
Søbrugerrådsmøde for Esrum Sø
Dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Tilbagemelding fra brugerådet på motorsagen
3. Orientering om udviklingen i stiprojektet omkring Esrum Sø
4. Orientering om udviklingen i Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland
5. Orientering om færgefarten
6. Orientering om renoveringen af Sørup Havn
7. Kitesurfing
8. Kommerciel kanosejlads på Esrum Å/-Sø. v. Hans Lassen
9. Informationsfolder om reglerne for færdsel på Esrum Sø. 

Ønsket af Birgitte Garde
10. Livet i bredzonen, trådalger og miljøkvalitet. v. Klaus 

Brodersen
11. Lidt om hvad der sker på Arresø
12. evt.



Brug af benzinmotorer på Esrum Sø
Konklusion (indtil videre):

–brug af elmotorer er givet fri
–særskilte tilladelser til støjsvage diesel- og benzinmotorer kan gives 
til søsportsklubbernes følgebåde
–åbne lystfiskerforeninger får mulighed for et antal foreningsejede
støjsvage fastmonterede diesel- og benzinmotorer
–bådudlejningen sidestilles med lystfiskerklubberne
–alle private diesel- og benzinmotorer udfases

Virkning fra 1.6. 2011
Undtaget er:

Skov- og Naturstyrelsens patruljebåde
Miljøcentrets, Kommunernes og konsulenters både til miljøregistrering
Københavns Universitet, ferskvandsbiologerne (skal forny deres 
motor)
Færgefarten og en eventuel erhvervsfisker
Falck og forsvaret
Lejlighedstilladelser til entreprenører, filmselskaber o. lign



Gang- og cykelsti omkring de store 
søer

Fredningsnævnet har d. 3. sept. 2007 godkendt  forløbet om Esrum Sø. Der er 
forhåndsgodkendelse til et ændret forløb på 3 matrikler, hvor stien skal flyttes 
nogle meter. Der fremkom under besigtigelserne et ønske om udvidelse med 2 
stitunneler under Endrupvej og Fredensborgvej. Afgørelsen er påklaget til 
Naturklagenævnet

Fredningsnævnet har d. 18. sept. 2007 godkendt forløbet i Ll. Lyngby Mose ved 
Arresø.

Vi afventer stadig en afgørelse fra Vejdirektoratet

Vi afventer en række afgørelser fra Naturklagenævnet. Der har været 
besigtigelser d. 16. og 17. april vedr. Esrum Sø stien

Vi venter på Taksationskommisionens afgørelse for en lang række af lodsejerne.

Vi afventer en række kommunale godkendelser i henhold til 
Naturbeskytelsesloven og Vandløbsloven

Vi påtænker at begynde i Tisvilde Hegn så snart vi får grønt lys fra Gribskov 
Kommune. Vi har netop modtaget tilladelsen og skal nu have udarbejdet et udbud

Vi har nu søgt Fredningsnævnet om dispensation fra Danstruplundfredningen.



Drøftelser med landbruget Gribskov K., NOLA færdigt notat  26. juni 
Pilotprojekt på landbrug ved Arresø. Hillerød K.,NOLA

Grøn alliance. Projekt i Ll. Lyngby Mose. SNS, Hillerød K., NOLA

Møde med gl. styregruppe/sekretariat 21. maj
Møde med grønne råd 19. juni 
Borgmestermøde august 
Borgermøde 3. september
Politisk behandling i kommunerne af afgrænsning sep-okt-nov
Borgmestermøde november 

Fremsendelse til ministeren
af forslag til etapeinddeling november 2008

PROCESPLAN i 2008 
15.4.2008



Færgefarten

• Møde med kommunen d. 31. marts

• Der er tilsyneladende en køber

• Kontrakten forlænget året ud



Sørup Havn



Sørup Havn
• Entreprenøren Per Aarsleff A/S har d. 9. maj afleveret en flot 

nyrenoveret havn.

• Tiden skred, men budgettet holdt.

• Der blev derfor råd til at hæve asfaltvejen og renovere drænet bag 
vejen

• Borde, bænke og grill bliver sat op når græsset kan bære.

• Der bliver også lavet en mindre flydebro til kajakkerne

• Vi sigter mod en markering til sommer når alt er på plads



Kitesurfing

En ny sportsgren i vækst



Kommerciel kanosejlads på Esrum Å/-Sø







Informationsfolder om reglerne for færdsel 
på Esrum Sø



Livet i bredzonen, trådalger og miljøkvalitet



Eventuelt:
Isfugl
Mink

Forslag til punkter på næste møde
Dato for næste møde
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