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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til installation af 

forsøgsopstilling i Søllerød Sø  

 

Der gives hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 

etablering og drift af en forsøgsopstilling til test af bioelektroder i 

Søllerød Sø beliggende på matr. nr. 49a Øverød By, Søllerød og matr. 

2ex, Søllerød By, Søllerød.  

 

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse 

nr. 1122 af 03/09/20181 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Til dispensationen er knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.  

 

 

Berørte matrikler  

Afgørelsen omfatter matr. nr. 49a Øverød By, Søllerød og matr. nr. 2ex, 

Søllerød By, Søllerød, som begge ejes af Rudersdal Kommune. 

 

Beliggenheden af søen og placeringen af forsøgsopstillingen fremgår af 

bilag 1.  

 

 

Baggrund og ansøgning 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning af 4. 

oktober 2018 (bilag 2), samt supplerende oplysninger i mail af 26. 

november 2018 (bilag 3). 

 

Formålet med forsøget er at teste et bioelektrodesystem, som skal 

medvirke til at øge nedbrydningen af organisk materiale i søer og 

samtidig være i stand til at immobilisere den frigivne fosfor i sedimentet.  

 

                                                
1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202864  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202864
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En mere detaljeret beskrivelse af den effekt der ønskes undersøgt kan 

ses nedenfor (hentet fra ansøgningen, der kan ses i bilag 2): 

 

”Bakterier, heriblandt medlemmer af familien Geobacteraceae, der har 

hjemme i sedimenter verdenen over, er kendt for deres evne til at bruge 

metaller som elektronacceptor. Dette bevirker, at bakterierne nær 

anoden vil nedbryde organisk materiale under pseudo-aerobe forhold, 

idet de overfører elektronerne til elektroden, dette udgør den ene del af 

reaktionen. Dette frigiver en modsvarende positiv ladning i form af en 

kation (typisk beskrevet som en proton). Denne positive ladning vil 

reagere ved katoden, hvilket udgør den anden del af reaktionen. Den 

målte spænding imellem elektroderne beskriver potentialet af systemet, 

og den målte strømstyrke er et direkte mål for omsætningen af organisk 

materiale.  

Måleudstyret på land har til formål at overvåge spændingen imellem 

elektroderne. Efter installation af bioelektroderne forventes det, at redox 

potentialet i sedimentet øges, samt at organisk materiale i sedimentet 

nedbrydes bakterielt. Desuden forventes metaller i sedimentet at blive 

oxideret, og derved være i stand til at binde fosfor.” 

 

Forsøget vil blive udført ved at etablere 9 felter af op til 10 x 10 meter, 

indenfor et 40 x 40 meter stort område ved søens sydlige bred (se kort 

nedenfor). 3 af disse felter vil være kontrolfelter, mens de øvrige 6 

udstyres med et bioelektrodesystem, der består af et net af rustfrit stål 

(maskevidde 1 cm) på op til 10 x 10 meter, som udlægges på søens 

bund (anode). Over anoden, ca. 3 meter under vandoverfladen, 

ophænges et mindre net (katode) vha. en bøje. Begge metalnet 

forbindes med ledninger til land, hvor elektrisk potentiale kan aflæses. 

 

 
 

Forsøget vil blive igangsat hurtigst muligt og køre frem til begyndelsen af 

2021. I løbet af perioden vil der blive taget månedlige prøver af vand og 
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sediment nær elektrodefelterne, samt foretaget andre relevante 

undersøgelser (bl.a. med kamera). 

 

En nærmere beskrivelse af forsøget kan læses i bilag 2, med uddybning 

i bilag 3. 

 

Beskrivelse af området 

Søllerød Sø er beliggende i et bynært område og er langs hovedparten 

af periferien omkranset af villahaver. I det område hvor forsøget ønskes 

udført har området på land karakter af offentlig tilgængelig park, med 

stier og græsarealer. 

