdene for bærbar 
GPS er særdeles dårlige i søens østligste ende. Dette kan skyldes den 
meget tætte bevoksning, der reducerer satellit-modtagelsen.

3.2.1 Dybder og sediment i Langesø
Længdeprofilet for Langesø er vist nedenfor. Stationeringen er ført 
gennem søens midte fra søens nordvestlige bred til søens sydøstlige 
bred. 

Figur 9. Profil gennem Langesø med angivelse af sedimentdybder og dybde til fast bund

Den største vanddybde i Langesø er målt til 1,6 m ved station 110 m. 
Vanddybden i søen er størst i området fra station ca. 85-150 m. 

Den gennemsnitlige vanddybde i Langesø, baseret på et simpelt 
gennemsnit af alle målte dybder er 1,1 m.  Søen har, bedømt ud fra 
højdemodellen, en vanddækket flade på ca. 7.200 m2. 

Døgnmiddelafstrømning til Langesø kan beregnes til ca. 1.600 m3/d, idet 
oplandsarealet til Langesø er ca. halvt så stort som oplandsarealet til 
målestation 50.03 (afsnit 2.2).

Den gennemsnitlige opholdstid for vandet i Langesø kan dermed 
beregnes til ca. 5 døgn. 

Den største sedimenttykkelse på 1,5 m er målt umiddelbart efter indløbet 
til Langesø, hvilket betragtes som ganske naturligt, da den overvejende 
del af det tilførte materiale er ført med vandet via Vassingerødløbet. 

Ved stationering ca. 50-100 m reduceres sedimentdybden betydeligt til 
ca. 0,4 m. Dette kan være topografisk betinget, idet terrænet stiger stejlt 
mod sydvest. Der er således aflejret mindst sediment omkring det 
smalleste område af Langesø, hvor vandbevægelsen er størst. 
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Hvor søen breder sig ud, stiger sedimenttykkelsen til gennemsnitlig ca. 
1,1 m (0,7-1,4 m). I den østligste del af søen ved udløbet til Lille 
Tørvegrav er sedimentindholdet lavere, svarende til en sedimenttykkelse 
på gennemsnitligt 0,25 m. 

Det totale sedimentindhold i Langesø er estimeret ved simpel geometrisk 
beregning, hvor søen er opdelt i geometriske delområder (firkanter, 
trekanter o.l.) på baggrund af de målte dybder, i alt 14 punkter. For hvert 
af delområderne er areal og volumen skønnet ved almindelige 
geometriske beregninger. Volumenberegning er foretaget ud fra 
gennemsnitlig dybde i delområdet. Det samlede volumen ud fra de simple 
geometriske beregninger er skønnet til ca. 5.600 m3, svarende til en 
gennemsnitlig sedimenttykkelse på 80 cm.

Undersøgelsen viser, at sediment tilført Langesø fra Vassingrødløbet 
synes at blive aflejret umiddelbart efter indløbet til Langesø. I den 
resterende del af det smalle parti af Langesø er sedimentindholdet 
betydelig mindre. Dette kan skyldes, at flygtigt sediment transporteres 
videre som følge af en lidt højere strømningshastighed i taljen ved søens 
smalle parti. Hvor søen breder sig ud i området efter station 100 m, falder 
strømningshastigheden og vanddybden øges, hvilket i kombination 
bevirker, at en stor del af det transporterede sediment aflejres i dette 
område af søen. 

3.2.2 Dybder og sediment i Lille Tørvegrav 

Samme karakteristik som for Langesø ses på længdeprofil for Lille 
Tørvegrav vist nedenfor. Hovedparten af søens sedimentindhold findes 
ved tilløbet fra Langesø. I dette område er den gennemsnitlige 
sedimentdybde ca. 1 m, mens den i den resterende del af søen er 
omkring 0,4 m. 

Det totale sedimentindhold i Lille Tørvegrav er på baggrund af de målte 
dybder i alt 8 punkter skønnet til ca. 1.500 m3 ved simpel geometrisk 
beregning. 

