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Indledning 
Furesø Spildevand A/S har den 10. januar 2011 søgt om fornyet udledningstilladelse fra Stavnsholt Rensean-

læg til Furesø. En oversigt over renseanlægget ses i bilag 1. 

 

Den hidtidige udledningstilladelse til renseanlægget blev stadfæstet den 2. november 2001 af Miljøklage-

nævnet, og tilladelsen udløb den 31. december 2009. Udledningstilladelsen er efterfølgende blevet forlænget 

midlertidigt i flere omgange.  

 

Senest blev tilladelsen forlænget i to år. I den toårige periode skulle udløbsledningen fra renseanlægget for-

længes. Den nye udløbsledning er nu etableret, og der skal derfor også fastlægges en ny blandingszone om-

kring det nye udløb. 

 

Renseanlægget er et mekanisk biologisk renseanlæg med nitrifikation, kvælstof- og fosforfjernelse 

(MBNDK). Anlægget er dimensioneret til 40.000 PE. Spildevandet udledes til Furesø, som har et miljømål 

om god økologisk tilstand.  

 

Afgørelse 
I henhold til § 28, stk. 1 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbe-

skyttelse og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. 

efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddeler Furesø Kommune hermed Furesø Spildevand A/S til-

ladelse til udledning af renset spildevand fra Stavnsholt Renseanlæg til Furesøen.  

 

Tilladelsen omfatter en samlet kapacitet på 31.696 PE, jf. Furesø Kommunes spildevandsplan fra 2014. 

 

Kloakopland Nummer Tilsluttet antal PE (Bolig og 

andet) 

Tilsluttet antal PE (Indu-

stri) 

Farum By B01 102 - 

Farum By B02 63 - 

Farum By B03 183 - 

Farum By B04 583 - 

Farum By B05 177 - 

Farum By B06 78 - 

Farum By B07 141 - 

Farum By B08 135 - 

Farum By B09 270 - 

Farum By B10 387 - 

Farum By B11 117 - 

Farum By B12 141 - 

Farum By B13 291 - 

Farum By B14 114 - 

Farum By B15 396 - 

Farum By B16 90 - 

Farum By B17 543 - 

Farum By B17A 17 - 

Farum By B18 123 - 

Farum By B19 51 - 

Farum By B19A 17 - 
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Kong Volmers Vej B20 15 - 

Hestetangsvej B21 40 - 

Farum By C01 83 - 

Farum By C02 225 - 

Farum By C03 450 - 

Farum By C04 1.677 - 

Farum By C05 216 - 

Farum By C06 330 - 

Farum By C07 354 - 

Farum By C08 550 - 

Farum By C09 590 - 

Farum By C10 432 - 

Farum By C11 180 - 

Farum By C12 42 - 

Farum Station C13 0 - 

Farum By D01 124 - 

Farum By D02 132 - 

Farum By D03A 40 - 

Farum By D03B 50 - 

Farum By E01 192 - 

Farum By E02 1.056 - 

Farum By E03 474 - 

Farum By E04 78 - 

Farum By F01 188 - 

Farum By F02 603 - 

Farum By F03 648 - 

Farum By F04 747 - 

Farum By F05 750 - 

Farum By F06 585 - 

Farum By F07 552 - 

Farum By F08 213 - 

Farum By F09 300 - 

Farum By F10 586 - 

Farum By F11 5.000 - 

Farum By F12 15 1.055 

Farum By F13 15 865 

Farum By F14 - 700 

Bregnerød F15 87 - 

Gregersminde F16A 0 400 

Gregersminde F16B 43 - 

Gregersminde F16C 26 - 

Farum By F17 - 525 

Farum By F18 645 - 

Trevang F19 447 - 

Trevangsvej, nord  F19A 5 - 

Farum Kaserne F20 2.500 - 

Rørmosevej F21 10 - 

Rørmosegård F22 850 - 

Hjortefarm F23 400 - 

Erhvervsområde F24 250 - 

Gl. Høveltevej F30 8 - 
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Farum By G01 465 - 

Farum By G02 384 - 

Farum By G03 12 - 

Stavnsholt G04 200 - 

Farum By G06 177 - 

Farum By G06A 17 - 

Farum By G07 3 - 

Skovbakken G08 5 - 

Sommervej G09 12,5 - 

Forårsvej, Løvfaldsvej og Engha-

vevej 

G10 53 - 

Tabel 1 – Oversigt over kloakoplande tilsluttet Stavnsholt Renseanlæg 

 

Der må tilføres slam fra tømningsordningen for den spredte bebyggelse og lignende til renseanlægget. 

 

Vilkår 
For tilladelsen gælder følgende vilkår. 

 

Udlederkrav og afløbskontrol 

 

1. Udlederkrav: 

 

Parameter Analysemetode Krav og kontrolregler Prøveantal 

Kontrolperiode Krav Kontroltype Udløb Indløb 

Q (døgn) 

m
3
/d 

Automatisk 1/1 – 31/12 4.900 TR 24 12 

Q (år)  

m
3
/år 

Automatisk 1/1 – 31/12 1,8x10
6
 MAKS  

alkontrol 

Kontinuert - 

Ilt  

% 

Feltprøve 1/1 – 31/12 60 MIN 24 - 

Nedbør* 

mm 

Feltprøve - 24 12 

COD 

mg/l 

Indløb: 

Metodedatablad for 

CODCr i urenset spil-

devand** 

Udløb: 

Metodedatablad for 

COD i renset spilde-

vand** 

1/1 – 31/12 40 TR 24 12 

BI5 (mo-

dif.) 

mg/l  

Indløb: 

Metodedatablad for 

BI5 i urenset spilde-

vand** 

1/1 – 31/12 

 

10 TR 24 12 
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Udløb:  

Reflab metode 

2:2002** 

Tot-N #  

mg/l  

Metodedatablad for 

total nitrogen** 

1/1 – 31/12 

 

3,5 TR 24 12 

Tot-N mg/l  Metodedatablad for 

total nitrogen** 

1/5 – 31/10 2,8 TR 12 - 

NH3-N #  

mg/l 

Metodedatablad for 

ammonium** 

1/1 – 31/12 

 

- - 24 - 

Tot-P 

mg/l 

Metodedatablad for 

total phosphor** 

1/1 – 31/12 

 

0,15 TR 24 12 

Tot-P  

kg/år 

Metodedatablad for 

total phosphor** 

1/1 – 31/12 

 

180 MAKS  

 

Beregning 

baseret på de 

24 årlige ud-

løbsprøver, jf. 

vilkår 22  

- 

SS  

mg/l 

DS/EN 872:2005 1/1 – 31/12 

 

30 TI 

24 

- 

SS  

mg/l 

DS/EN 872:2005 1/1 – 31/12 

 

50 MAKS - 

BS  

ml/l 

DS 233:2007 1/1 – 31/12 

 

(0,5) TI 24 - 

Tabel 2 – Udlederkrav 

 

( ) = vejledende krav 

Automatisk = Den vandmængde der er registreret i prøvetagningsdøgnet. 

MAKS for Q = Summen af de i alle årets døgn registrerede døgnvandmængder i udløbet (ved UB01). Er registrering 

ikke sket, kan middelværdien af den umiddelbart foregående og efterfølgende registrerede vandmængde i udløbet indgå 

i beregningen, med mindre der tale om ekstraordinær belastning, da må registreringen ved indløbet indgå i vurderingen 

af døgnudledningen efter aftale med tilsynsmyndigheden. 

MAKS for Tot-P = Den årlige udledte mængde fosfor beregnes som et vandføringsvægtet gennemsnit af de 24 årlige 

udløbsprøver ganget med årets udledte vandmængde, se også under egenkontrol, vilkår 22. 

Feltprøve = Parameteren skal måles som øjebliksværdi på et vilkårligt tidspunkt i prøvetagningsdøgnet.  

* = Nedbøren skal registreres i prøvetagningsdøgnet og påføres analyseblanketten. 

# = Tilsynsmyndigheden kan efter kommunens anmodning undtage en prøve fra den årlige kontrolberegning, såfremt 

den gennemsnitlige vandtemperatur i renseanlægget i de forudgående 14 dage for prøvetagningen har været under 6
o
C. 

For at undtage en prøver skal Furesø Spildevand A/S samtidig dokumentere, at anlægget har været drevet optimalt for at 

opnå bedst mulig kvælstoffjernelse. Det skal kunne dokumenteres ved hjælp af kontinuerlig registrering af vandtempe-

raturen i anlægget, iltindhold i luftningstanke og pH samt mindst to ugentlige bestemmelser af slamvolumen i luftning-

stank/denitrifikationstank. 

** = Metodedatablade og Reflabmetoder kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside: www.reference-lab.dk. 

 

Kontroltype: 

TR = Transportkontrol iht. Dansk Standard, DS 2399:2006 – Statistisk kontrolberegning af afløbsdata. 
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TI = Tilstandskontrol iht. Dansk Standard, DS 2399:2006 – Statistisk kontrolberegning af afløbsdata 

 

MAKS = Maks.-værdi må aldrig overskrides. 

MIN = Min.-værdi må aldrig underskrides   

 

Generelt 

 

2. Spildevandsudledningen må ikke give anledning til slamaflejringer og/eller flydestoffer i recipienten, 

Furesøen. 

 

3. Udlederkravene kontrolleres efter den til enhver tid gældende Dansk Standard for afløbskontrol og stati-

stisk kontrolberegning af afløbsdata samt de af Furesø Kommune definerede beregningsmetoder. 

 

4. Indløbs- og udløbsbygværk skal være udformet således, at der kan udtages repræsentative prøver af både 

det tilledte og afledte spildevand. Endvidere skal repræsentative prøver kunne tages ved overløb mellem 

indløb og udløb, det vil sige fra sparebassiner. 

 

5. Målinger og prøveudtagning skal udføres som akkrediteret, teknisk prøvning af et akkrediteret laborato-

rium efter de krav, der stilles i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, jf. bekendtgørelsens 

bilag 1.8 (”spildevand, urenset og renset), vedrørende målinger og med hensyn til prøvetagning (prøv-

ning, transport og opbevaring) de i bekendtgørelsens bilag 3 angivne metoder for spildevand (pt. be-

kendtgørelse nr. 1311 af 25. november 2015). 

 

Kravet om anvendelse af akkrediteret laboratorium til selve prøveudtagningen gælder dog ikke prøveud-

tagning ved overløb og unormal drift i henhold til vilkår 6 og 15, når tilvejebringelse af prøver ved ak-

krediteret laboratorium af tidsmæssige årsager vil betyde, at formålet med prøvetagningen forspildes. 

Prøveudtagningen må i så fald ske repræsentativt og i øvrigt, hvor dette er muligt, i overensstemmelse 

med ovenstående krav. Endvidere skal transport samt målinger i øvrigt foretages i overensstemmelse 

med ovenstående krav. 

 

6. Ved unormal drift skal anlægget tage daglige vandføringsvægtede døgnprøver i afløb og overløb til reci-

pient til en opgørelse af udledte mængder af total-N samt i overløb til recipient og til opgørelse af årligt 

udledt total-P. Ved unormal drift forstås tilledning af unormale mængder af stoffer og vandmængder, der 

påvirker eller kan påvirke driften samt driftsuheld på renseanlægget og reparation af dette ligesom af-

lastning, der af andre grunde finder sted ved overløb mellem indløb via omløbsbygværk og udløb herun-

der af sparebassiner, og som ikke fuldt ud medtages ved kontrollen i afløbet. 

 

7. Ved årets afslutning skal der til tilsynsmyndigheden fremsendes en opgørelse over belastningen af total-

N og total-P fra anlægget, herunder fra overløb til recipient mellem indløb til omløbsbygværk og udløb, 

blandt andet fra sparebassiner. Opgørelsen skal ske på baggrund af egenkontrollen og de i vilkår 6 fore-

tagne total-N og total-P målinger samt eventuelle yderligere målinger. I opgørelsen over den årlige ud-

ledte mængde total-N og total-P fra anlægget skal beregningsmetoden tydeligt fremgå samt begrundelsen 

for den valgte metode med angivelse af usikkerhed.  

 

8. Det skal senest den 1. december hvert år meddeles tilsynsmyndigheden, hvilket analyselaboratorium, der 

det efterfølgende kalenderår skal forestå analyseringen af renseanlæggets egenkontrolprøver. 
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9. Senest den 1. december hvert år skal tilsynsprogrammet for det efterfølgende tilsynsår sendes til tilsyns-

myndigheden. Egenkontrolprøverne skal være jævnt fordelt over året og på forskellige ugedage. Ønskes 

tilsynsprogrammet ændret efterfølgende, skal det først have tilsynsmyndighedens accept. 

 

10. Alle analysedata skal leveres til tilsynsmyndigheden og Furesø Kommune elektronisk senest 14 dage 

efter hver prøvetagning og løbende indberettes til Miljøportalen mindst én gang om måneden. 

 

11. Der skal på renseanlægget foreligge en beredskabsplan, der som minimum beskriver, hvordan anlægget 

er overvåget (alarmer, døgnvagt o.l.), og hvad der vil blive gjort for at sikre recipienten bedst muligt mod 

forurening i tilfælde af uheld/forgiftning på anlægget – herunder angivelse af tidshorisont for afhjælp-

ning af nedbrud på mekaniske dele. 

 

Driftskontrol 

 

12. Der skal på anlægget alle dage føres driftsjournal over alle væsentlige driftsparametre. Driftsjournalen 

skal som et minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

 Dato og tidspunkt for aflæsningen 

 Dagligt udledt spildevandsmængde (m
3
/time) 

 Daglig maksimal timevandsmængde (m
3
/time) 

 Daglig nedbør (mm) 

 Dagligt elforbrug 

 Ugentlig måling af slamspejlet og sigtdybden eller sammenhængende måling af suspenderet stof i luft-

ningstanken og slamspejlet i efterklaringstanken 

 Ugentlig mængde udtaget slam 

 Ugentligt kemikalieforbrug 

 Daglig måling af temperatur i luftningstanken 

 Eventuelle driftsforstyrrelser 

 Resultater af eventuelle daglige kontrolmålinger 

 

13. I driftsjournalen skal indføres alle driftsforstyrrelser eller lignende, som kan have indflydelse på spilde-

vandets mængde og rensning, og tilsynsmyndigheden skal underrettes straks ved mundtlig og/eller skrift-

lig redegørelse. 

 

14. Driftsjournalen skal opbevares og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 2 år. 

 

15. Tilsynsmyndigheden kan ved driftsforstyrrelser/uheld forlange, at der udtages og analyseres ekstra prø-

ver, indtil der atter er opnået normal drift. Prøverne vil ikke indgå i kontrolberegningerne. 

 

 

Egenkontrol 

 

16. Der skal som egenkontrol udtages det antal udløbsprøver, der er anført i tabel 2 eller fremgår af den til 

skemaet knyttede ”Forklaring”. Prøverne skal udtages som flowproportionale døgnprøver og analyseres 

for de i skemaet anførte parametre. Tilsynsmyndigheden udtager yderligere stikprøver efter behov. Prø-

verne til bundfældeligt stof foretages som øjebliksprøvetagning. 
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17. Der skal som egenkontrol dagligt foretages registrering af den samlede døgnvandmængde, ved ind- og 

udløb, jf. vilkår 4. 

 

18. Der skal som egenkontrol udtages det antal indløbsprøver, der er anført i tabel 2. Prøverne udtages som 

flow- eller tidsproportionale døgnprøver og analyseres for de i skemaet anførte parametre. 

 

19. Planlagte afløbsprøver skal udtages og analyseres uanset eventuelle driftsforstyrrelser/uheld på anlægget. 

 

20. Hvis prøvetagningen mislykkes, skal det meddeles tilsynsmyndigheden straks med årsag og ny prøveda-

to. Prøven skal udtages straks eller i samme uge. 

 

21. Kontrolværdien, der skal være mindre end årsmængdekravet til vand (”Q”), beregnes som summen af 

alle årets registrerede døgnvandmængder i udløbet, jf. vilkår 17. Er registreringen ikke sket, kan middel-

værdien af den umiddelbart foregående og efterfølgende registrerede vandmængde i udløbet indgå i be-

regningen, medmindre der er tale om ekstraordinær belastning. I så fald må registreringen ved indløbet 

indgå i vurderingen af døgnudledningen efter aftale med tilsynsmyndigheden. 

Årsmængdekravet gælder ikke ved ekstraordinært store regnmængder, det vil sige ved lokalnedbør over 

900 mm/år. 

Døgnvandmængdekravet må overskrides ved ekstraordinært store tilledninger grundet regnvandsmæng-

der eller smeltevand. 

 

22. Kontrolværdien for årsmængdekravet til total-P, der skal være mindre end det maksimale årskrav angivet 

i vilkår 1, fremkommer ved, at beregne det vandføringsvægtede gennemsnit af de 24 årlige udløbsprøver 

for fosfor ganget med årsvandmængden i henhold til følgende formel:  

 

Tot-P (kg/år) =  

 *Qår (m
3/år) 

 

23. Koncentrationsværdier for BI5 (mod) eller andre analyseparametre, der er opgivet mindre end analysede-

tektionsgrænsen, skal indgå i kontrolberegningerne med halvdelen af den angivne analysedetektions-

grænse (3xST) som anbefalet i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 63. 

 

24. Målingerne skal være på ufiltrerede døgnprøver henholdsvis øjebliksprøver. 

 

25. Transportkontrolkravene skal kontrolleres som vandføringsvægtet koncentration. 

 

26. Egenkontrol og myndighedskontrol danner tilsammen kontrolgrundlag for udledningskvaliteten. 

 

27. Egenkontrolprøver udføres i henhold til den til enhver tid gældende standard for prøvetagning af spilde-

vand (pt. DS/ISO 5667-10:2004) og den til enhver tid gældende vejledning om punktkilder (p.t. Teknisk 

anvisning for punktkilder, Miljøstyrelsen, 2004). 

Alle prøver skal dog som udgangspunkt uanset driftsforholdende indgå i beregningerne, jf. DS 2399. Det 

vil sige kun åbenlyst fejlagtige data, f.eks. data med analysefejl, kan udgå af kontrollen. 

 

28. Egenkontrolprøverne skal under udtagning og transport til laboratoriet holdes nedkølet til  4 
o
C. 

 

29. Flowmålerne må maksimalt have en usikkerhed på ± 3 %. 
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30. Flowmålerne skal kontrolleres (samt hvis nødvendigt kalibreres, jf. vilkår 29) mindst én gang årligt, og 

skriftlig dokumentation skal herefter sendes til tilsynsmyndigheden hvert andet år inden udgangen af de-

cember måned. 

 

31. Furesø Spildevand A/S skal hvert år inden den 15. februar sende en opgørelse over mængden af indsiv-

ningsvand til tilsynsmyndigheden.  

 

Tungmetaller og andre forurenende stoffer 

 

32. Udledningen fra Stavnsholt Renseanlæg skal ved kanten af den på bilag 12 viste blandingszone overhol-

de miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvan-

de, kystvande og grundvand (p.t. bekendtgørelse nr. 1070 af 9. september 2015).   

 

Tilsyn 
Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed. 

Furesø Kommune er tilladelsesmyndighed. 

 

Klagevejledning 
 

Udledningstilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger, regnet fra modtagelsen af 

denne afgørelse. 

 

Påklage af tilladelsen kan ske af adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse 

i sagen, sundhedsstyrelsen samt af visse interesseorganisationer. 

 

Klagen skal sendes til på Natur- og Miljøklagenævnets via Klageportalen på www.nmkn.dk.  

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 

kr. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

 

Denne afgørelse kan prøves ved domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller – 

såfremt tilladelsen er påklaget – senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 

 

Offentliggørelse og underretning 
 

Natur og Miljø har underrettet følgende om afgørelsen: 

 

 Naturstyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 Friluftsrådet 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Danmarks Fiskeriforening 

 Rudersdal Kommune 

http://www.nmkn.dk/
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 Lyngby-Taarbæk Kommune 

 

 

 

 

 

 

Susanna Kjær Nielsen   Louise Moestrup Rasmussen 

Natur- og Miljøchef   miljøkemiker  

 

 

Baggrund for tilladelsen 
Miljøklagenævnet gav i afgørelse af 2. november 2001 tilladelse til fortsat udledning af renset spildevand fra 

Stavnsholt Renseanlæg til Furesø. Tilladelsen var tidsbegrænset til 31. december 2009. Efterfølgende har 

Furesø Spildevand A/S den 10. januar 2011 søgt om fornyet udledningstilladelse og udledningstilladelsen er 

forlænget midlertidigt i flere omgange, senest til og med 31. december 2015.  

 

Beskrivelse af renseanlægget 
 

Kapacitet, processer og anlægskomponenter 
 

Renseanlægget er beliggende Sommervej 20, 3520 Farum.  