 

Søllerød Sø har tilløb fra Kalvemosen i den østlige ende og afløb i den 

vestlige ende, hvorfra vandet løber i rør (via Bækrenden) frem til Vejlesø 

og videre ud gennem Furesø og Mølleåsystemet, indtil det når 

slutrecipienten Øresund.  

 

Kommunens vurdering 

Det er kommunens vurdering at forsøget ikke vil medføre målbare 

ændringer af den økologiske tilstand i søen. Søens samlede areal er på 

ca. 13,4 ha, med en dybde på op til 9,8 meter. Det areal der påvirkes 

(max. 600 m2) svarer til mindre end 0,5 % af søbunden, hvilket betyder 

at både den fysiske påvirkning og den potentielle fosforfrigivelse 

maksimalt vil blive reduceret i et omfang, der svarer til dette. 

 

Søen er undersøgt flere gange i løbet af de seneste 10-15 år, bl.a. i 

forbindelse med Naturstyrelsens projekt ”Rent vand i Mølleåen” og 

undersøgelser af muligheden for at etablere en triatlonrute i og omkring 

søen. I de gældende vandområdeplaner er tilstanden beskrevet som 

”dårlig”, hvilket skyldes en manglende forekomst af 

undervandsvegetation. I projekt ”Rent vand i Mølleåen” var der planlagt 

en indsats overfor sedimentets indhold af fosfor, der hvert år bidrager 

med en betydelig intern belastning af søen. 

 

Det er således kommunens vurdering, at det ansøgte forsøg kan bidrage 

til at udvikle en metode, der på et senere tidspunkt kan være relevant at 

anvende i netop Søllerød Sø. 

 

Slutteligt vurderer kommunen at de fysiske etableringer af bl.a. metalnet 

og bøjer ikke vil have mærkbar negativ betydning for søens tilstand. 

Søen er i forvejen beliggende i et tæt befolket område, hvilket betyder at 

den daglige forstyrrelse rundt om søen er relativt høj. Desuden fiskes 

der på søen, hvilket også giver en vis grad af forstyrrelse. 
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Internationale naturbeskyttelsesinteresser 

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis 

levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. 

Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, 

fødesøgningssteder, overvintringssteder m.m.  

I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, 

som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, 

betyder efter Miljøstyrelsens vurdering, at såvel planterne som 

planternes voksesteder skal beskyttes.  

 

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger 

inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 

beskyttede områder. 

 

Kommunen har ikke kendskab til registrering af forekomster af arter 

omfattet af bilag IVa eller bilag IVb i eller inden for 1 km fra søen 

(Naturbasen, 2019), (Naturdata, 2019).  

 

De nærmeste forekomster af bilag IV-arter er:  

 Brunflagermus i Geels Skov og Vaserne, 2016 (Naturbasen, 

2019) 

 Vandflagermus, dværgflagermus, troldflagermus i Vaserne, 2018 

(Naturbasen, 2019) 

 Spidssnudet frø i Vaserne, 2015 (Naturbasen, 2019)  

 Stor vandsalamander ved Ørholm (Naturdata, 2019) og i Rude 

Skov (Naturbasen, 2019) 

 Sumpvindelsnegl i Vaserne, 2013 (Naturbasen, 2019) 

 Lys vandskivekalv i Vaserne, 2016 (Naturbasen, 2019) 

 Stor kærguldsmed i Vaserne, 2018 (Naturbasen, 2019) 

 Grøn mosaikguldsmed i Rude Skov, 2013 (Naturbasen, 2019) 

 Grøn Buxbaumia (mos) i Rude Skov, Birkemose, 2014-2015 

(Naturbasen, 2019) 

 

I denne liste er kun angivet nyeste årstal for fund. 

 

Af disse arter vurderes kun flagermusarterne at forekomme i området 

omkring Søllerød Sø. Da projektet primært omfatter aktiviteter under 

søens overflade, vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og 

rasteområder for flagermus. 