Figur 10. Profil gennem Lille Tørvegrav med angivelse af sedimentdybder og dybde til fast bund

Længdeprofil_Lille Tørvegrav

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Stationering (m)

K
o

te
 /

 d
y

b
d

e

Sedimentbund

Opr. Bund



Side 16 / 25Naturstyrelsen, Nordsjælland:

Restaurering af Vassingerødløbet

www.niras.dk

Stationeringslinien er ført gennem søens midte i en bue fra søens indløb 
til søens udløb, da søen ikke har et klart defineret strømforløb.

Den største vanddybde i Lille Tørvegrav ses omtrent midt i søen ved 
stationering 25 m (ca. 2,1 m dyb). Vanddybden på omkring 2 m findes i 
samme område af søen, hvor hovedparten af sedimentaflejringen finder 
sted. 

Af længdeprofilet ses en tydelig sammenhæng mellem vanddybde og 
sedimentdybde med de dybeste sedimentaflejringer i søens dybeste 
partier. 

Den gennemsnitlige vanddybde baseret på alle målepunkter er ca. 1,3 m.  
Søens overfladeareal er vurderet på basis af højdemodellen til ca. 2.300 
m2. Søens vandvolumen kan derfor overslagsmæssigt beregnes til 3.000 
m3.

Baseret på den oplandskorrigerede middelafstrømning, kan der beregnes 
en gennemsnitlig opholdstid af vandet i søen på ca. 1,9 døgn.

3.3 Næringsstoffer i sediment i Langesø og Lille Tørvegrav
Der er udtaget sedimentprøver fra begge søer ved hjælpe af såkaldte 
kajakrør. Sedimentprøverne er efterfølgende indsendt til miljølaboratoriet 
MILANA for analyse af indholdet af total-P og total-N. Analyserapporterne 
fremgår af bilag L3, prøvetagningsstederne er vist i figur 11 og 
resultaterne samlet i tabel 3.

Figur 11 Prøvetagningssteder for sedimentprøver i Langesø og Lille Tørvegrav
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Sø Prøvetagningssted Total-P

(mg/kg TS)

Total-N

(mg/kg TS)

1 3.110 10.200

2 1.090 12.000

3 1.420 25.300

Langesø

4 1.360 15.500

5 776 24.000Lille Tørvegrav

6 589 29.200

Tabel 3 Indhold af total-P og total-n i sedimentprøver.

Betragtes indholdet af total-P og total-N ned igennem tabellen, er det en 
relativ tydelig tendens, at total-P aftager mens total-N vokser i nedstrøms 
retning fra indløb i Langesø ved prøve 1 til prøve 5 og 6 i Lille Tørvegrav. 
Da total-N i søsedimenter generelt er korreleret med sedimentets indhold 
af organisk stof, mens total-P er bundet i flere forskellige fraktioner /1/, 
kan denne fordeling være ikke-tilfældig og skyldes en partikelsortering, 
hvor især sand, lerpartikler og kolloider, som især kan binde fosfor, 
sedimentere tæt på indløbet i søen, mens sedimentationen længere 
nedstrøms i hovedsagen er organisk materiale. 

Middelindholdet af total-P i Langesø er på 1.745 mg/kg TS. Dette svarer 
meget godt til indholdet i andre danske søer. Der er i søsedimenter fra 
216 søer beregnet en mediankoncentration på 1.600 mg/kg TS og 
middelkoncentration på 2.100 mg/kg TS for 216 søer / 1/.  Den lavere 
koncentration i Lille Tørvegrav skyldes formentlig sedimentation og 
tilbageholdelse i Langesø.

Middelindholdet af Total-N i sedimentet i Langesø er på 15.750 mg/kg 
TS. Det er lidt forhøjet, men på niveau med middel- og 
mediankoncentrationer baseret på opgørelse af sedimentkoncentrationer 
i 204 danske søer, på henholdsvis 14.800 og 13.200 mg/kg TS. Det 
væsentligt højere indhold i LilleTørvegrav skyldes formentlig et meget 
højt organisk indhold, sandsynligvis stammende fra sedimenteret 
bladrester.