 

UTM-koordinater er: x = 713430, y = 6190476  

 

Hydraulisk kapacitet og dimensionering 

 

Hydraulisk kapacitet: 

 

Årsvandmængde  1.800.000 m
3
/d 

Flow, middel   4.900 m
3
/d 

Flow, maks.    15.600 m
3
/d 

 

Maks. tørvejr   450 m
3
/h 

Maks. regn   650 m
3
/h 

 

Dimensionering: 40.000 PEBOD 

 

 60 % fraktil 85 % fraktil 

COD (kg/d) 3.850 5.050 

BOD (kg/d) 1.800 2.400 

SS (kg/d) 1.800 2.650 

Total-N (kg/d) 310 380 

Total-P (kg/d) 85 120 
Tabel 3 – Stofbelastningen af Stavnsholt Renseanlæg 
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Anlæggets placering og dets bygværker er vist på bilag 1 og 2. 

 

Anlæggets flow fremgår af bilag 3. 

 

 Vandmængde  

m
3
 

Afvandet slam  

m
3
 

Slam tørstof 

t 

2008 1.594.000 1.472 421 

2009 1.450.000 1.256 370 

2010 1.539.000 1.271 396 

2011 1.639.177 1.174 360 

2012 1.488.213 1.125 350 

2013 1.294.730 1.075 330 

2014 1.432.262 1.126 360 

Udledningstilladelsen 1.800.000   
 Tabel 4 – Årlige vand- og slammængder 

 

 Tons 

BOD COD Total-N Total-P Suspenderet 

stof 

2008 13.917 21.213 18.736 13.361 25.683 

2009 16.531 21.128 20.181 12.194 22.492 

2010 12.477 17.267 18.854 10.111 16.553 

2011 15.400 23.000 23.500 12.400 29.850 

2012 16.200 21.260 22.500 12.000 24.000 

2013 13.400 19.700 20.500 10.800 22.900 

2014 20.400 25.300 21.900 10.500 26.000 
Tabel 5 – Belastning i PE (gennemsnit). Belastning opgjort ud fra 12 årlige tilløbsprøver 

 

 Tons 

BOD COD Total-N Total-P Suspenderet 

stof 

2008 255,3 843,2 68,7 12,3 565,4 

2009 323,0 894,6 78,9 11,9 527,5 

2010 304,2 912,2 91,9 12,3 484,3 

2011 337,6 1.094,2 103,3 13,5 784,4 

2012 355,5 1.008,8 98,6 13,1 630,4 

2013 293,8 935,1 89,8 11,7 602,3 

2014 511,0 1.131,5 96,0 11,3 638,8 
Tabel 6 – Tilledte årlige stofmængder i tons (flowvægtet) 

 

 Tons 

BOD COD Total-N Total-P Suspenderet 

stof 

2008 2,1 30,8 3,8 0,117 2,3 

2009 1,6 29,1 2,5 0,092 5,2 

2010 1,9 27,3 2,2 0,087 4,8 

2011 1,9 30,5 3,3 0,104 6,2 

2012 2,0 30,7 2,4 0,105 8,6 
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2013 1,6 29,8 1,4 0,076 6,3 

2014 2,1 28,6 1,5 0,061 5,2 
Tabel 7 – Udledte årlige stofmængder i tons (flowvægtet) 

Anlægs- og procesbeskrivelse   
 

Stavnsholt Renseanlæg er oprindelig bygget i 1964, hvor anlægget blev opført som et traditionelt byggeri 

med in situ-støbte betonkonstruktioner, blankt murværk og flade tage samt maskinelle og elektriske installa-

tioner udført med traditionelt udstyr. 

 

I årene efter er der foretaget en lang række udvidelser, fornyelser og renoveringer. 

 

Spildevandbehandling 

Vandbehandlingen er opbygget af en række rensetrin, der overordnet kan inddeles i følgende hovedområder: 

 Tilløbsdel med bl.a. rist, sand- og fedtfang 

 Reduktion af partikulært stof og fosfor i forklaringstanken 

 Biologisk fjernelse af hovedparten af de resterende mængder af organisk stof, kvælstof og fosfor i 1. 

biologiske rensetrin 

 Biologisk fjernelse af restkvælstof i 2. biologiske rensetrin 

 Reduktion/polering af det rensede spildevand mht. suspenderet stof (SS) og fosfor (P) 

 

Tilløb, regnbassiner, ristehus, sandfang 
Det rå spildevand ledes til renseanlægget, dels ved gravitation og dels via eksterne pumpestationer. 

 

Der kan tilledes en spildevandsmængde på op til 2.500 m
3
/h til renseanlægget, heraf kan maks. 2.000 m

3
/h 

ledes gennem to riste, der tilbageholder grovere bestanddele (ristegods). Det tilbageholdte ristestof afrives 

automatisk fra ristene og føres til ristestofkomprimator, hvor det komprimeres og pakkes i plastposer og 

føres videre til container. Ristestoffet køres til deponering på losseplads eller til forbrænding. 

 

Fra ristene ledes spildevandet til sand- og fedtfang, hvor sandet fjernes ved hjælp af indblæsning af luft, og 

fedtet fjernes fra vandoverfladen i den stille zone uden lufttilførsel. 

 

Sandet pumpes op i en sandafvander og videre op i en container inden bortkørsel og deponering på losse-

plads. 

 

Fedtet pumpes ind på rådnetanken. 

 

Fra afløbssandfang ledes spildevandet gennem flowmåler og ventil videre til forklaringstanken. Flowmåler 

og ventil sørger for maks. tilløbsmængde til forklaringstanken = 650 m
3
/h. 

 

Regnvandspumpestationen starter ved tilledning af en spildevandsmængde > 650 m
3
/h og < 2.000 m

3
/h. 

Flow op til 1.350 m
3
/h (2.000 m

3 
– 650 m

3
/h) kan således pumpes til sparebassin RB 02 – 04. RB 02 – 04 er 

tre serieforbundne tanke på i alt 4.000 m
3
. Når RB 02 – 04 er fyldt op, stopper regnvandspumpestationen, og 

der startes fyldning af RB 01, der har et volumen på 1.150 m
3
.  

 

Når RB01 også er fyldt op startes regnvandspumpestationen igen, og vandet pumpes til RB02 – RB04, hvil-

ket medfører overløb fra RB04, men først efter at vandet har passeret rist, sandfang og tre sparebassiner. 

Overløbsmængden registreres. 
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Hvis tilløbet overstiger kapaciteten af regnvandspumpepumpestation, sker der tilløb også til RB01, hvorfra 

der så også vil være overløb. 

 

Tømning af sparebassinerne sker når tilløbsflowmængderne til forklaringstanken tillader det. Tilledning fra 

bassinerne sker ved styret overpumpning til tilløb til renseanlæg før rist og sand- og fedtfang, 

 

Slammodtageanlæg 
Det tidligere risteanlæg og sandfang, der i 1999 blev erstattet af et nyt anlæg, er ombygget til modtageanlæg 

for slam fra samle- og septiktanke m.m. 

 

Slammet tilkøres med slamsuger og tømmes ned i det tidligere sandfangs gruber igennem et dertil indrettet 

rørsystem. 

 

Tømning af modtagestationen sker ved hjælp af dykkede pumper med skærehjul til renseanlæggets forbe-

handlingsdel, dvs. før rist og sand- og fedtfang. 

 

Forklaringstank 
Fra sandfanget løber spildevandet til forklaringstanken. I tilløbet til forklaringstanken er der mulighed for 

tilsætning af jernchlorid, som vil reagere med spildevandets indhold af fosfor og øge bundfældeligheden af 

spildevandets indhold af partikler. Det bundfældede slam (råslam) pumpes på rådnetank for udrådning.  

 

Efter forklaringstanken pumpes spildevandet til det 1. biologiske rensetrin med pumper placeret i kælder i 

maskin-/mandskabshus. 

 

1. biologiske rensetrin – (denitrifikations- og nitrifikationstanke samt mellem- og efterkla-

ringstank) 
I dette biologiske rensetrin fjernes størstedelen af den tilbageværende forurening. 

 

Bygningsmæssigt er det biologiske trin udført som et tostrenget blokanlæg, dvs. med to parallelle proceslin-

jer, hvor hver proceslinje er opdelt i en denitrifikationsdel med omrøring og en nitrifikationsdel med bund-

beluftning. 

 

Af hensyn til denitrifikationsprocessens behov for letomsætteligt kulstof er der installeret udstyr til dosering 

af ekstra kulstof i form af ethanol. 

 

Kvælstoffjernelsen udføres efter recirkulationsprincippet, hvorfor nitratholdigt spildevandet pumpes tilbage 

fra nitrifikationsdelen til denitrifikationsdelen.  

 

Fosfor fjernes ved dosering af et fældningskemikalie (jernchlorid). 

 

Fra forklaringstanken ledes spildevandet til et fordelingsbygværk, der giver mulighed for at f.eks. 40 % af 

vandmængden tilledes det andet af i alt tre serieforbundne denitrifikationskamre i hver af de to proceslinjer.  

 

Hovedstrømmen (f.eks. 60 %) løber videre til det næste fordelingsbygværk, der dels sikrer en god opblan-

ding med recirkuleret nitratholdigt spildevand fra nitrifikationsdelen og returslam fra mellemklaringstanken, 

og dels sikrer en lige fordeling af vandmængden til nitrifikationsdelens proceslinjer.  

 

Det biologisk rensede spildevand ledes til mellemklaringstanken, som er fælles for de to proceslinjer.  

 

I mellemklaringstanken adskilles det rensede spildevand fra slamindholdet ved bundfældning af slammet.  
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Det rensede spildevand vand efterbehandles i en efterklaringstank, hvor tilbageværende slampartikler bund-

fældes. Før tilløb til efterklaringstanken er der mulighed for dosering af jernchlorid for supplerende fjernelse 

af fosfor.  

 

Størstedelen af det bundfældede slam fra mellemklaringstanken pumpes retur til den biologiske del – til for-

delerbygværket placeret før denitrifikationsdelen. En mindre del af slammet, (biologisk overskudsslam), 

pumpes til en forafvander, hvor det opkoncentreres, inden det pumpes på rådnetank.  

 

Bundfældet slam fra efterklaringstanken føres tilbage til det biologiske trin i samme fordelerbygværk som 

ovennævnte returslamstrøm fra mellemklaringstanken. 

 

2. biologiske rensetrin – efterdenitrifikation i Biostyranlæg 
Efter en skærpelse af kravet til afløbskvaliteten fra renseanlægget i 2001 er der etableret et efterdenitrifikati-

onsanlæg i form af et Biostyranlæg for reduktion af restnitrat.  

Anlægget er opbygget af fire ens filterceller. Anlægget anvender fastfilmteknologi, hvor bakterierne sidder 

på et filtermateriale, som i dette tilfælde er polystyrenkugler. 

 

Fra efterklaringstanken pumpes spildevandet via en mellempumpestation op til et fordelerbygværk, der via 

fire overløbskanter fordeler spildevandet til de fire filterceller. Restnitrat fjernes ved dosering af en begræn-

set men tilstrækkelig mængde let omsætteligt kulstof.  

 

Filtermaterialet skal skylles jævnligt for fjernelse af det ved processen producerede slam. Der anvendes ren-

set spildevand til at skylle filtermaterialet med – én celle ad gangen. Skyllevandet ledes retur til det biologi-

ske trin via recirkulationsbygværket og fordelerbygværket før denitrifikationsdelen i 1. biologiske rensetrin. 

 

Efterpolering i Actifloanlæg 
Fra Biostyranlægget ledes det rensede spildevand til behandling i Actifloanlægget. Actifloanlægget polerer 

spildevandet inden det udledes til Furesø gennem en udløbsledning. Actifloanlægget reducerer indholdet af 

suspenderet stof og fosfor ned til de krævede lave koncentrationer. 

 

Actifloanlægget består af to ens linjer. I tørvejr er kun en linje i drift ad gangen. Ved højt flow kører de to 

linjer parallelt. 

 

Hver linje består af tre forbehandlingskamre og en lamelseparator (bundfældningstank). I forbehandlingstan-

kene tilsættes hhv. fældningskemikalie, polymer og mikrosand. Efter flokdannelse af partiklerne, ledes van-

det til lamelseparatoren, hvor slamflokkene bundfældes hurtigt og effektivt pga. indholdet af mikrosand. Det 

slutrensede spildevand ledes til udløbsledningen via afløbsrender i toppen af lamelseparatoren og udløbs-

bygværk.  

 

Det bundfældede slam behandles i en hydrocyklon for adskillelse af slam og mikrosand. Mikrosandet genan-

vendes, mens slammet pumpes til tilløb til renseanlæg, før rist og sand- og fedtfang.  

 

Udløbsbygværk og målerbygværk 
 

I udløbsbygværket måles udløbsvandmængden samtidig med, at afløbskvaliteten løbende måles for paramet-

rene total-fosfor, orthofosfat, suspenderet stof og pH. 

 

Der er tale om et traditionelt betonbygværk med overbygning med stålrammer og beklædning med isolerede 

sandwichpaneler. 

 

Målertype: Rørflowmåler 

Prøveudtagningsudstyr til flowproportionale afløbsprøver 
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Analyseudstyr 

Onlinemålere: 

Type: Hach-Lange  

  - Tot-P og PO4-P 

  - Turbiditet 

 

Udløbsledninger 
 

Det nye udledningspunkt fra Stavnsholt Renseanlæg til Furesøen er placeret ca. 65 m fra bredden på ca. 6,5 

meters dybde, se bilag 4. En rørledning er koblet til en 50 meter lang diffuser med 5 udløbsporte. Diffuseren 

er placeret vinkelret på rørledningen parallelt med dybdekurverne og kysten. Den nye udløbsledning blev 

etableret i 2014/2015. Detaljer vedrørende design fremgår af et designnotat udarbejdet af Grontmij for Fure-

sø Egedal Forsyning A/S.   

 

Den tidligere udløbsledning fra renseanlægget til Furesøen er en ø 100 cm betonledning, som starter ved 

renseanlæggets sydvestlige hjørne ved udløbs- og målerbygværk. Herfra i offentligt areal og ca. 31 m ud i 

Furesøen. Udløbsrøret slutter på ca. 1,9 m vanddybde. Ledningen er lagt i 1965, men blev restaureret og 

tætnet i 2015. Den tidligere udløbsledning benyttes stadig i tilfælde af overløb i forbindelse med meget høj 

hydraulisk belastning på renseanlægget. 

 

Slambehandling 

De årligt behandlede slammængder er opgjort i ovenstående anlægsbeskrivelse. 

 

I de anførte slammængder er indeholdt behandling af tilkørt slam fra septic-/trixtanke og samletanke. Disse 

mængder udgør under 3 % af den samlede slammængde. 

 

Som anført tidligere føres bundfældet slam fra forklaringstank samt forafvandet biologisk overskudsslam til 

rådnetanken, hvor det udrådnes ved en temperatur på 32 – 35 C under produktion af biogas (metangas). 

Biogassen opsamles, udjævnes og lagres i en gaslagertank. Biogassen omsættes i en gasmotor til el og var-

me. Eventuel overskudsgas afbrændes i en gasfakkel med skjult flamme. 

 

Produceret varme anvendes p.t. bl.a. til opvarmning af rådnetank. 

 

Efter udrådning ledes slammet til en lagertank og derefter til afvanding i en højtrykscentrifuge. Rejektvandet 

fra afvandingen ledes tilbage til tilløbet til renseanlægget og blandes dermed med råspildevandet inden det 

ledes til forklaringstanken. 

 

Det afvandede slam bliver tilført containere, der efter fyldning bliver kørt til AV-Miljø, hvor slammet bliver 

deponeret.  Deponering på kontrolleret deponi sker som følge af, at slammet ikke opfylder betingelserne for 

udbringning på landbrugsarealer. 

 

Nødstrømsanlæg 
I samme bygning som gasmotoren er der placeret et nødstrømsanlæg i form af en generator, drevet af en 

dieselmotor. Kapaciteten svarer til at alle vitale dele kan forløbe stort set normalt i tilfælde af strømsvigt. 

 

SRO og STAR 
Anlægget styres og overvåges af et traditionelt SRO-anlæg, suppleret med en avanceret online-styring 

(STAR2), som er et styringsprogrammel til optimering af den biologiske og kemiske rensning af spildevan-

det. 
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STAR2 udfører en række sammenhængende procesberegninger på basis af online måling af bl.a. ammoniak, 

nitrat og fosfat i de biologiske procestrin. Ud fra disse procesberegninger optimerer STAR2 løbende proces-

forholdene, således at anlægget til stadighed kan håndtere de altid varierende belastningsforhold.  

 

Mandskabs- og driftsbygningen 
Mandskabsbygningen er indrettet med omklædnings- og badefaciliteter og kontorer for driftspersonalet samt 

med lokaler med styrings- og overvågningsanlæg. 

 

I bygningen findes også et driftslaboratorium, hvor de vigtigste analyser kan udføres. 

 

Endvidere er der et større møderum, der giver mulighed for at modtage skoleklasser, besøgende fra erhvervs- 

og miljøorganisationer m.m. 

 

Øvrige bygninger 
Herudover har renseanlægget en række andre faciliteter så som lager, værksted, garage m.v. i andre bygnin-

ger. 

 

Driftsuheld 
Stavnsholt Renseanlæg er opbygget således, at mange funktioner/komponenter enten er dublerede eller for-

delt på flere enheder for at sikre, at et evt. svigt enten ikke får nogen eller begrænset betydning. 

 

Herudover er anlægget forsynet med eget nødstrømsanlæg, der ved strømsvigt udefra automatisk starter og 

kan forsyne de væsentligste dele af anlægget med strøm. 

 

Hvis et svigt eller uheld indebærer, at der ikke kan eller må tilledes spildevand til anlægget, f.eks. pga. for-

giftningsrisiko, kan tilløbet til renseanlægget lukkes og det hele tilledes sparebassiner, hvor der er mulighed 

for at opsamle op til 1½ døgns normalt spildevandstilløb. Efterfølgende kan det opsamlede vand f.eks. tille-

des i mindre mængder og opblandes i vand, der ikke indebærer forgiftningsrisiko. 

 

Endvidere er anlægget automatisk styret, således at driftsbetingelserne tilpasses det aktuelle spildevand for at 

opnå det bedste renseresultat med de givne betingelser. 

 

Hvis der opstår problemer, der kan give anledning til forringet afløbskvalitet, gives der automatisk alarm til 

døgnvagt, der herefter sørger for afhjælpning snarest muligt. 

 

Som eksempel kan nævnes, at der hvert 20 minut udtages afløbsprøver, der analyseres for total-fosfor og 

orthofosfat. Hvis afløbsværdierne overstiger en fastsat værdi afsendes besked til vagt, der herefter kan fore-

tage korrigerende indgreb. 

 

Opland 
Stavnsholt Renseanlægs opland fremgår af Spildevandsplan for Furesø Kommune 2014 – 2017.  

 

Metaller og miljøfremmede stoffer 
 

På Stavnsholt Renseanlæg er der foretaget en række undersøgelser af det rensede spildevands indhold af en 

lang række metaller og miljøfremmede stoffer, jf. bekendtgørelse nr. 1077 af 9. september 2015 om fastlæg-

gelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, se bilag 5. Der er derudover 
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en række stoffer i bekendtgørelsen, der ikke er foretaget analyse af, enten fordi der ikke findes en analyseme-

tode eller en analysemetode med tilstrækkelig lav detektionsgrænse eller fordi, det ikke er vurderet at være 

relevant, se bilag 6. Der er enkelte stoffer, der vurderes at være relevante, men hvor detektionsgrænsen er for 

høj pt., se bilag 7. I bilag 8 og 9 er anført stoffer, hvor der er miljøkvalitetskrav, der først gælder fra 22. de-

cember 2018. Spildevandet er desuden analyseret for yderligere en række stoffer, som indgik i NOVANA-

programmet på daværende tidspunkt. Disse stoffer er der ikke fastsat miljøkvalitetskrav for, se bilag 10.  

 

Undersøgelserne har vist, at det rensede spildevand generelt overholder miljøkvalitetskravene fastsat i be-

kendtgørelsen. Der er dog enkelte stoffer, hvor der ses en overskridelse. Det drejer sig om metallerne cobolt, 

kobber, nikkel og zink. Der er desuden en række stoffer, hvor der kan være tale om en overskridelse, hvor 

detektionsgrænsen er højere end miljøkvalitetskravet. Det drejer sig om Benzo(g,h,i)perylen/indeno(1,2,3-

cd)pyren, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen/benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, kvik-

sølv, pentachlorbenzen, pyren, sølv og tributyltinforbindelser.  

 

I tabel 8 og 9 er angivet, hvilken fortynding, der maksimalt skal være, for at miljøkvalitetskravet kan over-

holdes. 