 

Projektet vil således ikke påvirke områdets økologiske funktionalitet for 

bilag IV-arter. 
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Søllerød Sø er ikke udpeget som Natura 2000-område, men der er flere 

nærliggende Natura 2000-områder: nr. 258 Rude Skov, nr. 139 Øvre 

Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og nr. 144 Nedre Mølleådal og 

Jægersborg Dyrehave. Søllerød Sø står via Vejlesø i hydraulisk kontakt 

med Furesøen og Mølleåsystemet. Det vurderes, som i § 3 vurderingen, 

at projektet ikke vil påvirke søens tilstand mærkbart og derved vil 

projektet ikke kunne påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. 

 

 

Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er 

truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 03/09/2018 

om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

Vilkår  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 

 At forsøget indstilles hvis der konstateres negative effekter på søens 

tilstand, herunder dyre- og plantelivet. 

 At det ved sejlads og færdsel på søen i størst muligt omfang undgås 

at forstyrre søens flora og fauna, herunder med særlig fokus på en 

eventuel bredvegetation og på fuglene i yngletiden (forårs- og 

forsommermånederne).  

 At tønden til måleudstyret nedgraves som beskrevet i ansøgningen, 

og at terrænet efterfølgende reetableres til dets oprindelige 

udseende. Den præcise placering af tønden aftales nærmere med 

kommunen inden nedgravning. 

 At de 4 hjørnebøjer i søen rundt om forsøgsopstillingen afmærkes 

tydeligt med ”Forsøgsopstilling, Danmarks Tekniske Universitet” 

samt kontaktperson hos DTU og tidsperiode for forsøget. 

 At kommunen orienteres om, hvornår der vil blive foretaget 

undersøgelser og taget prøver i løbet af projektperioden. 

Orienteringen af kommunen skal ske senest dagen inden 

prøvetagningstidspunktet.  
 At kommunen løbende holdes orienteret om de prøveresultater, der 

fremkommer under forsøget, og at kommunen efter forsøgets 

afslutning modtager en endelig afrapportering.  

 At kommunen orienteres senest 14 dage inden opsætning af 

forsøget, samt 14 dage efter arbejdets afslutning.  

 At ansøger udarbejder informationsmateriale om forsøget, som kan 

bruges til oplysning af borgere eller andre interessenter. Dette kan fx 

være i form af tekst til kommunens hjemmeside eller skiltning ved 
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søen. Det præcise format og omfang aftales nærmere med 

kommunen. 

 At der ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af 

hydraulikvæske, og at der forefindes materiale til oprydning ved 

eventuelt spild heraf. 

 

Bemærkninger 

Kommunens byplanafdeling har vurderet at forsøget ikke kræver 

dispensation fra søbeskyttelseslinjen, såfremt tønden til måleudstyret 

nedgraves som beskrevet i ansøgningen – dvs. at tønden ikke er synlig 

og terrænet efterfølgende reetableres til dets oprindelige udseende.   

 

Det bemærkes, at dispensationen kun gælder i forhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Fortidsminder 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager, skal 

arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal 

meddeles til det lokale arkæologiske museum: Museum Nordsjælland - 

Hørsholm, Søndre Jagtvej 2 – 4, 2970 Hørsholm. Telefon 72 17 02 40. 

Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.   

  

    

Offentliggørelse og klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside torsdag 

den 14. marts 2019. 

 

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i 

naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  

 
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, 

som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt 

nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger 

og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt 

visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 

bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber 

på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et 

link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på 

http://www.naevneneshus.dk/
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www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 

det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

 

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 

sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 

sagens bedømmelse.  

 

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 

andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 

har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 

bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret på 

900 kr. og for virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. 

(2016-niveau).  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en 

opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betales 

gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 

dage, afvises klagen fra behandling. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves, 

2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 

er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 

gebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 

førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 

fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 

der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 

meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 

partshøring. 

