
 

 
Dokument ID: Iltningsstop Furesø_effkter nedstrøms  1 / 10

 

Notat  
 

Projektnavn Lyngby Sø - iltningstop Furesø 

Kunde Lyngby Taarbæk Kommune 

Projektleder Jørgen Krogsgaard Jensen 

Projektnummer 36219000251 

Dokument ID Notat Lyngby Sø – iltningstop Furesø 

Til Anja Aaling Hansen 

Udarbejdet af Jørgen Krogsgaard Jensen 

Kvalitetssikret af Flemming Nygaard Madsen 

Version 3 

Versionsdato 06-01-2020 

Første udgivelsesdato 28-10-2019 
 
Konsekvenser i Lyngby Sø og nedstrøms Natura 2000-områder af stop for iltning i 
Furesøen 

Sammenfatning og hovedkonklusioner  

Det er i tidligere rapporter vurderet, at det er usikkert, om der vil ske en øget intern belastning fra sediment 
i Furesøen ved stop for iltningen her. Men det er samtidig angivet, at der ved stop for iltning af Furesøen er 
en risiko for at øge transporten til Lyngby Sø med ca. 500 kg P/år, hvilket svarere til ca. 35-50 % af 
nuværende ekstern årlige belastning til Lyngby Sø. Det er dog vurderet som mest sandsynligt, at der ikke 
vil forekomme en sådan merbelastning. Det vil sige at risikoen for at merbelastninger forekommer ved stop 
af iltning vurderes som lille.  Hvis merbelastningen kommer, vil hovedparten af denne ske i vinterhalvåret, 
hvor langt det mest transporteres videre. En sådan øget fosfortransport vil potentielt kunne foregå over 
flere årtier. Et groft estimat angiver en mulig øget fosfortransport i op til 60 år. 

I sommerperioder, hvor der pt. er stor intern belastning fra sediment i Lyngby Sø, forventes 
merbelastningen ikke have mærkbar effekt i Lyngby Sø. En øget algevækst i Lyngby Sø i forårs- og 
efterårsmånederne kan ikke udelukkes selvom risikoen herfor, jf. ovenstående, vurderes som lille.  

Transport af fosfor til vandområder nedstrøms Lyngby Sø vurderes ikke at blive påvirket i sommerperioder, 
så længe der sker en betydelig intern belastning fra sediment i Lyngby Sø. I efterårs-, vinter- og 
forårsmåneder vil der imidlertid kunne blive tale om en forøget transport af fosfor til nedstrøms 
vandområder. Mølleåen og mølledammene forventes ikke at påvirket i sommerperioden, men der vil være 
en mindre risiko for øget algevækst i forårs- og efterårsperioder. Tilstand i mølledammene er væsentlig 
påvirket af såvel tilførsel fra opstrøms vandområder, som intern belastning fra sediment i dammene. Da der 
i mølledammenes sediment er ophobet betydelige fosforpuljer, betyder det, at effekten af en øget transport 
fra de opstrøms vandområder og dermed også fra en eventuel merbelastning pga. stop for iltning i Furesø 
vil være begrænset. 
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Den øgede næringsstoftransport skønnes derfor ikke væsentligt at ville påvirke Natura 2000 områder og 
beskyttede naturtyper langs Lyngby Sø og Mølleåen frem til dennes udløb i Øresund. 

Herudover har kommunerne besluttet at følge tilstanden i Furesø efter slukning af ilttilførslen og at starte 
igen såfremt det vurderes at miljøet vil ændres væsentligt. Dette underbygger yderligere at påvirkningen 
nedstrøms Furesø vil være minimal. 

Baggrund 

Lyngby-Taarbæk kommune har bedt Orbicon om at vurdere konsekvenserne for vandmiljøet i Lyngby Sø 
og de langs Mølleåen, nedstrøms beliggende Natura 2000-områder. Vurderinger skal tage udgangspunkt i 
områdernes nuværende tilstand. 

Ved stop af iltning i Furesøen kan det ikke udelukkes, at den interne belastning med fosfor fra sedimentet 
til søens vandmasser øges jf. rapport fra Orbicon 2019 ”Effekt af stop for iltning i Furesøen. Vurdering i 
relation til Natura 2000-område nr. 139”.  Dette kan føre til øget fosforbelastning af Lyngby Sø samt i 
mindre grad de nedstrøms beliggende vandområder.    

