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1 INDLEDNING 

Projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” er gennemført i perioden 19.marts – 11. juni 
2006 som en del af tre forprojekter iværksat af Skov og Naturstyrelse for vurdering af 
naturgenopretningsmuligheder i Mølleåsystemet.  

Formålet med det her gennemførte arbejde har været at foretage en vurdering af tiltag 
for skabelse af rent vand i Mølleåsystemet (Figur 1.1) ved hjælp af 

- Forøget vandgennemstrømning ved tilbageførsel af vand fra Lundtofte Rensean-
læg henholdsvis Bistrup Renseanlæg til Mølleåsystemet 

- Restaurering af vandområder – herunder specielt restaurering af søer og mølle-
damme 

Målet har været at give baggrund for prioritering af alternative tiltag ud fra effektvurde-
ringer, overordnede tekniske beskrivelser, økonomiske overslag og tidsplaner. Desuden 
har målet været at beskrive, i hvilken udtrækning tiltagene vil bidrage til målopfyldelse 
i henhold til fremtidige vandplaner – herunder Vandrammedirektivet og Natura 2000 
samt forbedre den rekreative værdi af vandområderne. Ifølge Vandrammedirektivet skal 
der inden 2015 opnås en god økologisk tilstand i vandområdet. Imidlertid er dette krav 
endnu ikke udmøntet i mere specifikke krav.  Der er taget udgangspunkt i eksisterende 
krav, hvor disse vurderes i overensstemmelse med en god økologisk tilstand (som f.eks. 
Furesøen). Generelt er der som krav for de øvrige søer benyttet, at den årsgennemsnitli-
ge fosforkoncentration maksimalt må være ca. 0,05 mg P/l, for at der grundlag for at 
opnå god økologisk tilstand.   

Der er  gennemført vurderinger for 

• Tilbageføring af vand mht. 
- Hvor  
- Mængde 
- Kvalitet 

• Restaurering af søer og mølledamme 
• Samspil mellem tilbageføring af vand og sørestaurering 
• Effektvurdering mht. 

- Tilstandsforbedringer  
- Belastningsreduktioner / tilbageholdelse / fjernelse af forurenede stoffer 

Arbejdet blev indledt med en overordnet screening af en række alternativer. I forbindel-
se hermed blev det vurderet, i hvilken udstrækning vand fra Bistrup Renseanlæg skulle 
indgå i de nærmere overvejelser. Resultat heraf blev, at det af praktiske og økonomiske 
grunde blev vurderet som mindre realistisk eller direkte urealistisk  
 

- at forbedre Bistrup Renseanlæg med efterfølgende udledning til Furesøen  
- at overføre til Stavnsholt Renseanlæg for yderligere rensning.  
 

Begge disse alternativer ville frigøre den eksisterende ledning fra Bistrup Renseanlæg 
frem til den afskærende Øresundsledning ved Lundtofte renseanlæg. Denne ledning 
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ville i så fald kunne bruges til tilbageføring af vand. Såvel ved anlæg som drift blev det 
imidlertid vurderet væsentligt fordyrende at skulle opbygge meget avanceret rensning 
på såvel Bistrup som Lundtofte Renseanlæg, især da spildevandet fra Bistrup i dag alle-
rede føres frem til Lundtofte Renseanlæg.  

Det blev endvidere vurderet, at der på grund af praktiske og fysiske hensyn ikke ville 
kunne skabes tilstrækkeligt med kapacitet på Stavnsholt Renseanlæg til, at alt vandet fra 
Bistrup ville kunne behandles her. 

I de videre vurderinger er der således kun inkluderet en forbedret rensning af vand på 
Lundtofte Renseanlæg og tilbageførsel herfra. 

Følgende alternativer er der foretaget en nærmere analyse af 

- Projekt 1: Udledning til Kalvemosen  

- Projekt 2: Udledning til Søllerød Sø  

- Projekt 3: Udledning til Vejle Sø  

- Projekt 4: Udledning til Furesøen i Storekalv gennem rørføring under Vejle Sø 

- Projekt 5: Udledning til Furesøen i Storekalv eller i den centrale del af Fure-
søen (”Stor Søen”) ved rørføring til det tidligere Dronninggård Renseanlæg og 
åben strømning gennem eksisterende kanaler i Furesøparken og Malmmosen. 

- Projekt 6: Udledning til Furesøens centrale del (”Stor Søen”) ved rørledning 
over Dronninggård og videre rørføring gennem Malmmosen. 

- Projekt 7: Udledning til Mølleåen ved Lyngby Mølle 

- Projekt 8: Restaurering af Bastrup Sø 

- Projekt 9: Restaurering af Søllerød Sø 

- Projekt 10: Restaurering af Vejle Sø 

- Projekt 11: Restaurering af Lyngby Sø 

- Projekt 12: Oprensning af mølledammene nedstrøms Lyngby Mølle 

Lyngby Mølledam er ikke inkluderet, da den blev oprenset af Københavns Amt i 1990. 

De alternative udledningspunkter og lineføringer for tilbageførsel af vand fremgår af 
Figur 1.2 og Bilag B. 

Som grundlag for vurdering af de nævnte tiltag er der bl.a. opstillet såvel en vandbalan-
ce for Mølleåsystemet samt lavet en opdatering af eksisterende belastningsopgørelser. 

For at etablering af en vandbalance, hvor effekter af såvel afstrømning som grundvands-
indvindinger tages i betragtning, er der opstillet en koblet MIKESHE – MIKE 11 model 
for hele vandsystemet. Denne model er beskrevet i Bilag A. 
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Belastningsopgørelse for de enkelte vandelementer i systemet bygger dels på tidligere 
opgørelser opdateret med fornyede beregninger af blandt andet diffus og landbrugs-
mæssig belastning (størst betydning i den øvre del af systemet) og af belastning fra 
regnvandsbetingede udløb.  Disse opgørelser / beregninger er beskrevet i bilag C og D. 

Yderligere er der i en række bilag til rapporten givet andre tekniske baggrundsoplysnin-
ger og vurderinger, som er brugt som grundlag for den mere overordnede vurdering af 
de forskellige alternative indgreb, der beskrives i følgende kapitler i hovedrapporten.  

 

 

 

Figur 1.1 Oversigt over Mølleåsystemet  
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Figur 1.2 Lineføringer for tilbageføring af vand fra Lundtofte Renseanlæg. 



 
 

 

C:\Data\54495-Rent vand i Mølleå-rap-final.doc  2-1 DHI 
 

2 UDLEDNING TIL KALVEMOSEN / SØLLERØD SØ 

2.1 Lineføring og udledning 

Ved udledning til Kalvemosen foreslås en linieføring langs Nærum Banen som beskre-
vet i Bilag B. Der er ikke taget nærmere stilling til udledningspunktets nøjagtige place-
ring. Vandet vil kunne ledes direkte til mosens opstrøms del, eller hvis man helt vil fri-
holde mosen for påvirkning, kan det ledes til afløbet fra mosen. 

Alternativt kan der ske direkte tilledning til Søllerød Sø. Såfremt den skal ske uden til-
førsel til Kalvemosen, forslås en linieføring over gennem Geelskov, som beskrevet i bi-
lag B. Da effekten for Søllerød Sø og de nedstrømbeliggende vandområder ikke er væ-
sentlig forskellig fra en tilledning gennem Kalvemosen, behandles disse alternativer 
under et.  

2.1.1 Vandmængde 
Vandmængden, der tilbageføres, kan fastlægges ud fra forskellige hensyn 

- det naturlige afstrømningsniveau tilstræbes 

- maksimal positiv effekt i nedstrøms vandområder 

- økonomisk mest fordelagtige løsning. 

Ved modelberegninger (Bilag A) er det vurderet, at hvis der ikke sker vandindvindinger 
i oplandet, ville der fra Vejle Sø til Furesøen strømme i gennemsnit ca. 18 l/s med et 
maksimalt niveau omkring 80 l/s. Tilsvarende ville der i gennemsnit strømme ca. 1,7 l/s 
med et maksimalt niveau omkring 15 l/s til Søllerød Sø fra Kalvemosen gennem vand-
løbet i Kirkeskoven (Kirkeskovgrøft). Hertil kommer, at der pt. sker afværgepumpning 
til Kalvemosen på ca. 4 l/s. 

Som et alternativ, der tilstræber et naturligt afstrømningsniveau i denne øvre gren af 
Mølleåsystemet, er det på ovenstående baggrund valgt at gennemføre vurdering for en 
tilledning på i gennemsnit 25 l/s. Dette er lidt over det beregnede naturlige baggrunds-
niveau. Dette er valgt bl.a. fordi det umiddelbart er vurderet, at mindre tilførsler kun vil 
have meget marginal effekt længere nede i vandsystemet. For at kunne opnå et gennem-
snit på 25 l/s  i gennemsnit er der i forbindelse med de tekniske - økonomiske overvejel-
ser regnet med en rørledning med en kapacitet på minimum 50 l/s. Dette giver mulighed 
for at have perioder med mindre eller ingen tilførsel og samtidig opretholde 25 l/s i gen-
nemsnit. 

Der er fortages effektvurdering for alternativerne 

- 25 l/s,  

- 100 l/s,  

- 200 l/s.  
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Ved tilførsel af 100-200 l/s vil der være risiko for ikke ubetydelige vandstandsstigninger 
i Søllerød Sø. Ved tilledning af 100 l/s beregnes der med de nuværende afløbsforhold en 
vandstandsstigning på ca. 15 cm i søen.  Der er derfor behov for at forøge dimensionen 
af afløbsforholdene fra søen på den første del af den rørlagte strækning mellem Søllerød 
Sø og Vejle Sø (Bækrenden) ved tilledning af 100 - 200 l/s.  

2.1.2 Potentielt forurenende stoffer 
Med det tilførte vand vil der også komme næringsstoffer og mulighed for miljøfremme-
de stoffer. 

Som beskrevet i bilag 5 tages der primært udgangspunkt i en rensning af vandet, der le-
des tilbage til søerne til et betydelig lavere koncentrationsniveau, end der ledes fra 
Lundtofte Renseanlæg i dag. Der tages udgangspunkt i, at næringsstofindholdet bringes 
ned på maksimalt 0,040 mg P/l og 2,5 mg N/l, (Bilag F), hvilket indebærer, at vandet 
renses svarende til membranfiltreringsteknik samt med forbedret denitrifikation. 

Disse niveauer er valgt bl.a. for at sikre, at forholdene i Kalvemosen, Søllerød Sø, Vej-
le, Sø og Furesøen hverken øjeblikkeligt påvirkes i negativ retning eller i en endelig 
sluttilstand ikke forhindres i at opnå en god økologisk tilstand, som kræves ifølge vand-
rammedirektivet. Dette adresseres yderligere i forbindelse med nedenstående vurderin-
ger for de enkelte vandområder. 

Koncentrationsniveauerne er desuden fastlagt under hensyntagen til tekniske mulighe-
der.  

Med den antagne renseteknik vil mængden af miljøfremmede stoffer, som udledes til 
vandmiljøet, desuden reduceres. Det vurderes, (Bilag E, F) at med den foreslåede rense-
teknik vil kravene ifølge bekendtgørelse 1669 om udledning af forurenende stoffer til 
vandløb og søer /ref. 1/ kunne overholdes. 

2.2 Effekt i vandområderne 

2.2.1 Kalvemosen 
Såfremt der vedvarende ledes 25 l/s eller mere til Kalvemosen, bliver denne tilførsel den 
dominerende vandmængde til mosen. Da volumen i Kalvemosen skønnes at være ca. 
27.300 m3 (overfladeareal 21.000 m2, middeldybde 1,3 m, maksimal dybde ca. 3.5 m) 
bliver vandets opholdstid 12-13 dage ved en tilledning på 25 l/s. Med empiriske sømo-
deller for lavvandede søer / ref. 2/ kan der beregnes en sommersigtdybde på omkring 
1,7 meter, når vandet renses til et niveau omkring 0,08 mg P/l svarende til Stavnsholt 
Renseanlæg. Ved en forbedret rensning svarende til anvendelse af membranteknik på 
Lundtofte Renseanlæg (0,040 mg P/l jvf. Bilag F) kan beregnes en årsgennemsnitlig 
koncentration i mosen på omkring 0,035 mg P/l og en tilsvarende sommersigtdybde på 
2,5 meter, hvilket vil sige til bunden i størstedelen af søen.  

Der foreligger kun få målinger fra 1976 (data fra Steen Rostrup, Rudersdal Kommune), 
der viste sigtdybder på 1,25 m. Der foreligger ikke oplysninger om den nuværende til-
stand, så det er ikke muligt eksakt at vurdere, om der vil blive tale om en ændring af 
nuværende tilstand. Såfremt mosen skal fremstå som et upåvirket vandområde, anbefa-
les imidlertid, at der sikres sigtdybder til bunden overalt i denne.  
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På denne baggrund anbefales, at fosforkoncentrationen i vand, som ledes til Kalvemo-
sen, holdes på et maksimalt niveau på 0,040 mg P/l. 

Ved tilførsel af så relativt store mængder renset spildevand til mosen vil der være mu-
lighed for tilførsel af en række miljøfremmede stoffer (jvf. Bilag E, F). For at reducere 
dette mest muligt vil det kræve, at der anvendes membranfiltrering på Lundtofte Rense-
anlæg i forbindelse med rensning af spildevandet, inden det udledes. 

2.2.2 Kirkeskov Grøft 
Det meste af den øvre del af Kirkeskov Grøft, som fører vand fra Kalvemosen mod Søl-
lerød Sø, skønnes uden problemer i stand til at aflede en ekstra vandmængde på 25, 100 
hhv. 200 l/s. Langs den øvre del af strækningen er der dog behov for, at der sikres øget 
vandføringskapacitet ved underføring under to til tre skovstier. Selve vandløbet skøn-
nes, gennem det meste af skovtrækningen frem til den såkaldte ”Indre Sø ”, at være i 
stand til at klare afstrømninger af de nævnte størrelser. Der er pt. planer om at nedlægge 
”Den Indre Sø” og omlægge vandløbet på engstrækningen lige nedstrøms denne. Yder-
ligere er der pt. arbejde i gang med at åbne den rørlagte strækning under det tidligere 
Kirkeskovens renseanlæg. På disse strækninger kan der - afhængigt af den udformning 
de igangværende projekter giver vandløbet - være tale om behov for en udvidelse af 
vandløbsprofilet. 

På den sidste del af vandløbet frem til Søllerød Sø, dvs. på engarealet mellem det nu 
nedlagte Kirkeskoven Renseanlæg og Søllerød Sø vil der ved de væsentlige forøgelser 
af vandføringerne, der her er tale om, være behov for udvidelse af vandløbsprofilet, hvis 
oversvømmelser skal undgås af denne eng og nogle at de mest udsatte villagrunde op til 
engen.  

Ud fra terrænhældning, vil der fra Kalvemosen til Søllerød Sø, ved anlæg af et vand-
løbsprofil med 45 graders anlæg, en fuld bredde på 1,5 m, bundbredde 0,5 m og en max. 
dybde på 1,0 m, ikke forekomme oversvømmelser nogen steder (Bilag A).  

Med et sådant profil er der beregnet omtrentlige vanddybder i vandløbet på hhv. mak-
simalt 80 og 85 cm ved hhv. 100 og 200 l/s. Der er ikke foretaget en yderligere optime-
ring med hensyn til minimering af tværsnitsdimensionerne ligesom maksimal vandfø-
ring er valgt ud fra maksimal afstrømning indenfor en tiårs periode og ikke specificeret 
ud fra given oversvømmelsesrisiko. 

Udformningen af denne vandløbsstrækning skal i forbindelse med en detailprojektering 
vurderes nøjere, ligesom der skal tages nøjere stilling til vandløbstracéet samt ønsker for 
eventuelt styret oversvømmelse af visse engområder mv. Det vurderes, at der herigen-
nem kan opnås et æstetisk velproportioneret vandløb, der kan falde ind i landskabet, 
hvilket giver gode muligheder for god biologisk variabilitet og udgøre et rekreativt ele-
ment, samtidig med at vandet kan afledes uden uhensigtsmæssige problemer for de om-
liggende arealer.  

Det anbefales af hensyn til de biologiske forhold i vandløbet og dets æstetiske udseen-
de, at der vedvarende tilføres vand til systemet. I de videre vurderinger er det antaget, at 
der kontinuert tilledes hhv. 25, 100 og 200 l/s. Der kan imidlertid i våde perioder med 
rigeligt vand drosles ned på denne vandtilførsel. Periodevis kan der også accepteres la-
vere afstrømning end hhv. 25, 100 og 200 l/s afhængigt af detailudformningen af vand-
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løbet. En minimumsafstrømning anbefales nærmere fastlagt på baggrund af detaildesig-
net af vandløbet, hvis der skal opretholdes en god økologisk tilstand i det nyanlagte 
vandløb. Ved detaildesign af vandløbet bør der endvidere tages højde for, at der ved 
eventuelle problemer med drift af renseanlægget kan blive tale om hel eller delvis luk-
ning af vandtilførslen for at beskytte de nedstrøms søer. Sådanne kraftige neddroslinger 
af vandføringer vil kunne have dramatiske effekter på biologien i vandløbet medmindre 
vandløbsprofilet er tilpasset sådanne variation. Det kan f.eks. være ved sikring af områ-
der af vandløbet, som selv ved meget lave afstrømninger fortsat vil kunne fungere som 
levested for dyre- og plantelivet. 

2.2.3 Søllerød Sø 
Med den opstillede model er der ved tilledning af 25 l/s beregnet en vandstandsstigning 
på op til 4 cm når der ikke fortages ændring i afløbsforholdene. Ved 100 l/s beregnes en 
vandstandsstigning på op til 15 cm. Som kompensation for uønskede vandstandsstig-
ninger i Søllerød Sø ved tilledning af 100 hhv. 200 l/s anbefales det, at der fortages op-
rensning af den åbne del af afløbet fra søen samt at den første del af det rørlagt afløb,  
Bækrenden, udvides over en 150 meter lang strækning Herved vil vandstandsstigning 
kunne undgås. Det videre rørforløb har en tilstrækkelig dimension til at kunne aflede 
såvel 100 som 200 l/s. Der er dog ikke foretaget nærmere vurdering af, om der under 
kraftige regnhændelse kan være behov for alligevel at stoppe hhv. begrænse tilførslen til 
Søllerød Sø for at undgå øget risiko for oversvømmelser i Bækrendens opland i Holte-
området. Der er dog pt. ikke observeret problemer af denne karakter i området. 

Tilførsel af vand med de nævnte koncentrationsniveauer vil have en gunstig effekt på 
tilstanden i Søllerød Sø, da de nuværende koncentrationsniveauer i søen jvf. figur 2.1 
ligger over de forudsatte koncentrationer for det tilbageførte vand (0,040 mg P/l).  

Søllerød Sø
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0.5
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1.5

25/10/2005 02/02/2006 13/05/2006 21/08/2006 29/11/2006

m
g 

P/
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Figur 2.1 Total P koncentration i Søllerød Sø 2005 – 2006 i 1 og 7 meters dybde. 

Hvis tilførslen af ekstra vand sker inden en begrænsning af de tilgængelige næringsstof-
puljer og især P-puljen er opnået, vil der kunne blive tale om øget transport til de ned-
strøms beliggende vandelementer. Dette vil gælde specielt de første år med øget tilfør-
sel. I takt med udtømning af de ophobede puljer, nedsættes denne øgede transport. 
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Imidlertid er det ikke kun den mængde, der transporteres videre, der er interessant i rela-
tion til vurdering af effekter nedstrøms. Det er ligeså meget koncentrationen i det vand, 
der strømmer videre, det er relevant at vurdere. Ved øget tilførsel af relativt rent vand 
sker der en betydelig fortynding af de mængder, der frigives fra den ophobede pulje. 

Hvor stor og af hvor lang varighed en øget transport vil være, kan på det foreliggende 
grundlag kun overslagsmæssigt angives med en betydelig usikkerhed. Nærmere bereg-
ninger heraf vil kræve yderligere undersøgelser af de fosforpuljer, der pt. er i søen in-
klusive puljen i søsedimentet. 

Der foreligger måling af sedimentets fosforindhold fra Søllerød Sø fra 1969, 1981, 1986 
samt 2000 (figur 2.2). Fosforkoncentrationen i sedimentet lå i år 2000 på omkring 3 g 
P/kg TS i de øverste 20 cm af sedimentet. Selv om data viser, at der er sket et markant 
fald siden 1986, er 2000-niveauet forholdsvis højt. Der forligger ikke målinger, der vi-
ser hvor stor en del, der vil kunne mobiliseres. På baggrund af data fra andre søer, bl.a. 
Furesøen, vurderes det, at minimum den mængde, der overstiger 1 g /kg TS, vil være 
mobil. Erfaringer fra andre søer samt laboratorieeksperimenter – bl.a. Søbygårdsø - vi-
ser, at der kan ske frigivelse fra minimum de øverste 15 – 25 cm sediment.  

Fosforprofiler i sediment fra Søllerød Sø
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Figur 2.2 Profiler af fosforkoncentrationer ned gennem sediment i Søllerød Sø 1969 – 2000. 

Anvendes et niveau på 1 g P/ kg TS, under hvilket det antages, at der ikke sker yderlige-
re væsentlig frigivelse af P, og antages det, at puljen i de øverste 20 cm vil kunne frigi-
ves, kan der beregnes en mobil pulje i sedimentet i Søllerød Sø på omkring knap 4000 
kg P. Der er her regnet med, at det fosforholdige sediment dækker 100.000 m2 søbund 
dvs. bunden på større dybder end 4 meter. Puljens størrelse er meget usikkert bestemt 
og kan kun betragtes som et groft overslag over størrelsesordnen af mængden af mobilt 
fosfor i søens sediment. 

Der er pt. et restaureringsprojekt i gang i søen, hvor der bortpumpes fosforholdigt bund-
vand med det formål hurtigere at udtømme den i søen ophobede fosforpulje. Ifølge op-
lysninger fra Rudersdal Kommune regnes der med, at der fremover pumpes omkring 60 
– 70.000 m3/år. Med en koncentration på omkring 1,3 mg P/l vil det svare til ca. 80 kg 
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per år. Hertil komme den mængde, der strømmer til Vejle Sø, som pt. er af størrelsen 40 
kg P/ år. Tilførslen til søen ligger pt. på omkring 15 kg P/år. Dette giver en netto ud-
tømning af fosfor fra søen på omkring 100 kg P/år.   

Med en lineær udtømning af fosforpuljen vil der således gå omkring 40 år, inden den i 
søen ophobede pulje er udtømt med det nuværende afstrømningsmønster. Det er dog 
muligt, at udtømningsprocessen vil vare længere, men til gengæld få mindre og mindre 
betydning for koncentrationen i vandfasen i takt med, at fosforet skal mobiliseres fra 
større dybder nede i sedimentet.  

Øges gennemstrømning med 25, 100 eller 200 l/s vil den pulje, der findes i vandet, blive 
udskyllet det første år. Herefter vil den ekstra afstrømning begrænse sig til den mængde, 
der vil blive frigjort fra sedimentet.  

Den nuværende fosforfrigivelse fra sedimentet er vurderet på baggrund af massebalan-
cer for søen i den lagdelte sommerperiode 2006. Betragtes perioden frem til midten af 
august (Figur 2.3) faldt koncentrationen i overfladevandet fra en vinterkoncentration på 
0,39 til 0,09 mg P/l svarende til en udtømning af puljen i dette vandvolumen på ca. 170 
kg P. Hvis det antages, at der ikke i perioden er sket væsentlig tilstrømning fra eksterne 
kilder, således at der ikke er hverken tilført eller fraført betydende mængder P, kan en 
sedimentation på 173 kg beregnes. Ved lignende betragtninger for bundvandet kan der 
beregnes en ophobning af fosfor her på ca. 130 kg P. Hertil kommer, at der i perioden 2. 
til 14. august er bortpumpet ca 25 kg P. Samlet kan der således uden at indregne sedi-
mentpuljens rolle beregnes en P-mængde i bundlaget på i alt ca. 155 kg P. Tages usik-
kerhederne på en sådan beregning i betragtning, må faldet i P-mængden i overfladevan-
det anses at svare til stigningen i bundvandet, dvs P-udvekslingen med sedimentet ligger 
indenfor usikkerheden på opgørelsen.  

 
Figur 2.3 Fosforbalance for epilimnion og hyoplimnion i Søllerød Sø, sommer 2006 (1.maj-14.august) 

Forsættes massebalancebetragningerne frem til udgangen af september, hvor lagdelin-
gen i 2006 blev opløst, beregnes et overskud i bundlaget på ca. 25 kg P. En forlængelse 
af beregningsperiode øger imidlertid usikkerheden vedr. forudsætningerne for oversla-
gene. 

