Søbrugerrådsmøde for Esrum Sø d. 4. marts 2021
Deltagere:
Jens Bjerregaard Christensen (formand), Naturstyrelsen
Bjørn Aaris-Sørensen, Naturstyrelsen
Jens Prom, Danmarks Naturfredningsforening
Bo Guldager, Lystfiskeriforeningen
Bjørn Svendsen, Dansk Ornitologisk Forening
Claus Bo Jensen, Kajakklubben Esrum Sø
Anders Fisker, Sørup Havns Bådelaug
Kirsten Christoffersen, KU – Ferskvandsbiologisk Laboratorium
Lotte Rye Vind, Fredensborg Kommune
Andreas Jarløv Busch, Helsingør Kommune
Christian Lundberg, Gribskov Kommune
Carl Bruun, Nordsjællands Landboforening (og Nationalpark Kongernes Nordsjælland)
Morten Jepsen, Miljøstyrelsen
John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Kristine Rasmussen, Region Hovedstaden
Afbud:
Poul Eisenhardt, Fredensborg Roklub
Hans Egon Møller, Sejlklubben Esrum Sø
Ib Andersen, Hillerød Sejlklub
Boris Damsgaard, Friluftsrådet
Vakant, Grundejerne langs søen
Ole Birch, Bådfarten Esrum Sø
Kristian Søgård, Hillerød Kommune

Referat


Ny skovfoged med ansvar for søerne Bjørn Aaris-Sørensen blev præsenteret.



Gæste-oplægsholder John Flyvbjerg (med kollega Kristine Rasmussen) fra Region
Hovedstaden fortalte om projektet vedr. Collstropgrund-forureningen. Staten har afsat
penge på Finansloven til arbejdet med rensning af 10 store
forureningsgrunde/områder i DK. Et af disse områder er arealet ved den tidligere træimprægneringsfabrik Collstrop A/S, som lå ved den nuværende naturlegeplads
Eghjorten. Pengene skal dække forundersøgelser, som skal afdække mulige løsninger
til at stoppe udsivning af særligt Arsen fra grunden til de omkringliggende vandløb og
grøfter. Naturstyrelsen er lodsejer, og vil blive involveret i undersøgelserne.
Søbrugerrådet vil blive orienteret i arbejdet på de kommende møder.



Bordet rundt:

Hvad optager medlemmerne nu:

Danmarks Naturfredningsforening:
Er optaget af fredningssagen for Esrum Sø´s omgivelser. Spørger til status for Sø-badet i
Esrum Sø (se svar fra Fredensborg Kommune nedenfor) og tankerne om Mineslyst
(Anders Fisker orienterede senere), og følger spændt projektet omkring Collstropgrundforureningen.

Lystfiskeriforeningen: Bo Guldager er ny repræsentant. Glæder sig over de mange fisk i
søen. Følger projektet omkring Collstropgrund-forureningen.

Dansk Ornitologisk Forening: Arbejder videre med fredningssagen vedr. Esrum Søs
omgivelser, og har kommenteret DN´s bemærkninger. DOF mener stadig, at anlæg af
stisystemet er en stor fejltagelse i et ellers godt forslag. Fuglereservatet ved Møllekrogen
har det godt, og det er fortsat opfattelsen, at afgrænsningen til området med
adgangsforbud stort set respekteres af de fleste.

Fredensborg Roklub: Ikke til stede.

Kajakklubben Esrum Sø: Ingen bemærkninger.

Sejlklubben Esrum Sø: Ikke til stede.

Hillerød Sejlklub: Ikke til stede.

Sørup Havns Bådelaug: Ny havnefoged (Erik Wind). Oplægspladsen er blevet opryddet
og isen har givet mulighed for at fortøjningspæle kunne udskiftes. Fortsat stor
efterspørgsel på bådplads i havnen. Orienterede om tankerne for Mineslyst.

2

Friluftsrådet: Ikke til stede.

Grundejerne langs søen: Vakant

Bådfarten Esrum Sø: Ikke til stede.

Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium: Esrum Sø bliver brugt
som undervisningsområde i højere grad end normalt pga. corona-situationen, hvor
indendørsundervisning er problematisk.