I Orbicon’s rapport fra 2019 vedr. stop for iltning i Furesøen er det vurderet, at det ikke kan udelukkes, at 
der kan ske en øget fosforfrigivelse fra sedimentet, men også at det er lige så sandsynligt, at en sådan 
frigivelse ikke kommer til at ske, da fosforfrigivelsen pt. er på niveau med fosforfrigivelsen før iltningen blev 
påbegyndt. Dette forhold er nærmere diskuteret i rapport fra OGH Consult 2018: Furesøs miljøtilstand 
2017. Effekt af iltning 2003-2017.  

Effekten af stop af iltning i Furesøen for nedstrøms vandområder er i nærværende notat vurderet på 
baggrund af ovennævnte rapporter og Orbicon’s rapport fra 2017: ”Lyngby Sø. Effekt af tilført regnvand og 
betydning af intern belastning”. Yderligere er inddraget oplysninger vedr. udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-områder i Mølleåsystemet nedstrøms Furesøen. Endelig er der i forbindelse med dette notat 
foretaget supplerende vurdering for tilbageholdelse af fosfor i vandområderne som gennemstrømmes af 
Mølleåen nedstrøms Furesøen. Vurderingerne fokuserer på den potentielle fosforfrigivelse fra sedimentet i 
Furesøen og den heraf affødte konsekvens for fosfortransport samt effekter på vandkvalitet og biota.  

 

Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag og mulige påvirkningsområder 

Områder, der ifølge Miljøportalen er udlagt som Natura 2000 områder, er vist i Figur 1. De beskyttede 
naturtyper, der er registreret i områderne iflg. miljøportalen er vist i Figur 2. 

De naturtyper, der potentielt kan tænkes at kunne blive påvirket af ophør med iltningen i Furesøen, drejer 
sig om: 

• Søer nedstrøms Furesøen (Bagsværd Sø, Lyngby Sø og mølledammene på Mølleåen) 
• Mølleåen (Fureå) mellem Furesøen og Lyngby Sø  
• Mølleåen nedstrøms Lyngby Sø 
• Moser der støder op til Lyngby Sø (Åmosen) 
• Moser og andre naturområder langs Mølleåen  

Eng og overdrev der er vist i figur 2 vil ikke kunne blive påvirket at ophør af iltning i Furesøen. Effekter i 
selve Furesøen og umiddelbart tilstødende vandområder er ikke behandlet i dette notat – der henvises til 
Orbicon 2019: ”Effekt af stop for iltning i Furesøen. Vurdering i relation til Natura 2000-område nr. 
139”.  Moseområder der støder op til Furesøen skønnes ikke påvirket da der ikke sker en strømning af 
vand fra Furesøen ind i disse, men snarere den modsatte vej. 
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Der er i nærværende notat desuden ikke foretaget nærmere vurdering af mulige effekter i den nedstrøms 
beliggende Bagsværd Sø, da vandudvekslingen mellem Bagsværd Sø og Fureå er lille. Der pågår pt. 
undersøgelser af vandudvekslingens størrelse mellem Bagsværd Sø og Fureå. Men på baggrund af 
tidligere gennemførte overslag (Orbicon 2018: Bagsværd sø, Næringsstofbalancer og tilstand) og de 
koncentrationsændringer, der er beskrevet for Furesøen, skønnes det, at belastning til Bagsværd Sø 
maksimal vil kunne blive øget med 10 %. De pågående undersøgelser af vandstrømmen til Bagsværd Sø, 
tyder dog på at effekten vil være betydeligt mindre. Det er dog for tidligt endeligt at konkludere vedr. dette. 

Lyngby Sø er i flg. vandplanerne målsat med god økologisk tilstand. Søen er pt. karakteriseret som 
værende i dårlig økologisk tilstand ud fra følgende karakteriseringer:  

• Klorofylniveau: Dårlig økologisk tilstand 
• Planteplankton: Moderat økologisk tilstand 
• Makrofytter (undervandsvegetation): Moderat økologisk tilstand 
• Fisk: Dårlig økologisk tilstand 

For en lavvandet sø som Lyngby Sø målsat med ”god økologisk tilstand”, indebærer det, at støttevariablen 
Total P ikke må overskride et gennemsnitligt sommerniveau på 0,070 mg P/l.  