 

 

Klagefristen udløber torsdag den 11. april 2019 

 

Søgsmålsvejledning 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 88. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Hvis vi rettidigt modtager klager fra andre, vil du blive orienteret snarest 

muligt. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen før klagesagen er 

afsluttet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  

 

Forældelse af dispensationen 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder 

den jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Sissel Christine Haar Olesen                                    

Biolog 

    Lis Ravn                                     

    Konst. Natur, Park og Miljøchef 
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Bilag 

1  Oversigtskort over området 

2  Ansøgning af 4. oktober 2018. 

3 Supplerende oplysninger, mail af 26. november 2018 

 

 

Kopi til:  

 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 
København Ø, dnrudersdal-sager@dn.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Michael Olesen 
rudersdal@dn.dk 

 

 Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K., 
Naturbeskyttelsesudvalget, nbu_sj@botaniskforening.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 
København V, natur@dof.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjællandsafdeling v/Jens Erik 
Sørensen rudersdal@dof.dk  

 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk  

 

 Friluftsrådet, webpostkasse 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk  

 

 Friluftsrådet v/ Gunnar Brusch, Bastkær 1, 2765 Smørum, 

gb@brusch.dk  

 

 Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, DK 2970 
Hørsholm, post@museumns.dk 

 

 Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk  

 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dnrudersdal-sager@dn.dk
mailto:rudersdal@dn.dk
mailto:nbu_sj@botainskforening.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:rudersdal@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
mailto:gb@brusch.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk


© Geodatastyrelsen, © Danmarks Arealinformation

Rudersdal Kommune

Bilag 1

Målforhold 1:3500
Dato 13-03-2019

Udskrevet af
Sissel Christine
Haar Olesen

Signaturforklaring
Veje
Stier
Matrikelskel
Optaget vej
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø

Søllerød Sø



 

 

 



Danmarks Tekniske Universitet 

Institut for Vand og Miljøteknologi 

Bygningstorvet 

Bygning 115  

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.  45 25 16 00 

Dir.  20718675 

Fax  45 93 28 50 

kahax@env.dtu.dk 

www.env.dtu.dk 

C
V

R
-n

r.
 D

K
 3

0
 0

6
 0

9
 4

6
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Rudersdal Kommune 

Natur, Park og Miljø  

Øverødvej 2  

2840 Holte 
4. oktober, 2018 

Karl Haxthausen 

Ansøgning om tilladelse til installation af forsøgsopstilling i Søllerød Sø 

Baggrund og formål med projektet 

Reduktion af mængden af P i vandfasen i søer er det overordnede formål med dette forsknings- og 

udviklingsprojekt projekt, som er et samarbejde mellem DTU, Aarhus Universitet (AU) og NIRAS. 

Projektet er støttet af MUDP, som er en del af Miljøstyrelsen. Karl Haxthausen er ansat som Ph.D. 

studerende på projektet, og han er i høj grad ansvarlig for udvikling og feltforsøg. Et af hovedformålene 

med projektet er at udvikle et endeligt design til et in situ bioelektrodesystem, som skal medvirke til at 

immobilisere P i sedimentet i søer. Undervejs i projektet testes funktionaliteten af systemet i små 

laboratorieforsøg, samt i mellemstore udendørsforsøg i 200 liters akvarier. Desuden ønskes foretaget 

større forsøgstests i felten, som skal beskrive effekterne af bioelektrodesystemet i stor skala i en 

eutrofieret sø. 

Beskrivelse af projektet 

Forsøgstestene med stor-skala 

bioelektrodesystemet planlægges at 

finde sted i Søllerød Sø, hvor 6 celler 

på 10x10m ønskes installeret i søen. 

Den omtrentlige placering af 

forsøgsopstillingen ses på kortet (hvid 

firkant på figur 1). Designet indebærer, 

at en metal elektrode nedsænkes i ca. 

3 m’s dybde fra vandoverfladen via en 

forankret bøje, og en bioelektrode 

placeres i toplaget af sedimentet på 

bunden af søen. Begge bioelektroder 

forbindes via ledninger på land, så 

tilslutning til aflæsning på computer og kontrol af elektrisk potentiale er muligt. På nedenstående figur 2 

ses opstillingens forventede placering fra landsiden (set fra positionen, som øjet indikerer på figur 1). Det 

vil dog kun være de røde bøjer, som er synlige på overfladen af søen. Selve bioelektrodeinstallationen 

kan ses fra siden på nedenstående tegning (figur 3). Bioelektroderne er lavet af metalnet i rustfrit stål 

(AISI316 / syrefast rustfrit stål), med kvadratiske netmasker på 1 cm
2
 og en tråd diameter på 1 mm.