0,39mgP/l         1,10 mgP/l  ⇒  Δ +128 kg 

Sed-P-pulje 
4000kg  

0,39mgP/l         0,09 mgP/l  ⇒  Δ -172 kg 

Bortpumpning 
(2.-14. aug.06): 
25 kg P 

Volumen: 575.000 

Volumen: 180.000 
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Samlet tyder dette på, at med de ganske høje koncentrationer, der opbygges lige over 
sedimentoverfladen (1,7-1,8 mg P/l), sker der pt. kun en begrænset fosforfrigivelse fra 
sedimentet. Ved yderligere reduktion af fosforniveauerne i søvandet kan det forventes, 
at udtømningen af en P-pulje i sedimentet vil accelereres. Imidlertid er datagrundlaget 
for en nærmere vurdering heraf for spinkelt. 

Da der er en del usikkerhed vedr. udtømning af sedimentpuljen i søen, er de efterføl-
gende vurderinger foretaget med udgangspunkt i en frigivelse to gange den største be-
regnende frigivelse fra sedimentet dvs. 50 kg P/år.  

I tabel 2.2 er angivet beregnede afstrømningsmængder og koncentrationer fra Søllerød 
Sø under følgende antagelser  

- sedimentets frigivelse af fosfor i 2006-07, var 50 kg P/år. Denne aftager lang-
somt med udtømning af en total pulje i søsedimentet på 4000 kg P. 

- vinter-/forårskoncentration på 0,390 mg P/l ved start af gennemstrømning  

- ekstern belastning på 15 kg P/år (Tabel 2.1) 

- den øgede gennemstrømning er konstant over året. 

- i sommerperioden strømmer der alene vand fra søens overflade, i hvilken der 
hen over sommeren sker et fald i fosforniveau p.g.a. sedimentering. 

- der fortsættes med bortpumpning af ca. 60.000 m3 bundvand fra søen i sensom-
merperioden. 

- der sker ingen tilbageholdelse af P opstrøms Søllerød Sø ved tilledning til Kal-
vemosen, 

Ved tilledning til Kalvemosen vil der dog sandsynligvis ske en vis tilbageholdelse af 
fosfor. Da opholdstiden imidlertid er forholdsvis kort, skønnes denne tilbageholdelse at 
ligge indenfor usikkerhederne på vurderingerne, hvorfor der er set bort herfra.  

Til sammenligning med værdierne i tabel 2.2 transporteres der i øjeblikket ca. 40 kg 
P/år fra Søllerød Sø til Vejle Sø. Hovedparten af denne transport sker udenfor sommer-
periode med et koncentrationsniveau på omkring 0,250 mg P/l. 

Der er endvidere foretaget analyse af betydningen af den interne belastnings størrelse. 
Med en intern belastning på 100 kg P/år beregnes der således afstrømningskoncentrati-
oner i 2015 ved tilførsel af 25, 100 og 200 l/s på hhv.  0,077; 0,052 og 0,046 mg P/l. 

Tilførsel af vand med 0,04 mg P/l vil give en forbedring af den øjeblikkelige tilstand i 
Søllerød Sø.  

Under de nuværende forhold skønnes det (tabel 2.1), at Søllerød Sø modtager omkring 
15 kg P/år. Den nuværende gennemstrømning skønnes på baggrund at den opstillede 
model til omkring 5 l/s eller ca. 157.000 m3/år inklusive eksisterende tilførsel fra afvær-
geoppumpningen til Kalvemosen.  
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Tabel 2.1   Nuværende fosforbelastning til Søllerød Sø fra eksterne kilder. 

Kilde Kg P/år 

Separat regnvand 5 
Fælleskloakeret overløb 8,5 

Atmosfære og diffus 1,5 
Total 15 

 

Tabel 2.2   Fosfortransport og koncentrationsniveau i vand der strømmer fra Søllerød Sø til Vejle Sø under 
antagelse af øget gennemstrømning med hhv. 25, 100 og 200 l/s påbegyndes i 2008 

 25 l/s 100 l/s 200 l/s 

år Kg P/år mg P/l Kg P/år mg P/l Kg P/år mg P/l 

2008 168 0,183 336 0,102 487 0,076 
2009 99 0,109 176 0,054 292 0,045 
2010 73 0,080 157 0,048 282 0,044 
2011 63 0,069 155 0,047 281 0,044 
2012 60 0,066 154 0,047 281 0,044 
2013 58 0,064 154 0,047 280 0,044 
2014 58 0,063 153 0,047 280 0,044 
2015 57 0,063 153 0,047 279 0,043 

 

På baggrund af den empiriske sømodel nr. 17 i /ref. 2/ skønnes ligevægtskoncentratio-
nen i søen med nuværende tilstrømning at ville komme til at ligge omkring 0,035 mg 
P/l, når den interne P-pulje enten er udskyllet eller på anden måde reduceret. Tilledning 
af hhv. ekstra 25, 100, 200 l/s med 0,040 mg P/l, vurderes ikke, under hensyntagen til 
usikkerheden på sådanne beregninger, at ændre niveauet for denne endelige ligevægts-
koncentration. 

Reduktion af søens fosforindhold kan f.eks. ske ved sedimentfjernelse eller alumini-
umsbehandling. Dette omtales i kapitel 7 i forbindelse med gennemgang af restaure-
ringsmuligheder for søen.  Herved skønnes det, at ligevægtskoncentrationerne på 0,035 
mg/l umiddelbart kan opnås.  

Hvis der ikke sker en sådan reduktion af den interne belastning, vurderes det, at der med 
tilførsel af 25, 100 hhv. 200 l/s, vil forekomme årsmiddelkoncentrationer i søen, som 
det fremgår af tabel 2.2. Sommerkoncentrationen i overfladevandet forventes at falde 
fra nuværende ca. 0,1 til omkring 0,03 mg P / l. Der vil således opnås en umiddelbar 
væsentlig forbedring af forholdene i søen, som vil have potentiale for at nærme sig en 
god økologisk tilstand. Det vurderes muligt, at denne tilstand kan være opnået i 2015. 
En nærmere vurdering af, om søen vil have opnået vandrammedirektivets krav om god 
økologisk tilstand i 2015, kræver dog mere indgående oplysninger om bl.a. fosforpuljen 
i søens sediment. Yderligere vil andre restaurerende tiltag kunne have indflydelse på, 
hvornår denne forbedrede tilstand opnås. 

I kapitel 7 om restaurering af søen beskrives, hvilke andre tiltag der kan gennemføres 
for at opnå større sikkerhed for, at en god økologisk tilstand er opfyldt på dette tids-
punkt. 
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Effekten af øget gennemstrømning gennem Søllerød Sø for de nedstrøms beliggende 
søer behandles i de efterfølgende respektive kapitler. 

2.3 Omkostningsniveau og tidsramme 

Udover omkostningerne til rørledningen og pumpestationer for tilbageførsel af vand er 
der i de økonomiske overslag i tabel 2.3 inkluderet omkostninger til ændring af vand-
løbsprofilet fra Kalvemosen til Søllerød Sø, oprensning af de åbne korte afløb fra Sølle-
rød sø samt at øge rørdimension over de første ca. 150 m strækning af den rørlagte del 
af afløbet fra søen. 

Omkostning til sikring af ny vandløbsprofil er anslåede til i størrelsen 300.000 kr. Dette 
beløb er i tabel 2.3 derfor lagt til overslagene i Bilag B.  

I den anslåede tidsramme tages der forbehold for udstrækning af myndighedsbehand-
ling. Bl.a. vides det, at der findes et område med oldtidsminder ved Ravnebakken, som 
linieføringen mellem motorvejen og Nærumbanen skal passerer. Der ligger dog allerede 
et rørtracé her. Det er antaget, at den forslåede linieføring følger den eksisterende, hvor-
for dette ikke burde give anledning til ekstra omkostninger eller forsinkelser.  

Den relativt store prisforskel for en kapacitet på 50 l/s til 100 l/s skyldes bl.a., at 100 l/s 
og derover vil kræve udvidelse af rørledningen mellem Søllerød Sø og Vejle Sø. Om-
kostningen hertil er anslået til ca. 3 mio. kr. 

Prisforøgelserne ved at øge kapaciteten er i øvrigt begrundet i generelt øgede omkost-
ninger til materialer og konstruktioner. Men specielt omkostninger til pumpestationer og 
til dels til rensebrønde og bygværker forventes at øges relativt mere end de øvrige om-
kostninger ved forøgelse af kapaciteten.  

I de anslåede omkostninger er indregnet uforudsete udgifter på 20%. I Bilag B er givet 
supplerede generelle kommentarer til de udarbejdede økonomioverslag. 

Tabel 2.3 Oversigt over omkostning og tidsramme for etablering af tilbageførsel af vand opstrøms Søllerød 
Sø 

Lineføring /projekt Omkostning 
1000 kr 

Vedligehold. 
 

1000 kr /år 

Tidsramme for 
gennemførsel 

år 
Kalvemosen  25 (50*) l/s / project 1A 12.700 200 1-2  
Kalvemosen 100 l/s       / projekt 1B 22.200 400 1-2 
Kalvemosen 200 l/s       / projekt 1C 29.900 600 1-2  
Søllerød Sø 100 l/s        / projekt 2A 25.000 400 1-2  
Søllerød Sø 200 l/s        / projekt 2B 34.700 700 1-2 
*kapacitet for ledningen 
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3 ØGET GENNEMSTRØMNING AF VEJLE SØ 

3.1 Vandstand 

Der vil ikke forekomme ændringer i vandstanden i Vejle Sø udover de potentielle æn-
dringer, der vil ske i Furesøen. Gennem regulering af slusen ved Frederiksdal (afløb fra 
Furesøen) kan det sikres, at vandstandsændringerne holdes inden for bestemmelserne i 
regulativet for vandområdet.  

3.2 Tilstand i søen og udskylning af næringsstoffer 

Det er estimeret, at Vejle Sø p.t. modtager en ekstern belastning som angivet i tabel 3.1 
Den nuværende samlede vandtilstrømning er beregnet til ca. 223.000 m3/år. På bag-
grund af et volumen på 587.000 m3 kan således beregnes en opholdstid for vandet i søen 
på ca. 2,6 år, når der ikke tages hensyn til vandskifte med Furesøen gennem Vejle Sø 
kanalen. Ifølge /ref. 3/ udgør vandskiftet med Furesøen maksimalt 100.000 m3/år. Tages 
dette i betragtning, kan beregnes en opholdstid på knap to år. Benyttes denne vand-
mængde og de målte års niveauer for fosfor i Furesøen (figur 3.1) for beregning af 
transporten fra Furesø til Vejle Sø, kan der med empiriske sømodeller /ref.2/ beregnes 
endelige årsgennemsnitlige ligevægtskoncentrationer i Vejle sø mellem 0,110 og 0,170 
mg/l. Der er her regnet med uændret tilførsel fra Søllerød Sø.. Imidlertid er de opgjorte 
belastninger og anvendte vandskifte behæftet med betydelige usikkerheder, og endelig 
tager de anvendt empiriske modeller tager ikke hensyn til specielle lokale forhold. Så-
fremt der er tale om et større vandskift med Furesøen gennem Vejle Sø Kanal, vil der 
beregnes lidt lavere ligevægtskoncentrationer. Imidlertid vil der selv med et dobbelt så 
stort vandskift kun beregnes ca. 10% lavere koncentrationer i ligevægtssituationen. I 
Vejle sø måles der fra 0,100 mg/l og op til 0,200 – 0,300 mg/l Total P. Disse højeste 
værdier tyder på, at der periodevis kan forekomme en vis intern belastning fra sedimen-
tet.   

Tabel  3.1   Eksisterende fosforbelastning til Vejle Sø 

 Kg P /år 
Fælleskloakeret overløb 19,6 

Separat kloakerede udløb 17,4 
Atmosfære 1,4 

Fra  Søllerød Sø 40 
I alt 78,4 
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Figur 3.1    Total P koncentration  i Søllerød Sø, Vejle Sø, Storekalv og Furesøen (central del). 

Fosforprofiler i sediment fra Vejle Sø 

-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10

-5
0

0 2 4 6 8 10 12 14

g P/kgTS

cm
 d

yb
de

 i 
se

di
m

en
t

søjle 1, 2000
søjle 2, 2000
søjle 3, 2000
søjle 1, 1986
søjle 2, 1986
søjle  , 1973

 

Figur 3.2    Profiler af fosforkoncentrationer ned gennem sediment i Vejle Sø 1986 – 2000 

Det typiske koncentrationsforløb i Vejle Sø er pt. således, at der sker en jævn stigning af 
fosforkoncentrationen i vandet i løbet sommeren, samt at der de fleste år ved sommerpe-
riodens afslutning forekommer særligt høje fosforkoncentrationer. Såvel de generelle 
stigninger som de enkeltstående særlige høje koncentrationer kan skyldes en blanding af 
intern og ekstern belastning. En nærmere redegørelse herfor vil kræve en nøje analyse 
af, hvornår den eksterne belastning de enkelte år er tilført søen samt af afstrømning og 
udveksling med Furesøen. Dette har ligget uden for rammerne af de analyser, der har 
kunnet gennemføres i denne undersøgelse. Der er dog foretaget en beregning af den in-
terne belastnings størrelse på baggrund af de generelle stigninger i fosforkoncentratio-
nen, der kan observeres i løbet af sommerperioden. De enkelte meget høje koncentratio-
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ner, der er målt i søen, vurderes dog delvist at være forårsaget af momentane eksterne 
belastninger. 

På baggrund af koncentrationsudviklingerne i sommerperioderne i 2003 – 2005 er det 
vurderet, at den interne belastning har ligget mellem 40 og 130 kg P/år. Det skønnes, at 
det generelle niveau har ligget omkring eller lidt under 100 kg/år. I de efterfølgende 
vurderinger benyttes en intern belastning fra sedimentet på 100 kg P/år.  

Muligheden for intern belastning kan også vurderes ud fra fosforindholdet i sedimentet. 
I figur 3.2 er angivet de foreliggende målte koncentrationer af fosfor i sedimentet. I 
overfladesedimentet blev der i 2000 målt mellem 5 og 11 g P/ kg TS, hvilket er høje 
værdier.  Benyttes samme niveau for den ikke mobile P-andel i sedimentet, som benyt-
tet for Søllerød Sø, kan der opgøres en mobil pulje på 25 – 30 ton P i de øverste 20 cm 
sediment. Der er her anvendt et gennemsnit af de tre målinger fra 2000 og et sediment-
areal på ca. 140.000 m2 svarende til 80% af søens samlede areal. Det kan dog ikke ude-
lukkes, at der kan komme fosfor fra større dybder end 20 cm. Med mobile puljer af 
denne størrelse er det forventeligt, at der forekommer en betydelig intern belastning. 

Tages såvel den eksterne belastning som en intern belastning af på 100 kg P/år i be-
tragtning, tyder data på, at der sker en relativt stor sedimentation og tilbageholdelse af 
fosfor i søen. Dette kan tilskrives såvel lagdelingen i sommerperioden som et afstrøm-
ningsmønster med perioder med lille og ingen afstrømning. Det vurderes således, at en 
stor del af den mængde fosfor, som i dag tilføres vandfasen i sommerperioden, igen ud-
fældes og forbliver i søen. De fald på 0,050-0,100 mg/l, der ses i søen relativt kort tid 
(dvs. uger) efter at særligt høje koncentration er forekommet, skønnes ikke alene at væ-
re forårsaget af udskiftning med vand fra Furesøen gennem Vejle Sø Kanal. Et sådant 
vandskift skulle være drevet af vandstandsvariationer i søerne. Det er f.eks. beregnet, at 
hvis en koncentrationsforskel på 0,100 mg/l mellem de to søer skal udlignes alene ved 
vandstandsgenereret vandskifte gennem kanalen, kræver det minimum 80 hændelser 
med en vandstandsforskel på 20 cm. Det er ved denne beregning antaget, at der ved 
hver hændelse sker en total opblanding i Vejle Sø, og at det udstrømmende fosfor ikke 
returnerer til Vejle Sø. Da sådanne vandstandsændring ikke sker dagligt, skønnes det, at 
80 sådanne hændelse vil kræve en væsentligt længere periode end 80 dage for at ind-
træffe. De koncentrationsfald, der er observeret, sker over kortere tid end 80 dage.  

Det er vurderet, at der pt. på årsbasis sker en fosfortransport fra Vejle Sø til Furesøen på 
omkring 40 kg/år. Sammenholdes dette med belastningen opgjort i tabel 3.1 tilbagehol-
des således pt. omkring 50 % af den eksternt tilførte fosfor. 

3.2.1 Tilstrømning fra Søllerød Sø   
Ved øget vandtilførsel vil der ske en mere jævn udskylning af søen, og det kan forven-
tes, at tilbageholdelsen i søen nedsættes. Øges gennemstrømning således til 100 – 200 
l/s, nedsættes tilbageholdelsen iflg. empiriske modeller fra et nuværende niveau på om-
kring 40-60% til ca. 15%. En større del af den eksterne belastning vil derfor blive trans-
porteret videre til Furesøen. Hertil kommer en højere grad af transport til Furesøen af 
det fosfor, der frigives fra sedimentet. Samtidig sker der dog også en fortynding med 
den øgede vandtilførsel. 

Hvis tilstrømningen sker fra Søllerød Sø, vil der desuden over en kortere tid kunne ske 
forøget transport af det fosfor, der er ophobet her. 
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Under forudsætning af, at den nuværende interne belastning fra Søllerød Sø og Vejle Sø 
forsætter stort set uændret de kommende år, er i tabel 3.2 beregnet koncentrationen i sø-
vandet, som strømmer fra Vejle Sø til Furesøen og den samlede transport af fosfor til 
Furesøen frem til 2015 med en påbegyndt øget gennemstrømning fra 2008. 

Tabel 3.2   Fosfortransport og koncentrationsniveau i vand, der strømmer fra Vejle Sø til Furesøen under 
antagelse af, at en øget gennemstrømning med hhv. 25, 100 og 200 l/s påbegyndes i 2008 

 25 l/s 100 l/s 200 l/s 

år Kg P/år mg P/l Kg P/år mg P/l Kg P/år mg P/l 

2008 193 0,245 307 0,097 427 0,068
2009 155 0,196 227 0,072 333 0,053
2010 144 0,183 221 0,070 331 0,052
2011 141 0,179 221 0,070 331 0,052
2012 141 0,178 221 0,070 331 0,052
2013 140 0,178 221 0,070 331 0,052
2014 140 0,178 221 0,070 331 0,052
2015 140 0,178 221 0,070 331 0,052

 

For alle tre alternativer øges transporten af fosfor til Furesøen i forhold til de nuværende 
ca. 40 kg P/år. Men samtidig bliver koncentrationen i det vand, der strømmer videre, la-
vere end det nuværende niveau. 

De beregnede koncentrationer i Vejle Sø ved en øget gennemstrømning på 100 hhv. 200 
l/s indikerer, at der i disse scenarier meget hurtigt vil indtræde en forbedring i vandkva-
liteten i søen, således at niveauet nærmer sig niveauet i Furesøen. Koncentrationsni-
veauet er samtidig så lavt, at det vil give potentiale for at en væsentlig forbedret økolo-
gisk tilstand i Vejle Sø. 

Det skønnes, at for begge disse scenarier (+100 hhv. +200 l/s fra 2008) vil vandkvalite-
ten i 2015 være tilstrækkelig god til, at en god økologisk tilstand, som kræves ifl. EU’s 
Vandrammedirektiv, potentielt vil kunne opfyldes. Sikkerheden herfor er dog størst ved 
tilledning af 200 l/s. Med 100 l/s er betydningen af intern og ekstern belastning så 
mærkbar, at forventelig årsgennemsnitlig fosforkoncentration i 2015 overskrider det ge-
nerelle mål på maksimalt ca. 0,05 mg P/l, der er benyttet i denne rapport. Det kan end-
videre ikke udelukkes, at der på grund af træghed i den biologiske struktur i Vejle Sø – 
Storekalv forsat vil kunne forekomme en økologisk balance, der ikke helt opfylder alle 
krav til en god økologisk tilstand. Yderligere restaurerende indgreb kan derfor komme 
på tale. Dette beskrives nærmere i kapitel 8 om restaurering af Vejle Sø. 

De gennemførte vurderinger tyder på, at der ved tilførsel af 100-200 l/s med maksimalt 
0,04 mg P/l kan ske en betydeligt og sandsynligvis tilstrækkelig fortynding af de nuvæ-
rende belastninger til at undgå utilsigtede effekter. Det må dog anbefales, at der foreta-
ges supplerede undersøgelser af størrelsen af den eksterne belastning og muligheder for 
reduktion heraf. Ligeledes bør den interne belastning fra sedimentet nærmere vurderes, 
idet skønnet for denne er behæftet med betydelig usikkerhed. Ved reduktion af den eks-
terne og interne belastning vil sikkerheden for at undgå effekter i Furesøen øges betyde-
ligt.   
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Hvis de interne belastninger i såvel Vejle Sø som Søllerød Sø elimineres ved fjernelse 
eller immobilisering af de ophobede fosforpuljer, vil der ved tilførsel af 100 – 200 l/s 
vand med 0,040 mg P/l forventes en koncentration i det vand, der strømmer til Fure-
søen, tæt på 0,04 mg P/l. Dette koncentrationsniveau vil forventes allerede året efter, at 
fosforpuljen er reduceret, og den øgede gennemstrømning er påbegyndt. Der er her taget 
højde for de eksterne belastninger og tilbageholdelse (retention) i søerne på ca. 15 %. 
Ved sammenligning med tabel 3.2 ses, at der vil være tale om en reduktion i forhold til 
en situation, hvor der ikke er sket reduktion af interne puljer. Indløbskoncentrationen 
bringes ned på kravværdien (jvf. Regionplan 2005) for det års gennemsnitlige P-niveau 
i Furesøen. 

Effekter i Furesøen er beskrevet i kapitel 4. 

3.2.2 Tilledning direkte til Vejle Sø 
Ved tilledning direkte til Vejle Sø sker der en mindre tilbageholdelse af fosfor i det til-
ledte vand, end når det tilledes længere opstrøms, da det ikke strømmer gennem Sølle-
rød Sø. Til gengæld sker udstrømningen af den ophobede fosforpulje fra Søllerød Sø i 
langsommere tempo og i mindre udtrækning. Overslagsberegninger viser, at det samlet 
vil påvirke koncentrationer, der strømmer til Furesøen, med maksimalt 5-10 % frem til 
2015, hvilket er indenfor usikkerhederne på de gennemførte beregninger. Der er derfor 
ikke i effektvurderingerne for nedstrøms områder (specielt Furesøen) skelnet mellem 
udledning direkte til Vejle Sø og udledning længere opstrøms i vandsystemet. 

Ved tilledning direkte til Vejle Sø bliver der selvsagt ingen påvirkning i Kalvemosen, 
Kirkeskovgrøft mellem Kalvemosen og Søllerød Sø eller i Søllerød Sø 

3.3 Omkostningsniveau og tidsramme 

Omkostningerne ved tilførsel fra opstrømsvandområder (Søllerød Sø og Kalvemosen) 
fremgår af afsnit 2.3. Nedenfor er alene angivet omkostningerne til direkte udledning i 
Vejle Sø.  I forhold til tilførsler længere opstrøms vil der ved udledning direkte til Vejle 
Sø ske visse besparelser, idet der ikke er behov for udvidelse af rørledning mellem Søl-
lerød Sø og Vejle Sø eller for omlægning af Kirkeskovgrøft mellem Kalvemosen og 
Søllerød Sø. Yderligere specifikation af forudsætninger mv. er givet i Bilag B. I den an-
slåede tidsramme tages der forbehold for udstrækning af myndighedsbehandling, som 
nævnt i afsnit 2.3. 

Tabel 3.3 Oversigt over omkostning og tidsramme for etablering af tilbageførsel af vand opstrøms Søllerød 
Sø 

Lineføring /projekt Omkostning 
 

1000 kr 

Vedligeholdelse 
 

1000 kr /år 

Tidsramme for 
gennemførsel 

år 
Vejle Sø 100 l/s / projekt 3A 20,2 400 1-2 
Vejle Sø 200 l/s / projekt 3B 30,0 600 1-2  
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4 ØGET GENNEMSTRØMNING AF FURESØ 

Målsætningen for Furesøen iht. Regionplan 2005 er defineret som ”A - skærpet målsæt-
ning” med krav om sommersigtdybde på minimum 4 meter, Total P på maksimum 
0,040 mg/l som årsgennemsnit samt en alsidig undervandsvegetation. Yderligere skal 
Furesøen ifølge Vandrammedirektivet være i god økologisk tilstand inden 2015.  