Lyngby Åmose udgør en del af Natura 2000 område nr. 139 og habitatområde nr. 123. Lyngby Åmose er 
nyudpeget, og der er endnu ikke udført undersøgelse og kortlægning af udpegningsgrundlag. Det fremgår 
af COWI’s rapport fra 2007 ”Natura 2000 og naturpleje i Mølleåsystemet” at der i Åmosen, blandt de 
naturtyper som udgør udpegningsgrundlaget for habitatområde nr.139, findes følgende af særlig interesse: 

• 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
• 91D0 Skovbevoksede tørvemoser 
• 91E0 Elle- og Askeskov ved vandløb, søer og væld 
 
Nedstrøms Lyngby Sø findes Natura 2000 område nr. 144, som består af habitatområde H191-Nedre 
Mølleå Dal og habitatområde H251 – Jægersborg Dyrehave. 
 
Udpegningsgrundlaget ifølge basisanalyse 2016-21 for disse to områder fremgår af tabel 1. 
 
Tabel 1 Udpegningsgrundlaget ifølge basis analyse 2016-21 
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Figur 1 Natura 2000-områder 

 

 
Figur 2 Beskyttede naturtyper: Blå: søer; brun: mose; turkis: vandløb; gul: Overdrev; Grøn: Eng 

 

Resume vedr. effekter på nærings- og algekoncentrationer ved stop for iltning i Furesøen 
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Af rapporten fra rapport fra OGH Consult 2018: Furesøs miljøtilstand 2017; Effekt af iltning 2003-2017 
fremgår det, at den nuværende interne fosforbelastning i Furesøen er estimeret til 10-12 ton P/år. Et skift 
fra iltede til iltfrie forhold, som konsekvens af stop med iltningen, er i værste fald estimeret til potentielt at 
kunne resultere i en ekstra belastning på op til 8 tons P/år i en periode over nogle år. I rapporten beskrives 
dog også at det er muligt, at der ikke vil ske nogen øget fosforfrigivelse fra sediment i forhold til nuværende 
situation. Der er ikke givet estimater for hvor mange år, det vil kunne dreje sig om, at der potentiel vil kunne 
forekomme øget intern belastning i Furesøen. Nedenstående er givet et overslag for hvor længe, der 
eventuel kan forventes betydende øget transport af fosfor til nedstrøms vandområder. 

Det er skønnet, at den ekstra intern belastning med 8 ton P/år potentielt vil kunne resultere i en mærkbar 
stigning i fosforniveauet i søen, af en størrelse 30-50 µg/l TP.  

Det nuværende vinterniveau for fosfor efter total opblanding i Furesøen ligger på omkring 0,100 mg/l. I 
forhold til nuværende fosforniveau skønnes ophør af iltning således maksimalt at kunne resultere i en 
stigning på op til 30 - 50 %. 

Furesøen er målsat med god Økologisk tilstand. For en dyb sø betyder det, at støtte variablen Total P som 
gennemsnitlig sommerkoncentration ikke må overskride 0,025 mg/l. For en dyb sø kan dette omregnes til 
en årsgennemsnitlig koncentration på ca. 0,040 mg/l. Dette er koncentrationsniveauer for en situation, hvor 
der ikke længere er tale om en intern belastning fra fosfor ophobet i sedimentet fra tidligere tilførsler.  

Det er dog usikkert om stop for iltning vil give en helt så stor forøgelse af den interne belastning og af 
fosforniveauet i søen. En del af det potentielt frigivet fosfor vil, når der ved opblanding af søen kommer ilt til 
bundvandet, atter bindes i sedimentet. Det er desuden muligt, at en væsentlig del af den fosforfrigivelse, 
der potentiel kunne forventes, som følge af stop for iltning, allerede er sket i årene efter 2013. I perioden 
2013 -2017 forekom der frigivelser fra sediment, som lå tæt på den frigivelse, der blev observeret før start 
af iltning i 2003.  