3.4 Næringsstoffer i vandfasen
Indholdet af næringsstoffer er målt 5 forskellige steder i vandsystemet:

1. Vassingerødløbet lige opstrøms indløb i Langesø

2. Ved udløbet af Langesø

3. Ved udløbet af Lille Tørvegrav

4. Vassingerødløbet nedstrøms  søer

5. Svanesø

Prøvetagningsstederne fremgår af Figur 12 og resultaterne af tabel 4. 
Kvælstof er dels målt som NH4-N og total-N. Fosforkoncentrationer er 
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målt som total-P. Endvidere er der målt temperatur og pH.  De sidste 2 
målinger, der er udført som feltmålinger, blev som følge af en fejl ikke 
udført ved den første prøvetagning den 9. november. Der blev derfor 
gennemført en komplet prøvetagning og analyse igen den 17.november. 
Det er imidlertid valgt at præsentere og anvende analyseresultaterne fra 
begge prøvetagninger.

Fosforkoncentrationen er generelt højere i sommermånederne i forhold til 
den resterende del af året. Målingerne er derfor ikke repræsentative for 
det generelt mest kritiske tidspunkt på året.  Det ville have været ideelt at 
udføre gentagne målinger, således at målingerne udgjorde en tidsserie 
dækkende minimum ét helt år.

3.4.1 Temperatur og pH
Temperaturen er beliggende på 4,2 C som middel for de 5 
prøvetagningssteder.  Prøvetagningen er foretaget om morgenen 
omkring kl. 8.00, hvor vandtemperaturen må forventes at være tæt på 
døgnminimum. Temperaturen i vandløbet er på dette tidspunkt lidt højere 
end i søerne.

Figur 12. Prøvetagningssteder til næringsstofanalyser.



Side 19 / 25Naturstyrelsen, Nordsjælland:

Restaurering af Vassingerødløbet

www.niras.dk

Prøvested Dato NH4-N Total-N Total-P Temperatur pH

(mg/l) (mg/l) (mg/l)

1 09/11/2010 0,167 2,98 0,13

17/11/2010 0,139 2,21 0,11 5,1 7,96

2 09/11/2010 0,204 3,01 0,14

17/11/2010 0,149 2,68 0,15 4,1 7,82

3 09/11/2010 0,205 1,70 0,16

17/11/2010 0,158 2,51 0,15 4,0 7,78

4 09/11/2010 0,178 2,72 0,14

17/11/2010 0,140 2,64 0,14 4,2 7,91

5 09/11/2010 0,023 1,08 0,06

17/11/2010 0,024 1,22 0,09 3,5 7,28

Tabel 4. Næringsstoffer, temperatur og pH på prøvetagningsstederne.

Vandets pH påvirkes af fotosyntese- og respirationsprocesser. pH 
udviser derfor både sæsonbetingede udsving overlejret af mindre 
døgnbetingede svingninger, hvor pH er højest midt på sommeren og midt 
på dagen hvor fotosynteseaktiviteter, alge- og plantevækst er højest.

De målte pH-værdier ligger indenfor normalområdet for danske alkaliske 
næringsrige søer. Årstiden taget i betragtning må det forventes at 
respirationsprocesserne er relativt højere end fotosyntesen, hvilket 
sænker pH.

3.4.2 Kvælstof
Der er dels målt total-N og NH4-N.

NH4-N eller ammonium dannes ved nedbrydning af organisk materiale 
og udskilles af mange organismer. NH4-N kan optages og omsættes 
direkte af alger og planter, men kan også oxideres i en 
nitrifikationsproces.