 

Stoffer hvor der er konstateret overskridelse af miljøkvalitetskravet Maksimalt krav til fortynding 

Cobolt 4 

Kobber 2 

Nikkel 4 

Zink 4 
Tabel 8 – Stoffer hvor der er konstateret overskridelse af miljøkvalitetskravet 

 

Stoffer hvor detektionsgrænsen er større end miljøkvalitetskravet Maksimalt krav til fortynding 

Benzo(g,h,i)perylen/indeno(1,2,3-cd)pyren 59 

Benzo(a)pyren 59 

Benzo(b)fluoranthen/benzo(k)fluoranthen 59 

Dibenz(a,h)anthracen 10 

Fluoranthen 2 

Kviksølv 4 

Pentachlorbenzen 10 

Pyren 3 

Sølv 3 

Tributyltinforbindelser 20 
Tabel 9 – Stoffer hvor detektionsgrænsen er større end miljøkvalitetskravet 

 

Koncentrationsniveauerne viser, at der eksisterer et fortyndingsbehov på op til en faktor 4 for stoffer, hvor 

der foreligger målinger, og hvor målinger for enkelte stoffer viser overskridelser i forhold til miljøkvalitets-

kravene (kobber, nikkel, kobolt og zink). For stoffer, hvor miljøkvalitetskravet er mindre end detektions-

grænsen, er det maksimale fortyndingskrav op til en faktor 59 for en række PAH’er og op til 20 for tri-

butyltinforbindelser..  
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Begrundelse og vurdering 
 

Begrundelse for vilkår 
 

Udlederkrav og afløbskontrol 

 

Vilkår 1: 

Udlederkravene er ikke ændret i forhold til den hidtil gældende udledningstilladelse. Der er dog tilføjet et 

koncentrationskrav til total-P i overensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsen. Der er også foretaget 

ændringer i antallet af egenkontrolprøver og egenkontrolmetoderne. Det bemærkes, at udlederkravene i vil-

kår 1 alene omfatter det spildevand, der udledes fra renseanlægget. Overløb fra sparebassiner er ikke omfat-

tet.  

 

Prøveantal 

Furesøen er en højt målsat og følsom recipient. Derfor stilles der skærpede krav til udledningen fra Stavns-

holt Renseanlæg i forhold til, hvad der er gældende for andre offentlige renseanlæg, herunder også skærpede 

kontrolkrav. Derfor fastholdes det årlige prøveantal på 24 prøver. Tidligere var der kun krav om 24 årlige 

analyser for kvælstof, ammoniak og suspenderet stof. De øvrige stoffer skulle der kun foretages analyse af 

12 gange om året. Dette ændres, så der skal foretages analyse for alle parametre i alle 24 årlige prøver. Dette 

er i overensstemmelse med hvad, der har været praksis på renseanlægget hidtil. Der er desuden krav om 12 

årlige tilløbsprøver, så renseanlæggets renseeffektivitet kan følges. 

 

Fosfor, kvælstof og vandmængde 

Af hensyn til restaureringstiltagene, der stadig finder sted i Furesøen, er det vigtigt fortsat at begrænse fos-

for- og kvælstofbelastningen fra Stavnsholt Renseanlæg til Furesøen. Restaureringstiltagene er rettet mod 

fosfor, da det netop er søens interne total-P bidrag, som søges begrænset ved iltningsprojektet. Fosfor er et 

konservativt stof, som ikke kan omdannes til forbindelser, der kan fordampe, mens total-N ved denitrifikati-

on kan fjernes som næringssalt fra søen. Søers algevækst betragtes almindeligvis som begrænset af tilgænge-

ligt fosfor, idet de fleste søer ligger i landbrugsoplande, med stor tilførsel af kvælstof. Imidlertid udgør land-

brug mindre end en tredjedel af Furesøs opland, hvoraf en del er ekstensivt drevet. Furesø har desuden tidli-

gere været massivt belastet af husspildevand, der har et højt fosforindhold. Dermed er muligheden for kvæl-

stofbegrænsning til stede i søen.  

Men da total-P belastningen er relativt længst fra den belastning, det er vurderet nødvendig at komme ned på 

for at opfylde søens målsætning, finder kommunen at det er vigtigt, at netop total-P udledningen som års-

mængde begrænses mest muligt, og at renseanlægget ikke udleder mere end 180 kg Total-P/år. Kommunen 

finder derfor, at kravet til fosforudledningen fortsat som udgangspunkt skal stilles som mængdekrav. Som 

det ses i tabel 7 har renseanlægget ikke problemer med at overholde kravet på 180 kilo. Kravet skærpes ikke, 

da der ikke er tiltag i vandplan Hovedvandopland 2.3 Øresund, der kræver dette. Desuden er kravet i forve-

jen skærpet i forhold til, hvad der er gældende for andre renseanlæg, og rensningen er allerede på et højt 

niveau med supplerende rensetrin, der lever op til brugen af bedste tilgængelige teknik (BAT). Der stilles 

dermed ikke krav om yderligere rensetrin på renseanlægget pt. Da det i spildevandsbekendtgørelsen er et 

krav, at kontrollen af bl.a. fosfor sker som transportkontrol i henhold til dansk standard er der som noget nyt 

også stillet et koncentrationskrav til fosfor på 0,15 mg/l for at opfylde bekendtgørelsens krav. På baggrund af 

beregninger med de seneste års fosforkoncentrationer, vurderer kommunen, at renseanlægget ikke vil have 

problemer med at overholde et koncentrationskrav på 0,15 mg/l kontrolleret ved transportkontrol.     

 

For at sikre at belastningen med total-P pr. år ikke overskrides, vurderer kommunen, at der fortsat bør stilles 

strenge krav til kontrollen heraf. Der har hidtil været alkontrol for total-P med 52 (53) puljede flowproporti-

onale ugeprøver. Resultaterne hidtil har dog vist, at der ikke har været problemer med at overholde det årlige 
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mængdekrav på 180 kg total-P. Derudover er der blevet analyseret for fosfor i de 24 årlige døgnprøver. Ren-

seanlægget udtager desuden dagligt en prøve til analyse med eget testkit. Derudover er der installeret en on-

line P-måler ved udløbet. Denne måler udtager en prøve hvert kvarter til analyse. Kommunen mener, at 

Stavnsholt Renseanlæg over en længere årrække har dokumenteret, at de er i stand til at overholde den tillad-

te maksimale udledte mængde fosfor med god margin. Derfor vurderes det, at det ikke længere er nødvendigt 

med den hidtil meget omfattende og omkostningstunge alkontrol for fosfor. I stedet vurderes det at være 

tilstrækkeligt, at der foretages en onlinemåling for total-P i udløbet sammenholdt med de 24 egenkontrolprø-

ver. Den årlige udledte mængde fosfor vil som hidtil være baseret på de 24 årlige døgnprøver i udløbet.  

 

For at sikre, at belastningen med total-N begrænses, er der fastsat et bindende krav til den årligt udledte 

vandmængde på 1,8 mio. m
3
/år bedømt ved alkontrol. Kravet til døgnvandmængden fastholdes på 4900 

m
3
/døgn, bedømt ved transportkontrol. For at så meget opspædet spildevand som muligt renses så optimalt 

som muligt på anlægget, gælder kravene dog ikke i tilfælde af ekstraordinært store døgnregnvandstillednin-

ger eller ekstraordinært store tilledninger i forbindelse med tøbrud. Herved forstås en lokal nedbørsmængde 

på 900 mm pr. år eller derover i henhold til nugældende målemetoder.  

 

Nitrificerende anlæg kan have problemer med at opretholde en optimal kvælstoffjernelse ved temperaturer 

under 6 
o
C. Der er derfor stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden efter Furesø Spildevands anmodning kan 

undtage en prøve fra den årlige kontrolberegning, hvis den gennemsnitlige vandtemperatur i renseanlægget i 

de forudgående 14 dage for prøvetagningen har været under 6 
o
C. For at undtage en prøve skal Furesø Spil-

devand samtidigt dokumentere, at anlægget har været drevet optimalt for at opnå bedst mulig kvælstoffjer-

nelse. Det skal kunne dokumenteres ved hjælp af en kontinuerlig registrering af vandtemperaturen i anlæg-

get, iltindholdet i luftningstanke og pH samt mindst to ugentlige bestemmelser af slamvolumen i luft-

nings/denitrifikationstank.  

 

Ammoniak, suspenderet stof, bundfældeligt stof og nedbør 

Der skal fortsat foretages måling for nedbør og vandmængde samt analyseres for NH3, SS og BS i samtlige 

prøvetagningsdøgn, det vil sige 24. Disse målinger giver tilsynsmyndigheden øget mulighed for at bedømme 

anlægget i situationer, hvor egenkontrollen i øvrigt viser, at dette ikke har fungeret optimalt.  

Kravet til SS består fortsat af dels en maksimalværdi på 50 mg/l dels et krav på 30 mg/l kontrolleret ved 

tilstandskontrol. En overskridelse af et absolut krav på 50 mg/l vil kunne indikere slamflugt fra anlægget. 

Renseanlægget forventes i øvrigt fortsat ikke at få problemer med overholdelse af kravene til suspenderet 

stof. 

 

Ilt, BI5 og COD 

Prøveantallet for de iltforbrugende stoffer BI5 og COD fastholdes. Prøveantallet for ilt følger fortsat kravene 

til COD og BI5. 

 

COD omfatter foruden de stoffer, der indgår i BI5-målingen, en række iltforbrugende stoffer, der ikke er 

hurtigt omsættelige. Der er således ikke tale om stoffer, der om vinteren ved isdækning må forventes at give 

et voldsomt hurtigt iltforbrug ved udledningsstedet. Furesøen har dog gennem mange år har været tilledt 

store mængder af spildevand. Selvom belastningen i Furesøen med langsomt nedbrydelige stoffer, herunder 

stoffer der kan være ophobet i slammet og vandet og eventuelt er toksiske, ikke er nærmere undersøgt, finder 

kommunen det rimeligt, under hensyntagen til vandets lange opholdstid i søen og spildevandets hydraulisk 

set store bidrag til vandudvekslingen, at COD-kravet ikke følger den almindelige kravværdi på 75 mg 

COD/l, og at kravværdien under hensyn til, hvad renseanlægget nemt kan overholde, fastsættes til 40 mg 

COD/l. Kommunen er i denne forbindelse opmærksom på, at der ved COD-måling ikke iltes alle relevante 

organiske forbindelser. 

Da Furesøen om vinteren kan være islagt, finder kommunen bl.a. af hensyn til nærområdet, at renseanlægget 

bør have krav, der begrænser udledningen af iltforbrugende stoffer. Kommunen finder, at udledningen uden 

problemer bør kunne overholde et krav på 10 mg BI5/l. 
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Generelt 

 

Vilkår 2: 

Udledning af slam og/eller flydestoffer i recipienten skal undgås, da dette vil medvirke til, at Furesøen ikke 

vil kunne opfylde den fastsatte målsætning. 

 

Vilkår 3: 

Jf. spildevandsbekendtgørelsen skal renseanlæg med en godkendt kapacitet på 100 PE eller derover kontrol-

leres ved anvendelse af retningslinjerne i den til enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol og 

statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Det samme gælder for koncentrationerne af COD, BI5, total-N og 

total-P, idet standardens beregningsmetode for transportkontrol skal anvendes.  

 

Vilkår 4: 

Da der er krav om prøvetagning i både ind- og udløb, skal der også være mulighed for at tage repræsentative 

prøver disse steder. Der skal også kunne tages af prøver af afløbet fra sparebassinerne, så den samlede ud-

ledning fra renseanlægget kan opgøres. Den flowproportionale prøvetagning i indløbet foretages før sand- og 

fedtfang men på bagrund af kontinuert vandmåling ved målebygværk før forklaringstank. Det er således den 

flowmæssige belastning af det biologiske renseanlæg og dettes forfældningstank, der måles med det indhold 

af stoffer, der findes i spildevandet (inklusive vand fra sparebassinerne) inden rensning i sand- og fedtfang. 

 

Vilkår 5: 

Målinger og prøveudtagning skal som udgangspunkt udføres som akkrediteret, teknisk prøvning af et akkre-

diteret laboratorium efter de krav, der stilles i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Kravet om 

anvendelse af akkrediteret laboratorium til selve prøveudtagningen gælder dog ikke prøveudtagning ved 

overløb og unormal drift, når tiden ikke tillader det. Prøveudtagningen skal i disse situationer foregå repræ-

sentativt og så vidt muligt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen. Transport samt målinger i 

øvrigt skal foretages i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. 

 

Vilkår 6: 

For at kunne kontrollere hvor stor en udledning af næringsstoffer, der sker ved unormal drift, skal anlægget 

tage daglige vandføringsvægtede døgnprøver i afløb og i overløb til recipient til en opgørelse af udledte 

mængder af total-N og total-P. Dette er for, at disse målinger kan indgå i opgørelsen af de årlige udledte 

stofmængder, de disse ellers ikke vil indgå fuldt ud ved kontrollen i afløbet. 

 

Vilkår 7: 

Der stilles vilkår om, at belastningen fra Stavnsholt Renseanlæg, inklusive uheld og overløb m.v. opgøres 

årligt for næringssaltene Total-N og Total-P. Opgørelsen skal ske på baggrund af afløbsprøver og afløbs-

mængdemålinger, ekstraprøver i forbindelse med unormal drift, herunder ved alle overløb til recipient samt 

eventuelt indløbsprøver og indløbsmængdemålinger og on-line målinger taget i forbindelse med driften. Op-

gørelsesmetode og begrundelse herfor skal tydeligt fremgå af den årlige opgørelse. Endvidere skal usikker-

heden angives.  

 

Vilkår 8 – 9: 

Senest den 1. december hvert år skal der til tilsynsmyndigheden sendes tilsynsprogrammet for det efterføl-

gende tilsynsår med en angivelse af datoerne for egenkontrolprøverne og hvilket laboratorium, der skal fore-

stå analyserne. Analyserne skal være jævnt fordelt over året og på forskellige ugedage, de udmeldte datoer 

kan ikke umiddelbart ændres, da de skal være med til at give et så retvisende billede af udledningen som 

muligt. Ændres tilsynsprogrammet efterfølgende, skal det have tilsynsmyndighedens accept først.  

 

Vilkår 10: 

Alle analysedata skal leveres til tilsynsmyndigheden og Furesø Kommune elektronisk senest 14 dage efter 

hver prøvetagning og løbende indberettes til Miljøportalen mindst en gang om måneden. Kopier af analyse-
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resultaterne skal sendes til både tilsynsmyndigheden og Furesø Kommune, da Furesø Kommune er dataan-

svarlig. 

 

Vilkår 11: 

Der skal på renseanlægget foreligge en beredskabsplan, der som minimum beskriver, hvordan anlægget er 

overvåget (alarmer, døgnvagt o.l.), og hvad der vil blive gjort for at sikre recipienten bedst muligt mod foru-

rening i tilfælde af uheld/forgiftning på anlægget – herunder angivelse af tidshorisont for afhjælpning af ned-

brud på mekaniske dele. Desuden skal den medvirke til, at der sker hurtig kommunikation og handling ved 

uheld, som er relateret til kloaknettet. 

 

Driftskontrol 

 

Vilkår 12 – 14: 

Der skal på anlægget alle dage føres driftsjournal over alle væsentlige driftsparametre. Dette for at tilsyns-

myndigheden har mulighed for at få indblik i driften af renseanlægget samt for, at det senere er muligt at gå 

tilbage i tiden og se på data, hvis der opstår f.eks. driftsproblemer, uheld eller uforklarlige analyseresultater.  

Det er væsentligt, at der tages højde for de problemer, der kan opstå for miljøet i søen som følge af uheldssi-

tuationer og driftsstop. Det forudsættes derfor, at renseanlægget stedse optimerer muligheden for at sikre 

renseanlægget mod driftsuheld. Blandt andet af hensyn hertil bør der foretages driftskontrol og føres drifts-

journal hver dag.  

Tilsynsmyndigheden skal underrettes straks ved mundtlig og/eller skriftlig redegørelse ved driftsuheld. 

For at tilsynsmyndigheden har mulighed for at følge historikken på anlægget skal driftsjournalen opbevares 

og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst to år. 

 

Vilkår 15: 

Ved uheld på anlægget skal der kunne kræves en generel karakterisering af spildevandet, og dette kan kræves 

jf. dette vilkår. Det skal bemærkes, at vilkår 6 om udførelse af alle målinger og prøveudtagninger som akkre-

diterede også gælder for prøver, der forlanges i medfør af vilkår 17. Tilsynsmyndigheden bør dog i denne 

forbindelse have mulighed for at se bort fra kravet om anvendelse af akkrediteret laboratorium til selve prø-

veudtagningen, hvis tilvejebringelse af prøver ved akkrediteret laboratorium af tidsmæssige årsager vil bety-

de, at formålet med prøvetagningen forspildes. Tilsynsmyndigheden kan ved driftsforstyrrelser/uheld forlan-

ge, at der udtages og analyseres ekstra prøver, indtil der atter er opnået normal drift. Prøverne vil ikke indgå i 

kontrolberegningerne, når der er tale om en ekstraordinær situation. 

 

Egenkontrol 

 

Vilkår 16 – 20: 

Der skal som egenkontrol udtages det antal udløbsprøver, der er anført i tabel 2 eller fremgår af den til ske-

maet knyttede ”Forklaring” som dokumentation for renseanlæggets afløbskvalitet. Prøverne skal udtages 

som flowproportionale døgnprøver, da disse vurderes at give det mest retvisende billede af udledningen. 

Analyseparametrene er udvalgt af hensyn til recipientens type og sårbarhed. Prøverne til analyse for bund-

fældeligt stof skal af analysetekniske årsager foretages som øjebliksprøvetagning. Indløbsprøverne skal ud-

tages bl.a. for at renseanlæggets effektivitet kan følges. 

Der skal som egenkontrol udtages det antal indløbsprøver, der er anført i tabel 2. Prøverne udtages som flow- 

eller tidsproportionale døgnprøver og analyseres for de i skemaet anførte parametre. 

Planlagte afløbsprøver skal udtages og analyseres uanset eventuelle driftsforstyrrelser/uheld på anlægget. 

Prøverne skal udtages under alle omstændigheder, da de giver det mest korrekte billede af den faktiske be-

lastning af anlægget og evt. Furesøen. 
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Hvis prøvetagningen mislykkes, skal det meddeles tilsynsmyndigheden straks med årsag og ny prøvedato. 

Prøven skal udtages straks eller i samme uge. Dette er vigtigt, fordi prøverne skal være udtaget jævnt fordelt 

over året. 

 

Vilkår 21 – 23: 

Den udledte vandmængde skal registreres dagligt, og kontrolværdien, der skal være mindre end årsmængde-

kravet til vand (”Q”), skal beregnes som summen af alle årets registrerede døgnvandmængder i udløbet. 

Kontrolværdien for årsmængdekravet til total-P skal beregnes som det vandføringsvægtede gennemsnit af de 

24 årlige udløbsprøver for fosfor ganget med årsvandmængden. Koncentrationsværdier for BI5 (modificeret) 

eller andre stoffer, der er opgivet mindre end analysedetektionsgrænsen, skal for at disse kan indgå i kontrol-

beregningerne medregnes med halvdelen af den angivne analysedetektionsgrænse (3xST). Dette er i overens-

stemmelse med Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 63. 

 

Vilkår 24 – 25: 

Målingerne skal være på ufiltrerede døgnprøver henholdsvis øjebliksprøver og transportkontrolkravene skal 

kontrolleres som vandføringsvægtet koncentration. Dette vurderes at give det mest retvisende billede af spil-

dets indholdsstoffer og stofudledningen. 

 

Vilkår 26: 

Hvis tilsynsmyndigheden udtager prøver i afløbet fra renseanlægget, vil disse indgå i kontrolgrundlag for 

udledningskvaliteten. 

 

Vilkår 27 – 28: 

Egenkontrolprøver skal udføres i henhold til den til enhver tid gældende standard for prøvetagning af spilde-

vand (pt. DS/ISO 5667-10:2004) og den til enhver tid gældende vejledning om punktkilder. Jf. den tekniske 

anvisning for punktkilder skal egenkontrolprøverne under udtagning og transport til laboratoriet holdes ned-

kølet til  4 
o
C. Alle prøver skal som udgangspunkt uanset driftsforholdende indgå i beregningerne, jf. DS 

2399. Det vil sige kun åbenlyst fejlagtige data, f.eks. data med analysefejl, kan udgå af kontrollen. 

 

Vilkår 29 – 30: 

Flowmålerne må maksimalt have en usikkerhed på ± 3 % og skal kontrolleres (samt hvis nødvendigt kalibre-

res) mindst én gang årligt, og skriftlig dokumentation herefter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden hvert 

andet år inden udgangen af december måned. Det er vigtigt at flowmålerne måler korrekt, da det er afgøren-

de for opgørelsen af de udledte stof- og vandmængder. 

 

Vilkår 31: 

Furesø Spildevand A/S skal hvert år inden den 15. februar fremsende en opgørelse over mængden af indsiv-

ningsvand til tilsynsmyndigheden. Opgørelsen giver et billede af kloaksystemets tilstand. 

 

Tungmetaller og andre forurenende stoffer og udløbsledning: 

 

Vilkår 32: 

Tidligere skete udledningen fra renseanlægget tæt på bredden umiddelbart uden for rørsumpen på knap 2 

meters dybde og 30 meter fra bredden. Omkring det tidligere udledningspunkt blev det vurderet, at fortyn-

dingen var lille (1- 2 gange) i udløbets umiddelbare nærområde på grund af den lave dybde. Det var også 

kommunens vurdering, at det af hensyn til badevandskvaliteten i nærheden af renseanlæggets udløb var nød-

vendigt at få ført udløbet længere væk fra land. 