Det blev således også vurderet i Orbicons rapport (2019) samt i OGH Consults rapport fra 2018 
vedrørende effekter af iltningstop, at det var mindst lige så sandsynligt, at det ikke vil ske nogen betydende 
forøgelse af fosforfrigivelse ved iltningsstop. Men det kan til gengæld heller ikke udelukkes, at der er en 
risiko for øget fosforfrigivelse. Risikoen kan ikke vurderes nærmere på foreliggende grundlag. For at 
vurdere denne risiko nærmere, er der behov for opdatering af viden om de nuværende bindingsforhold for 
fosfor i Furesøens sediment. Alternativt kan man, som foreslået i OGH Consults rapport, fastholde 
iltningsanlægs og slukke eller drosle ned for iltning og følge responsen på søens fosforkoncentrationer. 
Iltning kan så genoptages, hvis der sker stor fosforfrigivelse. Ifølge oplysninger fra de ansvarlige kommuner 
omkring Furesøen vil man følge denne anbefaling. Dermed skønnes risiko for betydelige negative effekter 
at være lille. 

Kvælstofniveauerne i søen har de seneste år været stabile. Data tyder på at iltning de første år kan have 
betydet at ammonium i bundvandet har kunnet omdannes til nitrat (nitifikation) og derved formodentlig øget 
N-fjernelsen fra søen ved øget denitrifikation. Imidlertid reguleres kvælstofniveauerne af en række andre 
forhold som tilførsler og N-fiksering ved blågrønalger. Den positive effekt de første år efter iltning blev 
påbegyndt har ikke kunne registreres de senere år, og de seneste målinger fra 2019 er på niveau med de 
målte niveauer før iltning blev på begyndt. Da søens algeproduktion i visse sommerperioder har været N-
begrænset, kan det ikke udelukkes, at et stop for iltning kan forårsage øget algeproduktion og dermed øget 
klorofylkoncentration. Disse alger vil kunne transporteres ud af Furesøen til nedstrøms vandområder. 
Effekten på kvælstofniveauerne er dog usikker pga. samspillet mellem de forskellig biologiske processer i 
søen. 

Samlet vurderes det, at der er en risiko for at stop af iltning kan resultere i øgede næringsniveauer, 
algemængder og klorofylkoncentrationer og dermed reduceret sigtdybde i Furesøen og øgede transporter 
ud af Furesøen. Samtidig vurderes det også, at det er muligt at stop for iltning kun vil have marginal effekt. 
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Fosforbelastning og koncentration i Lyngby Sø  

De nuværende fosfor- og klorofylkoncentrationer i Lyngby Sø fremgår af figur 3 og 4. 

 
Figur 3 Total forfor koncentrationer målt i Lyngby Sø 

 
Figur 4 Klorofylkoncentrationer målt i Lyngby Sø 

Hvis ophør af iltning i Fureøsen medfører den ovennævnte maksimal potentielle stigning i 
fosforniveauerne, vil det også resultere i en øget transport af fosfor fra Furesøen til Lyngby Sø. 
Afstrømning fra Furesøen lå i periode 2008-2016 på omkring 11*106 m3/år. Øges koncentrationen med op 
til 50 µg/l, vil der transporteres op til cirka 500 kg fosfor per år mere ud af Furesøen i en årrække. 

Det er ifølge OGHs rapport fra 2018 vurderet, at der er ophobet ca. 60 ton mobilt P i sediment i Fursøen. 
Selv om der er estimeret en maksimal øget frigivelse på 8 ton, er det ikke hele denne frigivet 
fosformængde, der vil blive transporteres ud af Furesøen hvert år. Det er sandsynligt, at en del af det, der 
ikke transporteres videre atter vil binde i søens sediment og igen vil kunne frigives det følgende år under 
lagdeling af søen. Det vil kræve nøjere analyser og beregninger, at estimere hvor mange år, der vil gå 
inden en total udskylning fra Furesøen kan være opnået. Dette ligger uden for rammerne af det her 
gennemførte arbejde. Men et groft overslag viser, at det ikke kan udelukkes, at der vil kunne gå mere end 
60 år. Dette er under forudsætning af der ikke sker en irreversible binding af fosfor i Furesøen sediment. 
Sker dette kan de være en noget kortere periode. Men det skønnes, at der er risiko for øget transport over 
flere årtier. 