Indholdet af NH4-N i prøverne fra prøvestedet i Svanesøen (5) er 
væsentligt lavere end indholdet i prøverne fra de øvrige prøvesteder. 
Dette er ikke uventet, idet der kun er tilledning fra et lille direkte opland til 
Svanesøen.
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De målte ammonium koncentrationer i Vassingerødløbet opstrøms for 
Langesø (1) indikerer at vandløbet er spildevandspåvirket. 
Koncentrationer væsentligt over 0,1 mg/l er indikator for 
spildevandspåvirkning / 2/. Der er målt henholdsvis 0,17 mg/l og 0,14 
mg/l.  Der er målt endnu højere koncentrationer i Langesø og Lille 
Tørvegrav. Det kan skyldes at de dominerende processer i søerne 
udgøres af heterotrofe processer (nedbrydningsprocesser). Det skal 
imidlertid understreges, at de målte koncentrationer kun giver et 
øjebliksbillede og at følgeslutninger for et dynamisk vandsystem skal 
uddrages med forsigtighed. De momentvise højere koncentrationer i 
Langesø og Lille Tørvegrav kan både skyldes uligevægt imellem tilførsel 
og fraførelse af NH4-N og intern frigivelse i søen.

Ammoniumhydroxid (NH4OH) er giftig for mange dyr, herunder især fisk. 
Ammoniumhydroxid er i kemisk ligevægt med frit ammonium, men 
ligevægten er stærkt pH-afhængig, således at den forskydes mod 
ammoniumhydroxid ved pH på 9 og derover. Da pH i sommermånederne, 
hvor fotosynteseaktiviteten er høj, kan blive meget høj i næringsrige søer, 
er der for nuværende en risiko for at der optræder situationer med såvel 
høj ammoniumkoncentration og høj pH. Resultatet kan derved blive 
dannelse af ammoniumhydroxid i koncentrationer, som har en giftvirkning 
overfor mange vandlevende organismer herunder i sær fisk / 3/.  

Indholdet af total-N er i samme størrelsesorden på 2,5-3,0 mg/l i de 4 
prøvetagningssteder i henholdsvis Langesø, Lille Tørvegrav og 
Vassingerødløbet henholdsvis opstrøms og nedstrøm for søerne, mens 
det er mindre end halvdelen i Svanesøen, henholdsvis 1,1 og 1,2 mg/l i 
de to prøver. Det er i samme størrelsesorden, som man finder i vandløb 
og søer i naturoplande / 2/.

3.4.3 Fosfor
Igen er de laveste koncentrationer målt på prøvestedet i Svanesø, der 
med målinger på henholdsvis 0,06 og 0,09 mg/l total-P, er på niveau med 
gennemsnittet af årsmiddelkoncentrationen for overvågningssøerne i 
NOVANA- programmet / 5/.  

Fosforkoncentrationen i vandløb i landbrugsoplande med punktkilder blev 
i den seneste NOVANA rapportering opgjort til 0,14 mg/l / 4/ , mens den i 
landbrugsoplande uden punktkilder er angivet til 0,11 mg/l. Der er i 
Vassingerødløbet opstrøms for søerne (4) målt henholdsvis 0,13 og 0,11 
mg/l, som er beliggende i intervallet imellem de to førnævnte værdier.

Der er i Langesø og Lille Tørvegrav målt total-P på 0,14 -0,16 mg/l. I 
ekstensivt målte søer i NOVANA programmet, der typisk er søer i et 
størrelses interval, som omfatter Langesø og Lille Tørvegrav, er der målt 
en gennemsnitlig total-P i sommermånederne på 0,186 mg/l / 4/. Tages 
det i betragtning at målingerne i Langesø og Lille Tørvegrav er taget 
udenfor den mest kritiske sommerperiode, hvor total-p generelt er højest, 
kan det med forsigtighed vurderes, at total-P forventes at være tæt på 
gennemsnittet for danske søer i tilsvarende størrelse. 
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Det er ikke muligt at afgøre alene på baggrund af måleresultaterne, om 
de lidt højere fosforkoncentrationer i Langesø og Lille tørvegrav i forhold 
til Vassingerødløbet opstrøms for søerne skyldes kortvarig uligevægt 
imellem tilførsel og fraførsel, eller det skyldes mere langvarig intern 
frigivelse i søerne. 