 

Ovenstående betragtninger gjorde, at det var nødvendigt at forlænge udløbsledningen både for at opnå en 

større fortynding i forhold til tidligere og for at få udledningen længere væk fra bredden af hensyn til bl.a. 

badende og fiskere.  
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Det nye udledningspunkt fra Stavnsholt Renseanlæg er nu etableret og placeret ca. 65 m fra bredden på ca. 

6,5 meters dybde. En rørledning er koblet til en 50 meter lang diffuser med 5 udløbsporte jævnt fordelt. Por-

tene er positioneret pegende skråt opad i en vinkel på 45° med vekslende udløbsretning Diffuseren er place-

ret vinkelret på rørledningen parallelt med dybdekurverne og kysten. Det var oprindeligt tænkt, at udled-

ningspunktet skulle placeres ca. 100 m fra bredden, og at diffuseren skulle placeres vinkelret på den domine-

rende strømretning, dvs. i umiddelbart forlængelse af rørledningen, men ved etablering af ledningen viste 

sig, at de fysiske forhold ikke tillod dette. Pejling af bunden viste dels ændrede bundkoter i forhold til det 

forventede, dels bløde aflejringer, hvor anlægget skulle funderes. Diffuseren kunne derfor ikke etableres på 

det planlagte sted. Udløbsledningen og det tilhørende diffuserbygværk er derfor etableret på den efter de 

fysiske forhold mest optimale måde. 

  

Fortyndingsforholdene omkring den etablerede diffuser på ca. 6,5 meters dybde i en afstand af 65 meter fra 

land og med en orientering parallelt med bredden og dermed parallelt med den dominerende strømretning er 

undersøgt af Grontmij (2014). Fortyndingsberegningerne er foretaget ved hjælp af CORMIX-modellen. 

CORMIX er udviklet til analyse og forudsigelse af forureningskomponenter i vand som konsekvens af ud-

ledning fra punktkilder. I modellen tages der højde for udledningsgeometri og hydrodynamiske forhold, så-

som udformning af diffuser herunder udledningens impuls og retning, strømforhold i recipienten, vind samt 

densitet i udledningen og recipienten. Der tages ikke højde for evt. variationer i vanddybder i recipienten, og 

der regnes med stationære strømforhold.  

Modellen beskriver primært udløbsfanens geometri og fortyndingsforhold i blandingszonen mellem det ud-

ledte spildevand og vandmasserne i recipienten. Modellen inkluderer også en beskrivelse af spredning af 

udløbsfanen i større afstande (fjernfeltet). Usikkerheden herpå er dog større end i nærfeltet, hvilket bl.a. 

skyldes, at CORMIX benytter antagelse om et konstant strømningsfelt i de omgivende vandmasser.  

Beregningerne med CORMIX repræsenterer en analytisk løsning til de aktuelle fortyndingsforhold, når en 

væske med en given koncentration af et givent stof udledes i den omgivende recipient. Modelberegningen er 

delvist baseret på empiriske datagrundlag for faners udbredelse under specificerede hydrodynamiske forhold. 

Usikkerheden på resultatet af modelberegningen kan derfor være mindre eller større afhængig af de aktuelle 

forhold ved udløbspunktet. 

 

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i tidligere gennemførte beregninger udført af DHI (2009). 

Således er de samme scenarier beregnet, hvad angår variationer i de bestemmende hydrografiske parametre 

mens selve udledningspunktet samt udledningens geometri er ændret.  

De hydrografiske yderpunkter, for hvilke der er foretaget beregninger af fortyndingen af udledt spildevand 

via ledning til Furesøen er angivet nedenfor. For en nærmere beskrivelse af fastsættelse af de hydrografiske 

yderpunkter henvises til DHI (2009).  

 

Der er anvendt følgende parametre i modelberegningerne:  

 
Recipient:  

Manning-ruhed 0,03 m  

Vindhastighed: 0 m/s  

Strømretning: stationær strøm parallel med bredden.  

Strømhastigheden varierer mellem 0,0036 m/s og 0,008 m/s 

 

Udledning:  

Afstand fra bredden: 65 m  

Vanddybde: 6,5 m  

Udløbsmængde: 0,049 m3/s (sommer-middel) og 0,222 m3/s (max. udledning)  

Diffuserlængde: 50 m  

Antal porte: 5  

Udløbsdiameter: 0,1 m  

Porthøjde over bund: 0,5 m  
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Temperaturforskel mellem recipient og spildevand varierer mellem -2 og +2 °C. 

 

Sce-

narie  

Sva-

rer til 

DHI-

scena

na-

rie*  

Ud-

løb  

m
3
/

s  

Strømha-

stighed i 

søen  

m/s  

Tempera-

turforskel  

°C  

Udbredelse af 

initialfortyn-

dingszonen  

m  

Fortynding i 

initialfortyn-

dingszonen  

Fortyn

tyn-

ding 50 

m fra 

udled-

ning  

Fortyn

tyn-

ding 

100 m 

fra 

udled-

ning  

1  C1  0,0

49  

0,008  -  49  5  5  21  

2  C2  0,0

49  

0,008  +2  63  62  59  66  

3  C3  0,0

49  

0,008  -2  63  64  61  66  

4  C4  0,0

49  

0,0036  -  49  5  6  38  

5  C5  0,2

22  

0,008  -  49  5  6  21  

6  C6  0,2

22  

0,0036  -  49  5  6  40  

Tabel 10 - Beregningsresultater for fortyndingsberegninger ved placering af udløbspunkt 65 m fra bredden og diffuser 

parallel med strømretningen. * hvad angår variationer i de bestemmende hydrografiske parametre  

 

Sce-

narie  

Svarer 

til 

DHI-

scena-

rie*  

Ud-

løb  

m
3
/s  

Strømha-

stighed i 

søen  

m/s  

Temperatur-

forskel  

°C  

Udbredelse af 

initialfortyn-

dingszonen  

Fortynding i 

initialfortyn-

dingszonen  

Fortyn-

ding i 

afstand 

af 50 m 

fra ud-

ledning  

1v  C1  0,04

9  

0,008  -  33  53  88  

2v  C2  0,04

9  

0,008  +2  68**  97  92  

3v  C3  0,04

9  

0,008  -2  68**  99  95  

4v  C4  0,04

9  

0,0036  -  33  24  62  

5v  C5  0,22

2  

0,008  -  33  12  19  

6v  C6  0,22

2  

0,0036  -  33  5  14  

Tabel 11 - Beregningsresultater for fortyndingsberegninger ved strømning vinkelret på diffuseren. 

* hvad angår variationer i de bestemmende hydrografiske parametre  

** ved strømning vinkelret på bredden vil udbredelsen af initialfortyndingszonen svare til afstanden til bredden, dvs. 

65 m.  

 

Scenarie 1-6 i tabel 10 er gennemført med den antagelse at strømretningen i søen ved udløbspunktet er paral-

lel med bredden og dermed parallel med diffuseren. Strømretningen er vurderet ud fra en model, der ikke er 

verificeret over for observationer (DHI 2009). Viden om strømningen i udledningsområdet er begrænset og 

spredningsberegningerne er dermed behæftet med betydelig usikkerhed. For at vurdere betydningen af 

strømretningen for fortyndingen er der gennemført beregninger, hvor strømmen løber vinkelret på diffuseren, 
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dvs. vinkelret på bredden, se tabel 11. Det skal her bemærkes, at det ikke er muligt at indregne de ændringer 

i spredningsmønsteret der vil forekomme, når strømmen rammer søbredden.  

 

Det fremgår af resultaterne i tabel 10, at udledning i et punkt 65 m fra bredden med diffuseren orienteret 

parallelt med bredden og strømretningen, giver initialfortyndinger på 5 i tilfælde, hvor der ikke er en tempe-

raturforskel mellem spildevand og det omgivende vand. Scenarie 2 og 3 viser initialfortyndinger på 62-64 og 

dermed, at det er af væsentlig betydning for fortyndingen, hvorvidt der er en temperaturforskel mellem spil-

devand og omgivende vand eller ej.  

De relativt lave fortyndinger skyldes, at der sker en sammenblanding af spildevandsfanerne fra de enkelte 

åbninger i diffuseren som følge af diffuserens placering parallelt med strømretningen. Ændringer i strømha-

stighed og/eller udløbsmængde har i dette tilfælde ingen indflydelse på fortyndingen i initial-

fortyndingszonen.  

I fjernfeltet i en afstand af 100 m fra udløbet ses fortyndinger varierende mellem 21 og 66 i de beregnede 

scenarier.  

For at undersøge strømretningens betydning for fortyndingen er der gennemført supplerende beregninger 

med en strømning vinkelret på diffuseren (Tabel 11). Af resultaterne ses, at initialfortyndingen varierer mel-

lem 5 og 99 og dermed at initialfortyndingen generelt er væsentlig større, da der ikke sker en sammenblan-

ding af spildevandsfanerne fra diffuseren.  

Med den yderst begrænsede viden om strømretningen ved udløbspunktet, må det konkluderes at anvendelse 

af en strømretning parallel med diffuseren i beregningerne giver et konservativt estimat af fortyndingerne, og 

resultaterne dermed beskriver det værst tænkelige tilfælde. Samtidig ses at, ved en ændret strømretning vil 

der forekomme større initialfortyndinger.  

Da viden om strømningen i udledningsområdet er begrænset, og CORMIX-modellen gør det nødvendigt at 

foretage en betydelig simplifikation af forholdene, er spredningsberegningerne behæftet med betydelig usik-

kerhed. Resultaterne kan anvendes til at udlede en størrelsesorden af fortyndingen samt en relativ vurdering 

af indflydelsen af ændrede forhold af udledning og/eller recipient.  

 

Furesøen er del af et Natura 2000-område. I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er nævnt: Stor 

Kærguldsmed, Lys Skivevandkalv, og Stor Vandsalamander. Derudover findes der i Furesøen istidsrelikter i 

form af to arter af krebsdyr - Ferskvandspungreje (Mysis relicta) og ferskvandtangloppen Pallasea 

quadrospinosa. Førstnævnte findes i Danmark kun i Furesøen, mens sidstnævnte også findes i Esrum Sø. 

Ingen af de to arter er specielt nævnt i Natura 2000 planen for 2010 – 2015, eller i vandplanerne. Imidlertid 

må de generelle formuleringer om, at der skal sikres god økologisk tilstand i søen, indebære, at arter som de 

her nævnte i særlig udstrækning skal beskyttes, og potentielle effekter overfor disse bør derfor vurderes.  

 

Hverken Stor Kærguldsmed, Lys Skivevandkalv eller Stor Vandsalamander er rapporteret i relation til selve 

Furesøen, og nærområdet omkring det nye udledningspunkt er vurderet ikke at være optimale habitater for 

disse arter. Derfor er der ikke foretaget nogen yderligere vurdering af eventuelle effekter af kritiske koncen-

trationsniveauer på disse arter.  

De to relikte arter derimod antages i dag at findes udbredt i hele Furesø i de dybere dele omkring og under 

springlaget (Rambøll 2012), og der er derfor foretaget en vurdering af toksiciteten af de stoffer, der er identi-

ficerede som havende kritiske (eller potentielt kritiske) koncentrationsniveauer i udløbet. Toksiciteten er 

undersøgt specifikt i forhold til krebsdyr, baseret på publicerede økotoksikologiske studier.  

For NATURA 2000 naturtyperne for Furesøen kan specielt tilstedeværelsen og udbredelsen af kransnålalger 

anses som en særlig vigtigt art, der har været under tilbagegang i Furesøen i løbet af det forrige århundrede. I 

dag findes kransnålalger primært udbredt i Lille Kalv og i den sydøstlige del af Store Kalv, men med spredte 

forekomster i resten af søen på 4 – 5 m dybde. Derfor er der ligeledes foretaget en vurdering af toksiciteten 

af de stoffer, der er identificeret som havende kritiske (eller potentielt kritiske) koncentrationsniveauer i ud-

løbet. Toksiciteten er undersøgt specifikt for alger, og vurderingen er her ligeledes baseret på publicerede 

økotoksikologiske studier. 

 

Der er målt for 117 forskellige stoffer omfattende tungmetaller, PAH-forbindelser samt en række andre or-

ganiske og uorganiske kemiske forbindelser i udløbet fra renseanlægget.  
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For mange stoffer er der formuleret et miljøkvalitetskrav (grænseværdi) for, hvor høj en koncentration 

vandmiljøet kan tåle. Disse miljøkvalitetskrav kan være afledt i forskellige sammenhænge, men de afledes 

alle stort set efter de samme principper og vil i mange tilfælde være identiske.  

 

De målte afløbskoncentrationer er sammenlignet med stoffets miljøkvalitetskrav. Hvis afløbskoncentrationen 

er under miljøkvalitetskravene, forventes stoffet ikke at udgøre en risiko for hverken Mysis relicta, Palasea 

quadrospinosa og kransnålalgerne. 

 

Der er foretaget en økotoksikologisk vurdering specifikt i forhold til tre arter, to krebsdyr Mysis relicta og 

Pallasea quadrospinosa, der betegnes som istidsrelikter med behov for særlig beskyttelse, samt en gruppe af 

alger, Kransnålalger (Chara sp.), som udgør nøglearter i den naturtype, som er identificeret for Furesø 

(”kransnålalgesø”) i henhold til områdets status som NATURA 2000 område.  

Koncentrationen af de fleste af stofferne i afløbet fra Stavnsholt Renseanlæg er under de koncentrationer, 

hvor det ikke kan udelukkes, at der kan være effekter på de arter, man ønsker at beskytte, nemlig Mysis relic-

ta, Palasea quadrospinosa og kransnålalgerne.  

For kobber kan det imidlertid ikke udelukkes, at der kan være effekter på de undersøgte arter indenfor blan-

dingszonen.  

Udløbskoncentrationen af kobber er lidt over den koncentration, hvor der ikke forventes effekter på Mysis 

relicta, Palasea quadrospinosa og kransnålalgerne.  

 

Udledningen af metaller og andre forurenende stoffer fra renseanlægget må ikke overskride miljøkvalitets-

kravene i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 

grundvand (p.t. bekendtgørelse nr. 1070 af 9. september 2015). De foretagne analyser af miljøfremmede 

stoffer og metaller i udløbet fra Stavnsholt Renseanlæg viser, at der eksisterer et fortyndingsbehov på op til 

en faktor 4 for stoffer, hvor der foreligger målinger (se tabel 8), og hvor målinger for enkelte stoffer viser 

overskridelser i forhold til miljøkvalitetskravene (kobber, nikkel, kobolt, zink). For stoffer, hvor miljøkvali-

tetskravet er mindre end detektionsgrænsen, er det maksimale teoretiske fortyndingskrav op til en faktor 20, 

for visse PAH’er dog en faktor 59 (se tabel 9). PAH’erne vurderes dog ikke at udgøre et problem, da log 

Kow-værdierne for alle de aktuelle PAH’er (log Kow er anført i parentes) benzo(g,h,i)perylen (6,78), in-

deno(1,2,3-cd)pyren (6,58), benzo(a)pyren (6,06), benzo(b)fluoranthen (6,60), benzo(k)fluoranthen (6,84), 

fluoranthen (4,90) og pyren (4,88) alle er et godt stykke over 3. Dvs. at stofferne har en høj til meget høj 

affinitet for organisk stof. Det betyder, at stofferne i stor udstrækning vil binde sig til slammet på rensean-

lægget, og de vurderes derfor ikke at være til stede i udløbet fra renseanlægget i koncentrationer større end 

de respektive miljøkvalitetskrav. 

 

Når man ser bort fra PAH’erne så er det maksimale teoretiske fortyndingsbehov op til en faktor 20 i forhold 

til tributyltinforbindelser. Tributyltinforbindelser vil også hovedsageligt binde sig til slammet på rensean-

lægget (log Kow er mellem 3,1 og 4,1), men ikke i samme udstrækning som PAH’erne. Af forsigtighedshen-

syn vurderes det derfor, at der skal opnås en fortynding på op til 20 gange for, at miljøkvalitetskravene kan 

overholdes i alle situationer. 

  

De fundne koncentrationer af metaller og miljøfremmede stoffer sammenholdt med de beregnede fortyndin-

ger i tabel 10 og 11 gør det derfor nødvendigt at udlægge en blandingszone i overensstemmelse med §§ 12 

og 15 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til 

vandløb, søer eller havet omkring det nye udløbspunkt, da miljøkvalitetskravene ikke med sikkerhed kan 

overholdes i udløbspunktets umiddelbare nærhed i alle situationer.   

 

Der udlægges derfor en blandingszone (se bilag 12), så udledningen lever op til kravene i bekendtgørelsen. 

Udledningen fra Stavnsholt Renseanlæg skal ved kanten af den på bilag 12 viste blandingszone overholde 

miljøkvalitetskravene i bekendtgørelsen, og Furesø Kommune vurderer på baggrund af de foretagne fortyn-

dingsberegninger, at dette vil være tilfældet med en sfærisk blandingszone med en udstrækning med en radi-

us på 100 på den ene led og 50 meter på den anden led omkring udløbspunktet. 
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Blandingszonen er udlagt på baggrund af teknisk notat fra DHI ”Fastlæggelse af blandingszone omkring nyt 

udledningspunkt fra Stavnsholt Rensningsanlæg i Furesø” fra november 2014.  

 

Blandingszonen vil i tilstrækkelig grad tilfredsstille det identificerede fortyndingsbehov på en faktor 20 for 

alle de situationer, der er analyseret i de tidligere rapporterede fortyndingsberegninger.  

 

For at give et bud på, i hvilken grad den foreslåede blandingszone opfylder fortyndingsbehovet på op til 20 

gange, også i de situationer, hvor beregnede fortyndingsforhold ligger tæt på eller under fortyndingskravet, 

er der foretaget en vurdering som beskrevet nedenfor. 

 

Situationer med kritiske fortyndingsforhold ved den fastlagte blandingszone omfatter: 

1) Ved strømretning parallelt med diffuseren ved en strømhastighed i søen på 0,8 cm/s og ingen forskel 

i temperaturen mellem søvand og udledt renset spildevand (scenarier C1 og C5 i tabel 10). Fortyn-

dingen er beregnet til en faktor 21 for begge scenarier. 

2) Ved strømretning vinkelret på diffuseren ved udløbsmængder svarende til en maks. kapacitet af spil-

devandsledningen på 0,222 m3/s (scenarier C5 og C6 i tabel 11). Fortyndingen er beregnet til en fak-

tor på henholdsvis 19 og 14. 

 

Ad. 1) Det bedste eksisterende grundlag for vurdering af strømhastigheder i Furesøen i udledningspunktet på 

6 meters dybde 65 meter fra land, er det hydrauliske modelgrundlag. Modelgrundlaget udgøres af en model 

med en opløsning på 25 meter. Modellen er ikke kalibreret specifikt i forhold til det nye udledningspunkt, 

men det vurderes, at de beregnede gennemsnitlige strømhastigheder er et rimeligt bud på de faktiske forhold. 

I beregningspunktet, der svarer til udledningspunktets placering, er der beregnet gennemsnitlige strømha-

stigheder for perioden juni-august 2009 i 4 og 6 meters dybde på henholdsvis 0,47 og 0,13 cm/s. Dvs. at de 

simulerede gennemsnitlige strømhastigheder ligger på et niveau betydeligt under de 0,8 cm/s, som er grund-

laget for fortyndingsberegningerne i scenarierne C1 og C5. Simulerede strømhastigheder er i stedet på niveau 

med de 0,36 cm/s, som er anvendt i scenarierne C4 og C6, hvor de beregnede fortyndingsfaktorer er hen-

holdsvis 38 og 40, og dermed langt over fortyndingskravet på en faktor 20. 