Den ekstra belastning fra Furesøen på op til 500 kg P/år, som der er en potentiel risiko for, at der kan 
komme som følge af stop af iltningen, er ca. 35-50 % at den beregnede nuværende årlige eksterne 
fosfortilførsel til Lyngby Sø jf. tabel 2. Det fremgår dog også at år til år variationerne i den beregnede 
nuværende årlige belastning (2012, 2014, 2015) er lige så stor som den maksimale belastningsforøgelse, 
der er risiko for ved ophør af iltning. 
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Tabel 2 Fosfor (kg TP/år) tilførsel til Lyngby Sø fra eksterne kilder, 2012, 2014 og 2015. (Kilde: Orbicon 
2017: Lyngby Sø. Effekt af tilført regnvand og betydning af intern belastning. Rapport til Lyngby-Taarbæk 
Kommune) 

år 2012 2014 2015 

fra Furesø   978,5    807,8 1.336,6 

fra Bagsværd Sø  47,1* 59,5* 54,1* 

med nedbør på sø   1,8 2,4 2,3 

LyR 1 (SE)  0,6 0,6 0,6 

LyR 41 (F)  18,8 18,8 18,8 

LyR 45 (SE)  0,4 0,4 0,4 

LyR 47 (SE)  0,6 0,6 0,6 

LyR 27 (SE)  8,4 8,4 8,4 

BaR1 + BaR2 (F)  4,0 4,0 4,0 

BaR4 (SE)  0,9 0,9 0,9 

BaR12 (SE)  0,4 0,4 0,4 

Ba R11 (SE)  1,4 1,4 1,4 

U28 (F) 0 7,6 39,3 

Ekstern fosfortilførsel, Lyngby Sø  1.063 913 1.414 

*baseret på målte koncentration (0,04-0,06 mg P/l) og estimeret afstrømning. 

 

Konsekvens for fosforkoncentrationen i Lyngby Sø kan bl.a. vurderes ved anvendelse af den modificerede 
OECD-model som er beskrevet i rapport fra Aarhus Universitet, DCE, 2015: ”Sammenhæng mellem 
næringsstoftilførsel og sø-koncentrationer i danske søer”. For søer med TP-niveau under 0,2 mg TP/l. er 
denne sammenhæng defineret ved: 

 

hvor tW er vandets opholdstid i søen i år og TPSØ og TPindløb henholdsvis er årsmiddel TP-koncentration i 
søen og i det samlede indløb til søen.  

Ved anvendelse af den gennemsnitlige gennemstrømning og belastning fra 2012, 2014 og 2015 kan 
beregnes en ændring af det årsgennemsnitlige fosforniveau fra omkring 0,080 mg P/l uden ekstra 
belastning fra Furesøen til 0,117 mg P/l med 500 kg P/år ekstra belastning fra Furesøen (maksimal effekt 
ved ophør af iltning). 

Imidlertid er det vigtigt for vurdering af forhold i Lyngby Sø at tage højde for, at der sker en betydende 
gennemstrømning af søen, og at der er en betydelig årsvariation i gennemstrømningen over året. 
Betragtes sommerperioden alene, kan der beregnes en teoretisk opholdstid på flere år. Til gengæld vil der 
ske en total gennemstrømning af Lyngby Sø i løbet af efterårs- vinter- og forårs- månederne, hvor den 
teoretiske opholdstid er væsentligt under en måned. Den årsgennemsnitlig opholdstid i Lyngby Sø er 25 – 
30 dage dvs. lige under én måned. Dvs. tilstrømningen i vinterhalvåret kun i mindre omfang har indflydelse 
på sommertilstanden i Lyngby Sø. 
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I rapporten ”Lyngby Sø. Effekt af tilført regnvand og betydning af intern belastning” fra Orbicon (2017) er 
den nuværende interne fosforfrigivelse fra sediment i Lyngby Sø opgjort til omkring 200 kg P over en typisk 
midt sommerperiode på 2 måneder (juli-august).  

Det er i rapporten konkluderet, at der i en sådan sommerperiode kun kommer omkring 30 kg P fra 
Furesøen og op til 10-20 kg fra andre ekstern kilder. Det konkluderes desuden, at i sådanne 
sommerperioder er det den interne belastning fra sediment, der er helt afgørende for næringsniveau og 
tilstanden i Lyngby Sø og kun i mindre grad tilførslen fra Furesøen. 

