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1 Indledning 

Tisvilde renseanlæg udleder nu renset spildevand til Bymosen, som afleder gen-
nem Bymose Å til Maglemose Å og videre gennem Holløse Bredning og Ramløse 
Å til Arresø. Det er planlagt at nedlægge Tisvilde Renseanlæg og afskære spilde-
vandet. 
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I forbindelse med lukningen af renseanlægget har GribVand bedt COWI om at 
vurdere konsekvenserne af ophøret for Bymosen, Bymose Å og Maglemose Å for 
vandløbene og deres økologiske tilstande samt for naturen nær vandløbene. 

2 Bymosen, Bymose Å og Maglemose Å 

Tisvilde Renseanlæg udleder til Bymose Å (Figur 2). 

 

Figur 1  Oversigtskort over Bymose Å, Askemose Å og Maglemose Å med åben 
(blå) og rørlagt strækning (rød) samt stationering. Baggrundskort stam-
mer fra Kortforsyningen. 
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Bymose Å er et 584 m langt åbent vandløb som løber til Maglemose Å ved st. 
2839.  

Maglemose Å er 4525 m. Den er delvis rørlagt som angivet på Figur 1.  

Bymose Å og Maglemose Å er offentlige vandløb i Gribskov Kommune og er om-
fattet af Regulativ for Maglemose å, Askemose å og Bymose å fra 1999. 

 

Figur 2 Bymose Å er et 585 m langt, ikke-målsat vandløb, der løber gennem en 
§3-beskyttet mose (lysblå skravering). Tisvilde Renseanlæg er markeret 
med rød prik. 
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Figur 3 Bymosen og tørvegravene fremgår af højdemodellen 

 

 

Figur 4 Tisvilde renseanlæg udleder til Bymose Å, som er et stærkt reguleret vand-
løb, der er gravet gennem Bymosen. Bymosen er tilgroet og præget af 
mange tørvegrave. 
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3 Miljømål og tilstand 

I følge Vandområdeplan (2015-2021), juni 2016 er Bymose Å er ikke målsat, 
mens Maglemose Å er miljøsat til God økologisk tilstand for strækningen ned-
strøms sammenløbet med Bymose Å /2/. 

Maglemose Ås nuværende tilstand er angivet til at være Dårlig vurderet ud fra 
smådyr (DVFI) (Basisanalyse for vandområdeplan 2021-27).  

En stor del af strækningen er dog rørlagt, og der er tilsyneladende ikke planlagt 
indsatser. 

 

Figur 5 Maglemose Å er målsat med god økologisk tilstand på strækningen neden 
for Bymose Å. Holløse Bredning er målsat med god kemisk tilstand, men 
kun dårlig økologisk tilstand. 

Holløse Bredning er en lavvandet kalkrig, brunvandet sø.  Den er målsat med 
dårlig økologisk tilstand. 

Den åbne del af Maglemose Å er § 3-beskyttet vandløb.  

4 Vandføring 

Nærmeste hydrometriske målestation er Miljøstyrelsens station i Højbro Å ved 
Stokkebro. De karakteristiske afstrømninger er vist i Tabel 1. 
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Tabel 1 Karakteristiske afstrømningerne for Højbro Å ved Stokkebro ved målesta-
tion st. 48.04 

Afstrømning Afstrømning (l/s/km²) 

periodemiddel 6,14 

medianminimum 0,54 

medianmaksimum 40,32 

årsmedian 3,49 

sommermedian 1,48 

vintermedian 6,23 

 

Det ses, at sommervandføringen i Højbro Å er meget lav. 

Bymose Å har et opland på 1,82 km² (opgjort på Scalgo Live). Bymose Å løber 
til Maglemose Å, som før sammenløbet har et opland på 7,6 km². Ramløse Å har 
ved udløbet af Holløse Bredning et opland på 23,35 km². 

5 Udledningen 

Tisvilde Renseanlæg udleder i en tørvejrsperiode i gennemsnit 6,9 l/s til Bymose 
Å omkring st. 100. Dette er ca. halvdelen af den naturlige middelvandføring i 
Bymose Å, som den beregnes ved at gange afstrømningen i Højbro Å med op-
landsarealet.  

Det skal dog bemærkes, at mosen ikke er et typisk opland, så afstrømningen fra 
Bymose Å kan være anderledes end i Højbro Ås opland. 

 

Figur 6 Udledningen fra Tisvilde Renseanlæg i 2018 (brun) sammenlignet med den 
naturlige vandføring (blå) i Bymose Å, begge i l/s. X-aksen viser dagnum-
mer. 
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Udledningen fra renseanlægget varierer meget, og toppene i foråret falder sam-
men med stor afstrømning i oplandet. Dette tyder på stor indsivning til kloaksy-
stemet eller fejlkoblinger. 