Vandmængde, der bør tilføres Furesøen, kan fastlægges ud fra en række forskellige mål. 
Et af kravene vil være, at en tilledning fra Lundtofte Renseanlæg ikke forhindrer opfyl-
delse af den eksisterende målsætning eller forhindrer, at søen fremstår med en god øko-
logisk tilstand i 2015. Yderligere kan der ved fastlæggelse af den vandmængde, der til-
bageføres, lægges vægt på at tilnærme sig den ”naturlige gennemstrømning”. I bilag A 
er dette vurderet at ville kræve tilbageførsel af gennemsnitlig ca. 200 l7/s 

En øget gennemstrømning af Furesøen giver udover mulige effekter i søen også forbed-
rede muligheder for at sikre vandføring i Mølleåen nedstrøms Lyngby Sø. Dette belyses 
nærmere i kapitel 10. 

Effektvurderingerne for Furesøen ved øget vandtilførsel er i de følgende afsnit gennem-
ført dels ud fra en vurdering af tilførte næringsstofmængder og indløbskoncentrationer 
til søen i forhold til nuværende og målsatte koncentrationer for søen, dels på baggrund 
af simulering med en 3-D model for søen. 

4.1 Tilførte mængder og koncentrationer 

Ved vurderingerne for Furesøen er der taget udgangspunkt i at øge gennemstrømningen 
med op til 200 l/s. Sammen med den eksisterende (sidste 10 år middel) afstrømning sva-
rer dette til den gennemsnitlige gennemstrømning, som det er vurderet, at der (naturligt) 
ville strømme fra Furesøen, hvis ikke der blev foretaget vandindvinding i oplandet eller 
i nabooplandene. Denne vurdering er foretaget på baggrund af MIKESHE/MIKE11 
modeberegninger, Bilag A. 

Det nuværende belastningsniveau for Furesøen er i forbindelse med det her gennemførte 
arbejde opdateret mht. til diffus belastning samt regnvandsbetinget belastning (fra fæl-
les- og separatkloakeret system). Den opdaterede belastningsopgørelse fremgår af tabel 
4.1 som afrundede værdier. Belastningen til Furesøen fordelt på kommuner er illustreret 
i figur 4.1 

Tabel 4.1 Samlet belastning til Furesøen 

Kilde Kg N/år Kg P/år
Natur + landbrug 15.190 152
Atmosfære 18.800 150
Farum Sø 4.000 370
Vejle Sø 300 40
Separat kloakeret  1.655 280
Fælles kloakeret 730 148
Stavnsholt Renseanlæg 3.100 110
Total belastning 43.775 1.250
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Figur 4.1 Fosfor- og kvælstof- belastning (kg/år) til Furesøen fordelt efter kommune og kildetype. 
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Hvis der tilføres hhv. 25, 100 eller 200 l/s direkte fra Lundtofte Renseanlæg, vil der af-
hængigt af rensningsgrad blive tilført koncentrationer og mængder som angivet i tabel 
4.2. 

De tilførte mængder vil således være af betydelig størrelse, når der sammenlignes med 
de eksisterende belastninger i tabel 4.1. Imidlertid vil der også komme betydeligt større 
ekstra vandmængder. De tilledte koncentrationer er derfor af større betydning. Sam-
menholdes med den målsatte koncentration på 0,040 mg/l som årsgennemsnit, må det 
anbefales, at det tilledte vand bringes ned på en koncentration så tæt ved denne værdi 
som muligt. Dette skal også ses i lyset af, at tilledt fosfor primært vil være på opløst 
form og dermed direkte tilgængeligt for algeproduktion. På denne baggrund anbefales 
det, at vandet fra Lundtofte Renseanlæg renses med mere avanceret teknik, end der nor-
malt anvendes på renseanlæg i Danmark. Som beskrevet i bilag F vurderes det teknisk 
realistisk ved hjælp af membranfiltrering at bringe fosforindholdet ned på 0,040 mg P /l. 

Udledning af vand med kvælstofkoncentrationer svarende til afløbet fra det nuværende 
Lundtofte Renseanlæg (ca. 7 mg N/l) vil endvidere ligge væsentligt over de nuværende 
koncentrationer i Furesøen (figur 4.3). Da algevæksten også periodevis reguleres af til-
gængeligt kvælstof, må det anbefales, at denne koncentration reduceres. Det anbefales 
derfor, at der foretages forbedret N-fjernelse ved introduktion af forbedret denitrifika-
tion på anlægget. Effekten på algebiomassen belyses nærmere i afsnit 4.2. 

Ved tilledning af vandet fra Lundtofte Renseanlæg længere opstrøms i systemet, f.eks. i 
Kalvemosen eller Søllerød Sø vil der blive tale om i første omgang en øget udvaskning 
af ophobede næringsstoffer, som beskrevet i kapitel 2 og 3. Men efter at disse ophobede 
puljer er udtømte, vil der være tale om omsætning og tilbageholdelse af de nærings-
stofmængder, som kommer med vandet fra Lundtofte Renseanlæg.  

Fosforreduktionen vil det på grund af en relativt lav opholdstid skønsmæssigt være 
maksimalt 10- 20%. Som nævnt i afsnit 3.2.2 vil den øgede udvaskning og en større til-
bageholdelse af fosfor ved udledning længere opstrøms for den periode, der her er vur-
deret (frem til 2015), stort set opveje hinanden og påvirke koncentrationen i vandet, der 
løber til Furesøen, med op til 5-10 %, hvilket er inden for usikkerhederne på vurderin-
gerne. I de videre vurderinger tages der derfor ikke hensyn til forskellig tilbageholdelse 
af fosfor, afhængigt af hvor vandet tilledes på strækningen fra Kalvemosen til Vejle Sø. 

For kvælstof vil der sandsynligvis være tale om større reduktion, specielt da stort set he-
le tilførslen vil ske som uorganisk N og for en stor andel som nitrat. Erfaring fra andre 
søer viser, at med opholdstider svarende til dem, der vil forekomme i Søllerød og Vejle 
Sø ved gennemstrømning med fra 25 – 200 l/s, vil der omsættes mellem 40 og 60% af 
det tilførte kvælstof i hver af søerne. Det er derfor rimeligt at antage, at såfremt Lund-
tofte Renseanlæg opgraderes med forbedret denitrifikation, og det udledes opstrøms 
Søllerød Sø, vil udløbskoncentrationen for kvælstof til Furesøen bringes ned på niveau 
med det nuværende koncentrationsniveau for total-N i søen. En tilledning af vand renset 
på Lundtofte Renseanlæg under anvendelse af membranfiltrering vil opfylde Region-
plan 2005’s krav til koncentration i søvand. Da der yderligere vil ske en vis immobilise-
ring i søsystemet, forventes denne udledning ikke at ville forårsage overskridelser af 
kravet i søen. Yderligere vil alle de i tabel 4.2 nævnte koncentrationer resultere i, at den 
gennemsnitlige indløbskoncentration fra eksterne kilder vil reduceres, hvilket generelt 
forventes gøre søen mere robust over for ikke-kendte tilledninger eller ændringer i ind-
vindinger. Generelt vurderes det, at desto større tilførsel af vand af den beskrevne kvali-
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tet bliver, desto mere robust bliver søen over for andre påvirkninger. Det er med den op-
stillede hydrologiske model vurderet, at Furesøens gennemstrømning på grund af vand-
indvindinger på årsbasis er reduceret med i gennemsnit ca. 200 l/s (Bilag A) svarende til 
ca. 6,3 mill. m3/år. 

Effekter af de tilførte mængder og koncentrationer belyses yderligere i nedenstående af-
snit 4.2, der beskriver resultaterne af gennemførte modelberegninger. 

Tabel 4.2 Mulige N- og P-niveauer i vand fra Lundtofte Renseanlæg (jvf. bilag F) 

Parameter Koncentration Belastning 
  mg/l Kg/år 
Vandmængde 25 l/s 100 l/s 200 l/s
Total N 7,0* 5.520 22.075 44.150
Total-N 2,5 1.970 7.884 15.768
Total-P 0,08** 63 252 500
Total-P 0,04*** 32 126 252

* uden forbedret N-fjernelse, **Stavnsholt-niveau, ***Membran filtrering 
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Figur 4.2 Fosfor og kvælstofkoncentrationer i Furesøen, 2001 – 2006 (blandingsprøver). 
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Figur 4.3 Algekoncentration målt som klorofyl a koncentration i Furesøen, 2001 – 2006 

 

4.2 Effekt i Furesøen 

Der er anvendt en eksisterende model, der i forbindelse med tidligere projekter er kali-
breret med hensyn til beskrivelse af hydrauliske forhold og specielt lagdeling af vand-
søjlen. I figur 4.4 er vist modellens evne til beskrivelse af lagdeling på søens dybeste 
sted. 

Til beskrivelse af den biologiske effekt på algebiomasse er benyttet DHIs standard eut-
rofieringsmodel, der beskriver algevækst generelt som funktion af bl.a. næringsstofkon-
centration, opholdstid, temperatur og lysforhold. Denne del af modellen er ikke egentlig 
kalibreret. Med eksisterende belastninger beskriver modellen imidlertid det korrekte ni-
veau af næringsstoffer og algebiomasse i sommerperioden. De nærmere variationer i lø-
bet af den produktive sommerperiode kan modellen i sin nuværende form derimod ikke 
beskrive korrekt. Modellen benyttes alene til estimering af de relative ændringer, der 
kan forventes ved øget tilførsel af vand dels direkte til søen dels gennem Søllerød Sø – 
Vejle Sø. Ved beskrivelse af de relative ændringer er der set på det gennemsnitlige ni-
veau i den produktive periode. Niveauerne, der sammenlignes med, er præsenteret i bi-
lag H sammen med de beregnede relative ændringer. I selve rapporten er alene præsen-
teret effekten på algekoncentrationerne, da effekten af tilledningerne opsummeres af 
denne variabel. Til sammenligning med klorofylniveauerne vist i Figur 4.2 er der med 
modellen beregnet et gennemsnitligt nuværende klorofyl niveau i den produktive perio-
de på 20-30 ug/l og i 2015 på 8-16 ug/l. 

Der er fortaget simulering af effekter over perioden 2008 – 2015 under forudsætning af, 
at den øgede tilstrømning starter i 2008. Perioden frem til 2015 er valgt, dels fordi det er 
tidspunktet, hvor vandrammedirektivets krav til god økologisk tilstand skal være op-
fyldt, og dels fordi søen ifølge simuleringerne her har tilnærmet sig en ny ligevægtstil-
stand, efter at den øgede tilførsel af vand er påbegyndt. 
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Figur 4.4  Sammenligning mellem målte og den benyttede 3-D models beskrivelse af temperaturlagdeling 
på Furesøens dybeste sted. 

Der er alene gennemført beregninger for nogle af de tidligere omtalte alternative tilled-
ninger. Det har af ressource- og tidsmæssige årsager været nødvendigt at begrænse be-
regningerne. Der er gennemført modelsimuleringer for Furesø for følgende alternativer: 

- Eksisterende forhold 

- 25 l/s gennem Vejle Sø og Søllerød Sø 

- 100 l/s gennem Vejle Sø og Søllerød Sø 

- 200 l/s direkte til Storekalv, Furesøen 
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Beregningerne er gennemført under forudsætning af, at vandet, der tilledes fra Lundtof-
te Renseanlæg, udledes med et totalt fosforindhold på 0,040 mg/l. Der er foretaget be-
regninger for to alternative indhold af kvælstof svarende til det nuværende niveau på 
Lundtofte renseanlæg på 7 mg N/l direkte til søen og et indhold svarende til, at Lundtof-
te Renseanlæg ved forbedret denitrifikation (jf. Bilag F) reducerer udledningskoncentra-
tionen til 2,5 mg N/l samt til VejleSø - Søllerød Sø grenen af vandsystemet. Ved tilled-
ning af vandet til vandsystemet Vejle Sø-Søllerød Sø-Kalvemosen er det antaget, at der 
sker en reduktion af kvælstofindholdet således, at den resulterende koncentration, der 
når Furesøen, vil ligge på 1 mg N/l. 

Der er ved beregningerne benyttet en gennemstrømning af Furesøen svarende til 10-
årsmiddel for de enkelte måneder ud fra den hydrologiske/hydrauliske model 
(MIKESHE / MIKE11), som er beskrevet i Bilag A. 

4.2.1 Udledning gennem Vejle Sø / Søllerød Sø 
Ved tilledning af vandet fra Lundtofte Renseanlæg i oplandet til Vejle Sø eller direkte 
til Vejle Sø vil der som nævnt ske en hurtigere udtømning af de fosforpuljer, der er op-
hobet i denne gren af Møllåsystemet. Ved simuleringerne af effekten ved udledning op-
strøms Vejle Sø er benyttet belastninger og stofkoncentrationer, som fremgår af tabel 
3.2. I øvrigt er benyttet belastningerne, som fremgår af tabel 4.1 og figur 4.1. Resultater 
fra modelberegningerne er gengivet i Bilag H.  

I Figur 4.5 og 4.6 er vist de beregnede forøgelser i algebiomassen (Chl.a) det første år, 
efter at en øget tilførsel på +25 l/s hhv. +100 l/s er påbegyndt og 7 år senere svarende til 
2015. Resultaterne i figur 4.5 repræsenterer en situation, hvor der er gennemført forbed-
ret kvælstoffjernelse på Lundtofte Renseanlæg.  

Det fremgår, at der såvel ved tilledning af 25 som 100 l/s beregnes meget små ændrin-
ger i algebiomassen. Størst påvirkning på algekoncentration beregnes ved 25 l/s. Der er 
ikke foretaget beregning for en tilledning på 200 l/s gennem Vejle Sø. Men ved at sam-
menholde resultaterne af 100 l/s gennem Vejle Sø og 200 l/s direkte til Store Kalv (Fi-
gure 4.10) vurderes det, at der for 200 l/s gennem Vejle Sø kun vil være tale om margi-
nale effekter i Furesøen i lighed med resultatet af beregningerne for 100 l/s.  

Det vurderes på dette grundlag, at der ved udledning af 100 – 200 l/S gennem Søllerød-
Vejle Sø-systemet ikke vil være risiko for, at tilledningen vil forhindre tilstanden i Fure-
søen i at opfylde vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i 2015. Dette 
gælder, uanset om der sker immobilisering af fosforpuljerne i Søllerød Sø og Vejle Sø. 
Dette skyldes bla. de forholdsvis store vand mængder, der tilføres, som til dels fortynder 
eksterne og interne belastninger. Det kan dog ikke udelukkes, at udskylningen af opho-
bede fosforpuljer og tilførsel af opløst uorganisk kvælstof vil kunne give mindre på-
virkninger i Furesøen og specielt i Store Kalv.  Mindste risiko for negative påvirkninger 
i Furesøen opnås, hvis tilledningen sker så langt opstrøm i denne gren af vandløbssy-
stemet som muligt, og der sikres en immobilisering af fosforpuljerne i sedimentet i Søl-
lerød Sø og især Vejle Sø. Muligheder for immobilisering af disse puljer er nærmere 
omtalt i kapitel 7 og 8. 



 
 

 

C:\Data\54495-Rent vand i Mølleå-rap-final.doc 4-8 DHI 
 

 
  Første år (2008) 
 

 
  7 år senere (2015) 

Figur 4.5   Ændring i klorofyl-a koncentration [µg/l] ved +25 l/s via Vejle Sø. Med forbedret N-fjernelse på 
Lundtofte renseanlæg. 
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  Første År (2008) 
 

 
  7 år senere (2015) 

Figur 4.6   Ændring i klorofyl-a koncentration [µg/l] ved +100 l/s via Vejle Sø. Med forbedret N-fjernelse på 
Lundtofte renseanlæg. 
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  Første år (2008) 
 

 
  7 år senere (2015) 

 Figur 4.7   Ændring i klorofyl-a koncentration [µg/l] ved +100 l/s via Vejle Sø. Uden forbedret N-fjernelse 
på Lundtofte renseanlæg. 

 

I figur 4.7 er vist de beregnede ændringer i klorofyl under forudsætning af, at den uor-
ganiske kvælstofkoncentration i vandet fra Lundtoft Renseanlæg ligger på 7 mg N/l. En 
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stimulering er forventelig, når der tilledes uorganisk N i koncentration over niveauet i 
søen, da algeproduktionen periodevis er N-begrænset. Det fremgår da også, at der be-
regnes en mærkbar stigning i algebiomassen (klorofyl koncentrationen) i Store Kalv, 
hvor der beregnes op til 5 μg/l forøgelse af klorofylkoncentrationen, mens der i resten af 
søen i 2015 beregnes en forøgelse på mellem 1 og 5 μg/l. Specielt i 2015 udgør dette en 
relativt set større effekt, da basisniveauet på dette tidspunkt er beregnet til mellem 8 og 
16 μg/l. 

4.2.2 Udledning direkte til Furesøen 
Udledning direkte til Furesøen kan ske på flere måder. Den kan ske  

- via rørledning under Vejle Sø til Storekalv  

- via rørledning frem og udløb ved det gamle Dronninggård Renseanlæg med ef-
terfølgende tilstrømning gennem kanaler i Furesø Park / Malmmosen enten til 
Storekalv eller til centrale dele af søen 

- via rørledning over Dronninggård gennem Malmmosen og helt frem til søens 
centrale del. 

Uanset hvorledes det sker, vil der ikke ske øget udvaskning fra Søllerød og Vejle sø. Til 
gengæld sker der heller ikke tilbageholdelse og omsætning af stoffer i det rensede vand, 
inden det når Furesøen. 

De nævnte scenarier er repræsenteret gennem simulering af udledning direkte til Store-
kalv og direkte til den centrale del af søen. Varianterne med udledning ved Dronning-
gård vurderes at ligge indenfor usikkerhederne på vurderingerne. 

I Figur 4.8 – 4.11 er vist resultaterne med hensyn til beregnet overkoncentration af klo-
rofyl a (algebimasse) for scenarierne med + 100 og +200 l/s udledt til Storekalv med og 
uden forbedret kvælstoffjernelse på Lundtofte Renseanlæg. I Bilag H er yderligere vist 
resultaterne af +100 og +200 l/s til centrale del af søen.  

Det fremgår af disse resultater, at med forbedret N-fjernelse på Lundtofte Renseanlæg 
vil der komme ingen eller kun ubetydelig forøgelser af algebiomassen. På denne bag-
grund vurderes, at en sådan tilledning ikke vil have nogen negativ effekt på Furesøens 
tilstand. 

Hvis der ikke foretages forbedret kvælstoffjernelse inden udledning til søen, viser resul-
taterne derimod, at der vil kunne kommer stigninger i klorofylmængderne på op til 5 -10 
ug/l i 2015. Dette kan ikke udelukkes at kunne have målelig negativ effekt på søens til-
stand. 
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  Første år (2008) 
 

 
  7 år senere (2015) 

 

Figur 4.8   Ændring i klorofyl-a koncentration [µg/l] ved +100 l/s direkte til Furesø, Storekalv med forbedret 
N-fjernelse på Lundtofte renseanlæg 
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  Første år (2008) 
 

 
  7 år senere (2015) 

 

Figur 4.9   Ændring i klorofyl-a koncentration [µg/l] ved +100 l/s direkte til Furesø, Storekalv uden forbedret 
N-fjernelse på Lundtofte renseanlæg 
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  Første år (2008) 
 

 
  7 år senere (2015) 

 

Figur 4.10   Ændring i klorofyl-a koncentration [µg/l] ved +200 l/s direkte til Furesø, Storekalv med forbed-
ret N-fjernelse på Lundtofte renseanlæg 
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  Første år (2008) 
 

 
  7 år senere (2015) 

 

Figur 4.11   Ændring i klorofyl-a koncentration [µg/l] ved +200 l/s direkte til Furesø, Storekalv uden forbed-
ret N-fjernelse på Lundtofte renseanlæg 
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4.3 Omkostningsniveau og tidsramme 

I tabel 4.12 er opsummeret de økonomiske overslag for tilledning direkte til Fuesøen. 
Det fremgår, at disse linieføringer er noget mere omkostningstunge end de tidligere be-
skrevne alternativer. En væsentlig årsag er, at det for alle disse gælder, at der er tale om 
længere linieføring, der inkluderer strækninger med sø-ledninger, og at der kræves tryk-
forøger ved Vejle Sø. Af bilag B fremgår de generelle forudsætninger for overslagene, 
og den samlede sum er delvist opsplittet i delelementer. Heraf fremgår at forskellen 
mellem 100 og 200 l/s generelt skyldes væsentligt øgede omkostninger til pumper og 
trykforøger.  

I den anslåede tidsramme tages der som for de øvrige overslag forbehold for udstræk-
ning af myndighedsbehandling, jf. afsnit 2.3. I øvrigt henvises til Bilag B. 

Tabel 4.12  Oversigt over omkostning og tidsramme for etablering af tilbageførsel af vand opstrøms Sølle-
rød Sø 

Projekt Omkostning 
 

1000 kr 

Vedligehold. 
 

1000 kr /år 

Tidsramme 
for gennem-

førsel 
år 

100 l/s, rør til Store Kalv            / projekt 4A 37.400 700 1-2  
200 l/s, rør til Store Kalv            / projekt 4B 55.400 1.200 1-2 
100 l/s, til Dronninggård            / projekt 5A 35.800 700 1-2  
200 l/s, til Dronninggård            / projekt 5B 53.300 1.200 1-2  
100 l/s, rør til Furesø central del/ projekt 6A 44.700 800 1-2 
200 l/s, rør til Furesø central del/ projekt 6B 64.500 1.300 1-2 
 



 
 

 

C:\Data\54495-Rent vand i Mølleå-rap-final.doc 5-1 DHI 
 

5 UDLEDNING AF FORURENDE STOFFER VED TILBAGEFØRSEL 
AF VAND 

Forinden vandet fra Lundtoft Renseanlæg ledes tilbage i Mølleåsystemet skal det gen-
nemgå en supplerende rensning i forhold til den eksisterende situation. Samlet vil en til-
bageførsel således betyde, at vandmiljø bliver sparet for udledning af en række stoffer. 

I tabel 5.1 er opsummeret de reduktioner, der forventes (Bilag F) opnået ved behandling 
af hhv. 100 og 200 l/s samt hele den eksisterende vandmængde (295 l/s) på Lundtofte 
Renseanlæg med rensning ved membranfiletering (MBR) kombineret med forbedret de-
nitrifikation og avanceret oxidation (AOP), som der anbefales for at sikre forholdene i 
Mølleåsystemet. 

Tabel 5.1 gengiver de koncentrationer, der er benyttet ved beregning af nuværende og 
fremtidig belastning samt sparet belastning i tabel 5.1 

Tabel 5.1: Oversigt over nuværende og fremtidige spildevandskvalitet og belastning fra udløbet fra Rense-
anlæg Lundtofte. Den sparede belastning er beregnet i to tilfælde ved anvendelse af membranfiltrering, 
forbedret denitrifikation og AOP, hvor der renses 100 l/s, 200 l/s og 295 l/s 

Parameter 
Nuværen-
de udledn.  

Fremtidig 
udledning 

Sparet 
belastning 

Fremtidig 
udledning 

Sparet 
belastning 

Fremtidig 
udledning 

Sparet 
belastning 

   Kg/år Kg/år  Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år 

Vandmængde 295 l/s 100 l/s 200l/s 
 

295 l/s 
             
COD 279.094 3.154 91.454 6.307 182.908 9.300 269.780 
Total-N 69.773 7.884 15.768 15.768 31.536 23.260 46.513 
Total-P 7.256 126 2.334 252 4.667 370 6.886 
SS 74.425 3.154 22.075 6.307 44.150 9.300 88.125 
             
Cadmium 2 0,09 0,6 0,18 1,2 0.26 1,7 
Kobber 18 0,91 5,2 1,82 10,4 2.68 15.3 
Kviksølv 4 0,22 1,1 0,44 2,2 0.65 3.35 
             
E2 ækvivalent 1,2E-02 2,0E-04 3,9E-03 4,0E-04 7,8E-03 5,9E-03 0,6 E-02 
             
Sulfamethizol 21 0,38 6,74 0,76 13,48 1.1 20 
Ibuprofen 1 0,025 0,31 0,05 0,62 0,07 0,9 
Furosemid 16 0,268 5,15 0,54 10,3 0.8 15.2 
E2 -ækvivalent: sum af aktive østron, 17β-østradiol og ethinyløstradiol 
Sulfamethizol (antibiotikum) Ibuprofen (smertestillende lægemiddel) 
Furosemid (blodtrykssænkende lægemiddel)  
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Tabel 5.1: Oversigt over nuværende og fremtidige spildevandskvalitet og belastning fra udløbet 

enhed Parameter 
 

Nuværende 
spildevandskvalitet 

Fremtidig 
spildevandskvalitet 

    
COD mg/l 30 1 
Total-N mg/l 7,5 2,5 
Total-P mg/l 0,78 0,04 
SS mg/l 8 1 
    
Cadmium µg/l 0,042 0,006 
Kobber µg/l 1,9 0,29 
Kviksølv µg/l 0,46 0,07 
    
E2 ækvivalen-
ter µg/l 1,3E-03 6,5E-05 
    
Sulfamethizol µg/l 2,3 0,12 
Ibuprofen µg/l 0,16 0,008 
Furosemid µg/l 1,7 0,085 
 

 

Ovenstående er de mængder (tabel 5.1), det samlede vandmiljø forventes at blive sparet 
for. Reduktionen af belastningen til havmiljøet (Øresund) vil som nævnt være større 
pga. af tilbageholdelse og omsætning i Mølleåsystemet.Specielt for kvælstof og fosfor 
vil der være tale om, at der reelt fjernes hhv. immobiliseres stoffer. 