Det kan således ikke udelukkes, at ophør med iltning i Furesøen vil kunne øge fosforbidraget fra Furesøen 
til Lyngby Sø og dermed fosforkoncentrationen i Lyngby Sø i vinterhalvåret og som gennemsnit for hele 
året. På årsbasis vil det potentielt kunne øge det gennemsnitlige fosforniveau med ca. 40 %. Stigningen vil 
være mest udtalt i vinterhalvåret, hvor der sker de største afstrømninger fra Furesøen, og hvor 
fosforniveauer her er af stor betydning for fosforniveauet i Lyngby Sø. I sommerperioder hvor 
afstrømningen fra Furesøen er væsentlig mindre, og hvor der i Lyngby Sø pt. sker en betydelig intern 
belastning fra sedimentet, vil effekten af ophør med iltning være betydelig mindre. De nuværende 
belastningsniveauer til Lyngby Sø i en typisk midt sommerperiode fremgår af tabel 3.  

Så længe der sker en betydelig intern fosforfrigivelse fra sedimentet i Lyngby Sø vil denne være helt 
dominerende og være fortsat være den primære regulerende faktor for fosforniveauerne i søen i 
sommerperioder. 

Tabel 3 Sommerbelastning over 2 måneder (juli- august). 
Bidrag fra  Kg P / to sommermåneder 
Furesøen 30 
Andre ekstern kilder 15 
Intern belastning 200 
Nuværende kilder 245 
Maks. ekstra bidrag ved stop for iltning 10-15 

Det potentielle ekstra bidrag, som ophør med iltning i Furesøen måske vil medføre, skønnes i disse 
sommermåneder maksimalt at ville resultere i forøgelse på nogle få mikrogram af de nuværende 
maksimale sommerkoncentrationer for total fosfor i Lyngby Sø, der ligger på omkring 50-100 µg/l. Dvs. det 
vil ikke kunne have en målbar effekt på sommertilstanden i Lyngby Sø. De naturlige variationer i søen er 
endvidere betydeligt større end den maksimalt forventede minimale ændring i sommerniveauet for fosfor. 

I vinterhalvåret er det koncentrationsniveauerne i Furesøen, der er den primære bestemmende faktor for 
tilstanden i Lyngby Sø. I 2015 og 2018 blev der således også målt fosforkoncentrationer i Lyngby Sø på 
mellem 0,09 og 1,2 mg/l svarende til koncentrationsniveauet i Furesøen.  Det må derfor også forventes, at 
hvis der sker stigning af fosforniveauet i Furesøen med 30-50 ug P/l vil dette også slå igennem i Lyngby Sø 
i perioder, hvor afstrømningen fra Furesøen er størst (typisk september – april). Der vil dermed være risiko 
for øget algevækst specielt i foråret og i de begyndende efterårsmånederne, hvor der er tilstrækkeligt med 
lys tilstede. 

Det skønnes på baggrund af ovenstående, at den nuværende miljøtilstand i Lyngby Sø kun vil blive svagt 
til moderat påvirket at en øget næringsstoftransport fra Furesøen, hvis det skulle blive konsekvens af stop 
for iltning her. Dette på trods af at den årsgennemsnitlige koncentrationsniveauerne for fosfor i Lyngby sø 
vil kunne blive øget betydeligt. Effekter forventes alene at slå igennem i forår og efterår periode. Den 
potentielle øgede frigivelse af fosfor fra sediment i Furesøen forventes ikke at påvirke den nuværende 
fosforkoncentration og tilstand i Lyngby Sø i sommerperioden, så længe der ske en betydelig intern 
belastning med fosfor fra sedimentet i her. 
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Fosfortransport til nedstrøms vandområder 

Fosforniveauer i Lyngby Sø er afgørende for transporten gennem Mølleåen til nedstrøms vandområder. I 
betragtning af den relativ korte opholdstid i Lyngby Sø, i perioder hvor der sker betydende afstrømning fra 
Furesøen, vil den tilbageholdelse, der vil kunne ske i Lyngby Sø, være begrænset. Anvendes empiriske 
sammenhænge mellem årsgennemsnitlig opholdstid, fosforniveau og retention, kan der anslås en 
tilbageholdelsen på 10-15 %. Men i betragtning af, at de største transporter sker i perioder med meget lille 
opholdstid i Lyngby Sø, skønnes det, at tilbageholdelse her maksimal vil være 10 % på årsbasis. Dvs. at 
på årsbasis skønnes det, at der vil kunne blive transporteret 90% af den ekstra tilførte fosformængde fra 
Furesøen videre til vandområder nedstrøms Lyngby Sø. Der er jf. ovenstående risiko for at dette vil kunne 
dreje sig om op til 500 kg*0,9 = 450 kg P/år 

På baggrund af ovenstående diskussion af effekter i Lyngby Sø vurderes det, at transporten i 
sommermåneder under nuværende forhold, hvor der sker en betydelig intern belastning i Lyngby Sø, ikke 
vil påvirkes betydeligt af ophør af iltning i Furesøen. 