 

Ad 2) Udnyttelse af den maksimale kapacitet i spildevandsledningen udgør ifølge designnotat udarbejdet af 

Grontmij (Grontmij 2014a) en spildevandsmængde på 200-210 l/s; - lidt mindre end de 222 l/s, der er an-

vendt som grundlag i fortyndingsberegningerne i scenarierne C5 og C6. Situationer, hvor den maksimale 

kapacitet udnyttes, vil typisk være i forbindelse med nedbørshændelser, hvor spildevandsanlægget modtager 

vand fra veje og tage via det fælleskloakerede net. Det betyder sandsynligvis, at koncentrationsniveauerne af 

langt de fleste stoffer i det udledte spildevand til Furesø vil fortyndes i forhold til de koncentrationsniveauer, 

som er grundlaget for de analyserede fortyndingsbehov. Dog muligvis med undtagelse af visse stofgrupper, 

som kan optræde i forhøjede koncentrationer i den regnvandsbaserede afstrømning fra veje og tage. Informa-

tion om koncentrationsniveauer i denne del af afstrømningen, der ledes til Stavnsholt Rensningsanlæg, er 

ikke tilgængelig. Det vides fra andre undersøgelser, at regnvand, der strømmer fra befæstede bymæssige 
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områder, kan have koncentrationer af pyren, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren, der overskrider 

miljøkvalitetskravene. Indholdet af disse stoffer i spildevandet fra Stavnsholt Renseanlæg lå under detekti-

onsgrænsen ved de gennemførte analyser. Denne detektionsgrænse er som tidligere nævnt højere end miljø-

kvalitetskravene. De reelle koncentrationsniveauer i spildevandet fra renseanlægget kendes derfor ikke, og 

på det foreliggende grundlag kan det ikke endeligt afgøres, om koncentrationerne af disse stoffer vil kunne 

blive overskredet i perioder med høje indhold af regnvand. Desuden eksisterer der ikke nogen kendskab til, 

hvor stor en del af tiden rørledningens maksimale kapacitet vil være udnyttet under hændelser med regn-

vandsafstrømning. En antagelse om at regnvandsbaseret afstrømning foregår 10 % af tiden, indikerer dog, at 

der her kan være tale om et ikke helt uvæsentligt bidrag. Det skal dog understreges at rørledingens maksima-

le kapacitet vurderes at være udnyttet i kortere tid end den samlede regnvandsbaserede afstrømning på 10 % 

af tiden, - præcis hvor stor denne andel er vides ikke. Som tidligere nævnt vurderes PAH’erne på baggrund 

af deres fysisk/kemiske egenskaber hovedsageligt at binde sig til slammet i renseanlægget og dermed ikke vil 

forekomme i udløbsvandet i høje koncentrationer. 

   

På baggrund af de foreliggende rapporter og de ovenstående overvejelser, er det kommunens vurdering, at en 

blandingszone i form af en sfærisk zone med en radius på 50 til 100 meter omkring udløbspunktet, i tilstræk-

keligt grad tilfredsstiller det identificerede fortyndingsbehov på en faktor 20 for alle de situationer, der er 

analyseret i de tidligere rapporterede fortyndingsberegninger. I det omfang, at der forekommer nedbørsbetin-

gede bidrag fra veje og tage, er det dog en forudsætning, at koncentrationer af forurenende stoffer i den af-

strømmende nedbør er i en størrelsesorden, der i tilstrækkelig grad sikrer fortynding af det øvrige spildevand 

med minimum en faktor 1,5-2 i de tilfælde, hvor rørledningen ud i Furesø er fuldt belastet.  

Krav til fortyndingsbehovet vil muligvis reduceres, hvis der foretages nye målinger af de stoffer, hvor for-

tyndingsbehovet er fastlagt ud fra de målinger, der ligger under detektionsgrænsen, og hvor detektionsgræn-

sen overstiger miljøkvalitetskriteriet. Det gælder specielt for tributyltinforbindelser, hvor det teoretiske for-

tyndingsbehov er 20. Tributyltinforbindelser vurderes dog ikke at være almindeligt forekommende i regn-

vand og vurderes dermed ikke at udgøre et problem. Når der ses bort fra det teoretiske fortyndingskrav for 

tributyltin, vil der maksimalt skulle opnås en fortynding på en faktor 10. Derved vil den foreslåede afgræns-

ning af blandingszonen være tilfredsstillende for alle analyserede situationer.  

Vurdering af Furesøens tilstand, internationale naturbeskyttel-
sesområder og strengt beskyttede arter 
Den hidtil gældende tidsbegrænsede udledningstilladelse til Stavnsholt Renseanlæg i afgørelse fra Miljøkla-

genævnet af 2. november 2001 bygger på en forudsætning om, at der blev gennemført restaureringstiltag i 

Furesøen. Nævnet fandt, at der på det foreliggende grundlag kunne meddeles en tidsbegrænset tilladelse til 

spildevandsudledningen, gældende indtil 1. januar 2010, og således at Frederiksborg Amt (nu Furesø Kom-

mune) i rimelig tid inden tilladelsens udløb kunne foretage en fornyet vurdering af sagen i samarbejde med 

øvrige berørte myndigheder. Nævnet var opmærksomt på, at iltningsprojektet eventuelt ikke er afsluttet på 

tidspunktet for revurdering af sagen, og at projektet sandsynligvis i et vist omfang måtte videreføres efter 

dette tidspunkt også som en art plejeforanstaltning med henblik på at fastholde opnåede forbedringer af 

vandkvaliteten. Nævnet fandt imidlertid ikke, at dette forhold var til hinder for, at der ved daværende afgø-

relse kunne tages hensyn til projektet. Det var endvidere nævnets forventning, at Frederiksborg Amt (nu 

Furesø Kommune) ved udløbet af tidsbegrænsningen for tilladelsen ville have et tilstrækkeligt grundlag til at 

vurdere omfanget af renseanlæggets og sparebassinernes belastning af søen og et forbedret grundlag for at 

vurdere, om målsætningen – især i relation til sigtdybdekravet – kan opfyldes trods fortsat udledning fra 

renseanlægget. 

 

I 2003 blev restaureringsprojektet for Furesøen igangsat. Projektet havde to hovedelementer: 

 

 Tilførsel af ilt til bundvandet for primært at forhindre frigivelse af de store mængder fosfor, der er bundet 

i sedimentet og sekundært for at forbedre forholdene for bundfauna og fisk 

 Manipulering af fiskebestanden ved selektiv opfiskning af især skaller og brasen.  
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Som led i restaureringen af Furesø er der derfor siden 2003 udledt rent ilt til bundvandet tre steder i søen i 

sommerhalvåret. Ilttilførslen søges styret således, at der er ilt nok i bundvandet til, at fosfor forbliver bundet i 

sedimentet, men uden at der opstår unaturligt høje iltkoncentrationer. Siden 2007 har Furesø Kommune stået 

for driften af iltningsanlægget. 

 

Det overordnede mål med restaureringen af Furesø er på sigt at genskabe den tilstand, søen havde i år 1900. 

Dette mål er præciseret i følgende målbare delmål: 

 

1. Der skal skabes gode levevilkår for dyrelivet under springlaget. Det vil sige, at iltindholdet ikke må være 

under 6 mg/l.  

2. Sigtdybden skal være større end 4 meter som gennemsnit i sommerperioden. 

3. Der må ikke forekomme opblomstringer af blågrønalger. 

4. Undervandsvegetationen skal igen kunne vokse på dybder større end 6 meter.  

5. Det årsgennemsnitlige fosforindhold i overfladevandet skal være mindre end 40 µg/l. 

6. Der skal være en balanceret fiskefaunasammensætning. 

7. De tilbageværende reliktkrebs skal forekomme i levedygtige bestande.  

 

Hertil kan tilføjes, at klorofylindholdet i Furesø i henhold til vandplanen for Øresunds opland højst må være 

12 µg/l, svarende til et fosfor- og kvælstofindhold på maksimalt hhv. 25 µg/l og 0,33 mg/l.  

 

Desuden indgår Furesø i EF-habitatområdet H123 "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov", samt EF-

fuglebeskyttelsesområde F109 "Furesø med Vaserne og Farum Sø", der er en del af det europæiske Natura 

2000 netværk. Søen er med på habitatområdets udpegningsgrundlag som naturtype 3140 Kalkrige søer og 

vandhuller med kransnålsalger og naturtype 3150 (Næringsrige søer og vandhuller medflydeplanter eller 

store vandaks) og er dermed underlagt særlig beskyttelse mod forringelse. 

 

En detaljeret gennemgang af udviklingen i forhold til de syv delmål kan ses i bilag 11. 

 

Siden iltningsprojektet og fiskemanipulationen startede i 2003 findes nu så lange måleserier både før og efter 

indgrebene for de vandkemiske parametre, at det er muligt forsigtigt at konkludere på resultaterne. For 

planktonsammensætning, vegetationsudbredelse og fiskeundersøgelser er måleserierne ikke så komplette, 

men det er alligevel også her muligt, at drage nogle konklusioner om udviklingen ved sammenligning med 

perioden før restaureringsindgrebene startede. 

 

Flere af delmålene for Furesøs udvikling har gennemgået en positiv udvikling siden 2003. Enkelte af forbed-

ringerne skyldes uden tvivl iltningen, mens andre bedst tolkes som en fortsættelse af den udvikling, der alle-

rede foregik inden indgrebet.   

 

 Som en direkte effekt af den fortsatte iltning er der nu mere end 4 – 6 mg ilt/l under springlaget i den 

kritiske sommerperiode.   

 

 Dyrelivet på bunden er ikke undersøgt siden 2006, men havde da som følge af de forbedrede iltforhold 

undergået en positiv udvikling i både biomasse og diversitet, og i hvert fald den ene af de to tilbagevæ-

rende reliktkrebs havde bredt sig til større dybder. Der er ingen grund til at tro, at denne positive udvik-

ling ikke er fastholdt. 

 

 De forbedrede iltforhold betyder, at et større bundareal og et større vandvolumen med et rigere fødeud-

bud er tilgængelig for fiskene. Efter en selektiv opfiskning af skidtfisk (især skalle og brasen) i årene 

2003 – 2006 havde fiskebestanden opnået en gunstig sammensætning, og især aborren så ud til at have 

konsolideret sig. Denne udvikling ser i undersøgelsen fra 2012 til i at være fortsat for aborrens vedkom-

mende, men biomassemæssigt ser brasen og skalle ud til at være på vej frem. En balanceret fiskebestand 
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med færre skidtfisk og flere rovfisk kan via fødekædeeffekter betyde mindre planteplankton og dermed 

klarere vand.  

 

 Det var forventet, at en af de væsentligste effekter af iltningen af bundvandet ville være en reduktion af 

fosforfrigivelsen fra sedimentet i de iltfri sensommerperioder og dermed en reduktion af det generelle 

fosforniveau i Furesøen. Frigivelsen af fosfor fra sedimentet var i årene inden 2003 faldet støt, og det 

umiddelbare fald i frigivelsen, der skete efter 2003, var ikke større, end det der tilsyneladende ville være 

nået, hvis man fremskrev det hidtidige fald med 2 – 3 år. Frigivelsen har siden varieret en smule, men 

uden en tydelig retning.  Det totale fosforniveau fortsatte også den hidtidige trend med et lille fald i årene 

efter 2003, men det er siden steget en smule og er nu tilbage på niveauet, før iltningen startede. Dette ni-

veau er mere end dobbelt så højt, som det mål der oprindeligt blev sat for restaureringen, og mere end tre 

gange så højt som det mål (25 µg/l), vandplanen har opstillet for 2015. 

 

 Det generelle kvælstofniveau (total-kvælstof) har udvist mindre fald over tid, men med stigninger i år 

med blågrønalgeblooms. Faldet efter 2003 er ikke stort, og der har været tendens til en ganske lille stig-

ning i de senere år, men niveauet er alligevel lavere, end det har været i mere end 30 år. Dette kan blot 

være et udtryk for den langsigtede udvikling i søen efter nedsættelse af belastningen, men det kan også 

være hjulpet på vej af en øget denitrifikation som følge af iltningen. Sidstnævnte understøttes af, at der er 

sket et fald i niveauet af uorganisk kvælstof i overfladen siden iltningen startede. Der er ikke sket et til-

svarende fald i niveauet af uorganisk fosfor. 

 

 Klorofylkoncentrationen (dvs. algemængden) varierer meget fra år til år, men trenden har været faldende 

siden starten af 1990'erne, og denne trend er fortsat efter 2003. Sommerklorofylkoncentrationen nåede et 

foreløbigt minimum i 2007 – 2009, hvor de kommende krav om <12 µg/l var opfyldt i tre år i træk. Si-

den har klorofylniveauet været over niveau, men om det blot er et "naturligt" udsving, som udtryk for at 

niveauet endnu ikke har stabiliseret sig, er det for tidligt at udtale sig om. 

 

 Sigtdybden er tæt koblet til klorofylkoncentrationen og har derfor, set over en 20-årig periode, været 

stigende. Trenden er dog mindre tydelig end for klorofyl, men efter mere end 10 år uden positiv udvik-

ling, øgedes sommersigtdybden efter 2006 (der til gengæld var det dårligste år siden 1993) til et hidtil 

uset maksimum på 5,2 m i 2008, og målet om mindst 4,0 m sommersigt var opfyldt i 4 år i træk. Siden 

2008 har sigtdybden dog været faldende og var i 2011, 2012 og 2015 tilbage på niveauet fra før 2006.  

 

 Udbredelsen af bundvegetation er via lysnedtrængningen tæt koblet til sigtdybden, og bundvegetationens 

dybdegrænse har udviklet sig meget positivt fra et lavpunkt på 2 – 3 meter i starten af 1990'erne til over 

13 meter i 2008. Selvom sigtdybden siden er reduceret er målet om en dybdegrænse på mere end 6 m 

stadig opfyldt. Det har det faktisk været siden 1998, bortset fra årene 2003 og 2006. Selv om der skete et 

alvorligt tilbageslag i 2006, er det positivt og overraskende, at dybdegrænsen allerede to år efter var øget 

med hele 10 meter. Det tyder på et velegnet sediment og en god frøbank og viser, at vegetationen hurtigt 

kan medvirke til at konsolidere en positiv udvikling. 

 

 De 3 – 4 "gode år" fra 2007 til 2009 med lavt klorofylniveau, stor sigtdybde og (i det omfang det er målt) 

stor dybdeudbredelse af vegetation er ikke afspejlet i næringssaltniveauerne. Ændringen kan i stedet væ-

re en effekt af den ændrede fiskebestand, og de seneste års stigende klorofyl og faldende sigt kan så tol-

kes som, at ændringen ikke har været permanent, og at fiskebestanden er faldet tilbage til den tidligere 

sammensætning. Det er svært at vide på basis af den reducerede fiskeundersøgelse fra 2012, og det er 

især svært at vide, hvordan fiskebestanden har varieret i de sidste 5 år uden undersøgelser. 

 

Udviklingen i Furesø efter restaureringsindgrebene stemmer godt overens med de generelle erfaringer fra 

tilsvarende projekter i Danmark og i udlandet. Ilttilførsel til bundvandet medfører forbedrede iltforhold, og 

en reduktion i ammoniak- og fosforkoncentration i bundvandet, mens der sjældent sker forbedringer i over-

fladevandet, med mindre der samtidig sker en reduktion af den eksterne belastning. Opfiskning af fredfisk 
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kan ofte give tydelige effekter på vandkvaliteten i de første 2 – 6 år, hvorefter de fleste søer "falder tilbage". 

Fosforkoncentrationen og den eksterne belastning er også her afgørende for, om der opnås permanente effek-

ter. På den anden side, hvis belastningen er lav nok, er behovet for fiskemanipulation mindre, idet fiskebe-

standen forholdsvis hurtigt reagerer på et lavere fosforniveau. 

 

Furesø Kommune vurderer fortsat, at Stavnsholt Renseanlæg kan udlede til Furesøen i de koncentrationer og 

mængder, der fremgår af tabel 1. Furesø Kommune vurderer desuden, at iltningen af Furesøen bør fortsætte 

indtil videre. Det vurderes, at der ikke pt. er basis for at skærpe kravene til udledning af næringsstoffer yder-

ligere. Dette skyldes, at der ikke er krav om dette i forslag til vandplan Hovedopland 2.3 Øresund, samt at 

renseanlægget allerede i dag renser især fosfor så effektivt, at den udledte koncentration er lavere, end hvad 

der måles i naturlig afstrømning og i regnvand fra befæstede arealer. Det vurderes desuden at rensningen 

allerede i dag foregår efter principperne om bedste tilgængelig teknik (BAT).  

 

Dokumenter i sagen 
 Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedrørende spildevandsudledning fra Stavnsholt Renseanlæg i Furesøen 

af 2. november 2001. 

 Ansøgning om fornyet udledningstilladelse af 10. januar 2011. 

 Fastlæggelse af blandingszone omkring nyt udledningspunkt fra Stavnsholt Rensningsanlæg i Furesø. 

DHI. November 2014. 

 Stavnsholt Renseanlæg, Fortyndingsberegninger, Grontmij, juni 2014. 

 Furesø miljøtilstand 2012. Grønlands Naturinstitut. Juli 2013 

 Udledning af miljøfremmede stoffer og metaller fra Stavnsholt Renseanlæg i Furesø. Vurdering af for-

tyndingsforhold samt påvirkning af Natura 2000-området. DHI. December 2012. 

 Furesøs miljøtilstand 2007 – 2011. Rambøll. Februar 2012.  

 Fortyndingsberegninger ved udledning fra Stavnsholt Renseanlæg i Furesøen. DHI. November 2009. 

 Bemærkninger til udkast til udledningstilladelse til Stavnsholt Renseanlæg fra Furesø Egedal Forsyning 

A/S af 21. oktober 2013. 

 Bemærkninger til udkast til udledningstilladelse til Stavnsholt Renseanlæg fra Furesø Egedal Forsyning 

A/S af 10. december 2015. 



 

 

Bilag 1 – Oversigtsfoto 
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Bilag 2 – Renseanlæggets indretning 
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Bilag 3 – Flowdiagram 
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Bilag 4 – Ny udløbsledning 
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 Bilag 5 – Stoffer med miljøkvalitetskrav, hvor der foreligger analyser  

CAS-nr. Stof/stofgruppe Miljøkvalitetskrav 

µg/l 

Koncentration i udløb 

µg/l 

Furesøen 

µg/l 

Bemærkninger 

79-34-5 1,1,2,2-tetrachlorethan 70 < 0,1 -   

540-59-0 1,2-dichlorethylen 6,8 < 0,02 -   

87-65-0 2,6-dichlorphenol 3,4 < 0,01 -   

59-50-7 4-chlor-3-methylphenol (PCMC) 9 < 0,01 -   

83-32-9 acenaphthen 3,8 < 0,01 < 0,01 – < 0,03   

208-96-8 acenaphthylen 1,3 < 0,01 -   

120-12-7 Anthracen 0,1 < 0,01    

7440-36-0 Antimon 113, opløst 1,5 (opløst) < 0,2 (opløst)   

7440-38-2 Arsen 4,3, opløst 0,16 (opløst) 0,79 – 1,2 (opløst)   

7440-39-3 Barium 9,3, opløst, tilføjet 1,6 (opløst) 22 (opløst)   

25057-89-0 Bentazon 45 < 0,01 < 0,01   

56-55-3 Benz(a)anthracen 0,012 < 0,01 -  

71-43-2 Benzen 10 < 0,02 -   

50-32-8 Benzo(a)pyren 0,00017 < 0,01 < 0,01 – < 0,03 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 59. log Kow for stoffet er 6,06. Stoffet vurderes 

derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

205-99-2/207-08-

9 

Benzo(b)fluoranthen/Benzo(k)fluoranthen 0,00017 

 

< 0,01 < 0,01 – < 0,03 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 59. log Kow for stofferne er 6,60/6,84. Stofferne 

vurderes derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

191-24-2/193-39-

5 

Benzo(g,h,i)perylen/Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,00017 < 0,01 < 0,01 – < 0,03 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 59. log Kow for stofferne er 6,78/6,58. Stofferne 

vurderes derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

80-05-7 Bisphenol A (2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan) 0,1 < 0,1 -   

7439-92-1 Bly           1,2, opløst, tilføjet 0,033 – 0,12 (opløst) 

0,078 (gennemsnit) 

< 0,025 – 0,22 (op-

løst) 

  

7440-42-8 Bor 94, opløst, tilføjet 20.000, opløst, øvre værdi 50 – 170 (opløst) 

105 (gennemsnit) 

80 (opløst)   

85-68-7 butylbenzylphthalat (BBP) 7,5 < 0,1 -   

7440-43-9 Cadmium og cadmiumforbindelser ≤ 0,08, tilføjet < 0,004 (opløst) < 0,004 – 0,03 (op-

løst) 

  

7440-47-3 Chrom  

Cr VI  

Cr III 

3,4, opløst 

4,9, opløst 

Chrom, total: 0,3 – 0,62 

(opløst) 

0,45 (gennemsnit) 

Chrom (VI): < 3 (opløst) 

Chrom (III): < 0,3 – < 

0,44 (opløst) 

Chrom, total < 0,004 

(opløst) 

  

218-01-9 Chrysen 0,014 < 0,01 µg/l < 0,01 – < 0,03   

7440-48-4 Cobolt 0,28, opløst, tilføjet 0,0,023– 2,4 (opløst) 

1,16 (gennemsnit) 

0,14 (opløst) Overskridelse af miljøkvalitetskrav. 