4 Reguleringsprojekt for Vassingerødløbet
4.1 Projekterede ændringer

Den projekterede løsning for Vassingerødløbets forløb gennem 
Terkelskov tager udgangspunkt i følgende eksisterende forhold:

• Langesø og Lille Tørvegrav udgør totale faunaspærringer.

• Den øvre åbne vandløbsstrækning har en usædvanlig god fysisk 
tilstand med naturlig mæandrering, bundsubstrat af høj kvalitet og 
optimale faldforhold mellem Slangerupvej og indløb til Langesø.

• Langesø og Lille Tørvegrav er kraftigt påvirket af jævnlig
spildevandspåvirkning, og må betragtes som kraftigt eutrofierede.

Projektets løsning adresserer disse udfordringer på følgende måde:

• Vassingerødløbet gives et nyt trace mellem de to søer. Herved 
opnås fuld faunapassage mellem nedre og øvre del af vandløbet.

• Der sikres mulighed for indvandring af et varieret dyreliv til hele 
vandløbsstrækningen, inkl. den nyetablerede strækning. Desuden 
etableres et stenfilter ved Slangerupvej, der vil kunne tilbageholde 
en del af den forurening, der tilledes via regnbetingede udløb fra 
Vassingerød.

• Forureningsbelastningen af Langesø og Lille Tørvegrav reduceres 
betydeligt ved at afskære vandløbet. Efter gennemførelse vil 
tilstrømning til søerne udelukkende ske fra naturarealer 
(Terkelskov, samt fra overløb fra Svanesø).

4.2 Reguleringsmuligheder
For at sikre mod vandstandssænkning i søerne i længerevarende 
perioder uden regn etableres et reguleringsbygværk, hvorfra der kan 
tilledes vand fra Vassingerødløbet til Langesø ved åbning af et 
reguleringsspjæld i korte intensive perioder. Dette spjæld bør dog ikke 
åbnes i perioder med nedbør, idet der så igen ledes opspædet 
spildevand til de to søer.

Det foreslås desuden, at afløbet fra Svanesø afskæres og ledes til 
Langesø istedet for, som i dag at blive ledt til Vassingerødløbet. Herved 
øges tilstrømningen af vand med en P-koncentration mindre en 0,1 mg/l 
til Langesø. Svanesø modtager i dag kun tilstrømning fra de 
omkringliggende skov-arealer og søen har ifølge de biologiske 
feltundersøgelser en langt bedre tilstand end nabo-søerne Langesø og 
Lille Tørvegrav. Tilledningen sker ganske enkelt gennem en 
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rørforbindelse, idet vandspejlet i Svanesø ligger ca. 1,7 m højere end 
vandspejlet i Langesø.

5 Vurdering af miljøpåvirkninger
5.1 Ændrede afstrømningsforhold i Langesø og Lille Tørvegrav

Forlægningen af Vassingerødløbet medfører at tilstrømning og 
afstrømning fra Langesø og Lille Tørvegrav reduceres væsentligt som 
følge af, at Vassingerødløbet ledes uden om søerne. Der sker imidlertid 
også mindre ændringer, som følge af at Svanesø får afløb til Langesø, 
mens Langesøs afløb til Lille Tørvegrav afbrydes.  Afstrømningen i 
vandløbet vil være uforandret. 

Søernes oplande og vandtilstrømningen er opgjort i nedenstående tabel 
på baggrund af en beregnet middel arealafstrømning i hele oplandet på 
4,5 l/s/km2. Opholdstiden i Langesø bliver 203 dage som skal 
sammenlignes med den nuværende opholdstid på ca. 5 dage. 
Tilsvarende bliver opholdstiden i Lille Tørvegrav ca. 140 dage, som skal 
sammenlignes med de nuværende 2 dage.

Opland

(Km2)

Tilstrømning

(m3/d)

Opholdstid

(d)

Svanesø 0,048 18,7 370

Langesø 0,091 35,4 203

Lille Tørvegrav 0,055 21,4 140

Tabel 5. Oplandsstørrelser, forventet tilstrømning og opholdstider for søerne efter vandløbet er ledt 

uden om søerne.