En del af det udledte fosfor vil ved gennemstrømning af søsystemerne blive tilbageholdt 
og delvist immobiliseret. Ved tilledning opstrøm Søllerød Sø er det tidligere vurderet, at 
der ved en gennemstrømning med 100- 200 l/s vil blive tilbageholdt ca.15% i hver af 
søerne Søllerød og Vejle Sø. En noget større tilbageholdelse vil finde sted i Furesøen. 
Yderligere vil der efter restaurering af Lyngby Sø og Mølledammene kunne ske en til-
bageholdes her svarende til Søllerød og Vejle Sø. Et forsigtigt bud på en samlet tilbage-
holdelse vil ligge på omkring 50%.   

For kvælstof kan det ikke udelukkes, at der gennem denitrifikation i vandområderne vil 
ske en stort set fuldstændig fjernelse (omdannelse til atmosfærisk kvælstof – N2) inden 
det når Øresund. Et mere forsigtigt bud er dog at antage, at omkring 90% af det tilførte 
kvælstof vil være omsat, inden det når Øresund. 

Under antagelse af disse reduktionsprocenter kan det beregnes, at en tilbageførsel af 
hhv. 100 og 200 l/s årligt vil reducere udledning af N og P til havmiljøet med hhv. ca. 
23 ton N og 2,4 ton P samt 45 ton N og 4,8 ton P (tabel 5.3). I disse mængder er det an-
taget, at alene den tilbageførte vandmængde udsættes for forbedret rensning. 

Hvis der som konsekvens af dette projekt gennemføres tilsvarende forbedret rensning på 
hele vandmængden fra Lundtofte Renseanlæg (gennemsnitlig 295 l/s), kan der ved til-
bageførsel af hhv. 100 og 200 l/s beregnes reduktioner i udledningen til havmiljøet som 
vist i tabel 5.4. 
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Tabel 5.3 Reduktion i N- og P- tilledninger til havmiljøet ved tilbageførsel af vand til Mølleåsystemet. I ne-
denstående antages det, at kun den tilbageførte vandmængde renses med forbedret teknologi på Lundtof-
te Renseanlæg. 

Tilbageført vand-
mængde 

100 l/s 200 l/s 

 Renset Omsat i 
Mølleå 

Reduktion 
havmiljø 

Renset Omsat i 
Mølleå 

Reduktion 
havmiljø 

Ton N/år 15,8 7,2 23,0 31,5 14,2 45,7 

Ton P/år 2,33 0,06 2,4 4.67 0,13 4.8 

 

Tabel 5.3 Reduktion i N- og P- tilledninger til havmiljøet ved forbedret rensning af hele vandmængden på 
Lundtoft Renseanlæg og  tilbageførsel af 100 hhv. 200 l/s vand til Mølleåsystemet.  

Tilbageført vand-
mængde 

100 l/s 200 l/s 

 Renset Omsat i 
Mølleå 

Reduktion 
havmiljø 

Renset Omsat i 
Mølleå 

Reduktion 
havmiljø 

Ton N/år 46,5 7,2 53,8 46,5 14,2 60,7 

Ton P/år 6,89 0,06 6,95 6,89 0,13 7,02 
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6 RESTAURERING AF BASTRUP SØ 

6.1 Status 

Bastrup Sø har i Regionplan 2005 skærpet målsætning som badevandssø (A2). Der er 
yderligere stillet krav om en sigtdybde på mindst 2 meter som gennemsnit i sommerpe-
rioden og en fosforkoncentration på højst 0,050 mg/l som gennemsnit over hele året. 
Imidlertid vurderes en sigtdybde på 2 meter ikke helt tilstrækkelig for at kunne sikre en 
god økologisk tilstand i søen. I basistilstanden vurderes det således, at der er forekom-
met betydeligt over 2 meters sigtdybde om sommeren. 

Status for og udvikling i tilstanden i Bastrup Sø er beskrevet i /ref. 4/. Søen kan bl.a. ka-
rakteriseres ved en sommersigtdybde på 2,7 m, hvilket i princippet opfylder den nuvæ-
rende målsætning mht. til sigtdybde. Imidlertid forekommer der om sommeren periode-
vis betydelig mængder furealger og blågrønalger, formentlig på grund af betydelig 
frigivelse af fosfor fra bunden i perioder med lagdeling af vandmassen og iltfrie forhold 
ved bunden. 

Fosforkoncentrationen lå i 2003 omkring 0,070 mg/l Total-P, mens koncentrationen i 
bundvandet steg til værdier på op til omkring 0,400 mg/l på grund af frigivelse fra se-
dimentet. Kvælstofniveauet var specielt i sommerperioden lavt med en gennemsnits-
koncentration på ca. 0,8 mg/l Total-N og periodevis så lave uorganiske koncentrationer, 
at der har været tale om N-begrænsning af algevæsken. Dette har favoriseret dominan-
sen af blågrønalger og furealger. 

Der blev i 1995-1957 foretaget opfiskning af skidtfisk i søen. De seneste fiskeundersø-
gelser tyder på, at der ikke forekommer en kraftig prædation af søens zooplankton. 
Imidlertid er zooplanktonet kun i begrænset omfang i stand til at regulere biomassen af 
furealger og blågrønalger. 

Såvel algeforekomsten og de forhøjede næringsstofkoncentrationer bevirker, at søen ik-
ke opfylder målsætningen iht. Regionplan 2005. Disse forhold sammen med periodevise 
iltfrie forhold ved bunden bevirker også, at søen ikke lever op til Vandrammedirektivets 
krav til god økologisk tilstand. 

Årsagen hertil kan være en kombination af ekstern og intern belastning. 

I /ref. 4/ er angivet, at der er en betydelig usikkerhed på den opgjorte belastning til søen, 
specielt naturbidraget og dyrkningsbidraget med fosfor er usikkert bestemt. Det vurde-
res i /ref. 4/, at naturbidraget i årene 1999 – 2003 har udgjort mellem 32 og 48 kg P/år, 
mens dyrkningsbidraget har varieret mellem 19 og 60 kg P/år. Det samlede bidrag fra 
disse kilder er opgjort til at variere mellem 49 og 108 kg P/år i denne periode.  

Belastningens størrelse er af stor betydning for vurdering af, hvilke restaurerende ind-
greb, der kan anbefales. Der er derfor i forbindelse med denne undersøgelse foretaget en 
uafhængig opgørelse af natur og dyrkningsbidrag to bidrag (Bilag D). Der er her estime-
rer et samlet bidrag fra disse kilder til omkring 90 kg P/år. Det angives i Bilag D, at det-
te bidrag kan være let overestimeret på grund af lokale geologiske/geografiske forhold 

http://regionplan.hur.dk/
http://www.fa.dk/tekmil/miljo/Vandkvalitet/soewebHome/fagsider/maalsaetning.htm
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specielt syd for søen. Samlet konkluderes det, at estimatet af den eksterne belastning fra 
/Ref. 4/ er af en realistisk størrelse. 

Der er en yderligere usikkerhed i forbindelse med belastningsopgørelsen, da bidraget fra 
husspildevand også er usikkert bestemt. Dette gælder såvel fra de spredte ejendomme i 
oplandet som for bidrag fra en campingplads ved søens syd-vestlige bred. Der har dog 
ikke foreligget data, ud fra hvilke den tidligere gennemførte belastningsopgørelse kunne 
gøres mere sikker på dette punkt.  

Tabel 6.1 Fosfortilførsel til Bastrup Sø 

Kilde Kg P  / år 

Naturbidrag 28 

Dyrkning 62 

Spredt bebyggelse mv. 18 

Atmosfære 3 

I alt 111 

6.2 Restaureringsalternativer 

På baggrund af informationerne i /Ref. 4/ samt opfølgende analyser konkluderes det, at 
hvis forholdene i Bastrup Sø skal forbedres, således at der ikke fremover sker opblom-
string af furealger og blågrønalger, og således at der på sigt sker en forbedring af iltfor-
holdene i bundvandet, kan følgende restaurerende indgreb tages i brug 

- Begrænsning af ekstern belastning 

- Reduktion af intern belastning 

- Biomanipulering 

Der kan desuden være tale om en kombination af ovenstående. 

6.2.1 Begrænsning af ekstern belastning 
Som det fremgår af Tabel 6.1, stammer cirka en tredjedel af den eksterne belastning 
med stor sandsynlighed fra spredte ejendomme (inkl. campingplads). Den opgjorte sam-
lede belastning ligger lige på kanten af en belastning, der i en endelig ligevægtssituation 
vil kunne understøtte en god økologisk tilstand uden periodevis kraftig opblomstring af 
algegrupper. 

Der kan på baggrund af empiriske modeller estimeres en ligevægtskoncentration i søen 
på omkring 0,070 mg/l Total P, hvilket ikke er i et område, hvor søen både kan frem-
træde med en relativt god økologisk tilstand og hvor den er sårbar og med risiko for at 
fremstå med en økologisk balance med præg af human påvirkning. Det er da også sådan 
den pt. fremtræder periodisk. 

På denne baggrund anbefales det, at der sker yderligere reduktion i den eksterne belast-
ning til søen.  
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Reduktion af det dyrkningsmæssige bidrag er erfaringsmæssigt svær at håndtere, selv-
om det, ved en gennemgang af den eksisterende dyrkningspraksis i dette specifikke op-
land, ikke kan udelukkes, at der vil kunne opnås reduktioner. Det har dog ligget udenfor 
rammerne af denne undersøgelse at belyse dette nærmere.  

Der har ikke foreligget tilstrækkelige specifikke oplysninger om de ukloakerede enkelt 
ejendommes forhold til en nærmere specifikation og kvantificering af, hvor stor en ned-
sættelse det er realistisk at regne med for denne kilde. Det skønnes dog muligt, at ho-
vedparten af dette bidrag kan fjernes fra søen. Det anbefales, at der, sideløbende med at 
der tages initiativ til andre restaurerende indgreb, også tilstræbes den størst mulige re-
duktion i de eksterne kilder. 

En kortlægning af septiktanke og sivebrøndsanlæg og eventuelt møddingsanlæg i relati-
on til drænsystemer vil eventuelt kunne føre til identifikation af indgreb der kan reduce-
re den eksterne belastning. 

Ligeledes vil der ved gennemgang af de øvrige forhold på de landbrugsejendomme der 
er i oplande eventuelt kunne findes mulige reduktioner.  

Det er velkendt at en betydelig del af det dyrkningsmæssige fosforbidrag ofte kommer 
under enkelt hændelser med stor overfaldeafstrømning og erosion. Såfremt der risiko 
for at sådanne bidrag ender i søen kan det anbefales den eksisterende grønne bælte langs 
øsen udvides på nærmere udvalgt lokaliteter. 

6.2.2 Reduktion af intern belastning 
Som omtalt i afsnit 6.1 er søen præget af intern belastning med fosfor fra sedimentet. 
Denne interne belastning kan begrænses ved 

- Iltning af bundvand 

- Fjernelse af sediment 

- Immobilisering af fosfor 

Iltning af bundvand 
En sikring af iltet bundvandet vil begrænse frigivelse af fosfor fra sedimentet. Men selv 
under iltede forhold i vandmassen kan det ikke udelukkes, at der vil ske en om end me-
get mindre frigivelse fra sediment. Begrænsningen af frigivelsen vurderes dog tilstræk-
kelig til at sikre, at der ikke vil ske en favorisering af furealger og blågrønalger. 

Iltningen af bundvandet kunne gennemføres ved etablering af et egentligt iltningssystem 
med ren ilt eller atmosfærisk luft. Da lagdelingen i søen kun sker i begrænsede perioder 
og ikke er stabil over året, vurderes det som en relativ stor investering at etablere et ilt-
ningsanlæg med ren ilt. Et anlæg med iltning ved hjælp af atmosfærisk luft er for Ba-
strup Sø en mulighed. Et sådant anlæg vil kunne etableres således, at de tendenser, der 
er til lagdeling, nedbrydes, og der året igennem sikres en total opblanding af vandmas-
serne. Dette vil kunne være acceptabelt for en sø som Bastrup Sø, som ikke hvert år er 
permanent lagdelt. 

Uafhængigt af, hvilken anlægstype der vælges, ville dette anlæg skulle drives i mange 
år sammen med en omhyggelig kontinuert monitering af iltforholdene i søen, fordi fos-
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forpuljen i bunden ikke fjernes, men alene lukkes nede i sedimentet. Hvis der på et tids-
punkt opstår iltfrie forhold, vil puljen kunne frigives igen. 

Der kan på det foreliggende grundlag ikke gives et estimat for, i hvor lang tid en iltning 
hhv. opblanding af vandmasserne skulle forsætte. Nærmere analyser af iltforbruget fra 
sediment hhv. sedimenterende alger og andet organisk stof bør undersøges for at kunne 
estimere dette nærmere. Da skillefladen i Bastrup typisk vil etablere sig 1-2 meter over 
bunden, vil det kræve, at sedimentets respiration nedsættes til meget lave værdier – dvs. 
væsentligt under 1 g/m2/dag. Dette skønnes ved, gennem naturlig omsætning af det or-
ganiske materiale, at tage mere end 10-20 år. 

Fjernelse af sediment 
En fjernelse af det fosforholdige sediment ved opgravning vil kunne reducere den inter-
ne belastning. 

Der forligger ikke tilstrækkelige data til vurdering af, hvor store sedimentmængder der 
ville skulle fjernes. For nærmere vurdering heraf kræves en kortlægning af såvel den 
horisontale som den vertikale udbredelse af sediment med højt indhold af mobilt fosfor. 

Det antages, at det primært er sedimentet på dybder større end 4 meter (dvs. fra ca. 
160.000 m2), der bidrager til den interne belastning. Hvis sediment fra dette areal skal 
fjernes i en tykkelse på ca. 0,5 meter, vil det dreje sig om ca. 80.000 m3 sediment, der 
skal fjernes fra søen. Dette estimat kan kun betragtes som et meget groft overslag, som 
bør verificeres nærmere. 

Tages der udgangspunkt i denne groft anslåede mængde, kan omkostninger i forbindel-
se med en sedimentfjernelse skønnes til ca. 32 mil. kr. Dette er under antagelse af, at se-
dimentet ikke er forurenet med tungmetaller eller andre stoffer, som bevirker, at det skal 
specialdeponeres. Der er ved mølledammene (Bilag I) dog anvendt en deponeringsud-
gift på 250 kr. per ton for sedimentet fra Bastrup Sø. 

Immobilisering af fosfor 
Fosforpuljen ophobet i sedimentet kan også gøres inaktiv ved immobilisering ved be-
handling med aluminium. Der markedsføres pt. et produkt ved navn ”Phoslock”, som er 
et bentonit produkt med aluminiumindhold. Erfaringerne med dette i Danmark er ikke 
udbredte, men der foreligger erfaring fra en række andre land som f.eks. Australien og 
USA. Til gengæld findes der efterhånden en del erfaring også fra Danmark med Al-
behandling af søer med ophobede fosforpuljer. Aluminium doseres generelt som Alum 
(som er aluminium sulfat forbindelse) opløst i syre. Aluminiumbehandling af en sø vil 
binde såvel fosfor i vandet som i bunden. Bindingen er redox-uafhængig, hvilket vil si-
ge, at der ikke sker frigivelse under iltfrie forhold. Al-P bindingen er særdeles stabil un-
der de pH og temperaturforhold, der vil forekomme i en sø som Bastrup Sø. Efter en Al-
behandling vil der sedimentere flager af aluminiumsflokke. Undersøgelser har vist, at 
disse ikke har giftvirkning på dyre- og planteliv på søbunden. 

Der har været rejst spørgsmål om stabiliteten at de dannede Al-P forbindelser, idet det 
er set i søer, der har været behandlet med Al, at virkningen efter et stykke tid tilsynela-
dende har fortaget sig noget. Studier af bindingskomplekset (pers. kom. Henning Ø. 
Jensen, Syddansk Universitet) har imidlertid vist, at binding er stabil. I løbet af de første 
tre måneder efter tilsætningen sker der en ældning af binding, som herefter forbliver 
stabil. Forklaringen på, at der i Al-behandlede søer igen er blevet observeret stigende 
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fosforkoncentrationer er mere sandsynligt, at der ikke er sket en tilstrækkelig kraftig Al-
behandling i forhold til den fosformængde, der er i søen, eller at der fortsat tilføres en 
relativt stor fosforbelastning. Endelig kan der i løbet af nogle år ske en nedsynkning i 
sedimentet af aluminiumflokkene. Dette kan betyde, at der eksponeres fosforholdigt se-
diment ved sedimentoverfalde, som ikke er Al-bundet.   

F.eks i Sønderby Sø, hvor en vis stigning i fosforkoncentrationen blev observeret efter 
ne Al-behandling, blev der ved behandlingen benyttet et Al:Pmobil forhold på 4:1 (på mol 
basis). Ifølge Henning Ø. Jensen (pers. kom.) skulle der for at have opnået en langtids-
effekt have været anvendt et tilsætningsforhold omkring 10:1. Hertil kommer, at belast-
ning til Sønderby Sø sandsynligvis ikke har været nedbragt tilstrækkeligt.  

Inden en Al-behandling gennemføres, er der således behov for at sikre, at belastningen 
er tilstrækkeligt lav, og at der benyttes en tilstrækkelig stor Al-dosering, hvis effekten 
skal være permanent. I Bastrup Sø er den eksterne belastning bragt tæt på et niveau, 
hvor en permanent effekt kan forventes. Fortsat reduktion af belastningen anbefales dog 
i muligt omfang. En nærmere undersøgelse af sedimentets binding af fosfor anbefales 
ligeledes gennemført inden Al-behandling iværksættes, og dosering fastlægges. 

Behandling af Bastrup Sø skønnes inkl. forundersøgelser og umiddelbart opfølgende 
monitering at kunne gennemføres indenfor en beløbsramme på 1 mil. kr. 

6.2.3 Biomanipulering 

Der er gennemført biomanipuleringsindgreb over for fiskebestanden i perioden 1975- 
2000. De foreliggende undersøgelser af de biologiske forhold i søen tyder ikke på, at 
yderligere regulering af fiskebestand vil have nogen betydelig effekt på nuværende tids-
punkt.  

Dette skyldes, at zooplankton pt. ikke udsættes for et specielt højt prædationstryk, samt 
at zooplankton ikke er i stand til at græsse blågrønalger og furealger, som er de to grup-
per, der pt. skaber problemer i søen. 

Ifølge /ref. 4/ findes der i søen larver af vandremuslingen. Denne musling lever typiske 
på sten og andre faste overflader. Denne musling er i stand til at filtrere såvel blågrønal-
ger som de små furealger. Muslingen har en relativt høj effektivitet, og det er kendt fra 
flere eutrofe søer, at en stor biomasse af disse muslinger kan bevirke, at søen klarer op, 
fordi de effektivt filtrerer vandmassen for alger. 

Muslingens udbredelse vurderes i dag begrænset af tilstrækkeligt substrat. Det er vel-
kendt, at vandremuslinger kan beklæde tovværksbøjer med tætte belægninger. Det er 
derfor muligt at øge filtrering af vandet (inklusiv filtrering for blågrønalger og fureal-
ger) ved at øge substrattilgængeligheden ved udhængning af passende tovværk. Da 
muslingelarverne allerede er i søen, vil der med stor sandsynlighed slå sig ned på det 
udsatte tovværk. Det er muligt gennem regulering af mængden af udsat tovværk at styre 
den biomasse af vandremuslinger, der er i søen. 
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Under antagelse af  

- En filtreringseffektivitet på 60ml/time/voksen individ 

- En tæthed på 1500 muslinger per m tov 

- At vandet filtreres én gang hver 10. dag  

kan det beregnes, at der skal udhænges ca. 4500 m tov. Dette lyder umiddelbart måske 
af meget. For at give fornemmelse af, hvor meget det er, kunne man tænke sig, at det 
blev ophængt lodret i stykker á 4 meter ca. 100 meter fra bredden langs hele søens om-
kreds. I så fald skulle disse hænge med ca. 2,5 meters mellemrum. Alternativt ville det 
kunne blive ophængt i 1 bane i søens længde i zik-zak mellem overflade og 4 meter 
dybde. Det skulle i så fald ophænges mellem bøjer i 2,5 meters afstand.  

En filtrering hver 10. dag vurderes at kunne holde algebiomassen nede og give en hurtig 
og umiddelbar mærkbar effekt. Det er dog muligt, at en mindre intensiv introduktion 
også ville kunne have en mærkbar positiv effekt. Der er dog ikke nogen erfaring med 
anvendelse af vandmuslinger i forbindelse med biomanipulering af søer i Danmark efter 
den her skitserede metode. Der er derfor behov for gennemførsel af et pilotprojekt for 
afprøvning af metoden. 

Afhængigt af, hvordan man ophænger muslingetovværket, vil der kunne blive tale om 
en udgift på ca. 200.000 kr. til udstyr plus omkostninger til udsætning pleje og vedlige-
holdelse i alt ca. 350.000 kr. Skønsmæssigt vurderes det, at der udover startudgiften skal 
afsættes af størrelsen 150.000 per år for drift af dette indgreb.  

Indgrebets længde varighed vil afhænge af, hvor længe der forsat ske betydelig frigivel-
se af fosfor fra sedimentet. Dette kan ikke med nogen sikkerhed afgøres ud fra forelig-
gende data. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at dette kan tage mere end 8 -10 år. 

Det anbefales, at der inden en fuldskalaetablering iværksættes, gennemføres et pilotfor-
søg til afprøvning og nærmere design af indgrebet, ligesom den i sedimentet ophobede 
pulje vurderes med henblik på skøn over indgrebets varighed. 

6.2.4 Omkostning og tidsramme 

I tabel 6.1 er giver en oversigt over omkostning for de restaureringsmetoder det vurde-
res der vil kunne komme på tale samt tidshorisont for gennemførelse af disse. 

Tabel 6.1 Oversigt over omkostning og tidsramme for restaurerende projekter i Bastrup Sø 

Metode Gennemførelse 
 

1000 kr 

Vedligeholdelse 
 

1000 kr /år 

Tidsramme for gen-
nemførelse 

år 
Sediment fjernelse 32.000  0 2  
Al-behandling 1.000* 0 0,5 
Biomanip. muslinger 350 150 ? 
* skal event. gentages én gang efter ca. 3-5 år afhængig af dosering og ekstern belastning.  
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7 RESTAURERING AF SØLLERØD SØ 

7.1 Status 

Vandmassen i Søllerød Sø lagdeles hvert år, således at der forekommer et varmere 
overfladelag og en koldere bundvandmasse. Skillefladen mellem lagene ligger typisk i 
3- 4 meters dybde – dog lidt dybere sidst i lagdelingsperioden, som strækker sig fra maj 
til udgangen af september.  Iltindholdet i bundvandet falder typisk til værdier tæt på nul. 

I Søllerød Sø er der som beskrevet i kapitel 2 ophobet en forholdsvis stor fosforpulje i 
søens sediment. Selvom der de senere år er sket en vis udtømning af denne pulje, vurde-
res det, at der fortsat befinder sig en betydelig pulje i søen. Fosforkoncentration i Sølle-
rød Sø lå i 2006-07 som gennemsnit omkring 0,300 – 0,250 mg P/l. I sommerperioden 
er søen lagdelt. Sidst i denne periode (august-september) falder koncentrationen i over-
fladevandet til relativt lave værdier på omkring 0,090 mg P/l, mens koncentrationen i 
bundvandet stiger til 1,5- 1,8 mg P/l. For at accelerere udtømningen af søens fosforpulje 
har Rudersdal Kommune, som nævnt i kapitel 2, iværksat en bortpumpning af fosfor-
holdigt bundvand. Det er imidlertid vurderet, at den mængde, der herved fjernes, er rela-
tivt begrænset i forhold til den i sedimentet ophobede pulje. Det må dog kraftig anbefa-
les, at dette projekt fortsættes, så længe der kan måles betydelig forhøjet 
fosforkoncentration i bundvandet i sensommeren. 