Hillerød Kommune: Ikke til stede

Fredensborg Kommune: Med hensyn til vandplansindsatser i den tredje
vandplansperiode, så har Fredensborg Kommune indstillet indsats i Asminderødgrøften
med genåbning af den nederste rørlagte strækning inden udløbet i Esrum sø.
Ingen igangværende vandplanindsatser ned til Esrum Sø
Optaget af etablering af nationalparkindgang i Fredensborg By med skiltning til Esrum Sø
og realisering af Den Grønne Slotsby (nye parkanlæg, beplantning, ændring af tilkørslen til
Fredensborg Slot). Det skal være færdigt til 2022, hvor H.M. Dronning Margrethe 2. har 50
års regeringsjubilæum og Fredensborg By har 300 års fødselsdag.
Fredensborg Sejlklub har henvendt sig til kommunen, om mulighederne for at oprense
havnebassinerne.
Ift. broer i søen så arbejder kommunen på at lave et paradigme for sagsbehandling
sammen med kommunens jurister. De vejledende retningslinjer blev politisk vedtaget i
2011 og bruges stadig ifm ansøgninger. Der er dog kommet et par klagenævnsafgørelser,
som indskærper praksis, så en bro nu både skal have §3 dispensation, landzonetilladelse
efter planlovens §35 og byggetilladelse. Hertil kommer at der skal laves en
væsentlighedsvurdering ift Esrum Sø´s status som Natura 2000 område. Så alt i alt skal
ansøgere belave sig på lang sagsbehandlingstid samt måske et byggesagsgebyr på 1000
kr. Det er dog endnu ikke afklaret. Kommunen er ikke blevet kontaktet om Kongebroen.
Det fremgår af dagspressen, at Borgmesteren og udvalgsformanden skal til møde med
Slots- og Kulturstyrelsen om broen.
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Fritids-og Idrætsudvalget (FIU) har afsat penge på budgettet i 2021 og 2022 til at
undersøge mulige placeringer af et hav- eller søbad i kommunen. Der skal laves en
teknisk analyse af forskellige placeringer bl.a. nævnes Nivå Havn, Sletten, Bjerre Strand,
Babylone Strand, Mikkelborg og Esrum Sø. Analysen skal herefter forelægges Fritids- og
Idrætsudvalget. Der foreligger derfor ikke et konkret projekt og det er langt fra sikkert, at
man vælger at arbejde videre med Esrum Sø som en mulighed.

Helsingør Kommune: Har et par vandområdeplans-projekter i støbeskeen vedr. tilløb til
Esrum Sø.

Gribskov Kommune: Christian Lundberg er ny repræsentant. Afventer beslutningen om
indholdet af Vandområdeplan 3. Skal i gang med restaureringsprojekter fra de foregående
planperioder.

Nordsjællands Landboforening: De verserende fredningssager følges ligesom arbejdet
med grønt danmarkskort.
(Nationalpark Kongernes Nordsjælland):
Et nyt koncept om indgåelse af partnerskaber er ved at blive udrullet. Se mere her:
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/udvikling-og-samarbejde/logo-ogpartnerskabsprogram/

Miljøstyrelsen: Tilstanden i Esrum Sø er god og stabil.


Naturstyrelsen orienterede: En del motortilladelser til foreningerne står for en
fornyelse. Vi har fået skåret opvækst ned ved fugletårnet ved Stenholt Mølle. Isen har
(efter mødet blev afholdt) ødelagt enkelte af NST´s broer i søen, som vil blive
repareret i løbet af foråret. Flere publikumsfaciliteter i form af mini-shelters og bordbænkesæt er blevet opsat og renoveret langs søen. Jens bjerregaard fortalte om
arbejdet med naturnationalparken og udlægning af urørt skov på NST´s arealer.



Eventuelt
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Vi havde lidt knas med teknikken (mødet blev afholdt på Skype), hvorfor
søbrugerrådsrepræsentanterne efterfølgende har haft mulighed for at sende indhold til
referatet skriftligt.


Dato for kommende møde
Torsdag d. 3. marts 2022
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