Krav til fortyndingsfaktor – max. 4. 

anvendes ikke 

50-29-3 

DDT i alt  

para-para-DDT 

0,025 

0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01   

103-23-1 di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA) 0,7 < 0,1 -   

117-81-7 Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 1,3 < 0,1 – 0,18 < 0,5 – < 1   
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0,12 (gennemsnit) 

53-70-3 dibenz(a,h)anthracen 0,0014 < 0,01 < 0,01 – < 0.03 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 10. log Kow for stoffet er 6,86. Stoffet vurderes 

derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

84-74-2 dibutylphthalat (DBP) 2,3 < 0,1 -   

75-09-2 Dichlormethan 20 < 0,2 -   

330-54-1 Diuron 0,2 0,027 – < 0,03 

0,021 (gennemsnit) 

< 0,01 – 0,03   

100-41-4 ethylbenzen 20 < 0,02 -   

206-44-0 Fluoranthen 0,0063 < 0,01 < 0,01 – < 0,03 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 2. log Kow for stoffet er 4,90. Stoffet vurderes 

derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

86-73-7 fluoren 2,3 < 0,01 < 0,01 – < 0,03   

50-00-0 formaldehyd 9,2 tilføjet 0,25    

7440-50-8 kobber (Cu) 1, opløst, tilføjet 12, opløst, øvre værdi < 0,04 – 15 (opløst)  

2,0 (gennemsnit) 

0,34 – 0,53 (opløst) 

0,42 (gennemsnit) 

Overskridelse af miljøkvalitetskrav. 

Krav til fortyndingsfaktor – max. 2. 

7439-97-6 Kviksølv og kviksølvforbindelser 0,05 tilføjet < 0,2 (total) 0,0008 – 0,0085 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 4. 

68411-30-3 LAS 54 < 25 < 2 – < 3   

7439-96-5 mangan 150, opløst, tilføjet 13 – 47 (opløst) 

30 (gennemsnit) 

5 (opløst)   

1634-04-4 methyl-tertiær-butyl Ether (MTBE) 10 0,055 – 0,11 

0,083 (gennemsnit) 

< 0,1 – 0,5   

7439-98-6 molybdæn (Mo) 67, opløst 0,82 (opløst) 0,31 (opløst)   

81-15-2 moskusxylen 0,11 < 0,1 -   

91-20-3 Naphthalen 2 < 0,02 < 0,01 – 0,18   

7440-02-0 nikkel og nikkelforbindelser 4, opløst, tilføjet 0,16 – 100 (opløst) 

13,0 (gennemsnit) 

0,07 – 0,46 Overskridelse af miljøkvalitetskrav. 

Krav til fortyndingsfaktor – max. 4. 

104-40-5 Nonylphenol (4-nonylphenol) 0,3 < 0,2 – 0,39 

0,25 (gennemsnit) 

< 0,05 – < 0,1   

140-66-9 Octylphenol ((4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-

phenol)) 

0,1 < 0,1    

608-93-5 Pentachlorbenzen 0,007 < 0,01 – < 0,05 < 0,02 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav.  

Anvendes ikke i DK i dag, så ikke sandsynligt at det forekommer i koncentrationer større 

end MKK. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 10.  

87-86-5 Pentachlorphenol 0,4 < 0,01 -   

85-01-8 phenanthren 1,3 < 0,01 µg/l < 0,01 – < 0,03   

108-95-2 phenol 7,7 < 0,01 – < 0,04 -   

129-00-0 pyren 0,0046 < 0,01 < 0,01 – < 0,03 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 3. log Kow for stoffet er 4,88. Stoffet vurderes 

derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

7440-24-6 strontium 210, tilføjet 230 – 240 

235 (gennemsnit) 

180 (opløst)   

440-22-4 sølv 0,017, opløst, tilføjet < 0,05 (opløst) < 0,05 (opløst) Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 3. 

127-18-4 Tetrachlorethylen 10 < 0,02 -   

56-23-5 tetrachlormethan 10 < 0,02 < 0,02 – 0,04   
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7440-28-2 thallium 0,48, opløst, tilføjet < 0,1 (total) 0,08 (opløst)   

108-88-3 toluen 74 < 0,02 -   

36643-28-4 Tributyltinforbindelser (tributyltin-kation) 0,0002 < 0,004 - Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

Teoretisk krav til fortyndingsfaktor – max. 20. log Kow for stofgruppen er 3,1-4,1. Stof-

gruppen vurderes derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

79-01-6 Trichlorethylen 10 < 0,02 -   

67-66-3 Trichlormethan 2,5 < 0,02 < 0,02 – < 0,04   

126-73-8 tri-n-butylphosphat 82 0,08 – 0,2 

0,14 (gennemsnit) 

-   

115-86-6 triphenylphosphat (TPP) 0,74 < 0,02 – 0,022 

0,016 (gennemsnit) 

-   

13674-84-5 tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphat (TCPP) 640 0,13 – 0,16 

0,15 (gennemsnit) 

-   

7440-62-2 vanadium 4,1, opløst, tilføjet < 0,05 (opløst) 0,3 (opløst)   

1330-20-71 xylener (o-, p- og m-xylen) Σ = 10 < 0,02 µg/l -   

7440-66-6 zink (Zn) 3,1, opløst, tilføjet <0,5 – 15 (opløst) 

8,5 (gennemsnit) 

< 0,5 – 0,9 (opløst) 

< 0,01 – < 0,03 

Overskridelse af miljøkvalitetskrav. 

Krav til fortyndingsfaktor – max. 3. 

 

Bilag 6 – Stoffer med miljøkvalitetskrav, hvor der ikke foreligger analyse, og hvor det ikke vurderes relevant 

CAS-nr. Stof/stofgruppe 

                                                                                                                                                                             

Miljøkvalitetskrav 

µg/l 

Bemærkninger 

71-55-6 1,1,1-trichlorethan 21 Der er ikke tilsluttet afværgevand med chlorerede opløsningsmidler til Stavnsholt Renseanlæg. Vurderes derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være 

relevant. 

75-34-3 1,1-dichlorethan 10 Der er ikke tilsluttet afværgevand med chlorerede opløsningsmidler til Stavnsholt Renseanlæg. Vurderes derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være 

relevant. 

75-35-4 1,1-dichlorethylen 6,8 Stoffet har indgået i NOVA-programmet og ikke fundet i koncentrationer > MKK (29 renseanlæg). Der er ikke tilsluttet afværgevand med chlorerede opløsningsmidler til Stavnsholt 

Renseanlæg. Vurderes derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være relevant. 

288-88-0 1,2,3-triazol 64 Vurderes derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være relevant. 

106-93-4 1,2-dibromethan 0,002 Indgår i NOVANA og ikke fundet ikke koncentrationer > MKK (17 renseanlæg). Der er ikke tilsluttet afværgevand med chlorerede opløsningsmidler til Stavnsholt Renseanlæg. Vurde-

res derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være relevant. 

107-06-2 1,2-dichlorethan 10 Stoffet har indgået i NOVA/NOVANA men stoffet ikke er fundet i udløbet i koncentrationer over detektionsgrænsen (44 renseanlæg). Der er ikke tilsluttet afværgevand med chlorerede 

opløsningsmidler til Stavnsholt Renseanlæg. Vurderes derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være relevant. 

97-00-7 1-chlor-2,4-dinitrobenzen 

(DNCB) 

5 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

90-13-1 1-chlornaphtalen; 2-

chlornaphtalen 

Σ = 2,7 Stofferne har indgået i NOVA, men er ikke fundet i koncentrationer > MKK (32 renseanlæg). Vurderes derfor ikke at være relevant. 

2008-58-4 2,6-dichlorbenzamid (BAM) 78 Nedbrydningsprodukt af dichlobenil, som blev forbudt i DK i 1997. Der tilledes ikke afværgevand med BAM til Stavnsholt. Vurderes ikke at være relevant. 

615-65-6 2-chlor-p-toluidin 0,62 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

445-29-4 2-fluorbenzosyre 900 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

95-74-9 3-chlor-p-toluidin 0,62 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

89-63-4 4-chlor-2-nitroanilin 1 Stofferne har indgået i NOVA, men er ikke fundet i koncentrationer > MKK (32 renseanlæg). Vurderes ikke at være relevant. 
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107-02-08 Acrolein (acrylaldehyd) 0,1 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Opløsningsmiddel og pesticid. Letnedbrydeligt. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

15972-60-8 Alachlor 0,3 Herbicid. Har ikke været benyttet i DK siden 1986. Vurderes ikke at være relevant. 

26787-78-0 Amoxcillin 0,078 Antibiotikum og dambrugsstof. Med i NOVANA, men kun for dambrug. Vurderes ikke at være relevant. 

118-92-3 Anthranilsyre 19,4 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

1912-24-9 Atrazin 0,6 Herbicid. Har ikke været benyttet i DK siden 1994.  Vurderes ikke at være relevant.   

94-09-7 Benzocain 7,2 Antibiotikum og dambrugsstof. Med i NOVANA, men kun for dambrug. Vurderes ikke at være relevant. 

65-85-0 Benzoesyre 90 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Stoffet er letnedbrydeligt og forventes ikke, at forekomme i koncentrationer større end miljøkvalitetskravet i udløbet.  

100-51-6 Benzylalkohol 360 Letnedbrydeligt. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

98-87-3 Benzylidenchlorid (alfa, alfa-

dichlortoluen) 

0,21 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

3844-45-9 Brilliant Blue 96 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

7722-84-1 Brintoverilte 10, tilføjet Ingen analysemetode. Meget reaktivt. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

85535-84-8 C10-13-chloralkaner 0,4 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

79456-26-1 Chlampyr 0,08 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof.   

29091-09-6 Chlonibenz 

(2,4-dichloro-3,5-dinitro-

benzotrifluorid) 

0,0006 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof.    

57-15-8 

1320-66-7 

Chlorbutanol 

  

130 Dambrugsstof. Vurderes ikke at være relevant. 

79-11-8 Chloreddikesyre (MCAA) 0,58 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

470-90-6 Chlorfenvinphos 0,1 Insekticid. Har ikke været solgt i DK siden 2001. Ingen analysemetode. Vurderes ikke at være relevant. 

126-99-8 Chlorpren (2-chlorbuta-1,3-

dien) 

32 Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

2921-88-2 Chlorpyrifos (chlorpy-

rifosethyl) 

0,03 Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. Cheminovastof. 

56-72-4 Coumaphos 0,0007 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

309-00-2 

60-57-1 

72-20-8 

465-73-6 

  

Cyclodiene pesticider: 

aldrin 

dieldrin 

endrin 

isodrin 

Σ = 0,01 Vurderes ikke at være relevant. 

Stofferne har indgået i NOVA, men er ikke fundet i koncentrationer over MKK på 32 renseanlæg.  

69045-84-7 Dichlopyr 0,53 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

91-94-1 Dichlorbenzidiner 

(3,3´dichlorbenzidin), (DCB) 

0,001 Ingen analysemetode. 3,3´dichlorbenzidin. 

15165-67-0 Dichlorprop-p (dichlorprop) 34 Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 
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342-25-6 Difluorbenzophenon 0,082 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

68-12-2 Dimethylformamid 22.800 Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

576-26-1 

105-67-9 

108-68-9 

95-65-8 

526-75-0 

95-87-4 

1300-71-6 

Dimethylphenol 

(6 isomere af dimethylphenol) 

Σ = 13,1 Målt på 4 renseanlæg. Ikke fundet i koncentrationer > MKK.  Vurderes ikke at være relevant. 

75-18-3 Dimethylsulfid 15 Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

115-29-7 Endosulfan 0,005 Insekticid. Har ikke været solgt i DK siden 1994. Vurderes ikke at være relevant. 

76639-94-6 Florfenicol 9 Dambrugsstof. Med i NOVANA, men kun for dambrug. Vurderes ikke at være relevant.   

79622-59-6 Fluazinam 0,29 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

462-06-6 Fluorbenzen 7,4 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

88374-05-04 Fluorphenyl epoxy ethan 

(FOX) 

0,048 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

76674-21-0 Flutriafol 31 Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

118-74-1 Hexachlorbenzen - Stoffet er forbudt i DK – på nær i laboratoriekemikalier. Stoffet har indgået i NOVA, men er ikke fundet i koncentrationer > MKK på 33 kommunale renseanlæg. Vurderes ikke at være 

relevant.   

608-73-1 

58-89-9 

Hexachlorcyclohexan 

(herunder alle isomerer og 

lindan) 

0,02 Insekticid. Har ikke været solgt i DK siden 1994. Stoffet har indgået i NOVA, men er generelt ikke fundet i koncentrationer > MKK på 32 kommunale renseanlæg. Vurderes ikke at 

være relevant. 

98-82-8 Isopropylbenzen (cumene) 22 Stoffet har indgået i NOVA, men er ikke fundet i udløbet i koncentrationer > MKK på 31 kommunale renseanlæg. 

34123-59-6 Isoproturon 0,3 Herbicid. Siden 1999 forbudt at anvende i DK. Vurderes ikke at være relevant. 

7553-56-2 Jod 10, tilføjet Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

562-54-9 Kaliummethylsulfat 1.000 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

7722-64-7 Kaliumpermanganat 0,84 Ingen analysemetode. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

127-65-1 Kloramin-T 5,8 Dambrugsstof. Vurderes ikke at være relevant.   

108-39-4; 95-

48-7; 106-44-5 

m-cresol; o-cresol; p-cresol Σ = 100 Målt på 12 renseanlæg. Ikke fundet i koncentrationer > MKK.  Vurderes ikke at være relevant. 

16484-77-8 Mechlorprop-p (mechlorprop) 18 Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 

90-12-0 Methylnaphtalener (PAH). 

herunder 

1-methylnaphthalen 

2-methylnaphthalen 

Σ = 0,12 Med i NOVA. Vurderes ikke at forekomme i koncentrationer > MKK. 
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mimethylnaphtalener (blanding 

af isomerer) 

trimethylnaphthalen 

110-71-4 Monoglym 500 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

14698-29-4 Oxylinsyre 15 Antibiotikum. Dambrugsstof. Med i NOVANA, men kun for dambrug. Vurderes ikke at være relevant. 

79-57-2 Oxytetracyklin 10 Antibiotikum. Dambrugsstof. Med i NOVANA, men kun for dambrug. Vurderes ikke at være relevant. 

122-34-9 Simazin 1 Herbicid. Forbudt i DK siden 2005. Vurderes ikke at være relevant. 

124774-27-2 S-triazol 25 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. Vurderes ikke at være relevant. Cheminovastof. 

68-35-9 Sulfadiazin 4,6 Dambrugsstof. Med i NOVANA, men kun for dambrug. Vurderes ikke at være relevant.   

12002-48-1 Trichlorbenzener 0,4 Vurderes derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være relevant. 

112-27-6 Triethylenglycol 120.000 Stoffet er meget let nedbrydeligt og vurderes ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være relevant. 

1582-09-8 Trifluralin 0,03 Vurderes ikke at være relevant. Herbicid. Forbudt i DK siden 1998. 

738-70-5 Trimethoprim 100 Antibiotikum. Med i NOVANA. Ikke fundet i koncentrationer > MKK på 34 offentlige renseanlæg. Vurderes ikke at være relevant.   

75-01-4 Vinylchlorid 0,05 Der er ikke tilsluttet afværgevand med chlorerede opløsningsmidler til Stavnsholt Renseanlæg. Vurderes derfor ikke at forekomme i koncentrationer over MKK. Vurderes ikke at være 

relevant. 

 

Bilag 7 – Stoffer der kan være relevante, men hvor detektionsgrænsen er for høj, eller hvor der ikke findes en analysemetode  

CAS-nr. Stof/stofgruppe 

                                                                                                                                                                             

Miljøkvalitetskrav 

µg/l 

Bemærkninger 

50-28-2 17beta-østradiol 0,0001 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

57-63-6  ethinyløstradiol 0,000075 Detektionsgrænse > miljøkvalitetskrav. 

 

Bilag 8 – Stoffer, hvor der er miljøkvalitetskrav, der først gælder fra 22. december 2018, der kan være relevante  

CAS-nr. Stof/stofgruppe 

                                                                                                                                                                             

Miljøkvalitetskrav 

µg/l 

Koncentration i udløb 

µg/l 

Furesøen 

µg/l 

Bemærkninger 

 Hexabromcyclodecan (HBCDD) 

1,3,5,7,9,11-hexabromcyclodedecan (CAS 25637-99-4)- 

1,2,5,6,9,10-hexabromcyclodedecan (CAS 3194--55-6) 

á-hexabromcyclodedecan (CAS 134237-50-6) 

â-hexabromcyclodedecan (CAS 134237-51-7) 

ã-hexabromcyclodedecan (CAS 134237-52-8) 

0,0016 (gældende fra 22. december 2018) - - Bromerede flammehæmmere. Der bør foretages analyser af stofferne. 

335-76-2 Perfluorooctansulfonsyre og derivater heraf 

PFDA 

0,00065 µg/l (gældende fra 22. december 2018) < 0,002 - Der bør foretages flere analyser af denne stofgruppe. 

432-50-7 Perfluorooctansulfonsyre og derivater heraf 

PFHxS 

0,00065 µg/l (gældende fra 22. december 2018) < 0,002 - Der bør foretages flere analyser af denne stofgruppe. 

375-95-1 Perfluorooctansulfonsyre og derivater heraf 

PFNA 

0,00065 µg/l (gældende fra 22. december 2018) < 0,003 - Der bør foretages flere analyser af denne stofgruppe. 
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68141-02-6 Perfluorooctansulfonsyre og derivater heraf 

PFOA 

0,00065 µg/l (gældende fra 22. december 2018) 0,013 – 0,045 

0,029 (gennemsnit) 

- Der bør foretages flere analyser af denne stofgruppe. 

1763-23-1 Perfluorooctansulfonsyre og derivater heraf 

PFOS  

0,00065 µg/l (gældende fra 22. december 2018) 0,071 – 0,58 

0,33 (gennemsnit) 

- Der bør foretages flere analyser af denne stofgruppe. 

4151-50-2 Perfluorooctansulfonsyre og derivater heraf 

PFOSA 

0,00065 µg/l (gældende fra 22. december 2018) < 0,002 – 0,002 

0,0015 (gennemsnit) 

- Der bør foretages flere analyser af denne stofgruppe. 

2058-94-8 Perfluorooctansulfonsyre og derivater heraf 

PFUnA 

0,00065 µg/l (gældende fra 22. december 2018) < 0,003 - Der bør foretages flere analyser af denne stofgruppe. 

 

Bilag 9 – Stoffer, hvor der er miljøkvalitetskrav, der først gælder fra 22. december 2018, der vurderes ikke at være relevante  

CAS-nr. Stof/stofgruppe 

                                                                                                                                                                             

Miljøkvalitetskrav 

µg/l 

Koncentration i 

udløb 

µg/l 

Furesøen 

µg/l 

Bemærkninger 

74070-46-5 Aclonifen 0,12 (gældende fra 22. december 

2018) 

- - Plantebeskyttelsesmiddel. Har siden 2008 haft begrænset anvendelse, og må ikke benyttes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet. Vurderes ikke 

at være relevant. 

42576-02-3 Bifenox 0,012 (gældende fra 22. december 

2018) 

- - Plantebeskyttelsesmiddel. Godkendt i Danmark fra 2008 – 2012, men er nu forbudt. Vurderes derfor ikke at være relevant. 

28159-98-0 Cybutryn 0,0025 (gældende fra 22. decem-

ber 2018) 

- - Biocid. Begrænset anvendelse i Danmark. Vurderes ikke at være relevant. log Kow for stoffet er 3,95. Stoffet vurderes derfor hovedsagligt at 

forekomme i slammet på renseanlægget. 

52315-07-8 Cypermetrin 0,00005 (gældende fra 22. de-

cember 2018) 

- - Bliver anvendt både som pesticid og biocid. Må ikke anvendes nærmere end 20-30 meter fra vandmiljøet. Vurderes ikke at være relevant. 

62-73-7 Dichlorvos 0,0006 (gældende fra 22. decem-

ber 2018) 

- - Biocid. Vurderes ikke at være relevant, da det ikke har været brugt i Danmark siden 1999. 

115-32-2 Dicofol 0,0013 (gældende fra 22. decem-

ber 2018) 

- - Plantebeskyttelsesmiddel. Er ikke godkendt i Danmark. Er sidst solgt i Danmark i 1993. Vurderes derfor ikke at være relevant. 

76-44-

8/1024-57-3 

Heptachlor og heptachlo-

repoxid 

0,0000007 (gældende fra 22. 

december 2018) 

- - Plantebeskyttelsesmiddel. Ikke relevant, da det har været forbudt i Danmark siden 1972. 

1763-23-1 Quinoxyfen 0,15 (gældende fra 22. december 

2018) 

- - Plantebeskyttelsesmiddel. Er ikke godkendt i Danmark og vurderes ikke at have været brugt i Danmark. Vurderes derfor ikke at være relevant. 

886-50-0 Terbutryn 0,065 (gældende fra 22. december 

2018) 

- - Biocid. Vurderes ikke at være relevant, da stoffet ikke er godkendt til anvendelse som biocid under den danske godkendelsesordning. log Kow 

for stoffet er 3,48. Stoffet vurderes derfor hovedsagligt at forekomme i slammet på renseanlægget. 