Der foreligger ikke målinger af algebiomassen (klorofyl) fra de senere år. Til gengæld 
forligger der sigtdybdemålinger fra 2005 – 2006, som kan bruges til karakterisering af 
den biologiske tilstand, da disse afspejler algekoncentrationerne. Sigtdybden lå i som-
meren 2005-06 omkring 1 meter, hvilket er et stort set uændret niveau i forhold til 1991. 
Dette indikerer, at der forsat forekommer betydelig algebiomasse i vandet. Den for-
holdsvis lave sigtdybde begrænser endvidere bundvegetationens udbredelse. 

Hvis den biologiske tilstand i Søllerød Sø skal forbedres, således af EU’s Vandramme-
direktivs krav om en god økologisk tilstand skal kunne opnås inden 2015, skal algebio-
massen reduceres.   

Som angivet i kapitel 2 (Tabel 2.1) er den eksterne belastning til søen bragt ned på om-
kring 15 kg P/år. På baggrund af vurdering v.hj.a. empiriske sømodeller /ref. 2/ forven-
tes dette at være tilstrækkeligt lavt til, at der i den endelige ligevægtstilstand, når den i 
søen ophobede P-pulje er udtømt, vil indfinde sig et P-niveau på omkring 0,030 mg/ l. 
Dette er et niveau, hvor der vil være mulighed for at en god økologisk tilstand kan fore-
komme i søen. 

7.2 Restaureringsalternativer 

En reduktion i fosforniveau og algebiomasse kan opnås på flere forskellige måder. Det 
vurderes dog, at såfremt der ikke foretages restaurerende indgreb, vil tilstanden i Sølle-
rød Sø ikke kunne opfylde vanddirektivets krav om god økologisk tilstand inden 2015. 
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De restaurerende indgreb, der vurderes realistiske at gennemføre i Søllerød Sø, drejer 
sig om 

- øget gennemstrømning (tilbageførsel af vand) af tilstrækkelig god kvalitet 

- bortpumpning af bundvand 

- iltning 

- immobilisering af fosforpuljen i bundvandet 

- biomanipulation 

 

7.2.1 Øget gennemstrømning 
Ved en øget gennemstrømning med henholdsvis 25, 100 eller 200 l/s med en koncentra-
tion på 0,040 mg P/l, vil der som beregnet i kapitel 2 ske en væsentlig reduktion i fos-
forkoncentrationen i søen. Det forventes på baggrund af beregninger med empiriske 
sømodeller, at der i 2015 vil forekomme en koncentration i Søllerød Sø på omkring 
0,030 – 0,040 mg P/l, såfremt én af de nævnte forøgelser i gennemstrømning gennemfø-
res fra 2008/9. Med en fosforkoncentration på dette niveau forventes det, at der er basis 
for, at en god økologisk tilstand kan opfyldes. Der kan dog være behov for samtidig 
gennemførelse af restaurering af søen ved biomanipulation for at hjælpe en positiv ud-
vikling i søens biologiske balance på vej. 

7.2.2 Bortpumpning af bundvand 
Det igangværende restaureringsprojekt med bortpumpning af bundvand med høj fosfor-
koncentration for accelerering af udtømning af den ophobede fosforpulje kan øges. Det 
skønnes, at der vil kunne øges fra de nuværende ca. 60-70.000 m3 til det dobbelte, da 
volumen under et springlag i 4 meters dybde udgør ca.180.000 m3. Det skønnes ikke re-
alistisk at fjerne hele bundvandsmængden hvert år. Ved en fordobling af den vand-
mængde, der bortpumpes, vil der kunne fjernes i alt omkring 160 -200 kg P/år. Det vur-
deres i forhold til den skønnede pulje i sedimentet på omkring 4000 kg P, at en 
restaurering alene med denne metode vil tage så mange år, at det ikke vil være muligt at 
opfylde et krav om en god økologisk tilstand i 2015. 

7.2.3 Iltning af bundvand 
En iltning af bundvandet i Søllerød Sø kunne være et indgreb der dels reducerer den in-
terne belastning med fosfor dels umiddelbart forbedrer forholdene for dyrelivet i bund-
vandet.  

En iltning vil imidlertid gøre den igangværende restaurering ved bortpumpning uden ef-
fekt, da der efter påbegyndelse af en iltning formodentligt ikke vil blive ophobet så høje 
fosforkoncentrationer i bundvandet i løbet af sommeren. 

Yderligere vil en iltning indeslutte en stor fosfor pulje i sedimentet. Bundevandets vo-
lumen i Søllerød Sø er relativ lille, hvorfor såvel sedimentets iltforbrug som iltforbrug 
fra omsætning af sedimenterede alger relativ hurtig forventes at opbruge ilten i bund-
vandet. En iltning skønnes derfor at skulle forsættes i meget lang tid (mere end 10 år), 
hvis der ikke skal væres stor risiko for at fosforpuljen i sedimentet igen mobiliseres. 
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På denne baggrund foreslås det ikke at bringe denne restaureringsmetode i brug i Sølle-
rød Sø. 

7.2.4 Immobilisering af ophobet fosfor 
Fosforpuljen ophobet i sedimentet kan også gøres inaktiv ved immobilisering ved be-
handling med aluminium som beskrevet i afsnit 6.2.2. Som nævnt kan en langtidseffekt 
opnås ved et Al:P tilsætningsforhold på omkring 10:1 (mol-basis), såfremt den eksterne 
belastning er bragt tilstrækkeligt lang ned.  

I Søllerød Sø er belastningen pt. bragt ned på 15 kg P /år. Dette vurderes at være til-
strækkeligt til, at der i en endelig ligevægt, hvor puljen i sedimentet er udtømt eller im-
mobiliseret, vil forekomme lave fosforkoncentrationer, der vil kunne understøtte en god 
økologisk tilstand. Det vurderes derfor, at hvis der sker en passende dosering af Al, vil 
der kunne være tale om en permanent effekt. Nærmere undersøgelser er nødvendige for 
at afpasse dosering i Søllerød Sø, således at en permanent effekt opnås. 

7.2.5 Biomanipulering 
Biomanipulation har været anvendt i en række danske søer med det formål at accelerere 
en udvikling i den biologiske struktur mod en mere naturlig balance mellem plante-
plankton, zooplankton og fisk. Målet er bl.a. at sikre et naturligt højere græsningstryk på 
planteplanktonen, således at der opnås klarere vand og dermed også bedre vækstbetin-
gelser for bundplanter. 

Fiskemanipulation 

Dette har typisk være søgt opnået gennem reduktion af gruppen af fisk, der æder 
zooplankton. Zooplankton har derved fået bedre overlevelsesbetingelser og bedre mu-
lighed for at holde algebiomassen nede. 

Der foreligger ikke oplysninger om fiskesammensætningen i Søllerød Sø. Men formo-
dentlig er der som i andre eutrofierede søer en overvægt af mindre fisk som skaller, små 
aborrer, brasen mv. Søen har en størrelse, udformning og placering, således at en bio-
manipulation ved opfiskning af disse fisk vil være realistisk.  

Den eksterne belastning af søen er endvidere tilstrækkeligt lav til, at der i den endelige 
ligevægtstilstand kan forventes en tilstrækkeligt lav næringsstofkoncentration til, at en 
mere naturlig balanceret økologisk struktur vil kunne opretholdes. 

Imidlertid er den interne belastning fra den i sedimentet ophobede pulje så stor, at, hvis 
der gennemføreres en biomanipulation ved opfiskning, må effekten forventes kun at væ-
re af kortvarig karakter.  

Et sådant indgreb kan i Søllerød Sø kun anbefales, hvis koncentrationen i søvandet ned-
bringes betydeligt f.eks. gennem udtømning eller immobilisering af P-puljen i sedimen-
tet eller gennem øget gennemstrømning med vand af tilstrækkelig god kvalitet. 

Muslinger 

En øget filtrering af søens vand og dermed reduktion af plantebiomassen kan også op-
nås ved at øge biomassen af muslinger. Principperne beskrevet for Bastrup Sø med an-
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vendelse af vandremuslinger på udsat tovværk vil også kunne tages i brug i Søllerød Sø. 
Imidlertid er det usikkert, om vandremusling i dag findes i Søllerød Sø. Da det er en art, 
som ikke naturligt findes i vandområdet, og da den kan overtage levesteder for andre 
naturligt forekommende arter, kan det ikke anbefales at udsætte vandremuslinger, hvis 
den ikke allerede forekommer i søen.   

Hvis en biomanipulation ved vandremuslinger skal have en umiddelbar og hurtig effekt 
skønnes det, at der skal udhænges omkring 2700 meter tovværk. Dette ville f.eks. kunne 
etableres som to baner i zig-zak op og ned i de øverste 3 meter af vandsøjlen ophængt 
på bøjer med ca. 5 meters mellemrum. Som nævnt i kapitel 6 vil der dog være behov for 
at foretage et pilotprojekt før en fuldskala restaurering iværksættes. 

Omkostningerne til etablering af muslingetovværket skønnes at ville ligge omkring 
90.000 kr. plus arbejdskraft til udsætning – skønsmæssigt i alt ca. 250.000 kr. Yderlige-
re vurderes det oversalgsmæssigt, at der udover startudgiften skal afsættes et beløb af 
størrelsen 100.000 kr. per år for drift af dette indgreb.  

Varigheden for et sådant indgreb vil afhænge af hvilke andre indgreb der iværksættes 
som f.eks. øget gennemstrømning og immobilisering af fosforpulje. Det vil sandsynlig-
vis skulle fortsætte indtil fosforkoncentrationen er nedbragt til et niveau under 0,06 -
0,08 mg/l som årsgennemsnit. 

7.2.6 Omkostning og tidsramme  

I tabel 7.1 er summeret omkostninger og anslåede tidsrammer for restaureringstiltag i 
Søllerød Sø. Det igangværende projekt med bortpumpning af bundvand fra søen er ikke 
medtaget da der ikke vil være tale om yderligere investering for forsættelse af dette. 

Tabel 7.1 Oversigt over omkostning og tidsramme for restaurerende projekter i Søllerød Sø 

Metode Omkostning 
 

1000 kr. 

Vedligeholdelse / 
drift 

1000 kr. /år 

Tidsramme for gen-
nemførelse 

år 
+25 l/s til Kalvemose 12.400  200 2  
+100 l/s til Kalvemose 21.900 400 2 
+200 l/s til Kalvemose 29.600 600 2 
Al-behandling 1.000 0 0,5 
Biomanip. Fiskepopula. 400 0 0,5 
Biomanip. Muslinger 250 100 * 
* skal forsættes til næringsstof koncentration i vandet er reduceret. 
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8 RESTAURERING AF VEJLE SØ 

8.1 Status 

Vandmassen i Vejle Sø er generelt temperaturlagdelt periodevis om sommeren. Lagde-
ling er imidlertid ikke af permanent karakter sommeren igennem, som det kendes fra 
Søllerød Sø og Furesøen. På trods af at lagdeling i Vejle Sø ikke er permanent somme-
ren igennem, forekommer der kraftige gradienter i iltindhold ned gennem vandsøjlen. 
Der forekommer således i store dele af sommerperioden iltfrie forhold ved bunden. 

Sedimentets indhold af fosfor er højt (jvf. afsnit 3.2). Data tyder da også på at vandets 
indhold af fosfor i væsentlig grad er påvirket af frigivelse fra bunden. Denne frigivelse 
accelereres højest sandsynligt af de iltfrie forhold i bundvandet. 

Den interne belastning fra sediment sammen med den eksterne belastning fra regnbetin-
gede udløb fra fælles- og separatkloakerede systemer resulterer i at søen fremstår som et 
betydeligt eutrofieret vandområde med relativ høje algekoncentration og rige sigtdybde. 

Hvis den biologiske tilsand i Vejle Sø skal forbedres således at Vandrammedirektivets 
krav om god økologisk tilstand skal kunne opfyldes inden 2015 skønnes det, at der skal 
ske indgreb over for såvel ekstern som intern næringsstofbelastningen. Derudover kan 
det komme på tale, at tage andre restaurerende indgreb i brug for at accelerer forbedring 
af tilstanden i søen. 

8.2 Restaureringsalternativer 

Der er i 2002 /ref. 3/ foretaget vurdering af en række restaurerende foranstaltninger til 
forbedring af tilstanden i Vejle Sø. Det vurderes at denne udredning i store træk har 
dækket de mulige indgreb. Der er i det følgende givet en opsummering sammen med en 
opdatering og evaluering af indgrebenes effekt og relevans. 

Følgende indgreb kan overvejes: 

- Øget gennemstrømning 

- Reduktion af ekstern belastning 

- Rensning/bortpumpning af fosforholdig vand 

- iltning 

- Sediment fjernelse 

- Immobilisering af P-puljer i sediment 

- Biomanipulation 

Effekt af øget gennemstrømning er behandlet i kapitel 3.2 hvor der henvise til. 
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8.2.1 Reduktion af ekstern belastning 
Som det fremgår af afsnit 3.2 (tabel 3.1) udgør den regnbetingede eksterne belastning 
cirka halvdelen af den samlede nuværende fosfortilførsel til Vejle Sø. I en fremtidig si-
tuation, hvor P-tilførsel fra Søllerød sø forventes at bliver reduceret betydeligt, skønnes 
den regnbetinget belastning at kunne komme til at udgøre omkring 75 % af den samlede 
P-tilførsel. I en sådan fremtidig situation, hvor gennemstrømningen ikke øges i forhold 
til det nuværende niveau (ca. 223.000 m3/år), skønnes den samlede belastning at komme 
til at ligge på ca. 50 kg P/år. På baggrund af empirisk sømodel /ref. 2/ kan der under dis-
se antagelser beregnes en endelig ligevægtskoncentration i søen på omkring 0,100 mg 
P/l. Dette vil ikke være tilstrækkeligt lavt til at der kan sikres en god økologisk tilstand. 
På den baggrund må det anbefales at der sker yderligere tiltag til reduktion i den ekster-
ne belastning. Der er ikke i det følgende taget stilling til tekniske og økonomiske konse-
kvenser af indgreb overfor regnvandsbetingede bidrag.  

8.2.2 Rensning/bortpumpning af fosforholdigt vand 
Der vil kunne fjernes fosfor fra Vejle Sø ved bortledning eller rensning af bundvand 
med forhøjet fosforindhold efter samme princip som i øjeblikket er taget i anvendelse i 
Søllerød Sø. Data fra bundvand i Vejle sø er imidlertid ikke tilstrækkelige til nøje at 
vurdere effekten af et sådant indgreb. Ligeledes er tidshorisonten usikker på grund af 
utilstrækkelig viden om sedimentets pulje af mobil P, der vil dog højest sandsynlig være 
tale om en meget lang tidshorisont. 

Effekten i Vejle sø vurderes endvidere begrænset, da lagdelingen af vandmassen ikke er 
stabil og da bundvandsmængderne er begrænsede.  

Det har været forslået at fortage en uddybning af søen, således at der kunne etableres en 
mere stabil lagdeling af vandmassen. Tanken var, at der herved kunne lukkes af for det 
fosforholdige bundvand, således at fosforet ikke blev gjort tilgængelig for algerne i det 
øvre vandlag, hvor der er tilstrækkeligt med lys til at de kan vokse. 

Det er i forbindelse med dette forprojekt imidlertid vurderet, at det skal en generel ud-
dybning til mindst 6 meter, for at der er sikkerhed for, at der vil etablere sig en stabil 
lagdeling.  En sådan uddybning vil være forbundet med ganske store omkostninger. Der 
vi dog samtidig bliver fjernet fosforholdigt sediment. Effekten heraf omtales i næste af-
snit (8.2.3). 

En mere permanent lagdeling vurderes endvidere ikke nødvendigvis at være gavnlig for 
søens tilstand. Med en permanent lagdeling vil søen blive endnu mere sårbar, for at ilt-
frie forhold opstår ved bunden. 

På ovenstående baggrund kan det ikke anbefales, at der arbejdes videre med en bort-
pumpning eller rensning af fosforholdigt bundvand hverken med eller uden uddybning 
af søen. 

8.2.3 Iltning 
En iltning af bundvandet vil kunne skabe såvel forbedrede vilkår for plante og dyrelivet 
på søbunden, som reducerer den intern belastning.  

Med en pulje af organisk materiale som findes på søbunden, og det relativt lille bund-
vandsvolumen der periodevis forekommer, kan det forudses, at der skal tilføres ilt til 
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søen i en meget lang periode, før omsætningen af ophobet materiale er reduceret til-
strækkeligt til, at en iltning kan ophøre uden risiko for at der atter opstår iltfrie forhold.  

En iltningen vil holde fosfor bundet i sedimentet så længe der fortsat forbliver iltet ved 
sedimentoverfladen. Men hvis der blot i en relativ kortperiode bliver iltfrit, kan der fri-
gives store fosformængder. 

Iltning af bundvandet i Vejle sø ville kunne gennemføres i kombination med det ilt-
ningsprojekt der er i gang i Furesøen. Imidlertid kan det ikke udelukkes at en iltning i 
Vejle Sø skulle fortsætte udover den tidshorisont der pt. planlægges gennemført iltning i 
Furesøen. 

Alternativt kunne en iltning af bundvandet i søen også ske ved at der skabes omrøring i 
søen vandmassen igennem hele året. Da der de fleste år alligevel flere gange i løbet af 
sommerperioden sker en opblanding af vandmasserne skønne en kunstig generet op-
blanding f.eks. ved pumpning ikke at ville skade forholdene i søen. Men også et sådant 
indgreb ville skulle fortsættes over en meget lang årrække. 

På grund af størrelse af fosforpuljen i sedimentet vil det i højere grad anbefales, at der 
sker en mere permanent reduktion af den interne belastning ved sediment fjernelse eller 
immobilisering (afsnit 8.2.4 - 8.2.5). 

8.2.4 Sedimentfjernelse 
En fjernelse af det fosforholdige sediment ville kunne nedbringe den skønnede meget 
kraftige interne belastning. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvor meget sediment 
der skulle fjernes. De forligende data tyder på, at der skal fjernes mellem 30 og 50 cm. 
For at have en nogenlunde sikkerhed for at der ikke blot afgives ligeså meget fosfor fra 
det blotlagt sedimentlag, som der pt. sker fra det nuværende overfladesediment, skønnes 
at der skal fjerne minimum 0,5 meter sediment fra et 140.000 m2 stort område. Dette 
svarer til, at der skal fjernes minimum 70.000 m3 fra søbunden. På baggrund af måling 
af sedimentets indhold af udvalgte tungmetaller i 1973 /ref. 3/ vil bundmaterialet bliver 
karakteriseret som klasse 3 jord. Dvs. at der skal regnes med en deponeringsafgift for 
dette materiale på omkring 300 kr/ton. Det er derfor betydende for omkostningerne til 
deponering, at der gennemføres en effektiv afvanding af sedimentet inden det bortskaf-
fes. For nærmere beskrivelse af hvordan sedimentet kan håndteres henvises til Bilag I. 

På baggrund af opgørelserne i Bilag I skønnes en sedimentfjernelse i Vejle Sø at ville 
beløbe sig til omkring 12 mil.kr. Beløbet er dog usikkert pga. usikkerheden ved opgø-
relse af sedimentmængden og sedimentkvaliteten. 

8.2.5 Immobilisering af P i søen 
Som beskrevet i afsnit 7.2.4 kan den i søen ophobede mobile fosforpulje gøres inaktiv 
ved immobilisering ved behandling med aluminium. Herved kan bindes såvel den fos-
forpulje, der er i vandet, som den mobile pulje i sedimentet. En Al-behandling forventes 
af få en øjeblikkelig effekt over for såvel fosforkoncentrationer som algemængderne i 
søen. Imidlertid skønnes den eksterne belastning at være i overkanten, til at der med 
sikkerhed opnås en permanent effekt. Det kan ikke udelukkes, at der efter et øjeblikke-
ligt fald i fosforkoncentrationer atter vil ses en vis stigning. Der forventes dog ikke at de 
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samme høje koncentrationer på omkring 0,150 til 0,300 mg P/l atter vil forekomme i 
søen. 

Såfremt der på nuværende tidspunkt gennemføres en Al-behandling, kan det således ik-
ke udelukkes, at der atter om 4-5 år kan blive behov for at gentage behandlingen. Forin-
den en Al-behandling gennemføres, må det kraftigt anbefales, at der gennemføres sup-
plerende forundersøgelser til fastlæggelse af doseringen med Al, ligesom en nærmere 
vurdering og undersøgelse af belastning forholdene anbefales. 

Det skønnes at én aluminiumsbehandling vil kunne gennemføres inden for en budget-
ramme på ca. 500.000 kr. 

8.2.6 Biomanipulation 
 

Biomanipulation ved justering af fiskepopulationerne vurderes ikke at være en reel mu-
lighed for Vejle Sø. Dette skyldes at søen står i åben forbindelse med Furesøen og der-
for ikke kan ses isoleret. Det netop gennemførte restaureringsprojekt for Furesøen har 
netop omfattet en fiskemanipulation. Indgrebet har haft begrænset effekt. Det vil derfor 
kræve en meget stor indsat i såvel Furesø som Vejle Sø, hvis det skal have en mærkbar 
effekt. 

En begrænsning af algemængderne i Vejle Sø kan eventuelt ske ved at øge muslingers 
filtrering af vandet. Vandremuslingen findes udbredt i Furesøen. Denne musling har et 
stort potential for filtrering af vandmassen. Den er i stand til at filtrere alle størrelser af 
alger uden dog at have mulighed for at reducere zooplankton direkte. Det skønnes at 
biomassen af vandremuslinger pt. er begrænset af tilstrækkelig egnet substrat. 

I kapitel 6 er effekten af en øget biomasse af vandremuslinger yderligere omtalt. En ef-
fektiv reduktion af alger ville kunne opnås hvis vandet i Vejle Sø blev filteret hver 
10.dag. Selv en mindre hyppig filtrering af vandmassen kan have mærkbar effekt. 

Med samme forudsætninger som beskrevet i afsnit 6.2.3 vedr. Bastrup Sø er det bereg-
net (Bilag J), at en filtrering af vandet hver 10. dag ville kunne opnås ved at udhænge 
ca. 2700 meter tovværk. Herved skønnes det, at der vil kunne skabes tilstrækkeligt med 
substrat for vandremuslinger. Dette ville kunne etableres ved at udhænge et tov cirka 
langs 4-meterkurven rundt i søen (med åbninger for sejlads i søen) i zig-zag mellem 
overflade og bund ophæng ved hjælp af bøjer med 5 meter mellemrum. 

Omkostningen til etablering heraf skønnes at ville være af størrelsen 250.000 kr. Hertil 
kommer skønsmæssigt ca. 100.000 kr. til årlig vedligeholdes. 

Metoden er som nævnt tidligere ikke afprøvet i Danmark. Det må derfor anbefales, at 
der gennemføres et pilotprojekt af nærmere vurdering og dimensionering af et sådant 
indgreb.  

Det vurderes endvidere nødvendig at forsætte indgrebet indtil fosforkoncentrationen er 
faldet til omkring 0,06 – 0,08 mg P/l i søen, enten som konsekvens af en eller flere af 
følgende tiltag: Udtømning/immobilisering af mobil P i søen, reduktion af ekstern be-
lastning eller øget gennemstrømning.  
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8.2.7 Omkostning og tidsramme  

I tabel 8.1 er summeret omkostninger og anslåede tidsrammer for restaureringstiltag i 
Vejle Sø. Projekter hvor øget gennemstrømning genereres i eller opstrøm Søllerød sø er 
ikke medtaget i tabellen (se tabel 7.1). 

 

Tabel 8.1 Oversigt over omkostning og tidsramme for restaurerende projekter i Vejle Sø.  

Metode Omkostning 
 

1000 kr. 