Bioelektroderne er ikke overfladebehandlede, og medfører ingen udsivning af toksiske metaller eller 

andre stoffer. 

Tilslutning af ledninger til bioelektroderne sikres mekanisk, og isoleres ved indkapsling i silikone. Arealet 

på 10 m
2
 er gældende for bioelektroderne placeret i sedimentet, hvor et forventet areal på 1 m

2
 er

Figur 1 

Figur 3 
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gældende for bioelektroden placeret i vandkolonnen. Når forsøgene er afsluttet, vil anlægget fjernes fra 

søen. 

 

 

Der vil muligvis være behov for at grave en 50-100 L beholder ned nær bredden til opbevaring af 

moniterings udstyr, samt hvorfra elektroders spænding kan måles manuelt. Den nærmere placering, hvor 

der tages størst muligt hensyn til områdets naturværdier og rekreative værdier, kan eventuelt afklares i 

samarbejde med kommunen.  

 

Teknisk beskrivelse 

Elektroderne er net af rustfrit stål med kvadratiske masker på 10mm, og en tråd tykkelse på 1mm. 

Elektrodernes overflade vil være fri for skadelige kemikalier eller overfladebehandling som kunne følge af 

fremstillingen. Elektrodefelterne vil være udgjort af en række baner af 1m’s bredde, der tilsammen udgør 

10x10m felter. Felterne placeres med en afstand på minimum 2m. Elektroderne er tilsluttet el ledninger, 

der føres i sedimentet op til søens bred, hvor der graves en boks ned til at huse måleudstyr.  

 

Ledningerne er fæstnet mekanisk til elektroderne ved lodning/svejsning for at sikre optimal elektrisk 

ledningsevne, hvorefter koblingen forstærkes yderligere, og endeligt elektrisk isoleret. Elektroder i 

sedimentet (anode) forankres separat fra elektroden i vandet (katode), der suspenderes fra forankrede 

bøjer. Det forventede design kan ses i figur 3. Katoden placeres under vandets overflade, ned til en 

dybde af 3m, men med mulighed for at justere placeringen for at sikre tilstedeværelsen af ilt. Anoden 

ønskes placeret i de øverste få cm af sedimentet, dog forventes udfordringer med at anoden kan synke 

ned i sedimentet.  

 

Bakterier, heriblandt medlemmer af familien Geobacteraceae, der har hjemme i sedimenter verdenen 

over, er kendt for deres evne til at bruge metaller som elektron acceptor. Dette bevirker, at bakterierne 

nær anoden vil nedbryde organisk materiale under pseudo-aerobe forhold, idet de overfører elektronerne 

til elektroden, dette udgør den ene del af reaktionen. Dette frigiver en modsvarende positiv ladning i form 

af en kation (typisk beskrevet som en proton). Denne positive ladning vil reagere ved katoden, hvilket 

Figur 2 

Figur 3 
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Tabel 1 – P: Ortho-fosfat, N Total-

Nitrogen, DO: ilt indhold I vand, OCP: 

potentiale ved åbent kredsløb, WP: 

potentiale ved lukket kredsløb, A: 

ampere. R1-48 angiver hyppighed, hvor 

nummeret angiver antal målinger pr år. 

Alle målinger foretages ligeledes ved 

start af forsøget. Datalogger angiver 

hvorvidt en måling ud over regelmæssige 

manuelle målinger, foretages løbende 

med datalogger. CFU: koloni formende 

celler, Biodiversitet: refererer til en 

endnu ikke fastlagt metode til 

bestemmelse af diversiteten af mikrober, 

Biofilm: refererer til en endnu ikke 

fastlagt metode til bestemmelse af 

diversiteten af mikrober i biofilm på 

elektroderne.   

udgør den anden del af reaktionen. Den målte spænding imellem elektroderne beskriver potentialet af 

systemet, og den målte strømstyrke er et direkte mål for omsætningen af organisk materiale. 