 

Bilag 10 – Stoffer der er foretaget analyse af, men hvor der ikke findes miljøkvalitetskrav  

CAS-nr. Stof/stofgruppe Udløb 

µg/l 

Furesø 

µg/l 

106-46-7 1,4-dichlorbenzen < 0,05 – < 0,1 - 

2381-21-7 1-methylpyren < 0,01 - 

88-06-2 2,4,6-trichlorphenol < 0,01 - 

120-83-2 2,4-dichlorphenol < 0,01 - 

95-82-9 2,5-dichloranilin < 0,05 - 

2531-84-2 2-methylphenanthren < 0,01 < 0,01 - < 0,03 

3442-78-2 2-methylpyren < 0,01 - 

1576-67-6 3,6-dimethylphenanthren < 0,01 < 0,01 - < 0,03 

107-05-1 3-chlorpropen 0,15 – 0,29 

0,22 (gennemsnit) 

 

74-29-90-5 Aluminium < 5 (total) < 5 (opløst) 
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- AOX < 10 – 20 

12,5 (gennemsnit) 

- 

189084-64-8 BDE #100 < 0,005  

68631-49-2 BDE #153 < 0,005  

207122-15-4 BDE #154 < 0,005  

207122-16-5 BDE #183 < 0,005 - 

1163-19-5 BDE #209 < 0,03 - 

41318-75-6 BDE #28 < 0,005  

5436-43-1 BDE #47 < 0,005  

182346-21-0 BDE #85 < 0,005 - 

60348-60-9 BDE #99 < 0,005  

238-84-6 Benzo(a)fluoren < 0,01 - 

192-97-2 Benzo(e)pyren < 0,01 < 0,01 – < 0,03 

92-52-4 Biphenyl < 0,01  

32534-81-9 Bromerede diphenylethere < 0,005 - 

132-65-0 Dibenzothiophen < 0,01 < 0,01 – < 0,03 

1002-53-5 Dibutyltin < 0,005 - 

84-66-2 Diethylphthalat (DEP) < 0,1 - 

28553-12-0 Diisononylphthalat (DNP) < 0,5 - 

131-11-3 Dimethylphthalat (DMP) < 0,1 - 

117-84-0 Di-n-octylphthalat (DnOP) < 0,1 - 

87-68-3 Hexachlorbutadien < 0,1  

78763-54-9 Monobutyltin < 0,01 – 0,1 

0,063 (gennemsnit) 

- 

198-55-0 Perylen < 0,01 < 0,01 - < 0,03 

98-51-1 P-tert-butyltoluen < 0,1  

7782-49-2 Selen (Se) < 0,05 (opløst) < 0,05 (opløst) 

- Sum af kationiske detergenter 19 – 23 

21 (gennemsnit) 

- 

7440-31-5 Tin (Sn) < 1 (opløst) < 0,2 (opløst) 

1330-78-5 Tricresylphosphat (uspec.) < 0,02 - 

668-34-8 Triphenyltin (TPhT) < 0,001 – 0,001 

0,0008 (gennemsnit) 

- 

7440-61-1 Uran (U) < 0,1 – 0,6 (opløst) 

0,38 (gennemsnit) 

0,42 (opløst) 



 

 

Bilag 11 – Furesøens udvikling  
 

Delmål 1 – Gode levevilkår for dyrelivet under springlaget 
Iltforholdene i bundvandet i sommerperioden er forbedret væsentligt siden iltningen startede i 2003. Iltnin-

gen har medvirket til, at der ikke længere opstår alvorlige og længerevarende iltfrie forhold i bundvandet.  

Iltindholdet i Furesø fra top til bund er ca. 12 mg/l i perioden november til maj, hvor der ikke er springlag i 

søen. Fra det tidspunkt hvor springlaget dannes, begynder iltindholdet under springlaget at falde, og hvis 

ikke der kunstigt tilføres ilt, bruges ilten op i løbet af juli måned, og der opstår iltfrie forhold. De iltfrie for-

hold består, indtil springlaget nedbrydes i løbet af efteråret. 

 

Ved at justere tilførslen af ilt er det lykkedes at holde iltniveauet over 6 mg/l i størstedelen af året og mellem 

4 og 6 mg/l i størstedelen af vandsøjlen i den kritiske periode i sensommeren. Dette vurderes at være til-

strækkeligt højt til, at dyrelivet kan trives under springlaget. Ingen af årene er der målt længerevarende iltfrie 

forhold under springlaget.  

 

Lige over bunden måles iltindholdet til under 4 mg/l enkelte gange til under 2 mg/l midt på sommeren. Det 

er vanskeligt at måle tæt på sedimentet, og dybdeangivelsen af den dybeste måling varierer mellem 34 og 35 

m fra prøvetagning til prøvetagning. Tæt på bunden er iltgradienten stejl, og forskellen i det målte iltindhold 

mellem to prøvetagninger er derfor ikke nødvendigvis reel, men kan skyldes mindre forskelle i målingens 

afstand til bunden.  

 

Lige omkring springlaget måles der ofte et meget lavt iltindhold. Dette må tilskrives nedsynkende plankton, 

som akkumuleres og omsættes her.  

 

Fra springlagets dannelse i starten af maj og til dets opløsning i slutningen af oktober er der siden 2003 hvert 

år tilført mellem ca. 300 og 600 tons ilt. Ilttilførslen justeres løbende og topper typisk sidst på sommeren 

med 4 – 5 tons ilt om dagen. Udviklingen i iltkoncentrationen i sommerhalvåret ligner i rimelig grad forløbet 

i en naturligt eutrof eller svagt belastet sø, hvor iltindholdet under springlaget falder i løbet af sommeren, 

uden at den dog når at blive anaerob ved bunden.  

 

På baggrund af visuelle beskrivelser af udtagne sedimentprøver i 2009 og 2011 vurderes det dog, at sedimen-

tet er iltet, og at der er gode forhold for de bundlevende dyr og for zooplankton og fisk.   

 

Delmål 2 – Sommersigtdybde større end 4 m.  

Der er generelt en god sammenhæng mellem sigtdybde (vandets klarhed) og klorofylkoncentration (et mål 

for algemængden). Jo lavere klorofylindhold, desto klarere vand. 

 

Den gennemsnitlige sigtdybde og klorofylindhold i sommerperioden (1. maj til 30. september) i Furesø er 

vist nedenfor i figur 1 og sammenhængen mellem de to parametre er ganske tydelig. 
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Figur 1 – Udviklingen i sommergennemsnittet af klorofylkoncentration og sigtdybde (maj – september). Restaure-

ringsprojektets start i 2003 er markeret, og det samme er vandplanens krav til klorofylkoncentration og målet for 

sigtdybden. Bemærk at sigtdybdeskalaen på højre akse har nulpunktet øverst 

 

Betragtes udviklingen i klorofylindhold over en 25-årig periode er der, trods store udsving, sket en tydelig 

forbedring, fra et niveau på 40-50 µg/l i starten af 1990'erne til nu, hvor koncentration i de sidste fem år har 

svinget mellem 6 og 20 µg/l.  Kurven kan ikke tolkes således, at forbedringen skyldes restaureringsprojektet, 

men nærmere at den gradvise forbedring af tilstanden, der har pågået siden spildevandsbelastningen blev 

reduceret, er fortsat relativt upåvirket af iltningsprojektet. 

 

Klorofylindholdet er hovedindikator for søer i udkastet til vandplaner fra juni 2013.  Det er værd at bemærke, 

at søen har opfyldt kravet om en gennemsnitlig sommerklorofylkoncentration på 12 µg/l i fire af de sidste 10 

år, men også at kravene har været tydeligt overskredet i fem andre år. Det er for tidligt at sige hvornår, eller 

om, det vil stabiliseres på den rigtige side af kravværdien ved uændret næringssaltbelastning. 

 

Sigtdybden er tydeligvis tæt korreleret til klorofylindholdet, og trenden har derfor været den samme. Det 

oprindelige mål på en sommersigtdybde over 4 m har været opfyldt i fem af de sidste ti år. Sigtdybden varie-

rer en del, og det er også her for tidligt at afgøre, om det er en ny negativ trend, eller det blot skyldes at søen 

stadig er ustabil og under forandring og derfor følsom for tilfældige ændringer i klimatiske forhold, belast-

ning eller sammensætning af fiskebestanden.   

 

Delmål 3 – Ingen masseopblomstring af blågrønalger 

Siden iltningens start i 2003 forekommer stadig år, hvor blågrønne alger dominerer algebiomassen og i peri-

oder giver lav sigtdybde og gener for badegæsterne. Blågrønalger flyder i overfladen, og vinden kan stuve 

dem sammen, og således kan der selv i år med relativt lave forekomster være frarådning af badning i den ene 

ende af søen, medens der er klart vand i den anden ende.  

På figur 2 vises sammensætningen af algebiomassen i sommerperioden i årene 1989 – 2012 (der er ikke fore-

taget planteplanktonundersøgelser siden 2012 i Furesø). Sammensætningen er udtrykt som volumen af de 

forskellige algegrupper i mm
3
/l, og samtidig er klorofylniveauet vist på figuren. Algevolumen og klorofyl-
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koncentration følges som forventet ganske tæt, og algevolumen har ligesom klorofylkoncentrationen generelt 

udvist et fald over perioden, men med store udsving fra år til år. Sammen med ændringen i biomassen er der 

sket et skift i planktonsammensætningen; først fra dominans af de næringskrævende blågrønalger til domi-

nans af furealger og siden et skift mod et blandingssamfund af furealger og kiselalger og med uregelmæssige 

indslag af blågrønalger. 

 

 
Figur 2 – Planteplanktonets volumenbiomasse og sammensætning i sommerperioden (1. maj til 30. september) 1989 

– 2012. Sommergennemsnittet af klorofylkoncentration er vist til sammenligning  

 

Skiftet i planktonsammensætningen må betragtes som positivt. Furealger er mindre tolerante overfor næ-

ringssaltbelastning end blågrønalger, og de seneste års blandingssamfund med lave biomasser er et udtryk 

for, at planktonalgesamfundet i Furesø er under udvikling og formentlig kommer til at indeholde flere rent-

vandsarter. Der er dog stadig år (især 2003 og 2006, men også 2012) med større og mindre blågrønalge-

blooms, og det samme var tilfældet i 2014 og 2015. 

 

Delmål 4 – Undervandsvegetationen skal igen kunne vokse på dybder større end 6 meter 

Vegetationens dybdeudbredelse afhænger især af lysforholdene ved bunden, og lysnedtrængningen afhænger 

af sigtdybden og klorofylkoncentration. Men udover at være en indikator for vandets klarhed har bundvege-

tationen også en stabiliserende virkning ved selv at binde næringsstoffer i biomassen og dermed gøre dem 

utilgængelige for planktonalgerne. Vegetationen fungerer desuden som substrat for filtrerende organismer, 

især den invasive vandremusling, der medvirker til at holde planktonniveauet nede. Den gavnlige effekt af 

bundvegetationen i Furesø betragtes traditionelt som temmelig begrænset pga. hovedbassinets stejle sider og 

dermed lille areal med velegnede dybder for vegetation. Store Kalv udgør dog omkring 20 % af søarealet og 

med en dybde under ca. 4 meter, må der her forventes et tæt samspil mellem vandfase og vegetation. Vegeta-

tionens stabiliserende effekt på næringsforholdene er dog ikke helt entydig, idet den foruden at binde næ-

ringssalte fra vandfasen også optager næringssalte fra sedimentet, og disse næringssalte frigives, når planter-

ne nedbrydes. Normalt sker dette dog om efteråret og ikke i vækstsæsonen.    

 

Vegetationsundersøgelserne i Furesø viser, at vegetationen, efter at have været trængt tilbage til omkring 2 

m’s dybde, siden midten af 1990-erne langsomt har bredt sig i takt med at lysforholdene (som er en funktion 

af sigtdybden) er blevet forbedret. Tilstanden har dog været ustabil, og bl.a. har den max. 4 m dybe i Store 

Kalv været længe om at blive genbevokset, selvom lysforholdene var til stede. Forklaringen er sikkert, at 

sedimentet har været for ustabilt og iltfattigt for rodfæstede planter, og at lysforholdene generelt er dårligere i 

Store Kalv end i hovedbassinet.  



 

 49 

 

Vegetationen har udvist en særdeles positiv udvikling i dybdeudbredelse siden første halvdel af 1990'erne. I 

2003 og 2006 blev den positive udvikling dog midlertidig brudt af en udsædvanlig varm sommer og en tidlig 

og stor opblomstring af blågrønalger. Sigtdybden var på intet tidspunkt over 2 m i sommermånederne juni, 

juli og august 2006, og i en lang perioden var den endda under 1 m. Lyset blev dermed allerede på et tidligt 

tidspunkt slukket for undervandsvegetationen. Dybdeudbredelsen af rodfæstede planter blev mere end halve-

ret, og der fandtes ikke rodfæstede planter på større dybder end 3,5 m.  

 

Tilbageslaget var dog ikke langvarigt. I 2008 blev der registreret en dybdegrænse på hele 13,5 m for rodfæ-

stet vegetation. Det er aldrig registreret før, heller ikke i forrige århundrede. Det skal dog retfærdigvis tilfø-

jes, at de nyere undersøgelser er foretaget med dykker, mens de gamle undersøgelser blev foretaget med 

kasterive. Men selv i betragtning af den meget store sigtdybde i 2008 er dybdeudbredelsen dog usædvanlig 

stor. Siden 2008 er sigtdybden reduceret væsentlig, men selv om den i 2011 og 2012 var mindre end 4 m om 

sommeren, var dybdegrænsen for den rodfæstede vegetation stadig overraskende høj; over 10 m i 2012. I 

2015 var dybdegrænsen 7,8 meter, men både i 2014 og 2015 har sigtdybden også været under 4 meter. Dyb-

degrænse opfylder under alle omstændigheder stadig restaureringens mål på > 6 m. 

  

Store Kalv har en trods sin ringe dybde, som nævnt, ikke altid haft fuldt vegetationsdække. I 2010 blev hele 

Store Kalv dækket af den invasive vandplante smalbladet vandpest i en grad, så vegetationen stort set forhin-

drede al sejlads med rutebåd og lystbåde i området. Fænomen har ikke gentaget sig siden, og ved undersø-

gelsen i 2012 var der fuld vegetationsdækning af mindre aggressive arter. Det må tages som et tegn på at 

vandplanterne i Store Kalv også fået forbedrede forhold som følge af den generelle forbedring af især lysfor-

holdene, men måske også af sedimentkvaliteten.  

 

Sammen med dybdegrænse og arealudbredelse har også artsantallet af undervandsvegetation været stigende 

siden 90’erne. I 2005, 2008, 2012 og 2015 blev der registeret hhv. 28, 24, 25 og 22 forskellige arter og grup-

per. Det registrerede artsantal reagerede ligesom dybdeudbredelsen stærkt på blågrønalgebloomet i 2006, og 

der blev kun registreret ni arter inklusiv trådalger. De fleste af de forsvundne arter blev genfundet i 2008. 

 

På baggrund af den langsigtede udvikling inklusive de nyeste vegetationsundersøgelser fra 2008, 2012 og 

2015, kan det konkluderes, at vegetationen i Furesø har gennemgået og stadig gennemgår en meget positiv 

udvikling. Forholdene er dog ikke stabile, og en usædvanlig vejrmæssig sæson kan stadig forstyrre den posi-

tive udvikling, og det vil være helt afgørende, hvordan sigtdybden udvikler sig i de kommende år. 

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, ” Bekendtgørelse om udpegning og administration af internati-

onale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, § 4, skal bevaringen af NATURA 2000 om-

råderne ” sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget 

for”. For udpegede naturtyper gælder bl.a. at ” det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker 

inden for dette område, er stabile eller i udbredelse”. For udpegede arter gælder bl.a. at ” artens naturlige 

udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig 

fremtid vil blive mindsket” og ” der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på 

lang sigt at bevare dens bestande”.  

 

Søen er som tidligere nævnt på habitatområdets udpegningsgrundlag som naturtype 3140 (Kalkrige søer og 

vandhuller med kransnålalger) og 3150 (Næringsrige søer og vandhuller medflydeplanter eller store vand-

aks). Søen er dermed underlagt særlig beskyttelse mod forringelse. Der er derfor gjort status for de to natur-

typer vurderet i forhold til kriterier for gunstig bevaringsstatus udarbejdet af Danmarks miljøundersøgelser 

(Søgård et al. 2005).  

  

Beskrivelse af vegetationens voksesteder samt dækningsgrad er foretaget på baggrund af data i vegetations-

modulet i STOQ.  
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3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålsalger 

Beskrivelse af naturtypen: 

Søer og vandhuller med undervandsvegetation af kransnålalger der typisk forekommer i ret kalkrigesøer, 

som er rene eller kun lidt forurenede. Ved eutrofiering kan mængden af kransnålalger blive stærkt reduceret. 

Karakteristiske arter er arter af kransnålalgeslægterne Chara og Nitella. 

Søtypen findes især i områder med ringe tilførsel af næringsstoffer, herunder næringsfattige grusgravssøer. 

Søerne er klarvandede med et lavt indhold af fosfor og kvælstof og med pH fra ca. 6 til 7 for Nitella-

dominerede typer til over 7,5 for visse Chara-søer. Søtypen er meget følsom overfor øget næringsstoftilfør-

sel, og selv en beskeden forøgelse kan føre til store ændringer. 

Den nationale bevaringsstatus er endnu ikke vurderet, men søtypen har været i tilbagegang og har i dag rela-

tivt ringe udbredelse i Danmark. Søtypen er truet, idet eutrofiering kan føre til dominans af langskudsplanter 

eller planktonalger frem for kransnålalgerne.  

I tabel 12 er der ud fra DMU´s kriterier foretaget en vurdering af aktuelle bevaringsstatus for naturtypen i 

Furesø:  

 

Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus 

Vurdering af aktuel status i Furesø 

Struktur og funktion 

Arealet med naturtypen 

skal være stabilt eller 

stigende 

Naturtypen 3140 med forekomst af kransnålalger af slægten Chara findes på 

lavere vand i vige og bugter i Store Kalv, Lille Kalv samt yderst i vegetations-

dækket tæt på dybdegrænsen for vegetationens udbredelse. 

Arealet vurderes at være relativt stabilt på lavere vand mens udbredelsen på dybt 

vand er svingende og ustabilt afhængig af sigtdybden. 

Næringsstofkoncentratio-

nen i søvandet udtrykt som 

sommergennemsnit (1. 

maj – 30. september) af 

totalfosfor bør være min-

dre end 50 µg/l. 

Koncentrationen skal være 

stabil eller faldende. 

I perioden fra 2003 – 2006 (de tre første år efter iltningen) faldt sommerfosforni-

veauet fra ca. 70 µg/l til ca. 35 µg/l. Siden er niveauet steget lidt igen og blev i 

2015 som gennemsnit i sommerperioden målt til 66 µg/l. Der er ingen klar ud-

viklingstendens, men niveauet ser ud til at svinge lige omkring kriterieværdien på 

50 µg/l. 
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Kvælstofdepositionen må 

ikke overstige 5 – 10 kg 

N/ha/år 

Kvælstofdepositionen i Furesø varierer fra år til år afhængig af nedbøren. I for-

slag til vandplan er kvælstofdepositionen opgjort til ca. 5 kg/ha/år, hvilket er 

forholdsvist lavt i sammenligning med andre danske søer. Det skyldes at kun en 

mindre del af Furesøens opland består af landbrug, mens hovedparten er by-
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Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus 

Vurdering af aktuel status i Furesø 

mæssig bebyggelse, skov og naturområder.   

Gennemsnit af sommer-

sigtdybden (1. maj – 30. 

september) bør være større 

end 2 meter. Sigtdybden 

skal være stabil eller sti-

gende 

Det generelle kriterie på 2 meter er betydelig ”mildere” end målet om 4 meters 

sommersigtdybde, der er opstillet for Furesø. Sommersigtdybden har været større 

end 2 meter siden starten af 1990’erne, mens målet om en sommersigtdybde over 

4 m har været opfyldt i 4 af de sidste 10 år. Udviklingen i sigtdybde er ikke helt 

stabil; selvom den er overvejende positiv, har der været store udsving.  

 
Sigtdybden er faldet fra mere end 5 m i 2008 til mellem 3 og 3,5 m i 2011, 2012 

og 2015. Det er for tidligt at afgøre, om det er en ny negativ trend, eller det blot 

skyldes at søen stadig er ustabil og under forandring. Der er dog ingen grund til 

at forvente, at den igen kommer i konflikt med tometerkriteriet. 

Dækningsgraden af 

kransnålalger bør være 

stabil eller stigende og 

bør være udbredt i på 

hovedparten af de lav-

vandede arealer.  

Dækningsgraden i udtrykt som % relativt plantedækket areal (RPA) af kransnål-

alger i perioden fra 2005 til 2012 i hhv. hovedbassin og Store Kalv fremgår af 

tabel 14 nedenfor. 

Dækningsgraden har siden 2005 været meget svingende både i Store Kalv og 

Hovedbassinet.  

Der blev registret en stor fremgang i hhv. 2008 (hovedbassin) og 2010 (Store 

Kalv) men fremgangen er endnu ikke er stabil, idet dækningsgraden ved vegeta-

tionsundersøgelsen i 2012 igen er gået tilbage og svarer til niveauet i 2005.     