5.2 Temperatur
De væsentlige længere opholdstider i Langesø og Lille Tørvegrav efter 
en forlægning af vandløbet uden om søerne, som beregnet i tabel 5, må 
forventes at betyde større sæsonbetinget variation i temperaturerne, idet 
vandløbets mere konstante temperaturforhold under de nuværende 
forhold forventes at være  medvirkende til en udjævning af 
temperaturerne.

Omvendt må vandløbet nedstrøms for Langesø og Lille Tørvegrav under 
de nuværende forhold forventes at være påvirket af høje 
sommertemperaturer og lavere vintertemperaturer. Det skyldes at hele 
vandføringen ledes igennem Langesø og Lille Tørvegrav, hvor det med 
en samlet gennemsnitlig opholdstid på knap 7 dage (5+2 dage)
eksponeres for solindstråling og varmeudveksling. Det må forventes at 
være årsag til flere grader højere sommertemperaturer og lidt lavere 
vintertemperaturer. 
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Uden at forskellen i temperaturregimer kan kvantificeres mere præcist, er 
det erfaringen, at gennemløb af en sø kan påvirke vandløbsfaunaen 
væsentligt i negativ retning. Det skyldes formentlig at en stor del af vores 
ferskvandsfauna og specielt rentvandsfaunaen er tilpasset 
grundvandspåvirkede vandløb med relativt konstante temperatur- og ilt-
forhold (ilt-mætnings-koncentrationen er temperaturafhængig og størst 
ved 0 C). Det må derfor forventes at de mere konstante 
temperaturforhold og lavere sommertemperaturer i vandløbet, i en 
situation hvor det ledes uden om søerne, vil have en signifikant positiv 
effekt på faunaen i vandløbet.

5.3 Næringsstoffer 
Næringsstofferne i form af total-N og total-P har ikke væsentlig betydning 
for vandløbets biologiske tilstand. Dog kan det høje indhold af NH4-N 
have en negativ effekt, idet høje koncentrationer kan have akut toksiske 
effekter via den omtalte dannelse af ammoniumhydroxid.

Næringsstoffer og N/P forholdene peger på at specielt total-P har stor 
betydning for søernes biologiske tilstand og vil være styrende i fremtiden. 
Med de nuværende ret korte opholdstider for vandet i Langesø og Lille 
Tørvegrav på henholdsvis 5 og knap 2 døgn, vurderes det sandsynligt at 
søernes næringsstofindhold i overvejende grad være styret af 
indløbskoncentrationen. Med den nuværende meget høje 
indløbskoncentration må søerne forventes fastholdt i en dårlig tilstand.

Ved at lede vandløbet uden om søerne reduceres tilledningen af 
næringsstoffer markant.  Tilledningen af næringsstoffer må efterfølgende 
forventes at være i samme størrelsesorden som tilledningen til Svanesø. 

Det må antages at sediment og belastning i dag er i ligevægt eller er tæt 
på at være i ligevægt.  En omlægning af Vassingrødløbet og dermed en 
yderligere belastningsreduktion til søerne vil derfor – med stor 
sandsynlighed – nedbringe søernes koncentration af fosfor i vandfasen.

Der vil imidlertid være en indsvingningsperiode, hvor en relativ høj 
fosforkoncentration fastholdes i en periode. Der forventes at foregå en 
løbende immobilisering af den nuværende pulje af mobilt fosfor, indtil der 
indfinder sig en ny ligevægt med de fremtidige reducerede 
belastningsforhold.

Fortyndingsteori har vist sig ikke alene at forklare indsvingningsperiodens 
længde, specielt for søer med opholdstider under et halvt år må 
indsvingningsperioden forventes at være længere end beregnet ud fra 
fortyndingen. Det vurderes på baggrund erfaringer med 
belastningsreduktion af andre søer, at søerne efter 5-10 år vil have 
opnået en forbedret tilstand, der svarer til Svanesø / 6, 7/. Vurderingen 
af tidsperioden er dog usikker.
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5.4 Påvirkning af NATURA 2000 udpegningsgrundlag
Langesø og Lille Tørvegrav vil med Vassingerødløbets nye forløb få en 
betydelig bedre biologisk tilstand. Næringsstofkoncentrationen i søerne 
forventes at falde og søerne forventes med tiden at nærme sig Svanesø i 
artssammensætning og biologisk tilstand. Hermed er 
omlægningsprojektet medvirkende til at søerne på sigt vil kunne opnå 
gunstig bevaringsstatus.