 

Måleudstyret på land har til formål at overvåge spændingen imellem elektroderne. Efter installation af 

bioelektroderne forventes det, at redox potentialet i sedimentet øges, samt at organisk materiale i 

sedimentet nedbrydes bakterielt. Desuden forventes metaller i sedimentet at blive oxideret, og derved 

være i stand til at binde fosfor.  

 

Der vil i løbet af projektet gennemføres et prøvetagningsprogram, der har til formål at dokumentere 

effekten af installationerne. Målinger vil blive foretaget nær elektroderne (cm skala), idet der her forventes 

effekter. Længere fra elektroderne forventes der ikke målbare effekter. Vand- og sedimentprøver udtages 

regelmæssigt via prøvetagningsslanger med en peristaltisk pumpe, og prøverne transporteres på køl til 

DTU, hvor de analyseres. Gasprøver kan udtages ved at forankre et flydende prøvetagningskammer fyldt 

med vand hen over elektrodefeltet. Når gasser stiger op til overfladen, vil de over tid fylde kammeret, og 

en gasprøve kan udtages. Elektriske målinger foretages automatisk med datalogger, samt manuelt 

regelmæssigt for at verificere.  

 

 

  Hyppighed Datalogger 

Gas 
Metan R12   

CO2 R12   

Vand 

P R6   

N R6   

DO R12   

Sediment 

Tungmetaller R1  

P R1   

Calcium R1   

Elektrisk 

Redox R24   

OCP R48 Ja 

WP R48 Ja 

A R48 Ja 

 CFU   

Biologisk Biodiversitet   

 Biofilm   

 

Ud over de angivne målinger vil en række yderligere undersøgelser være at forvente. Øvrig kemisk 

analyse af udtaget sediment og vand kan forventes, og der vil blive foretaget yderligere undersøgelser af 

påvirkningen på mikrober i det udtagede sediment. Yderligere undersøgelser vil også omfatte inspektion 

af elektroder med kamera, muligvis fjernstyret. 
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Den fremtidige tilstand og konsekvenser 

Projektet, hvor der midlertidigt installeres 

bioelektroder, vurderes ikke at påvirke den økologiske 

eller kemiske tilstand af søen eller af omkringliggende 

vandområder. Projektets formål er udvikling af en 

teknik til sø restaurering, men da forsøget finder sted 

på et meget begrænset areal, forventes det ikke at 

medføre målbare ændringer i søen. Dog kan der 

forventes en vis midlertidig påvirkning af specielt P-

koncentrationer (i form af en reduktion) lokalt i 

området nær bioelektroderne, som udgør en mindre 

del af søen.  

 

Økonomi og tidsplan 

Den samlede økonomiske ramme for projektet er 2,5 

millioner kroner fra MUDP, samt 2,5 millioner kroner, 

som er egenfinansiering fra DTU, Aarhus Universitet 

og NIRAS. MUDP-projektet løber over 3 år, og storskalaforsøgene i Søllerød Sø forventes at foregå i 

perioden fra slut 2018/start 2019 til start 2021. 

 

Materiale i sagen 

Specialeprojekt af Karl Haxthausen, der beskriver teknikken bag projektet, er vedlagt. Information 

omkring materiale og en mere præcis tidsplan for opstilling af forsøg, prøvetagning og større 

feltkampagner kan fremsendes ved behov. 

 

Ansøgning om dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 
 

Da Søllerød Sø er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, søges der hermed om en 

vurdering af, hvorvidt der skal gives en dispensation fra disse, samt om en dispensation, hvis det 

vurderes nødvendigt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Karl Rasmus August Haxthausen på vegne af projektgruppen. 

PhD Student 

Department of Environmental Engineering 



Bilag 3 - supplerende oplysninger fra ansøger
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