
Furesø truet af stop for iltning 
Bragt i DGO den 5. marts 2019

Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø Kommuner har aktuelle planer om at stoppe iltningen af 
bundvandet i Furesøen i år, så dyrelivet på 40% af Furesøens bund dør af iltmangel. Begrundelsen 
er, at iltningen af bundvandet siden 2003 og opfiskningen af godt 200 tons skaller og brasen ikke 
har ført til, at søen er blevet så ren som forventet.

Men hvis iltningen stoppes, bliver vandkvalitet i Furesøen meget ringere end i dag, fordi der så vil 
blive iltfrit på bunden om sommeren og frigivet store mængder fosfor, som vil føre til voldsom 
algevækst og uklart vand ligesom i 1990’erne. Et stop for iltningen vil desuden ødelægge de store 
forbedringer for søens dyreliv, der er sket i Furesø i de seneste 15 år. F.eks. har Furesøens 
fiskebestand det nu bedre end nogensinde siden 1972, da den store udledning af spildevand til søen 
blev stoppet. Der er nu rigtig mange aborrer og kun få skaller og brasen, og det betyder, at der er 
meget zooplankton til at æde algerne, som gør vandet uklart.

Der er hvert år siden 2003 blevet ledt 300-700 tons ren ilt ned til søbunden, så der har været ilt i 
hele søens vandmasse, hvor der før kun var ilt ned til ca. 15 meters dybde i den 37 m dybe sø, og 
det kostede Lyngby-Taarbæk Kommune 125.000 kr. sidste år.

Og de penge er givet rigtig godt ud. For hvis iltningen af Furesøen stopper, vil det medføre, at 
Lyngby Sø og Mølleåen vil få tilført meget store mængder fosfor og alger fra Furesøen, som vil 
medføre opblomstringer af blågrønalger med uklart vand og lugtgener i Lyngby Sø, når de 
forrådner. 
Løsningen er ikke at sende de store mængder fosfor, der ligger på Furesøens bund, ned gennem 
Lyngby Sø og Mølleåen, men at fortsætte iltningen, indtil der er fundet en løsning, hvor iltningen 
kan stoppes, uden at fosforen på Furesøens bund ender i Lyngby Sø, Mølleåen og Øresund. 
Kommunerne har desuden slet ikke undersøgt de forureningsmæssige konsekvenser for Lyngby Sø 
og Mølleåen, selv om det vil ødelægge de forbedringer i Mølleåen, som borgerne i Lyngby-
Taarbæk har betalt eller kommer til at betale millioner af kroner for at opnå.
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