Sommeren 2018 var helt usædvanlig tør, og afstrømningen var langt under me-
dianminimum. I den periode fik Bymose Å derfor stort set kun tilført vand fra 
renseanlægget.  

6 Konsekvenser af nedlæggelse af renseanlægget 

6.1 Vandføring 

Bymosen og Bymose Å 

I et normalt år udgør udledningen fra Tisvilde renseanlæg i middel ca. 6,9 l/s i 
tørvejr sammenlignet med en skønnet naturlig vandføring i Bymose Å på 11,2 
l/s, det vil sige, at ca. 38 % af vandføringen forsvinder, når renseanlægget ned-
lægges. 

I en normal sommer er den naturlige vandføring i åen kun ca. 2,7 l/s, så det 
meste vand forsvinder, når renseanlægget nedlægges. I en tør sommer er det 
stort set hele vandføringen, der forsvinder. Det skal tilføjes, at tørvegravene og 
mosen vil have en vis udjævnende effekt, men den betyder næppe meget, og 
der er en betydelig fordampning fra den tilgroede mose, som mindsker den na-
turlige afstrømning. 

Maglemose Å 

For Maglemose Å har ophøret af udledningen fra Tisvilde renseanlæg mindre be-
tydning, da oplandet til Maglemose Å ved udløbet fra Bymose Å er 9,44 km². 
Den naturlige sommermedian er således 14 l/s eller dobbelt så meget som tør-
vejsudledningen fra renseanlægget. Ved medianminimum er vandføringen i åen 
ved udløbet af Bymose Å dog kun 5,1 l/s. 

Maglemose Å er som nævnt rørlagt på en lang strækning, og her har en ændring 
i vandføring som følge af ophør af udledningen ingen betydning for vandløbets 
kvalitet. 

Holløse Bredning 

Holløse Bredning har et opland på 23,4 km², så her har udledningen fra Tisvilde 
renseanlæg næsten ingen betydning for vandstand og vandudskiftning. 

6.2 Målopfyldelse 

Som nævnt er Bymose Å ikke målsat.  

Maglemose Å er målsat i god økologisk tilstand. Ophør af udledningen fra Tis-
vilde renseanlæg vil medføre en mindsket vandføring i tørre sommermåneder, 
men da det meste af strækningen er rørlagt, har det ikke negative konsekvenser 
for vandløbet.  
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Ophøret af udledning fra renseanlægget vil forbedre vandkvaliteten i Maglemose 
Å og mindske hyppigheden af overløb, så der fremover kun tilføres spildevand 
ved overløb ca. hvert 5. år. Dette vil have positiv betydning for vandløbet. For at 
opnå god tilstand er det nødvendigt at åbne den rørlagte strækning. 

Maglemose Å udleder til Holløse Bredning og gennem Ellemose til Arresø, som 
alle vil få nedsat næringsstofbelastning ved ophør af udledningen. For Holløse 
Bredning (og Tissø) vil ophøret betyde en mindsket belastning med næringsstof-
fer, hvilket er positivt for målopfyldelsen. 

6.3 Natur nær vandløbet 

Bymose Å og Bymosen er §3-beskyttet natur. For Bymosen vil en langvarig be-
lastning med næringsstoffer blive reduceret væsentligt ved lukning af rensean-
lægget, men samtidig vil sommervandspejlet i mosen falde yderligere.  

6.4 Afværgetiltag 

Mulighederne for at hæve vandspejlet i mosen bør undersøges. Man kunne ret 
enkelt hæve vandspejlet i mosen ved at hæve bunden i Bymose Å nær udløbet. 
Åen er kunstigt anlagt og har en betydelig drænende funktion, der har en nega-
tiv påvirkning af mosen - især i sommerhalvåret. Hævning af afløbet kunne 
kombineres med rydning og pleje af mosen.  

Hævningen kunne ske med et regulerbart stemmeværk eller blot som et bredt 
afløb, så store afstrømninger fortsat kunne passere. 

Et sådant projekt kræver nærmere undersøgelser - ikke mindst for at sikre, at 
vandstanden og risikoen for oversvømmelser i byen ikke påvirkes. Mosens og 
Bymose Ås hydrologiske forhold bør derfor undersøges nærmere.  

6.5 Samtidig nedlæggelse af Vejby renseanlæg 

Det planlægges tillige at nedlægge Vejby renseanlæg, hvilket vil øge påvirknin-
gen af Maglemose Å. Tørvejrsudledningen fra de to renseanlæg er tilsammen 
11,5 l/s, hvilket er mindre end den naturlige sommermedian i Maglemose Å ved 
udløbet af Bymose Å (14 l/s). Det vurderes, at ophør af udledningen fra de to 
renseanlæg vil forbedre vandkvaliteten i Maglemose Å. God tilstand kræver der-
udover åbning af den rørlagte strækning. I tørre år kan Maglemose Å formentlig 
blive tørlagt i perioder, som den ville være, hvis de to renseanlæg ikke fandtes.  
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