Karakteristiske arter 

Bestandsindeks for de 

tilstedeværende karakteri-

stisk arter. I Furesø skal 

Chara langsigtet opret-

holdes på stabilt eller 

stigende niveau: 

 

Arter af Chara  

 

Der er i Furesø registreret følgende arter af kransnålsalger i både hovedbassinet 

og Store Kalv: Chara globularis, Chara tomentosa og Chara aspera (kun 2012). 

Herudover er Nitellopsis fundet i 2008 og 2012 i Hovedbassinet samt i 2010 i 

Store Kalv.  

Blandt kransnålalger er Chara globularis den dominerende art. Arten er i hele 

søen fåtallig, men kan i de små vige i Store Kalv være dominerende.  Både i 
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Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus 

Vurdering af aktuel status i Furesø 

Hovedbassinet og i Store Kalv er arten på dybt vand mange steder registret som 

meget spredt (dækningsgrad mellem 5 og 25 %).  

Den største dækningsgrad af arten blev registreret i 2008 (hovedbassin) og 2010 

(Store Kalv).    

Chara tomentosa blev første gang registeret i 2008 i hovedbassinet og blev gen-

fundet ved undersøgelsen i 2012 både i hovedbassinet og Store Kalv. Arten 

forekommer dog kun fåtalligt i Furesø som helhed. 

I 2012 blev Chara aspera registret som sjælden/ fåtalligt (dækningsgrad mellem 

0 og 5 %). 
Tabel 12 

 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller stor vandaks.  

Beskrivelse af naturtypen: 

Mere eller mindre næringsrige søer og vandhuller, hvor der enten findes fritflydende vandplanter eller visse 

store arter af vandaks. Vandet kan være rent og klart, men er i mange søer blevet mere eller mindre uklart 

grundet tilførsel af næringsstoffer. Karakteristiske arter er liden-, tyk-, stor- og korsandemad, frøbid, krebse-

klo, slank blærerod, alm. blærerod, levermosserne flydende skælløv og flydende stjerneløv, samt på dybere 

åbent vand vandaksarterne glinsende, langbladet, langstilket og hjertebladet vandaks. De fleste danske søer 

hører til denne type. De findes i alle dele af landet, men er bedst bevaret og udviklet i områder med ringe 

næringsstoftilførsel. Søtypen er følsom overfor øget næringsstoftilførsel. 

 

I nedenstående tabel 13 er der ud fra DMU´s kriterier foretaget en vurdering af aktuelle bevaringsstatus for 

naturtypen i Furesø:  

Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus 

Vurdering af aktuel status i Furesø 

Struktur og funktion 

Arealet med naturtypen 

skal være stabilt eller 

stigende 

Naturtypens karakteristiske store vandaksarter vokser primært i Furesøen ho-

vedbassin, mens de mindre arter hovedsageligt findes på roligt vand i Lille Kalv 

og i Store Kalvs små vige.  

De store vandaksarter i Furesø vokser i et bælte i søen fra ca. 2 meter og af-

hængig af lysforholdene med til ca. 5 – 7 meter.  Selvom vegetationen som 

helhed har udvist en særdeles positiv udvikling i dybdeudbredelse siden første 

halvdel af 1990'erne, så er den udvikling imidlertid ikke at genfinde i dybdeud-

bredelsen for de store vandaksarter. Deres dybdeudbredelse har siden 2000 

ligget nogenlunde stabilt på omkring 5 meter. Dette skyldes formentlig at lys-

forholdene den yderste del af vegetationsbæltet er meget ustabile og at det der-

for vil være andre mere hurtigvoksende pionerarter, som først finder rodfæste 

her.  

 

I Store Kalv har de store vandaksarter ifølge gamle beskrivelser stået tæt og 

dækket hele bunden dvs. ud til 4,5 meter. Dybdegrænsen for de store vand-

aksarter i Store Kalv har siden år 2000 ligget på ca. 2,5 – 3 meter, hvilket sand-

synligvis hænger sammen med lavere sigtdybde og bundforholdene, der i Store 

Kalv formentlig ikke er optimale for de store vandaksarter. En forøgelse af sigt-

dybden i Store Kalv er en forudsætning for, at søbunden igen vil kunne være 

dækket af store vandaksarter.  
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Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus 

Vurdering af aktuel status i Furesø 

Næringsstofkoncentratio-

nen i søvandet udtrykt 

som sommergennemsnit 

(1. maj – 30. september) 

af totalfosfor bør være 

mindre end 100 µg/l. 

Koncentrationen skal 

være stabil eller faldende. 

I perioden fra 2003 – 2006, de tre første år efter iltningen, faldt sommerfosfor-

niveauet fra ca. 70 µg/l til ca. 35 µg/l. Siden er niveauet steget lidt igen og blev 

i 2012 som gennemsnit i sommerperioden målt til 47 µg/l. Der er ingen klar 

udviklingstendens, men niveauet ser ud til at svinge lige omkring 50 µg/l, dvs. 

ca. halvdelen af kriterieværdien. 

0

50

100

150

200

250

300

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

To
ta

l-
P

, 
µ

g/
l

Tot-P sommergns.

 

Gennemsnit af sommer-

sigtdybden (1. maj – 30. 

september) bør være stør-

re end 2 meter. Sigtdyb-

den skal være stabil eller 

stigende 

Det generelle kriterium på 2 meter er betydelig ”mildere” end målet om 4 me-

ters sommersigtdybde, der er opstillet for Furesø. Sommersigtdybden har været 

større end 2 meter siden starten af 1990’erne, mens målet om en sommersigt-

dybde over 4 m har været opfyldt i 4 af de sidste 10 år. Udviklingen i sigtdybde 

er ikke helt stabil; selvom den er overvejende positiv, har der været store ud-

sving.  

 
Sigtdybden er faldet fra mere end 5 m i 2008 til mellem 3 og 3,5 m i 2011, 2012 

og 2015. Det er for tidligt at afgøre, om det er en ny negativ trend, eller det blot 

skyldes at søen stadig er ustabil og under forandring. Der er dog ingen grund til 
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Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus 

Vurdering af aktuel status i Furesø 

at forvente, at den igen kommer i konflikt med tometerkriteriet. 

Dækningsgraden submers 

vegetation (langskuds-

planter og andre submerse 

karplanter) bør være stabil 

eller stigende  

Dækningsgraden i udtrykt som % relativt plantedækket areal (RPA) af under-

vandsvegetation i 2012 i hhv. hovedbassin og Store Kalv perioden fra 2005 til 

2012 fremgår af bilag 2a nedenfor. 

Den samlede dækningsgrad er steget i både Hovedbassinet siden 2005/2006, 

hvilket må tolkes som en positiv udvikling.  

Karakteristiske arter 

Bestandsindeks for hver 

tilstedeværende karakteri-

stisk art. 

I Furesø er der ikke registeret slank blærerod, alm. blærerod eller levermosserne 

flydende skælløv og flydende stjerneløv. Andemad vurderes ikke at være karak-

teristisk for en så stor åben sø som Furesø. Krebsklo er alle år kun fundet i en 

bestemt vig i Store Kalv. Arten er ikke registret siden 2006 og det er uvist, om 

det er fordi, den er forsvundet fra søen, eller om årsagen er, at man skal vide, 

hvor den står for at finde den. 

Alle år er der registeret bestande af både små og store vandaksarter – blandt de 

store arter findes karakterarterne glinsende og hjertebladet vandaks.     

Arter af store vandaks:  

Hjertebladet vandaks 

 

 

 

 

 

Glinsende vandaks 

 

I Hovedbassinet som helhed er hjertebladet vandaks spredt registreret (dæk-

ningsgrad mellem 0 og 5 %), men på dens voksesteder som nævnt ovenfor mel-

lem ca. 2,5 – 5 meter kan arten være almindelig til dækkende (50 – 95 %). Hjer-

tebladet vandaks er også spredt registeret i Store Kalv, dog har den her kun haft 

få voksesteder. Hjertebladet vandaks blev ikke registreret i Store Kalv ved un-

dersøgelsen i 2012.  

Glinsende vandaks vokser typisk på lavere vand end hjertebladet vandaks og er 

i hovedbassinet spredt registeret i 2008 og 2012. Den blev ikke fundet i 2006 i 

Hovedbassinet. 

I Store Kalv er glinsende vandaks fundet alle år, men også her er den registeret 

som spredt dækkende. 

Der er ikke noget der umiddelbart tyder på, at de to ovenfor nævnte vandaksar-

ter er i fremgang i Furesø.   
Tabel 13 

 

Relativt plantedække areal % 
Store Kalv Hovedbassin 

2006 2010 2012 2005 2006 2008 2012 

Alle kransnålalger 3,5 30,9 3,0 4,9 0,1 17,9 6,0 

Chara globularis  1,7 29,5 3,0 4,2 0,1 17,1 5,5 

Chara sp. 1,8 

     

0,0 

Chara tomentosa 

  

0,1 

  

0,7 0,1 

Chara aspera 

      

0,1 

Nitellopsis obtusa 

 

1,4 

   

0,0 0,3 

Tolypella glomerata 

   

0,7 

   Alle små elodeider 4,9 36,7 18,2 

 

0,9 13,0 13,4 

Andemad, kors- 0,0 0,6 0,2 

   

0,1 

Krebseklo 0,0 

  

0,0 

   Alle store elodeider 3,0 0,6 8,6 4,8 0,6 4,8 4,7 

Vandaks, glinsende 0,7 0,0 0,7 0,2 

   Vandaks, hjertebladet 0,2 0,2 

 

1,2 0,3 1,2 0,8 

Samlet dækningsgrad 11,4 68,2 29,9 9,7 1,6 35,6 24,1 
Tabel 14 
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Delmål 5 – Det årsgennemsnitlige fosforindhold i overfladevandet skal være under 40 µg/l (og under 

25 µg/l i 2015 ifølge vandplanen) 

Udviklingen i sommergennemsnittet i total-fosfor og -kvælstof i overfladevandet er vist i figur 3. Siden de 

meget høje fosforkoncentrationer i 70’erne faldt fosforkoncentrationen efter afskæringen af spildevandstil-

førslen: Der blev i en fireårig periode i starten af 1990'erne, af ikke klarlagte årsager, igen målt høje fosfor-

koncentrationer (250 – 300 µg/l) i Furesø. Siden er niveauet faldet, først stejlt og siden jævnt, og faldet fort-

satte også i de tre første år efter iltningen og nåede ned omkring 35 µg/l. Siden er niveauet steget lidt igen, og 

det er svært et se en klar udviklingstendens. Niveauet er nu på det dobbelte af vandplanens "støtteparameter-

værdi" på 25 µg/l.  

 

 
 
Figur 3 – Udviklingen i den sommergennemsnitlige koncentration i overfladevandet af total-fosfor og total-kvælstof 

siden 1990. Vandplanens krav, der forventes at være opfyldt i 2015 er vist til sammenligning 

 

For total-kvælstof er der sket et mindre fald gennem de sidste 20 år fra 800-1000 μg/l til nu omkring 600 

μg/l. Kvælstofværdierne er både påvirket af den eksterne belastning og af år-til-år-variationer i forekomsten 

af kvælstoffikserende blågrønalger (f.eks. i 1994, 2003 og 2006), og den langsigtede udvikling kan derfor 

både skyldes den mindre forekomst af blågrønalger, og at der blev indført kvælstofrensning på Stavnsholt 

rensningsanlæg i 1993. Faldet efter 2003 kan være forstærket af en øget denitrifikation som følge af det for-

øgede iltindhold i bundvandet. Den positive udvikling er dog ikke fortsat, og niveauet har været stagnerende 

i de sidste seks år. At total-kvælstofniveauet er relativt stabilt og kun ændres langsomt skyldes, at en stor del 

af kvælstof er bundet i opløste organiske forbindelser med lang omsætningstid. 

 

Det der normalt bidrager til at opretholde fosfor- og klorofylniveauet i en sø under aflastning, er den interne 

belastning, dvs. frigivelse af tidligere aflejret fosfor fra sedimentet. Det er en proces, der forstærkes af iltfrie 

forhold, som netop skabes af en høj algeproduktion. Dvs. en selvopretholdende ”ond cirkel”, der kan brydes 

ved f.eks. manipulation af fiskebestanden, eller ved iltning af bundvandet, og en ”god cirkel” kan fastholdes 



 

 56 

f.eks. ved at der etablerer sig et udbredt plantedække, der binder yderligere næringssalte. ”Den onde cirkel” 

brydes også af sig selv, hvis den eksterne belastning er lav nok, det tager blot længere tid.  
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Figur 4 – Når springlaget dannes i forsommeren starter en opbygning en pulje af opløst uorganisk fosfor i bundvandet 

ved omsætning af nedsynkende organisk stof og især ved frigivelse fra sedimentet. Figuren viser udviklingen i fosfor-

koncentrationen i bundvandet i de perioder, hvor der er springlag. Prøvetagningen blev ændret i 2007. 

 

Figur 4 viser udviklingen i koncentrationen af uorganisk fosfor i bundvandet siden 1990, dvs. den viser kun 

data i den periode fra maj til oktober, hvor der er springlag. Figuren viser en række meget stejle kurvestyk-

ker, der illustrerer at koncentrationen af uorganisk fosfat stiger i løbet af sommeren som følge af frigivelse 

fra sedimentet. Efter iltningen startede i 2003 er den maksimale koncentration i bundvandet (og dermed fri-

givelsen fra sedimentet) noget lavere og forholdsvis stabil fra år til år, selv om der er sket en mindre stigning 

i løbet af perioden svarende til udviklingen i total-fosfor i overfladevandet. Denne stigning er dog større end 

den ser ud. I 2007 blev analysestrategien ændret fra separate analyser af hver af de 4 – 5 prøver, der tages 

under springlaget, til kun at omfatte en blandingsprøve. Figur 4 viser udviklingen i den dybeste prøve indtil 

2007, og herefter er det værdien for blandingsprøven under springlaget, der er afbildet. Havde situationen 

været uændret, ville man forvente at kurven havde udvist et mindre fald efter 2007. Det sker ikke; tværtimod. 

 

Det særlig interessante ved denne kurve er, at der skete et ganske drastisk fald i den interne belastning i år-

rækken inden 2003, og ekstrapolerer man den udvikling nogle få år frem, ser det ud til at søen ville have nået 

samme niveau i intern belastning, som den har nu, også uden ekstra ilttilførsel.  

 

Algerne er selv en del af total-fosfor og total-kvælstof, men det der styrer deres vækst er tilgængeligheden af 

uorganiske næringssalte i overfladevandet i vækstperioden. Derfor betragtes udviklingen i uorganiske næ-

ringssalte (orthofosfat, samt summen af kvælstofforbindelserne nitrit, nitrat og ammonium). På figur 5 ses, at 

uorganisk fosfor stort set følger variationen i total-fosfor, dvs. at det lave niveau i 2003 – 2007 ikke fasthol-
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des, mens koncentrationen af uorganisk kvælstof falder i 2005 og forbliver på et lavere niveau end før iltnin-

gen. Koncentrationerne af fosfor og kvælstof er nu af samme størrelsesorden. Faldet i uorganisk kvælstof kan 

skyldes en øget denitrifikation på grund af de forbedrede iltforhold. 
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Figur 5 – Udviklingen i sommergennemsnittet i overfladevandet af uorganisk kvælstof (NO2+NO3 og NH4) og af uor-

ganisk fosfor (PO4-P) før og efter iltningen af bundvandet startede i 2003. Bemærk at N og P her er afbildet på samme 

akse. 

 

Søers algevækst betragtes almindeligvis som begrænset af tilgængeligt fosfor, idet de fleste søer ligger i 

landbrugsoplande, med stor tilførsel af kvælstof. Imidlertid udgør landbrug mindre end en tredjedel af Fure-

søs opland, hvoraf en del af er ekstensivt drevet. Furesø har desuden været massivt belastet af husspildevand, 

der har et højt fosforindhold. Dermed er muligheden for kvælstofbegrænsning til stede.  

 

Alger bruger kvælstof og fosfor i et forhold på ca. 7:1. Under dette forhold må kvælstof regnes begrænsende 

og også i intervallet op til 14:1 kan kvælstof være begrænsende. Forholdet mellem årsgennemsnit af total-

kvælstof og total-fosfor i Furesø har i de sidste 10 år varieret mellem 8 og 12, mens forholdet mellem de 

uorganiske salte i vækstperioden varierer mellem 1 og 4. Da uorganisk kvælstof samtidig forekommer i me-

get lave sommerkoncentrationer (10 – 30 µg/l), betyder det, at algevæksten i Furesø formentlig er kvælstof-

begrænset i lange perioder. 

 

Delmål 6 – Der skal være en balanceret fiskefauna  

Datagrundlaget er spinkelt, men selvom biomassefordelingen i hovedbassinet ser ud til at være den samme, 

som inden restaureringsprojektet startede, er der nu en bedre struktur i aborrebestanden; dvs. flere store abor-

re, og dermed flere rovfisk.   

Restaureringen af Furesø har også omfattet en manipulation af fiskebestanden. Næringsbelastning giver en 

forøgelse af fiskemængden og en forskydning i artssammensætningen, der gennem fødekæderelationer med-
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fører en reduktion af zooplanktons græsning på planteplankton og dermed forstærker eutrofieringseffekten. 

Fisk har en lang levetid, og en uhensigtsmæssig sammensætning af fiskebestanden kan fastholde en dårlig 

vandkvalitet i lang tid, efter at næringssaltbelastningen er bragt ned. Ved aktivt at manipulere fiskebestanden 

kan man derfor fremskynde oplevelsen af en renere (klarere) sø. Hvis næringsbelastningen er tilstrækkelig 

lav vil den nye tilstand være stabil, men hvis ikke, vil fiskebestanden falde tilbage igen i løbet af en årrække, 

og den forbedrende effekt på sigtdybde og klorofyl vil aftage.  

 

Fiskemanipulationen i Furesø foregik i årene 2003 – 2006 og gik i grove træk ud på at opfiske skaller og 

brasen, for derved at forbedre opvækstvilkårene for især aborre.  Store aborre er rovfisk, og skulle i tilstræk-

keligt antal, være i stand til at kontrollere bestanden af skaller, brasen og andre (zooplanktonspisende) fred-

fisk. Der blev i alt opfisket omkring 180 tons fisk. 

 

Fiskebestanden er senest undersøgt i september 2012. Programmet har her været noget reduceret i forhold til 

tidligere undersøgelser; således er Store Kalv ikke undersøgt, der er anvendt færre oversigtsgarn i hovedbas-

sinet, der er ikke brugt brasengarn, og der er ikke elektrofisket i bredzonen.  

 

Da især sammensætningen af fiskefaunaen i den lavvandede Store Kalv er væsentlig forskellig fra det dybe, 

lagdelte hovedbassin, er det ikke muligt at forsøge at sammenligne udviklingen i søens samlede fiskefauna, 

men man kan få en fornemmelse af udviklingen ved at sammenligne fordelingen af fangsterne i de biologi-

ske oversigtsgarn i hovedbassinet. 

 

Undersøgelserne fra i 2005 viste, at det ved opfiskningen var lykkedes at bringe brasenbestanden ned til ca. 4 

% og skallebestanden ned til ca. 27 % af de fisk der fanges i oversigtsgarnene, mens aborre udgjorde ca. 60 

% af vægten af den samlede fangst. I 2012 var brasen og skalle øget til hhv. 8 % og 38 % og aborre reduceret 

til ca. 43 % af det samlede antal. Det svarer stort set til forholdene i 2002, året inden opfiskningen startede. 

Til gengæld har aborrerne i 2012 en væsentlig gunstigere størrelsesfordeling end tidligere. Hvor årsynglen 

tidligere dominerede både antals- og biomassemæssigt, dominerer nu en gruppe 1-årige fisk på 10 – 15 cm 

og en gruppe 2 – 3 årige og ældre på 15 – 25 cm.  Skallerne er også blevet større og ligger stort set inden for 

det samme størrelsesinterval som aborrerne, hvilket er karakteristisk i en sø, hvor aborrer er den domineren-

de rovfisk.  

 

 
Figur 6 – Den procentvise fordeling af fiskebiomassen fanget i de biologiske oversigtsgarn i Furesøs hovedbassin. 

Antal og placering har varieret over årene og tallene er derfor kun indikative. 
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Oversigtsgarnene fanger ikke de store brasen, sandart og geder særligt effektivt, men resultaterne viser, at de 

mindre brasen er på vej tilbage, og dermed formodentlig også de store. 

 

Materialet er dog desværre for spinkelt til at til at konkludere noget entydigt om udviklingen i fiskebestande, 

især fordi der ikke er lavet undersøgelser i Store Kalv; den del af Furesø der i nogen grad fungerer som ”ru-

gekasse” for fiskebestanden. 

 

Delmål 7 – De tilbageværende reliktkrebs skal forekomme i levedygtige bestande 

Det er ikke undersøgt, men de forbedrede iltforhold må forventes at have givet reliktkrebsene bedre 

levevilkår da de hele året kan finde den rette kombination af lav vandtemperatur og højt iltindhold. 



 

 

Bilag 12– Blandingszone 
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