I efterårs-, vinter- og forårsmåneder vil der imidlertid kunne blive tale om en betydelig forøget transport af 
fosfor til nedstrøms vandområder. Den øgede transport er ovenfor skønnet til på årsbasis at kunne blive af 
størrelsen 450 kg P/år.   

Det vurderes, at der ved ophør af iltning i Furesøen er risiko for at Mølleåen og mølledammene potentielt 
vil kunne blive påvirket med øget eutrofierings effekter i form af øget algevækst i forårs- og 
efterårsmånederne. Det skal pointeres, at risikoen for at merbelastningen vil forekomme er lille. I tilfælde af 
der skulle komme en merbelastningen, er det mulig at atter at påbegynde iltning og således begrænse 
effekten til en kort periode. I sommerhalvåret, hvor afstrømning fra Furesøen er væsentlig mindre end 
resten af året og hvor koncentrationsniveauet i Lyngby Sø i overvejende grad er bestemt af intern 
belastning, vurderes det ikke at ville få mærkbare konsekvenser for tilstand i Mølleåen og mølledammene. 

Tilstand i mølledammene er endvidere væsentlig påvirket af såvel tilførsel fra opstrøms vandområder, som 
intern belastning fra sediment i dammene. Dette betyder at effekten af en øget transport fra de opstrøms 
vandområder og dermed også fra en eventuel merbelastning pga. stop for iltning i Furesø vil være 
begrænset under nuværende forhold. 

 

Effekt i Natura 2000-områder  

Lyngby Åmose, som ligger i tilknytning til Lyngby Sø, gennemstrømmes ikke i betydende grad af vand fra 
Fureå eller Lyngby Sø. Det er muligt, at der specielt efter tørre perioder kan strømme begrænset 
vandmængder ind i mosen fra Mølleåen (Fureå) og Lyngby Sø på grund af vandstandsvariationer. Det 
beskrives i rapporten fra Natur Rådgivningen (2015) ”Hydrologiprojekt I Lyngby Åmose. Tekniske 
forundersøgelser” at en sådan indtrængning i så fald vil ske over en bred front. Næringsrigt vand kan 
derved presse mosen eget vand fra nedbør samme og op i mosen. Dette beskrives at kunne påvirke 
næringsforhold i en randzone rundt om grøfter og kanaler, men ikke at ville nå de lysåben plantesamfund i 
de centrale dele af mose, hvor særligt de beskyttede naturtyper findes. Det vurderes på denne baggrund, 
at næringstilførslen til Lyngby Åmose fra Fureå og Lyngby Sø kun i meget begrænset omfang, hvis 
overhovedet, vil kunne påvirke tilstanden i og udgøre en trussel for Lyngby Åmose.  

Langs Mølleåen nedstrøms Lyngby Sø findes flere moseområder (beskyttet naturtype). I Natura 2000 
områderne langs Mølleåens nedre forløb (figur 1) findes der en række moser med ellesumpe og askeskov. 
Disse områder kan potentielt tilføres øgede næringsstofmængder. Det kan ikke umiddelbart kvantificeres, 
hvor store mængder næringsstoffer områderne potentielt kan få tilført ved ophør med iltning i Furesøen. 
Der vil kræve nærmere beregninger af perioder med høje vandstande, som kan forårsage, at der sker 
indstrømning til de på gældende områder. Hovedparten af den øget næringstoftransport med Mølleåen vil 
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dog ikke strømme ind i de nævnte naturtyper men videre med åen. Yderligere vil en mindre del af 
næringsstofferne bliver omsat hhv. tilbageholdt undervejs til områderne. Da hovedparten af transporten 
sker i vinterhalvåret med lille opholdstid i Mølleåen og reduceret biologisk aktivitet forventes omsætningen 
undervejs at være begrænset.  

Det skønnes på denne baggrund, at der ikke vil være nogen betydende risiko for at påvirke de ånære 
ellesumps- og aksskovsområder også selv om ophør af iltning i Furesøen skulle medføre de maksimal 
estimerede effekter i Furesøen. 