Vedligeholdelse / 
drift 

1000 kr. /år 

Tidsramme for 
gennemførelse 

år 
+100 l/s til Vejle Sø 20.200 400 1-2 
+200 l/s til Vejle Sø 30.000 600 1-2 
Sedimentfjernelse 12.000 0 2 
Aluminum behandling 1.000 (1)* 0,5 
Biomanipul. muslinger 250 100 ? 
* der vil muligvis blive behov for gentagelse efter 4-5 år 
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9 RESTAURERING AF LYNGBY SØ 

9.1 Status 

Næringsstofkoncentrationerne i Lyngby Sø er i en vis udstrækning styret af afløbskon-
centrationen fra Furesøen. Dette gælder specielt vinter-, forårs- og efterårskoncentratio-
nerne for total P. Til gengæld er der hvert år i perioden 1999-2005 i sommer månederne 
(maj – september) forekommet markant højere fosforkoncentrationer i Lyngby Sø end i 
det vand, der strømmer til fra Furesøen (figur 9.1). Koncentrationsniveauet i Lyngby Sø 
lå også væsentlig over niveauet i Bagsværd Sø hvor der i 2005 blev målt et gennemsnit 
på 0,07 mg/l Total-P. Årsagen til de relative høje fosforniveau i Lyngby Sø om somme-
ren kan tilskrives såvel ekstern (fælles og separat bidrag) som intern belastning. De årli-
ge tilførsler af fosfor til Lyngby Sø er summeret i tabel 9.1.  

Det har ikke indenfor rammer af denne opgave været muligt at opnå en tilstrækkelig de-
taljeret beskrivelse af fordelingen over tid af de separate og fælleskloakerede bidrag til, 
at der kan gennemføres en stringent beregning af, i hvilken udtrækning enkelte hændel-
ser fra det fælles- og separatkloakerede system kan forklare koncentrationsstigninger i 
Lyngby Sø i sommermånederne. På baggrund af overslagsmæssige beregninger kan det 
dog godtgøres, at den interne belastning med stor sandsynlighed er af betydning. Hvis 
den generelle stigning observeret i Lyngby Sø fra omkring 1. maj til 10. august 2005 
(fra omkring 0,080 til 0,105 mg P/l) skal forklares alene ved ekstern belastning, skulle 
minimum 60% af årsbelastningen fra det separat- og fælleskloakerede system komme i 
denne periode. Hvis yderligere den kraftige stigning til ca. 0,190 mg/l den 8. juni 2006 
(figur 9.1) skal forklares ved ekstern belastning, ville det kræve, at hele årsbelastningen 
med fosfor skulle komme til søen i perioden fra 1. maj til 8. juni. Det vurderes på denne 
baggrund, at en væsentlig del af stigningen i sommerkoncentrationerne af fosfor i 
Lyngby Sø må tilskrives intern belastning, dvs. frigivelse fra sedimentet. 

Tabel 9.1 Belastning til Lyngby sø (afrundede værdier) 

Kilde Kg N/år Kg P/år 
Furesø 8.000 800 
Bagsværd Sø 800 50 
Atmosfære 700 6 
Separat regnvandsudløb 235 72 
Fælleskloakeret overløb 275 58 
Sum 10.010 1.230 
 

Som konsekvens af de høje næringsstofkoncentrationer i Lyngby Sø i sommermåneder-
ne, har der været en betydelig algevækst, og der har forekommet lav sigtdybde ned til 
omkring 0,5 meter. 



 
 

 

C:\Data\54495-Rent vand i Mølleå-rap-final.doc 9-2 DHI 
 

Lyngby Sø - Furesø, Total P

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

06/12/1999 19/04/2001 01/09/2002 14/01/2004 28/05/2005

ug
/l Lyngby Sø -

Total P
Furesø -
Total P

 

Figur 9.1  Total P koncentration i Lyngby Sø og i Furesøen, 1999-2005 
 

En biologisk balance med relativt mange zooplanktonædende fisk i søen bevirker, at al-
gerne får gunstige vækstvilkår p.g.a. lavt græsningstryk. Undersøgelser har vist, at fi-
skebestanden i Lyngby Sø og Bagsværd Sø / ref./ udgør en sammenhængende populati-
on. Ved vurdering af indgreb til forbedring af forholdene i Lyngby Sø skal forholdene i 
Bagsværd Sø således også tages i betragtning. 

9.2 Restaureringsalternativer 

Restaurering af Lyngby Sø bør koordineres med indgreb i Bagsværd Sø, da de to søer er 
biologisk tæt koblede bl.a. gennem én fælles fiskepopulation /ref. 5, 6/. Der er således 
betydelig risiko for, at der ikke vil vise sig væsentligt forbedret biologisk balance i 
Lyngby Sø medmindre tilsvarende forbedringer også sikres i Bagsværd Sø. 

De foreliggende data tyder på, at Lyngby Sø i betydelig grad belastes af fosforfrigivelse 
fra sedimentet i sommermånederne. Det kan dog også anbefales, at den eksterne belast-
ning på omkring 1230 kg P/år reduceres, hvis der skal sikres gode vandkvalitetsforhold 
året rundt. 

En øget gennemstrømning vil alt andet lige forbedre forholdene i Lyngby Sø, idet kon-
centrationen i det vand, der strømmer til fra Furesøen vil have en lavere næringsstof-
koncentration end i Lyngby Sø. Der vil dog forsat kunne forventes perioder med mel-
lem 100 og 200 l/s, ved hvilke den nuværende interne belastning og større 
regnbetingede overløbshændelser fra det separatkloakerede system kan forventes forsat 
at påvirke vandkvaliteten væsentligt i negativ retning. Det vurderes, at dette kan være 
med til at forhindre, at Lyndby Sø kan opfylde en målsætning om god økologisk til-
stand. 

Det vurderes, at der kan gennemføres følgende restaurerende indgreb til forbedring af 
tilstande i søen: 
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- Reduktion af ekstern belastning 

- Sedimentfjernelse 

- Immobilisering af fosfor i sediment 

- Biomanipulation 

9.2.1 Reduktion af ekstern belastning 
Vandets gennemsnitlige opholdstid i Lyndby Sø er af størrelsen én måned, men i som-
mermåneder kan den være af størrelsen 2-3 måneder En nærmere kvantificering af, hvor 
meget den eksterne belastning skal reduceres, kræver derfor en nærmere analyse af for-
deling af belastningen over året sammenholdt med gennemstrømningsmønsteret. Da en 
sådan analyse ikke har været mulig inden for rammerne af denne opgave, er der ikke fo-
retaget en kvantificering af krav til en reduktion af belastningen fra eksterne kilder. 

9.2.2 Sedimentfjernelse 
Der forligger ikke data til beskrivelse af sedimentets kvalitet i Lyngby Sø. Det skønnes, 
at fosforholdigt sediment er spredt over et stort areal på ca. 350.000 m2. Antages det, at 
der skal fjernes i gennemsnit 1 meter sediment, betyder det, at omkring 350.000 m3 skal 
fjernes. Imidlertid er udgifterne selvfølgelig fuldstændig afhængige af til hvilken dybde, 
der skal oprenses. 

Hvis dette sediment ikke er forurenet med tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, 
vil en fjernelse skønsmæssigt kunne gennemføres indenfor en beløbsramme på omkring. 
50 mill. kr.  

Imidlertid må det formodes, at der ligesom i Bagsværd Sø og de nedstrøms mølledam-
me forekommer et kritisk forhøjet indhold af en række miljøfremmede stoffer, hvorfor 
en deponering i kontrollerede depoter er et sandsynligt krav. Dette vil fordyre projektet 
og en budgetramme på omkring 100 mil. kr. anslås.  

Disse beløb er beregnet under anvendelse af metoder og omkostningsoverslag beskrevet 
i Bilag I samt under en forudsætning om, at oprensningen skal gennemføres inden for 
12 arbejdsmåneder over en toårig periode. 

Ved en oprensning af Lyngby Sø er der en vis risiko for, at fint sediment resuspenderes 
og transporteres nedstrøms, hvor det kan påvirke Nedre Mølleå inklusiv mølledamme-
ne.  Imidlertid kan en oprensning gennemføres med relativt lille sedimentspild. Spred-
ning af suspenderet materiale kan endvidere begrænses ved ophængning af siltgardiner. 
Ved korrekt valg af metode skønnes det, at transporten ud af søen kan gøres ubetydelig. 
Imidlertid vil nærmere sedimentkarakteristik kun afklare dette spørgsmål yderligere. 

Der kan være tale om to typer af effekter nedstrøms Lyngby Sø. Dels kan suspenderet 
materiale potentielt sedimentere og forværre situationen i specielt Mølledammene ned-
strøm, dels kan suspenderet materiale give anledning til forøget iltforbrug i vandet i åen. 

Da strømhastighederne generelt er små i Lyngby Sø, forventes det, at størstedelen af det 
materiale, der suspenderes atter vil sedimentere i søen, inden vandet forlader denne. Da 
vandhastighederne endvidere er generelt højere i åen og Mølledamme end i Lyngby Sø, 
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forventes det fine materiale, der eventuelt måtte transporteres ud af søen, at blive skyllet 
videre gennem hele Nedre Mølleå til Øresund. 

Et generelt sikkerhedsprincip er selvfølgelig at starte en oprensning opstrøms i et vand-
system som Mølleåen, således at Lyngby sø oprenses inden en eventuel oprensning af 
de nedstrøms mølledamme påbegyndes. Det vurderes dog realistisk muligt at gennemfø-
re en oprensning af Lyngby Sø, uden at der efterfølgende sker kraftig sedimentation af 
resuspenderet materiale i Mølleåen nedstrøms søen. 

En nærmere vurdering af betydningen af øget iltforbrug i vandet som konsekvens af en 
oprensning af sediment i søen vil kræve nærmere karakterisering af sedimentet. Det 
skønnes dog ikke at være et stort risikoelement for nedre Mølleå. Hovedparten af ilt-
forbruget vil formodentligt ske i søen umiddelbart efter, at materiale bliver resuspende-
ret. 

9.2.3 Immobilisering af P i sedimentet 
Immobilisering af sedimentets mobile fosforpulje ved aluminiumsbehandling af sedi-
mentet vil være en oplagt mulighed for restaurering af Lyngby Sø. Der kan på det eksi-
sterende datagrundlag ikke angives, hvilken dosering der er behov for. Hertil kræves 
målinger af sedimentets fosforindhold og gerne også bindingsforhold. Ligeledes må det 
anbefales, at en nøjere vurdering af behovet for nedbringelse af den eksterne belastning 
gennemføres, inden en Al-behandling iværksættes. 

Det vurderes dog, at en Al-behandling vil give en umiddelbart væsentlig reduktion af 
fosforkoncentrationerne i sommerperioden. Dette skønnes at ville nedbringe algepro-
duktionen i søen. Hvis der også skal sikres væsentligt lavere biomasse af planktonalger, 
må det imidlertid anbefales, at der samtidig sikres en forbedret biologisk balance mel-
lem alger, zooplankton og fisk i Bagsværd-Lyngby Sø-systemet. 

Med de eksisterende fosforniveauer i Furesøen (2004-06) og en gennemstrømning på 
minimum 200 l/s i sommermånederne vil en immobilisering af den mobile fosforpulje i 
sedimentet forventes at bring fosforkoncentrationer i Lyngby Sø i sommermånederne 
ned på et niveau omkring 0,060 - 0,080mg/l afhængigt af den eksterne belastning de en-
kelte år. Dette vil give mulighed for, at der vil kunne etablere sig en mere gunstig biolo-
gisk balance, hvor algevæsken vil kunne begrænses ved biomanipulation. En sådan bio-
manipulation skal efterfølgende gennemføres koordineret med indgreb overfor 
forholdene i Bagsværd Sø. 

Omkostningerne til en aluminiumbehandling af Lyngby Sø skønnes at beløbe sig til 
omkring 1,5 -2 mill. kr. Da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om sedimen-
tets kvalitet i Lyngby Sø, er beløbet noget usikkert bestemt. Forinden en Al-behandling 
gennemføres, anbefales det at gennemføre såvel en yderligere sedimentundersøgelse til 
bestemmelse af dosering samt en yderligere analyse af betydningen af intern og ekstern 
belastning i sommerperioden. 

9.2.4 Biomanipulation 
Da fiskebestanden i Lyngby og Bagsværd Sø udgør én sammenhængende bestand /ref. 
5, 6/, skal en biomanipulation ske samtidig i de to søer. 
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Fiskebestanden i de to søer /ref. 5/ er domineret af arter, der giver et højt prædationstryk 
på zooplankton. Algerne græsses derfor ikke i så stor udtrækning, som det ellers kunne 
have været tilfældet. Fiskesammensætning er imidlertid som forventelig i eutrofierede 
søer med næringsniveau som det, der forekommer i Lyngby Sø. Erfaringerne fra andre 
søer viser, at så længe næringsniveauet ikke reduceres i forhold til det, der er målt i 
Lyngby Sø, vil en biomanipulation overfor fiskesammensætningen ikke kunne forventes 
at have blivende effekt. Derfor bør næringsniveauet specielt i sommerperioden i Lyngby 
Sø reduceres, før en fiskemanipulation iværksættes. 

Næringsstofniveauet i Bagsværd Sø er efterhånden faldet til et niveau, hvor biomanipu-
lation kan forventes at ville få en mærkbar effekt /ref. 6/. Der er dog en vis usikkerhed 
vedrørende stabiliteten heraf, hvor en nærmere undersøgelser heraf kan anbefales, og 
det sikres, at der ikke atter sker forværring af forholdene her. 

Restaurering ved biomanipulation i Bagsværd Sø og Lyngby Sø vurderes at ville kunne 
give mulighed for en umiddelbar forbedring af den biologiske tilstand i søerne, hvis fos-
forniveauet i sommerperioden i Lyngby Sø reduceres til omkring 0,060- 0,080 mg P/l.  

Det vurderes, at der vil være behov for en intensiv indsats over 2 måske 3 år, der dæk-
ker såvel Bagsværd Sø, Lyngby Sø som Lyngby Åmose. 

Indgrebet skal måske følges op med intensive befiskninger over de efterfølgende 5 – 7 
år. Dette skal dog løbende vurderes. 

Benyttes et normalt omkostningsniveau for biomanipulation kan anslås en omkostnings-
ramme på 5-6 mil. kr. Det vurderes imidlertid, at det vil være dyrere at gennemføre i 
disse søer end for gennemsnittet af søer pga. den noget irregulære udformning specielt 
af Lyngby Sø med Lyngby Åmose. En nødvendig ramme på omkring 8 mil. kr. skønnes 
for de to søer. 

9.2.5 Omkostningsoverslag og tidsramme 
I tabel 9.2 er givet en oversigt over de restaureringsmetoder, det vurderes der kan kom-
me på tale i Lyngby Sø. Sedimentfjernelse og Al-behandling er alternative metoder til 
eliminering af interne fosforbelastning. Sedimentfjernelse hhv. Al-behandling kan anbe-
fales at blive fulgt op af biomanipulering. 

Tabel 9.2 Oversigt over omkostning og tidsramme for restaurerende projekter i Lyngby Sø 

Metode Omkostning 
 

1000 kr. 

Vedligeholdelse / 
drift 

1000 kr. /år 

Tidsramme for 
gennemførelse 

år 
Sediment fjernelse 100.000  0 2  
Al-behandling 1.800*  0 0,5 
Biomanip. Fiskepopula. 8.000** *** 2-3 
*skal eventuelt gentages efter 3-5 år afhængig af dosering og reduktion af ekstern belastning 
** inkluderer biomanipulation af såvel Bagsværd Sø som Lyngby Sø 
*** skal eventuelt gentages efter 5-7 år 
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10 MØLLEÅ NEDSTRØMS LYNGBY SØ 

Restaurering af Mølleåen nedstrøms Lyngby Sø kan potentielt omfatte en længere ræk-
ke tiltag. I denne rapport fokuseres der på tiltag, der vedrører tilbageføring af vand samt 
restaurering af mølledammene gennem oprensning.  

Nedre Mølleå har med sine 7 damme og en relativ lille afstrømning i vid udstrækning 
karakter som lavvandede søer, hvor der pt. optræder eutrofieringseffekter. Området er 
målsat som vandløb, men vil med såvel nuværende udformning og vandmængde såvel 
som vandmængder svarende til en mere naturlig afstrømning fortsat have karakter af en 
række søer/damme. Kun i mindre udtrækning vil strækningen kunne få karakter af et 
egentligt vandløb ved at øge afstrømningen.  En nedsat belastning og øget afstrømnin-
gen vil, som det beskrives nedenfor, kunne forbedre vandkvaliteten og reducere eutrofi-
eringen. Herved kan skabes gode økologiske forhold, som de kan forventes i mindre 
lavvandede søer/damme  

Såfremt en større del af vandløet skal have egentlig vandløbkarakter, vil det kræve, at 
selve vandløbsprofilet ændres. Sådanne egentlige vandløbsrestaureringer dækkes ikke af 
denne rapport. Elementer af denne type dækkes af forprojekter gennemført af andre råd-
givere.   

Strækningen fra Ørholm til Rådvad er udpeget som Natura 2000 område. Udpegningen 
er sket primært af hensyn til kildevælde og områder med ”tidvis våd eng” samt ”elle- og 
askeskove ved vandløb, søer”. Kildevældsområder påvirkes ikke af de her behandlede 
indgreb. En forøgelse af afstrømningen vil kunne påvirke tidvis våd eng og elle-
/askeskovsområder positivt. Den nærmere effekt er ikke yderligere vurderet i denne rap-
port, da det vil være meget afhængigt af andre tiltag, og da Natura 2000 beskyttelse me-
re specifikt behandles af selvstændigt forprojekt.  

Da slusepraksis ved Frederiksdal (afløb fra Furesøen) har stor betydning for afstrøm-
ningen gennem Nedre Mølleå, er der i det følgende også foretaget en præliminær analy-
se heraf. Det kan dog anbefales, at der i forbindelse med en detaljeret projektering fore-
tages yderligere optimering af afløbet fra Furesøen, der mere detaljeret inddrager alle de 
hensyn, der måttes skulle tages såvel til naturen i og ved Mølleåen, sejlads på vandom-
råderne, vandstande, lodsejerforhold, minimumsvandføringer m.v. Således bør der bl.a. 
inddrages en nøjere styring ikke alene af Frederiksdal Sluse men også af f.eks. stemme-
værket ved Lyngby Mølle samt eventuelt de nedstrøms stemmeværker.  

Øget vandføring i Nedre Mølleåen vil generelt have en forbedrende effekt på tilstanden 
såvel i mølledammene som på strækningerne mellem disse. For at effekten skal være af 
betydning kræver det dog, at vandet der ledes til åstrækningen er af tilstrækkelig god 
kvalitet. 

Der er i det følgende således foretaget vurdering af 

- Ændret slusepraksis uden tilledning af ekstra vand til Furesøen 

- Tilledning af ekstra vand opstrøms afløbet fra Furesøen (100 hhv. 200 l/s) 
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- Tilledning til Nedre Mølleå ved Lyngby Mølle 

10.1 Ændret slusepraksis uden tilførsel af vand 

Det tilstræbes, at en minimumsvandføring opretholdes i Mølleåen nedstrøms Frederiks-
dal bl.a. af hensyn til biologiske kriterier og mulighed for restaurering af nedstrøms 
strækning. Opretholdelsen af en minimumsvandføring afhænger dels af det opmagasine-
rede volumen i Furesøen og dermed vandtilførslen til Furesøen samt regulering af slu-
sen ved Frederiksdal. Med modellen beskrevet i Bilag A er der som udgangspunkt si-
muleret en operation, der svarer til ”Regulativ for Mølleåen”. Flodemålsregulativet 
foreskriver et flodemål på kote 20,605 m ved Frederiksdal, men en vandspejlskote på 
20,55 m i forårsmånederne tilstræbes. Om sommeren sænkes vandstanden til kote 20,45 
m. Falder vandspejlet under denne kote, udledes maksimalt 200 l/s faldende til 150 l/s 
ved kote 20,35. Ved kote 20,25 lukkes slusen. 

Da der i modellen og i målte data fra Frederiksdal optræder tilbagevendende perioder af 
varierende varighed, hvor vandføringen falder til nul, er det undersøgt, om ændret slu-
sepraksis kan medvirke til at reducere den procentdel af tiden, hvor vandføringen ikke 
opfylder minimumskravet. En simpel ændring, der skal illustrere muligheden for for-
bedringer, består i, at gennemstrømningen reduceres til 200 l/s, allerede når vandstanden 
falder under 20,55 m. Det omfatter altså en begrænsning i udstrømningen fra Furesøen i 
intervallet kote 20,45 m - 20,55 m. Middelvandføringen er upåvirket af ændring i sluse-
praksis, men lavere gennemstrømning om foråret øger magasinering i Furesøen og giver 
mulighed for at frigive vand om sommeren. En sådan slusepraksis kan følges, uden at 
de regulativmæssige vandstande i Furesøen overskrides. 

I referencen, dvs. uden at tilføre ekstra vand til Furesøen, kan perioden med lav eller in-
gen vandføring reduceres kraftigt. Det kan dog ikke udelukkes, at vandføringen visse år 
bliver meget lav eller nul. De gennemførte simuleringer viser, at den ovenstående skit-
serede praksis ville have resulteret i, at der ikke ville forekomme vandføring under 150 
l/s ved Frederiksdal. Det skal sammenlignes med, at der ifølge modellen med nuværen-
de praksis forekommer vandføring under minimumskravet i 38% af tiden for perioden 
1994-2004. Det skal understreges, at der i den hydrologiske model for Mølleå-oplandet 
simuleres ca. 10% for høj middelvandføring, hvilket kan medvirke til, at perioder med 
vandføringer under minimumskravet i praksis vil kunne forekomme periodevis. Dog er 
forbedringerne så markante, at slusereguleringen bør undersøges nøjere.   

Det vurderes ikke, at det ville kræve nye investeringer at regulere slusen ved Frederiks-
dal efter de skitserede principper, men der bør tages højde for eventuelle praktiske hin-
dringer, der forhindrer en optimal styring. Bl.a. oplyser Lyngby Tårbæk Kommune, at 
det mindste reguleringsinterval, der kan praktiseres, er ca. 100 l/s. 

10.2 Tilledning opstrøms Frederiksdal Sluse 

Der er med den opstillede hydrologiske og hydrauliske model for Mølleåsystemet (Bi-
lag A) gennemregnet to scenarier med tilledning af vand opstrøms Frederiksdal sluse 

- tilførsel af hhv. 100 og 200 l/s til vandsystemet opstrøms afløbet fra Furesø (dvs. 
opstrøms Frederiksdal sluse)  
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- tilførsel af 100 l/s kombineret med ændret slusepraksis ved Frederiksdal 

Tilførsel af hhv. 100 og 200 l/s er i modelsimuleringerne repræsenteret ved modelkørs-
lerne med 100 l/s til Kalvemosen samt 25 l/s til Kalvemosen + 175 l/s til Vejle Sø. Det 
øgede vandtab fra tilførslen ved Kalvemosen og frem til Furesøen er så lille (mindre end 
5 l/s, jvf. Bilag A), at det er ubetydeligt for de følgende vurderinger. For at begrænse 
antallet af beregninger er det valgt at benytte de nævnte modelkørsler som grundlag for 
vurderingerne. 

10.2.1 Eksisterende slusepraksis 
Følges den nuværende praksis mht. sluseoperation ved Frederiksdal, vil de regulativ-
mæssige vandstandskrav i Furesøen også kunne overholdes ved tilledning af ekstra 100 
eller 200 l/s.  

Modelberegningerne viser, at selv med 100 hhv. 200 l/s vil der, hvis den nuværende slu-
sepraksis følges, kunne opstå perioder, hvor der er meget lille eller ingen afstrømning 
fra Furesøen. Ved tilledning af 100 l/s optræder der vandføringer umiddelbart ned-
strøms Frederiksdal under 200 l/s i 24% af tiden og under 150 l/s i 16% af tiden. Ved 
tilledning af 200 l/s indskrænkes perioder med lav vandføring ved Frederiksdal. Vand-
føring under 200 l/s optræder i 14% af tiden og vandføring under 150 l/s i 6% af tiden. 

10.2.2 Ændret slusepraksis 
Ved den simulerede ændring i slusepraksis (se afsnit10.1) er der taget højde for, at 
vandstanden i Furesøen ikke overskrider de regulativmæssige krav samtidig med, at 
magasineringen i søen i højere grad udnyttes, og det tilstræbes, at der altid vil være sik-
ret en vandføring fra Furesøen på minimum 100 l/s.  

Formålet hermed er at sikre, at der altid være en vis vandbevægelse i Mølleåen. De 100 
l/s er fastlagt efter konsultation med Rambøll A/S, som samtidigt med at dette arbejde 
gennemføres, bl.a. har foretaget vurdering af mulighederne for etablering af omløb og 
fiskepassager ved mølledammene. For at sikre en vis vandføring og en permanent vand-
løbsfunktion af disse omløb, er det ønskelig, at vandføring aldrig falder under 100 l/s. 