5.5 Faunapassage
Søerne udgør i dag, af såvel tekniske som biologiske grunde, en 
faunaspærring for en stor del af vandløbets ferskvandsfauna.

De tekniske årsager skyldes en uheldigt designet forbindelse imellem 
Langesø og Lille Tørvegrav. 

Søerne udgør imidlertid også en biologisk/miljømæssig spærring, idet 
søerne vil være en effektiv spærring for en meget stor del af 
vandløbsfaunaen. Søen er med sin mangel på vandstrømning og ringere 
iltforhold uegnet som levested for en lang række specialiserede 
vandløbsorganismer, herunder såvel smådyr (invertebrater) som ørred. 
Forlægningen af Vassingerødløbet uden om søerne vurderes derfor, at 
være den mest optimale løsning med henblik på passageforholdene i 
vandløbet.

6 Konklusion
De gennemførte undersøgelser og vurderinger viser, at 
næringsstofindholdet i Langesø og Lille Tørvegrav forventes at være 
bestemt af indløbskoncentrationen. Søsedimenterne må forventes at 
være i ligevægt med den nuværende belastning. Den lejlighedsvise 
spildevandsbelastning af Vassingerødløbet bevirker, at søerne bliver 
påvirket negativt. En ændring af Vassingerødløbet, således at det ledes 
uden om de to søer, vil derfor have en gavnlig effekt på søernes tilstand.
Denne vurdering hviler i høj grad på den estimerede korte opholdstid i 
søerne.  En mere sikker vurdering baseret på en opstillet masebalance 
for næringsstofferne kræver at der gennemføres et mere intensivt 
måleprogram, indeholdende en tidsserie af målinger gennem i det 
mindste et helt år

Afstrømningsforholdene i Langesø og Lille Tørvesø vil ændre sig 
således, at der bliver væsentlig længere opholdstider i de to søer, som 
følge af at Vasingerødløbet forlægges uden om søerne. Den interne 
fosforpulje vurderes ikke at give anledning til en større frigivelse af fosfor 
til vandfasen, end det søerne får tilført i dag. I løbet af indsvingningstiden 
vil fosforkoncentration løbende falde og til sidst være i ligevægt med den 
fremtidige belastning.

Ændring af vandløbets gennemløb vil medføre en lidt større 
sæsonbetinget variation i temperaturen i de to søer. Det vurderes dog 
ikke at få signifikant negativ betydning for søernes tilstand, da 
temperaturregimet forventes at være afspejlet i temperaturforholdene i 
Svanesøen. Omvendt vil vandløbet ikke i samme grad som nu blive 
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påvirket af solindstråling og opvarmning i søerne, hvilket vurderes at få 
en stor positiv effekt på vandløbsfaunaen.

Samlet vurderes det med stor sikkerhed, at en forlægning af 
Vassingerødløbet uden om Langesø og Lille Tørvegrav vil have en meget 
positiv effekt på søernes fremtidige tilstand, som på sigt forventes at blive 
sammenlignelig med tilstanden i Svanesø. Det er dog væsentlig mere 
usikkert at forudsige hvor hurtigt en sådan forbedret tilstand vil kunne 
opnås. Det vurderes med forsigtighed, at det vil kunne opnås efter en 
periode på 5 – 10 år.

Endelig vil omlægningen af Vassingrødløbet bevirke, at den økologiske 
tilstand i vandløbet vil blive positivt forbedret, og samtidig vil der ske en 
positiv forbedring af bevaringsstatus for de naturtyper, som den nye 
åstrækning vil gennemløbe.
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