Beregningerne viser (Bilag A) at en ekstra tilledning på 100 l/s opstrøms Frederiksdal 
sluse kombineret med en ændret slusepraksis helt kan eliminere perioder uden tilstrøm-
ning til Mølleåen nedstrøms Frederiksdal. Faktisk kan vandføring på minimum 150 l/s 
opretholdes, hvilket peger på, at tilledning opstrøms bør vurderes i sammenhæng med 
regulering i Mølleåen. 

10.3 Tilledning ved Lyngby Mølle 

Alternativt til en tilbageførsel af vand fra Lundtofte Renseanlæg til enten Kalvemosen, 
Søllerød Sø, Vejle Sø eller Furesøen kan en tilbageførsel ske til Mølleåen umiddelbart 
eller nedstrøms Lyngby Mølledam. Lineføring for dette alternativ fremgår af Bilag B.  

Som udgangspunkt regnes der med, at der tilføres 100 l/s stort set året rundt. Dog vil der 
kunne være tale om ophør af tilførsel ved store afstrømninger gennem Mølleåen. Her-
ved kan spares driftsudgifter og opnås en omhyggelig styring og kontrol af vandstanden 
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i åen, således at der ikke noget sted skabes uhensigtsmæssige stuvninger og oversvøm-
melsesproblemer. 

Omkostningerne i forbindelse med en tilbageføring af 100 l/s til Lyngby Mølle er som 
angivet i Bilag B anslået til 21 mil.kr, hvilket er på niveau med tilbageføring til Kalve-
mosen og Vejle Sø. 

10.4 Effekter på tilstanden i Nedre Mølleå 

Ifølge /ref. 7/ kan der pt. konstateres en stigende sommerkoncentration af fosfor ned 
langs Mølleåen fra Lyngby Mølle til Strandmøllen fra et Total P niveau omkring 0,090 
mg/l til ca. 0,250 mg/l. Denne stigning kan skyldes såvel eksternt tilført fosfor fra sepa-
rat- og fælleskloakerede bidrag, som fosfor frigivet fra de slammængder, der er ophobet 
i åen og specielt i mølledammene.  

Alene fra fælleskloakerede overløb kommer der på denne strækning over 1 ton P pr. år 
(Bilag C). Uden at have gennemført en detaljeret analyse af fordelingen af denne belast-
ning over tid sammenholdt med aktuel vandføring kan det ud fra vandvolumen i nedre 
Mølleå samt typiske sommervandføringer (ved Stampen omkring 100-150 l/s) over-
slagsmæssigt godtgøres, at den eksterne belastning kan have væsentlig betydning for 
den observerede stigning.  

På den anden side kan en del af stigningen også forklares ved frigivelse fra sedimentet i 
mølledammene. Frigivelsesrater omkring 0,025 g P/m2/dag /ref. 8/ er ikke urealistiske 
for mølledammene.  Da det samlede areal af Mølledammene udgør omkring 130.000 
m2, kan den interne belastning herfra groft anslået give omkring 3,2 kg P per dag. Med 
en et vandvolumen på ca. 100.000 m3 i nedre Mølleå og en vandføring på ca. 150 l/s er 
dette tilstrækkeligt til at forklare den observerede stigning i fosforniveau ned langs Møl-
leåen.  

Nærmere at kvantificere betydningen af henholdsvis intern og ekstern belastning for 
stigningen i fosforniveau ned langs Mølleåen vil kræve en mere tilbundsgående analyse 
af den tidsmæssige fordeling af ekstern belastning og aktuelle afstrømninger i perioder 
med aflastning fra fælleskloakeret overløb.  

Med de generelt relativt små vandhastigheder og en typisk opholdstid for vandet i Møl-
leåen fra Lyngby Mølle til Strandmøllen i sommerperioden på omkring en måneds tid, 
må hele denne del af Mølleåen ud fra et eutrofieringssynspunkt stort set betragtes som 
én lavvandet sø med risiko for algevækstproblemer, som kendes fra søsystemer. 

Mølleåen og især Mølledammene fremtræder da også pt. med et udseende præget af 
uklart vand på grund af høje planktonalgekoncentrationer, samt af trådalgevækst i de 
dele, hvor der er rigeligt med lys og en relativt lav vandbevægelse, dvs. i flere af mølle-
dammene.  

De iltdata, der har været til rådighed for vurderingerne /ref. 7/, viser ikke kritisk lave ilt-
koncentrationer. Dette kan muligvis tilskrives, at der ikke indgår intensive målinger fra 
Mølledammene dækkende natteperioder med lille gennemstrømning. I sådanne situatio-
ner forventes det, med den observerede sediment- og vandkvalitet /ref. 9, 10/ at iltkon-
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centrationen kan falde til nær nul ved sedimentoverfladen. Dette vil med meget stor 
sandsynlighed udløse fosforfrigivelse af bundmaterialet. 

En forøgelse af gennemstrømningen med 100 l/s med 0,040 mg P/l er beregnet at kunne 
reducere fosforindholdet fra det nuværende niveau på omkring 0,200 mg/l til mellem 
0,120 – 0,150 mg P /l. Det er her forudsat, at såvel den eksterne belastning som frigivel-
se fra sedimentet er uændret. Dette koncentrationsfald vil ikke være tilstrækkeligt til, at 
der kan undgås uønsket algevækst i Mølleåen. 

100 l/s ekstra vurderes heller ikke at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke periodevis 
opstår iltfrie forhold ved sedimentoverfladerne i mølledammene. Hertil vil vandskiftet 
fortsat være for lille. 

Såfremt der føres i alt 200 l/s tilbage til Lyngby Mølle, kan der opnås yderligere reduk-
tion i fosforniveauerne til skønsmæssigt omkring 0,080 – 0,120 mg P/l. Men selv dette 
niveau vurderes at kunne give uønsket vækst af såvel planktonalger som trådalger visse 
steder i systemet. Yderligere vil 200 l/s heller ikke være tilstrækkeligt til at sikre, at ilt-
indholdet periodevis ikke bliver kritisk lavt, så længe respirationen fra sediment og al-
ger ikke er reduceret. 

Med de eksisterende vandløbsprofiler vil hverken 100 eller 200 l/s ekstra vandtilførsel 
være tilstrækkeligt til at skabe et forholdsvis hurtigt strømmende vandløb på alle årsti-
der. Mølleåen vil forsat have karakter af en perlerække af damme og i vid udstrækning 
fungere biologiske som et søsystem eller langsomt strømmende kanalsystem. 

For at sikre tilstrækkeligt lave næringsniveauer i Mølleåen til, at de nuværende eutrofie-
ringsproblemer kan undgås, og der kan skabes klart vand og mere udbredt bundvegeta-
tion, vurderes det, at der vil kræves 

- indgreb over for ekstern belastning (specielt fælleskloakerede bidrag) 

- reduktion af intern belastning fra Mølledammene 

- forbedret vandkvalitet i Lyngby Sø. 

10.5 Oprensning af mølledamme 

Mølledammene er kraftigt påvirkede af mange års udledninger fra industri og hushold-
ninger, og der ligger derfor i alle dammene fra Fuglevand til Strandmøllen et tykt lag af 
forurenet sediment, der påvirker vandmiljøet uhensigtsmæssigt, ligesom den rekreative 
udnyttelse af åsystemet er reduceret.  

En forudsætning for at opnå den fulde effekt på vandmiljøet af at tilføre mere og renere 
vand til Mølleåsystemet vil være at fjerne aflejret sediment i Mølledammene, idet vand-
kvaliteten i Neder Mølleå vurderes (jf. afsnit 10.4) væsentlig påvirket af det akkumule-
rede sediment. 

Tidligere undersøgelser /ref. 9/ angav på grundlag af ”nedstik”, at der i dammene Fug-
levad, Brede, Ørholm, Nymølle og Stampedam forekom slamlag på over 2 meter. Ved 
Rådvad og Strandmøllen angives dog en sedimenttykkelse på ca. 1 meter.  Der blev i de 
foreliggende undersøgelser kun indsamlet og analyseret prøver fra de øverste 50 cm se-
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diment. En nærmere vurdering af, hvor meget en sedimentfjernelse kan begrænses til, er 
derfor ikke mulig på det foreliggende grundlag.  

På baggrund af undersøgelse i forbindelse med oprensning af Lyngby Mølledam i 1990 
/ref. 11/ blev det fundet, at forhøjede koncentrationer af fosfor og tungmetaller var be-
grænset til de øverste 50 cm sediment, som her fremstod som et meget fint homogent 
lag uden betydelig struktur og med en helt sort farve. Også i Lyngby Mølledam forekom 
der blødt sediment, som ved nedstik var betydeligt tykkere end de 50 cm.  

Da slamlagets tykkelse er helt afgørende for økonomien, er der i forbindelse med de nu 
gennemførte forundersøgelser ved enkelte stikprøvetagninger i Fuglevad og Ørholm 
Dam lavet en visuel karakterisering af sedimentet ned til to meters dybde under sedi-
mentoverfladen. 

Denne stikprøvemæssig karakterisering viste, at der generelt i en dybde af mellem 0,8 
og 1,2 skete et skift fra sort homogent slam uden struktur til mere brunt gytjeagtigt se-
diment med strukturelle rester af plantemateriale. I Ørholm Dam umiddelbart foran 
stemmeværket blev der dog i et begrænset område fundet op til 2 meters tykkelse af sort 
homogent slam uden struktur. Disse resultater indikerer, at der i dammene skal fjernes 
omkring én meter sediment, hvis det kulturpåvirkede slamlag skal væk. Det må dog på 
det kraftigste anbefales, at der, inden en sediment fjernelse iværksættes, gennemføres en 
detaljeret kortlægning af den dybdemæssige udbredelse af sedimentet med forhøjet ind-
hold af fosfor og miljøfremmede stoffer. 

På baggrund af ovenstående er der ved opgørelse af de sedimentmængder, der skal fjer-
ne, regnet med, at den øverst meter i alle mølledammene er væsentlig påvirket med for-
højede indhold af organisk stof, fosfor og miljøfremmede stoffer. 

I de syv mølledamme: Fuglevad, Brede, Ørholm, Nymølle, Stampedam, Rådvad og 
Strandmøllen er det på dette grundlag vurderet, at der er aflejret mellem 10.000 og 
30.000 m³ sediment pr. dam, som bør fjernes. Den samlede sedimentmængde for alle 
dammene udgør ca. 127.000 m³. Tabel 10.1 giver volumen for hver mølledam. 

Tabel 10.1 Sedimentpuljer (m3)i en meters dybde under sedimentoverfladen i Mølledammene. 

 Fuglevad Brede Ørholm Nymølle Stampedam Rådvad Strandmøllen 
Sediment- 
Volumen  

10.100 20.300 16.700 10.000 27.200 29.200 14.300 

 

En oprensning af mølledammene ved sedimentfjernelse anbefales at gennemføres star-
tende opstrøms fra. Dette anbefales for at undgå risiko for, at sediment, som ophvirvles 
under opgravning, bliver transporteret til nedstrøms allerede oprensede damme. Det 
skønnes, at valg af passende opgravning kan minimere denne risiko. Der vil imidlertid 
altid være en vis risiko for, at der under et sådan projekt kan opstå situationer med util-
sigtet ophvirvling og videre transport.   

En gennemførelse af sedimentfjernelse fra dammene inden tilførslen af næringsstoffer 
og organisk materiale er reduceret tilstrækkeligt, indebærer også en risiko for, at der op-
bygges nye puljer af slam med forhøjet indhold af fosfor og miljøfremmede stoffer i 
dammene. De eksisterende slammængder er imidlertid opbygget over langt mere end 50 
år, og den eksterne belastning er kraftigt reduceret i forhold til tidligere tiders belastnin-
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ger til Mølleåen. Der vurderes derfor ikke på kort sigt at være fare for, at der opbygges 
slammængder i dammene svarende til de mængder, der ovenstående anbefales fjernet. 

For at underbygge dette kan der gives et groft overslag for den maksimale potentielle 
sedimenttilvækst under de nuværende forhold. Ifølge /ref. 7/ ligger niveauet for suspen-
deret tørstof i åen på omkring 15 – 20 mg/l (april – november). Under antagelse af  

- en sedimentationsrate på 5% per dag (skønnet maksimal rate)  
- et organiske indhold i det sedimenterede materiale som i overfladesediment i 

mølledammene (ca. 40% GT) 
- vægtfylde på 1,05 for det organiske materiale og 2,5 for det uorganiske 

kan der beregnes en maksimal sedimenttilvækst på ca. 1,5 cm per år.   

På baggrund af ovenstående skønnes det, at der godt kan iværksættes en oprensning af 
en eller flere mølledamme, inden vandkvaliteten i Mølleåen er forbedret uden risiko for, 
at hele oprensningen i løbet af få år er elimineret af ny sedimentation. Dertil kommer, at 
der gennem sedimentfjernelse også vil blive væsentlige mængder af ophobede forure-
nende stoffer. I tabel 10.2 er angivet de mængder af forurenede stoffer, som ved oven-
stående sedimentfjernelser er beregnet vil blive fjernet fra vandmiljøet. 

Beregningen af sedimenttilvæksten indikerer dog også, at der er behov for general for-
bedring af vandkvaliteten, hvis ikke oprensningen skal gentages, omend der måske vil 
gå 20-40 år inden behovet bliver akut. 

I Bilag I er der givet en mere uddybende baggrund for nedenstående vurderinger af, 
hvorledes en sedimentfjernelse kan gennemføres samt af omkostningerne hertil. 

På baggrund af tidligere sedimentanalyser må det antages, at dette sedimentvolumen er 
forurenet med tungmetaller i en sådan grad, at hvis det opgraves, skal det bortskaffes og 
deponeres som klasse-4-jord, hvilket vil give betydelige deponeringsomkostninger. Det 
er derfor klart, at hvis sedimentfjernelse i Mølledammene skal gennemføres indenfor en 
realistisk økonomisk ramme, er det nødvendigt at foretage en effektiv afvanding af det 
fjernede sediment, således at mængderne og dermed omkostningerne til deponering mi-
nimeres. 

En oprensningsopgave består af fire trin: sedimentfjernelse, afvanding, rejektvandsbe-
handling og deponering af afvandet sediment.  

I forhold til egenskaberne og sammensætningen af sedimenterne i Mølledammene vur-
deres sedimentfjernelsen bedst at kunne foretages via oppumpning med en cutter-suger. 
Ved sedimentfjernelse via oppumpning sker der en væsentlig indblanding af vand i se-
dimentet, som øger de samlede mængder, der skal fjernes, til omkring 390.000 m³. Sam-
tidig giver indblandingen af vand anledning til en øget mængde rejektvand efter afvan-
ding af sedimentet.  

Oppumpningen vil også give en øget frigivelse af stoffer i form af kolloide partikler og 
opløste stoffer fra sedimentet, der vil skulle håndteres via en effektiv rejektvandsbe-
handling efter afvanding. De stoffer, der forventeligt vil skulle håndteres af re-
jektvandsbehandlingen, vil være: 

• Ammonium/Ammoniak (NH4
+-N/NH3-N) 
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• Total fosfor 
• Kobber (Cu) 
• Bly (Pb) 
• Cadmium (Cd) 
• Krom (Cr) 
• Kviksølv (Hg) 

I forhold til kapacitet, pladsforhold og robusthed samt sedimenternes egenskaber og 
sammensætning vurderes geotuber, sibåndpresser og dekantercentrifuger at være de 
mest velegnede teknologier til afvanding af sedimenterne i Mølledammene. I forhold til 
rejektvandskvaliteten vurderes en kombination af et tromlefilter og et zeolitfilter at være 
de mest velegnede teknologier til håndtering af de kolloide partikler og opløste stoffer i 
rejektvandet. 

Ved beregning af overslag over de økonomiske omkostninger ved oprensning af Mølle-
dammene kan det konstateres, at udgiften ligger fra 11-26 millioner kr. pr. dam afhæn-
gig af de aflejrede mængder. De totale omkostninger ved oprensning af alle syv damme 
beløber sig til omkring 127 millioner kr. Hertil skal dog nævnes, at de totale omkost-
ninger kan reduceres til omkring 100 millioner kr., hvis det vælges at investere i udstyr, 
der flyttes fra dam til dam. Dette er dog ikke umiddelbart muligt med geotuberne, der 
kræver nye tuber ved hver dam, hvilket gør, at geotuber samlet set bliver en dyrere løs-
ning, til trods for at de pr. dam udgør den billigste løsning ved oprensning. Med de valg-
te udstyrskapaciteter for sedimenthåndteringen vil varigheden for oprensningen af de 
enkelte damme variere fra 3,5 til 10 måneder. I tabel 10.3 er givet en oversigt over an-
slåede omkostninger for hver dam. 

Ved sammenligning mellem omkostningerne for de udvalgte afvandingsmetoder ses 
kun en marginal forskel. Valg af løsning bør således baseres på de teknologier, der er 
mest robuste og giver den største sikkerhed for en tilfredsstillende afvandingsgrad og 
rejektvandskvalitet. Derudover kan andre forhold som pladsforhold og støj blive afgø-
rende parametre for valg af teknologi. Umiddelbart vurderes løsninger baseret på si-
båndpresser eller dekantercentrifuger at give den største sikkerhed for en tilfredsstillen-
de afvandingsgrad og rejektvandskvalitet ved oprensning af Mølledammene. Hertil skal 
dog bemærkes, at et endeligt teknologivalg bør baseres på en grundigere karakterisering 
af sedimentegenskaberne i dammene, omend det må forventes, at sedimentegenskaberne 
i dammene er relativt sammenlignelige, således at de fundne teknologier til én dam kan 
benyttes til alle dammene. 
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Tabel 10.2 Beregnede stofmængder, som fjernes fra vandmiljøet ved oprensning af mølledammene 

    Fuglevad Brede Ørholm Nymølle Stampedam Rådvad Strandmøllen 
Sedimentmængde m³ 10100 20300 16700 10000 27200 29165 14300 
Tørstofmængde tons 1772 2595 2362 1688 3962 4175 2201 
Glødetab tons 528 937 770 511 1429 1937 867 
Cadmium  kg 7 10 20 11 121 80 55 
Krom  kg 233 376 479 399 1190 1564 2285 
Kobber  kg 1757 3185 2420 1698 5368 4183 2544 
Nikkel  kg 41 68 101 54 281 179 161 
Bly  kg 4091 4063 3789 1888 4908 3579 2182 
Zink  kg 2005 2762 4307 2861 7716 6323 4382 
Jern  kg 45500 43478 43914 30471 85455 72108 52601 
Fosfor  kg 2464 3395 3810 2766 10789 6867 4307 
Kviksølv kg 5 8 13 7 16 21 15 
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Tabel 10.3 Anslåede Omkostninger i forbindelse med oprensning af Mølledamme ved anvendelse af forskellige afvandingsmetoder for sediment 

 Fuglevad Mølledam  Brede Mølledam  
 Geotextil Sibåndpresse Decanter centrifuge Geotextil Sibåndpresse Decanter centrifuge 

Total Investering  2,345,000 4,170,000 3,670,000 3.345.000 4,170,000 3,670,000
Drift total i hele afvandingsperioden 8,811,209 8,841,812 8,902,412 14,060,952 14,122,461 14,244,261
Total omkostning for oprensning 11,156,209 13,011,812 12,572,412 16,905,952 18,292,461 17,914,261

  
 Ørholm Mølledam  Nymølle Mølledam  
 Geotextil Sibåndpresse Decanter centrifuge Geotextil Sibåndpresse Decanter centrifuge 

Total Investering  2,645,000 4,170,000 3,670,000 2,345,000 4,170,000 3,670,000
Drift total i hele afvandingsperioden 12,425,053 12,475,654 12,575,854 8,473,100 8,503,400 8,563,400
Total omkostning for oprensning 15,070,053 16,645,654 16,245,854 10,818,100 12,673,400 12,233,400

  
 Stampedam Mølledam  Rådvad Mølledam  
 Geotextil Sibåndpresse Decanter centrifuge Geotextil Sibåndpresse Decanter centrifuge 

Total Investering  3,245,000 4,170,000 3,670,000 3,345,000 4,170,000 3,670,000
Drift total i hele afvandingsperioden 20,670,998 20,753,414 20,916,614 21,887,900 21,976,270 22,151,260
Total omkostning for oprensning 23,915,998 24,923,414 24,586,614 25,232,900 26,146,270 25,821,260

  
 Strandmøllen Mølledam  
 Geotextil Sibåndpresse Decanter centrifuge 

Total Investering  2,545,000 4,170,000 3,670,000 
Drift total i hele afvandingsperioden 11,313,062 11,356,391 11,442,191 
Total omkostning for oprensning 13,858,062 15,526,391 15,112,191 
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11 PROJEKTER OG SCENARIER - SAMMEFATNING 

Projekterne beskrevet i ovenstående kapitler vil kunne kombineres på en lang række 
måder. I tabel 11.1 er givet en samlet oversigt over samtlige projekter for tilbageførsel 
af vand, som er blevet inddraget i arbejdet.  

Det er ikke muligt at gennemgå samtlige kombinationer af indgreb med hensyn til gen-
nemstrømning og sørestaurering samt deres effekter. 

I tabel 11.2 er givet en oversigt over restaureringsmuligheder for søer og mølledamme 
uafhængigt af tilbageførsel af vand.  

Efterfølgende er det i tabel 11.3 valgt at præsentere et udvalg af disse kombinationsmu-
ligheder, som vil kunne fremstå som sammenhængende projektscenarier.  

Tabel 11.1 Oversigt over omkostning samt forventet varighed af projekter for tilbageførsel af vand fra 
Lundtofte Renseanlæg til forskellige steder i Mølleå-systemet (eksklusiv merudgift til forbedret rensning). 

Projekt mio. kr. Varighed 
(år) 

Projekt 1A:  
50 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen 

12,7 1-2 

Projekt 1B:  
100 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen 

22,2 1-2 

Projekt 1C: Tilbageførsel af vand 
200 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen 

29,9 1-2 

Projekt 2A 
100 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Søllerød Sø 

24,7 1-2 

Projekt 2B 
200 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Søllerød Sø 

34,4 1-2 

Projekt 3A:  
100 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Vejle Sø 

20,2 1-2 

Projekt 3B: Tilbageførsel af vand 
200 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Vejle Sø 

30,0 1-2 

Projekt 4A 
100 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Store Kalv 

37,4 1-2 

Projekt 4B 
200 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Store Kalv 

55,4 1-2 

Projekt 5A 
100 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Dronninggård  

35,8 1-2 

Projekt 5B 
200 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Dronninggård 

53,3 1-2 

Projekt 6A 
100 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Furesø 

44,7 1-2 

Projekt 6B 
200 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Furesø 

64,5 1-2 

Projekt 7:  
100 l/s fra Renseanlæg Lundtofte til Lyngby Mølle 

21,0 1-2 
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Ved udvælgelse af projektscenarierne for tilbageførsel af vand kombineret med sø-
restaurering i tabel 11.3 er der lagt vægt på omkostningsniveau i relation til effekten i 
vandområderne.  

Således er følgende af de tidligere omtalte projekter mht. tilbageførsel af vand ikke ind-
draget i de nedenfor gennemgåede projektscenarier:  

- Projekt 2 - tilledning direkte til Søllerød Sø; 
- Projroj.4 - udledning i Storekalv gennem rørledning under Vejle Sø;  
- Projekt 5 - udledning ved Dronninggård;  
- Projekt 6 - udledning i den centrale del af Furesøen gennem søledning ud i søen.  

 
I tabel 11.3 for de valgte projektscenarier er opsummeret effekten med hensyn til reduk-
tion af udledning af N og P samt miljøfremmede stoffer til havmiljøet, som her er Øre-
sund. For N og P er reduktionen kvantificeret. Der er i tabellen dog alene indregnet 
rensning på Lundtofte Renseanlæg af den mængde vand, der tilbageføres. Hvis iværk-
sættelse af projektet kommer til at medføre, at hele vandmængden på Lundtofte Rense-
anlæg undergår samme forbedrede rensning, vil reduktionen være større. Hvis vandet 
tilledes i den opstrøms del af vandsystemet, vil den årlige reduktion i N og P tilførslen 
til havmiljøet cirka udgøre, når 

- 100 l/s tilbageføres: 54 ton N og 7 ton P 

- 200 l/s tilbageføres: 60 ton N og 7 ton P 

Det er yderligere angivet, i hvilken udstrækning projektscenarierne bidrager (positivt, 
neutralt eller negativt) til overholdelse af Vandrammedirektivets krav om god økologisk 
tilstand senest i 2015. Der er i tabellen benyttet henholdsvis +, ++, +++ for at illustrere 
effekten. En nærmere forklaring er givet nedenfor sammen med forklaring til den grafi-
ske illustration af effekten af udvalgte projektscenarier.  

Det er endvidere i tabel 11.3 indikeret, i hvilken udstrækning projektet bidrager til for-
bedring af de rekreative forhold. Dette er i tabellen skønsmæssigt summeret med angi-
velse af to kategorier (√ - mindre forbedring; √√ - større forbedring). Positive rekreative 
effekter opnås gennem reduceret algevækst, færre lugtgener, klarere vand, øget biodi-
versitet (specielt mht. fisk, vandplanter og fugle), forbedrede badeforhold, forbedrede 
forhold for sejlads med små både (specielt kano og kajak) og generelt større herligheds-
værdi i områderne. 

I tabellen er endelig summeret overslag for omkostninger og tidshorisont for gennemfø-
relse af projektet. 

Ved alle projektscenarier i tabel 11.3 er det antaget, at der sker en optimering af opera-
tion af stemmeværket ved Frederiksdal Sluse. 

Det er yderligere antaget, at der gennemføres forbedret N-fjernelse på Lundtofte Rense-
anlæg for i videst muligt omfang at sikre, at der ikke sker stimulering af algevækst spe-
cielt i Furesøen. Det er ved alle projektscenariernes tilbageførsler af vand endvidere an-
taget, at vandet forinden er blevet renset på Lundtofte Renseanlæg under anvendelse af 
membranfileringsteknik. Herved opnås endvidere pt. størst mulig reduktion i udlednin-
gen af miljøfremmede stoffer. 
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Restaurering af Bastrup Sø vurderes kun at ville have marginal betydning for de ned-
strøms vandområder, som der i dette arbejde er foretaget nærmere vurdering for. Ba-
strup Sø er derfor ikke nævnt specielt i sammenhæng med projektscenarier i tabel 11.3, 
men vil kunne kombineres med hvert af projektscenarierne.  

I Tabel 11.3 er for mølledammene kun angivet projektscenarier, hvor alle mølledamme 
oprenses. Dette giver en samlet besparelse på 27 mio. kr. Imidlertid vil der kunne gen-
nemføres projektscenarier, der kun omfatter nogle af disse. I så fald anbefales det, at op-
rensningen startes opstrøms. Herved vil der kunne opnås forbedring af de økologiske 
forhold på dele af Nedre Mølleå. Omkostninger for oprensning af de enkelte mølle-
damme uafhængigt af hinanden fremgår af tabel 11.2. 

I figur 10.1 – 10.3 er illustreret effekten for nogle få udvalgte projektscenarier.  

Der er i tabel 11.3 henholdsvis figur 10.1-10.3 benyttet følgende signaturforklaringer: 

+ ; Orange: Forbedring af vandmiljøet men andre initiativer er nødvendige, for at 
VRD og Natura 2000 krav kan opfyldes 

++; Blå:  Forbedring af vandmiljøet, således at grundlaget for krav iht. Vand-
rammedirektiv og Natura 2000 er i orden. Andre restaurerende tiltag 
er sandsynligvis nødvendige, for at god økologisk tilstand kan over-
holdes i 2015 som krævet i Vandrammedirektivet. 

+++; Grøn: Grundlag tilstrækkeligt for overholdelse af krav iht. Vandrammedirek-
tiv og Natura 2000. God økologisk tilstand skønnes at kunne være op-
fyldt i 2015. 

Der er i disse illustrationer i figurerne 10.1-10.3 ikke skelnet mellem effekt på tilstand i 
vandområderne af at tillede henholdsvis 100 og 200 l/s, idet det vurderes, at der i begge 
situationer vil være god mulighed for at opnå den viste tilstand. Forskellen ligger i høje-
re grad i, hvor tæt man komme til den oprindelige afstrømning gennem systemet og 
dermed den robusthed der opnås over for eksisterende ukendte og fremtidige påvirknin-
ger af mølleåsystemet. 
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Tabel 11.2 Oversigt over restaurering af søer og mølledamme. Omkostning, varighed samt effekt af projekterne for til restaurering af vandområder i Mølleå-systemet  

Projekt Ton P 
fjernet / 

immobiliseret 

Miljøfrem. 
stof fjernes 

fra  
vandmiljøet 

Opfyldelse af  
Vandrammedirektiv / 

Natura 2000 

Positiv 
Rekreativ 

effekt 

Omkostning 
mio. kr. 

Tids-
horisont 

(år) 

 8A: Bastrup Sø - Sediment fjernelse >20 √ √* ++ 32,0 2 
 8B: Bastrup Sø - Al-behandling  >20 - √* ++ 1,0 0,5 
 8C: Bastrup Sø – Biomanipulation muslinger 0 - * + 0,35 ? 
 9A: Søllerød Sø - Al-behandling  4 - √* + 1,0 0,5 
 9B: Søllerød Sø - Biomanipulation muslinger 0 - * + 0,3 ? 
 9C: Søllerød Sø - Biomanipulation - fisk ? - * + 0,4 0,5 
 10A: Vejle Sø - Sedimentfjernelse >30 √ √* ++ 17 2 
 10B: Vejle Sø - Al-behandling >30 - √* ++ 1,0 0,5 
 10C: Vejle Sø - Biomanipulation muslinger 0 - * + 0,25 ? 
 11A:  Lyngby Sø -Sedimentfjernelse >20 √ ** +++ 100 2 
 11A:  Lyngby Sø - Al-behandling >20 - ** +++ 1,8 0,5 
 11A:  Lyngby Sø - Biomanipulation - fisk*** ? - ** +++ 8*** 2-3 
 12A:  Oprensning af Fuglevad Mølledam 2,5 √ ** +++ 12 1 
 12B:  Oprensning af Brede Mølledam 3,4 √ ** +++ 17 1 
 12C:  Oprensning af Ørholm Mølledam 3,8 √ ** +++ 16 1 
 12D:  Oprensning af Nymølle Mølledam 2,8 √ ** +++ 12 1 
 12E:  Oprensning af Stampen Mølledam 10,8 √ ** +++ 24 1 
 12F:  Oprensning af Rådvad Mølledam 6,9 √ ** +++ 26 1 
 12G: Oprensning af Strandmølle Mølledam 4,3 √ ** +++ 15 1 
*   biomaipulation kan være nødvendig for at accelerere forbedring af den biologiske tilstand inden 2015 
** forudsætning for men ikke i sig selv tilstrækkeligt indgreb 
***forudsætter at Bagsværd Sø inkluderes. 
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Tabel 11.3 Oversigt over udvalgte projektscenarier. Opsummeret effekt, omkostning og tidshorisont for gennemførsel. Indgreb i Bastrup Sø er ikke medtaget i tabellen, da så-
danne kan betragtes uafhængigt af de øvrige indgreb. 

*1 Restaurering ved Al-behandling of biomanipulering. 
*2 Restaurering ved Al-behandling of biomanipulering – Al behandling kan erstattes af sedimentfjernelse, men det vil væsentligt fordyre indgrebet. 
*3 Effekterne i Furesøen vurderes at være minimale ud fra de beregnede koncentration af N, P og klorofyl, Imidlertid vil søen med den øgede gennemstrømning af vand med 

den antagne kvalitet blive mere robust over for andre uforudsete ændringer i de eksisterende forhold. Krydserne i denne kolonne angiver relativt graden af robusthed 
*4 Restaurering af enkelte mølledamme kan gennemføres startende opstrøms og vurderes at bidrage til opfyldelse af økologiske krav på delstrækninger, Imidlertid vurderes 

det, at alle damme bør oprenses, for at hele Nedre Mølleå med god sikkerhed vil opnå god økologisk tilstand. 
*5 Beløbene i parentes inkluderer sedimentfjernelse i Vejle Sø og Lyngby Sø. Beløb uden parentes inkluderer i relevant omfang immobilisering af P-puljer ved Al-

behandling i disse søer i stedet for sedimentfjernelse. 
n: Neutral, dvs. ingen påvirkning. 
 
 

Projektscenari-
er 

Sørestau-
rering 

Næringsstof reduk. 
til Øresund  
i sluttilstand 

Øjeblikkelig 
fjernelse 

Miljøfrem. 
stof  

reduktion 

Bidrager til overholdelse af krav  
i henhold til 

Vandrammedirektivet og  
Natura 2000 

Rekreativ 
effekt 

Pris*5 

 
Tidshorisont 
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*1 
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ø 
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mio.kr 

 
 
 

år 

100 l/s til  
Kalvemosen 

   23 2,4 0 + ++ ++ (+)*3 + + √ 22,2 1-2 

100 l/s til  
Kalvemosen   

 x  23 2,4 >20 + ++ +++ (++)*3 + + √ 23,5
(39,5)

2 

100 l/s  til 
Kalvemosen  

x x  23 2,4 >24 + +++ +++ (++)*3 + + √√ 24,8
(40,9)

3 

100 l/s til 
Kalvemosen 

x x x 23 2,4 >54 + +++ +++ (++)*3 ++ ++ √√ 34,6
(148,9)

3-5 

100 l/s til 
Kalvemosen 

  x 23 2,4 >30 + ++ ++ (++)*3 ++ ++ √√ 32,0
(130,3)

3-5 

200 l/s til 
Kalvemosen  

   45 4,8 0 + +++ +++ (++)*3 + + √ 29,9 1-2 

200 l/s til 
Kalvemosen  

 x  45 4,8 >20 + +++ +++ (+++)*3 + + √√ 31,2
(47,2)

2 
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effekt 

Pris*5 

 
Tidshorisont 

 

Tilbageføring af 
vand 

S
øl

le
rø

d.
 S

ø 
*1 

V
ej

le
.S

ø 
*2  

Ly
ng

by
 S

ø 
*2  

 
 
 
ton N/år 

 
 
 
ton P/år 

 
 
 

ton P 

 
 
 

+/- 

S
øl

le
rø

d 
S

ø 

V
ej

le
 S

ø 

Fu
re

sø
 

Ly
ng

by
 S

ø 

N
ed

re
 M

øl
le

å 

 
 
 

 

 
 
 
mio.kr 

 
 
 

år 

200 l/s Kalve-
mosen  

x x  45 4,8 >24 + +++ +++ (+++)*3 + + √√ 32,6
(48,6)

3 

200 l/s til 
Kalvemosen  

x x x 45 4,8 >54 + +++ +++ (+++)*3 ++ ++ √√ 58,4
(156,6)

3-5 

200 l/s til 
Kalvemosen  

  x 45 4,8 >30 + +++ +++ (++)*3 ++ ++ √√ 39,7
(137,9)

3-5 

100 l/s til  
VejleSø 

   23 2,4 0 + n ++ (+)*3 + + √ 20,2 1-2 

100 l/s til  
VejleSø  

 x  23 2,4 >20 + n +++ (++)*3 + + √√ 21,5 2 

100 l/s  til  
VejleSø 

 x x 23 2,4 >50 + n +++ (++)*3 ++ ++ √√ 31,3
(129,5)

3-5 

200 l/s  til  
VejleSø  

   45 4,8 0 + n +++ (++)*3 + + √ 30,0 1-2 

200 l/s til  
VejleSø 

 x  45 4,8 >20 + n +++ (+++)*3 + + √√ 31,3 2 

200 l/s til  
VejleSø  

 x x 45 4,8 >50 + n +++ (+++)*3 ++ ++ √√ 41,0
(155,3)

3-5 

100 l/s ved 
Lyngby Mølle 

   18 2,3 0 + n n n n + √√ 21,0 1-2 

100 l/s ved 
Lyngby Mølle 

  x 18 2,3 >30 + n n n n + √√ 30,8
(129,0)

3-5 

Restaurering 
alle Mølle-
damme *4 

+ 100 l/s til Kal-
vemosen 

   23 2,4 40 + ++ ++ (+)*3 + ++ √√ 122,2 4 
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mio.kr 

 
 
 

år 

Restaurering 
alle Mølle-
damme*4 
+ 100 l/s til Kal-
vemosen 

  x 23 2,4 >70 + ++ ++ (+)*3 ++ ++ √√ 132,0
(230,2)

4-5 

Restaurering 
alle Mølle-
damme*4 
+ 100 l/s til Kal-
vemosen 

x x x 23 2,4 >70 + +++ +++ (+++)*3 ++ ++ √√ 134,8
(248,8)

4-5 

Restaurering 
alle Mølle-
damme*4 
+ 200 l/s til Kal-
vemosen 

x x x 45 4,8 >70 + +++ +++ (+++)*3 ++ ++ √√ 142,5
(256,5)

4-5 
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Figur 10.1  Tilledning af 100 l/s hhv. 200l/s  ved Kalvemosen og ingen andre tiltag. For yderligere forklaring på signatur se tekst. 
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Figur 10.2  Tilledning af 100 l/s hhv. 200l/s  ved Kalvemosen samt restaurering af Søllerød og Vejle Sø. Prisoverslag i parentes er for restaurering ved sediment fjer-
nelse i Vejle Sø, uden parentes er ved immobilisering af fosfor ved Al-behandling af sediment i Vejle Sø. For yderligere forklaring på signatur se tekst.  
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Figur 10.3  Tilledning af 100 l/s hhv. 200l/s  ved Kalvemosen samt restaurering af Søllerød Sø, Vejle Sø, Lyngby Sø (Bagsværd Sø) samt alle mølledamme. Pris-
overslag i parentes er for restaurering ved sediment fjernelse i Vejle Sø og Lyngby Sø, uden parentes er ved immobilisering af fosfor ved Al-bhandling 
af sediment i Vejle og Lyngby Sø. For yderligere forklaring på signatur se tekst. 
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I tillæg til opsummeringen i tabel 11.3 og illustrationerne i figur 10.3-10.5 kan følgende over-
ordnede konklusioner fremhæves: 

 For Bastrup Sø vurderes det, at en god økologisk tilstand inden 2015 vil kræve, at den mo-
bile fosforpulje fjernes gennem sedimentfjernelse eller aluminiumbehandling. Yderligere 
kan det anbefales, at den eksterne belastning reduceres. En forbedring af tilstanden vil 
sandsynligvis kunne opnås umiddelbart gennem biomanipulation ved udnyttelse af van-
dremuslinger, som findes i søen. 

 Tilførsel af 100 - 200 l/s opstrøms Søllerød Sø vurderes at kunne sikre god økologisk til-
stand i Søllerød og Vejle Sø inden 2015, såfremt projekterne kan startes i 2008/09. 

 Sker tilførslen nedstrøms Søllerød Sø, vil det kræve en speciel restaureringsindsats at få 
søen til at opfylde en god økologisk tilstand inden 2015.  

 Sker tilførslen nedstrøms Vejle Sø, vil det ligeledes kræve en speciel restaureringsindsats 
at få Vejle Sø til at opfylde en god økologisk tilstand inden 2015. 

 Tilføjelse af 100 - 200 l/s opstrøms Furesøen vurderes at have en neutral eller positiv effekt 
på tilstanden i Furesøen, såfremt vandet er renset ved membranfiltrering og forbedret 
kvælstoffjernelse på Lundtofte Renseanlæg. Dette vurderes at ville gælde, uanset om der 
gennemføres yderligere restaurering af Søllerød Sø og Vejle Sø. Der er dog betydelig usik-
kerhed vedr. den interne belastning fra sediment i Vejle Sø og til dels Søllerød Sø. Øget 
sikkerhed for ikke at påvirket Furesøen negativt kan opnås ved at tilføre vandet så langt 
opstrøms som muligt samt restaurere Søllerød Sø og specielt Vejle Sø med henblik på re-
duktion af mobilt fosfor i sedimentet. 

 En øget gennemstrømning af Furesøen vil gøre søen mere robust overfor andre påvirknin-
ger såsom øget belastning og øget vandindvinding i regionen. Det vurderes, at afstrømnin-
gen fra Furesøen pt. er reduceret med ca. 200 l/s (årsgennemsnit) på grund af vandindvin-
dinger og afskæring af spildevand.  

 25 l/s opstrøm Søllerød Sø vil give god sandsynlighed for at opnå god økologisk tilstand i 
denne, men for Vejle Sø kræver dette alternativ, at det kombineres med sørestaurering ved 
reduktion af intern P-belastning, hvis en god økologisk tilstand skal opnås inden 2015. 

 25 l/s gennem Vejle Sø kan have en vis negativ effekt specielt på forholdene i Storekalv på 
grund af udvaskning fra Vejle Sø og begrænset fortynding af fosfor fra denne sø. 

 100 l/s eller mere tilført opstrøms Frederiksdal Sluse sammen med optimeret regulering af 
denne sluse vil sikre en minimumsvandføring i Nedre Mølleå på 150 l/s. 

 For at opnå god økologisk tilstand i Lyngby Sø bør følgende indgreb gennemføres 
- Begrænsning af ekstern belastning 
- Begrænsning af intern belastning ved sedimentfjernelse eller Al-behandling 
- Biomanipulation overfor fiskebestanden samtidig i Lyngby og Bagsværd Sø 

 Sikring af god økologisk tilstand i Nedre Mølleå skønnes at ville kræve  
- Minimum +100 l/s tilført opstrøms Frederiksdal og optimeret regulering af Frederiks-

dal sluse.  
- Begrænsning af ekstern belastning direkte til Mølleåen fra fælleskloakerede overløb 
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- Tilstanden i Lyngby Sø bliver forbedret således, at der her forekommer en god økolo-
gisk tilstand. 

- Sedimentfjernelse fra mølledammene. 
 

På denne baggrund vurderes det, at 100 l/s tilført ved Kalvemosen giver god mulighed for at 
sikre et grundlag for væsentlig forbedring i den økologiske tilstand i Mølleåsystemet, og at 
grundlaget skabes for at kravene i henhold til Vandrammedirektivet og Nature 2000 kan op-
nås. Restaurering af specielt Vejle Sø giver dog en øget sikkerhed for god økologisk tilstand 
opnås her inden 2015 og nedsætter risiko for at undgå eventuelle negative påvirkning af Fure-
søen. En tilledning af 200 l/s vil dog yderligere øge robustheden af systemerne samt accelerer 
hastighed hvormed forbedringerne opnås. Tilbageførsel af 200 l/s vil i forhold til 100 l/s end-
videre øge reduktionen af forurenede stoffer (specielt N og P) som tilledes havmiljøet. God 
økologisk tilstand i Lyngby Sø og Nedre Mølleå inden 2015 vurderes at kræve indgreb over 
ekstern belastning til Lyngby Sø og Nedre Mølleå, restaurering af Lyngby Sø og oprensning 
af mølledammene. 
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12 BEHOV FOR SUPPLERENDE UNDERSØGELSER OG 
VURDERINGER 

De gennemførte vurderinger er alene foretaget på grundlag af foreliggende datamateriale 
og informationer. Grundlaget skønnes tilstrækkeligt til at foretage prioritering mellem de 
beskrevne naturgenopretningsaktiviteter. Imidlertid vil der inden tiltagene iværksættes, væ-
re behov for detailprojektering og i nogle tilfælde supplerende forundersøgelser for at kun-
ne optimere indgrebene og reducere usikkerheder på vurderingerne. 

På baggrund af det gennemgåede materiale vurderes følgende supplerende forundersøgel-
ser som de vigtigst for det videre arbejde. Det kan dog ikke udelukkes, at der også kan væ-
re andre behov for supplerende undersøgelser, som kan blive klarlagt gennem det videre-
gående arbejde. De nedenfor nævnte forundersøgelser drejer sig om aktiviteter, som 
normalt ikke opfattes som en del af detailprojekteringen. Elementer i en detailprojektering 
er ikke omfattet i nedenstående. 

Linieføringer for tilbageførsel af vand 
Der er ikke i den gennemførte vurdering inddraget information om jordbundforhold mv. 
Dette kan gøres som en del af detailprojekteringen eller som separate forundersøgelser. Det 
anbefales, at der gennemføres nærmere vurdering af jordbundsforhold gennem geotekniske 
undersøgelser samt supplerende vurdering/undersøgelse af, om der kan forekomme forure-
net jord i de foreslåede linjeføringstracér. 

Bastrup Sø 
I Bastrup Sø er der behov for supplerende sedimentkortlægning og karakterisering mhp be-
stemmelse af den mobile fosforpulje i sedimentet samt af sedimentets indhold af miljø-
fremmede stoffer. 

Yderligere er der behov for en nærmere kildeopsporing for fosforbidrag fra oplandet samt 
udarbejdelse af plan for reduktion af p-afstrømningen til søen.  

Kalvemosen 
Der forligger ingen opdaterede beskrivelse af forholdene i Kalvemosen. En nærmere vur-
dering af tilstanden her anbefales. Ligeledes anbefales det nærmere vurderet, om en even-
tuel tilledning her bør ske til søen eller ved søens afløb. 

Søllerød Sø 
Det anbefales, at der foretages en opdateret undersøgelse af den mobile fosforpulje i søens 
sediment med henblik på supplerende vurdering af risiko for øget transport til nedstrøms 
søer. En bestemmelse af den mobile fosforpulje tilrådes også, såfremt der foretages Al-
behandling af sedimentet for immobilisering af fosfor i søen. 

Vejle Sø 
Der er behov for at gennemføre en nærmere kortlægning af sedimentets udbredelse og ka-
rakter mht. mobilt fosfor og miljøfremmede stoffer samt eventuelt sedimentationsegenska-
ber, iltforbrug og afvanding forhold for sedimentet. Disse undersøgelser anbefales for at 
reducere usikkerheden på den skønnede interne belastning samt skabe grundlag for en 
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eventuel immobilisering af fosfor i søen enten ved sedimentfjernelse eller Al-behandling af 
sediment. 

Yderligere anbefales, at der foretages nærmere vurdering af størrelse samt af den tidsmæs-
sige fordeling over året af den eksterne belastning. Formålet hermed er nøjere at kunne be-
lyse årsagen til variationerne i næringsstofkoncentrationerne i søen samt at skabe grundlag 
for reduktion af den eksterne belastning. De nærmere undersøgelser skal danne forbedret 
grundlag for vurdering heraf. 

For at kunne belyse årsag til de eksisterende variationerne i næringsstofkoncentrationer 
kan endvidere anbefales at gennemføre vandkemiske undersøgelser i søen med en større 
frekvens end i de foreliggende data samt belyse vandskiftet med Furesøen. 

Furesøen 
Der er ikke foretaget nøje vurdering af behov for supplerende undersøgelser i Furesøen ge-
nerelt. De gennemførte vurderinger har imidlertid kraftigt indikeret, at en optimering af re-
guleringen af Slusen ved Frederiksdal vil kunne give forbedringer for de nedstrøms vand-
områder. En sådan optimeret regulering, hvor også regulering af andre stemmeværker 
(specielt ved Lyngby Mølle) inddrages, kan anbefales analyseret. 

Der er ved de gennemførte vurderinger benyttet en 3-dimensionel model for Furesøen, som 
ikke er nærmere kalibreret mht. til vandkvalitet og algevækst. En kalibrering af denne mo-
del vil kunne forbedre og reducere usikkerheden på de gennemførte vurderinger for effek-
ter i Furesøen. 

Lyngby Sø 
Det anbefales, at der foretages en kortlægning for bestemmelse af den mobile fosforpulje i 
sedimentet samt af sedimentets indhold af miljøfremmede stoffer. Yderligere anbefales se-
dimentet karakteriseret med hensyn til sedimentationsegenskaber, afvandingsegenskaber 
samt iltforbrug ved resuspension. 

Den eksterne belastning anbefales desuden undersøgt nærmere med henblik på reduktion. 
En nærmere beskrivelse af variation i den eksterne belastning specifikke år, hvor der også 
indsamles prøver til vandkemiske analyser, vil endvidere kunne bidrag til en nærmere vur-
dering af den interne belastning. 

Nedre Mølleå og Mølledammene 
Udbredelsen af kraftig forurenet slam især i vertikal retning anbefales yderligere belyst for 
afgrænsning af de sedimentmængder, der skal fjernes ved oprensning af å og mølledamme. 
Ligeledes skønnes det, at en karakterisering af sedimentets afvandingsegenskaber vil kun-
ne bidrage til reduktion af usikkerheden ved den tekniske løsning og økonomioverslag for 
en oprensning. 

En nærmere undersøgelse af iltvariation i åen og mølledamme samt årsag hertil vil endvi-
dere kunne reducere usikkerheden på vurderingerne af den fremtidige tilstand i Nedre Møl-
leå. 
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Endelig kan det kraftigt anbefales, at en nærmere vurdering af den eksterne belastning til 
Nedre Mølleå gennemføres med henblik på reduktion af denne belastning og yderligere 
analyse af effekten på vandkvaliteten i åen. 
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