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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Der var ikke bemærkninger til referatet. 
 
2. Undersøgelserne omkring udsivning fra Collstropgrunden v. Region Hovedstaden 
Aktindsigt: Den seneste medieopmærksomhed omkring Collstropgrunden har givet travlhed både  
hos Skov- og Naturstyrelsen og hos Region Hovedstaden i forbindelse med betjening af sager om  
aktindsigt.  
 
Region H: De sidste 3 år har regionen været forvaltningsmyndighed på jordforureningsområdet.  
 
På Region Hovedstadens foranledning har DTU udarbejdet en opsamlingsrapport, som 
opsummerer resultaterne af  de mange undersøgelser, der har været foretaget på grunden siden 
1977. De 2 seneste undersøgelser er foretaget af Region H.  
 
Regionens undersøgelser viser: 
- Opsamlings-rapporten: Arsentransportvejene fra Collstropgrunden: Et tværsnit af jorden viser, 
hvilke magasiner der opsamler arsenen og ad hvilke veje nedsivningen af vand forgår.  
- Forureningsspredning til Eghjorten 2008: Jordforureningsanalyserne viser, at jorden på  
legepladsen ikke er forurenet. 
- Forureningstransport til Esrum Sø med vandløb 2008 - 2009: Arsenkoncentrationen falder  
systematisk på vej mod søen og indholdet i vandet, der løber ud i søen, svarer til  
baggrundsniveauet (ca. 1 kg Arsen pr. år).  
 
Ny undersøgelse af sekundært grundvand: 
Miljøstyrelsen foretager i efteråret nye analyser samt etablerer flere boringer end de 9, der blev 
lavet for 20 år siden.  I opsamlingsrapporten vuderes det nemlig, at 9 boringer ikke er tilstrækkeligt 
for at afdække problemet. De nye analyser, fra de for 20 år siden etablerede  
prøveboringer, viser samme lave niveau som den gang. Dette vurderes ikke som overraskende, da  
arsen bevæger sig meget langsomt gennem jorden. Resultaterne af den samlede undersøgelse af 
det sekundære magasin forventes at foreligge først i 2011. 
 
Regionens konklusion:  
På baggrund de foreliggende resultater  vurderer regionen, at Collstropgrundens forurening ikke 
udvaskes til søen gennem vandløbene og formodentlig heller ikke gennem grundvandet. Jorden på 
Eghjorten naturlegeplads er ikke forurenet. Endelig udgør forureningen ikke  en risiko for  
drikkevandsresurserne. Derfor bruges pengene andre forurenede steder, hvor  
forureningen udgør en risiko for drikkevand, boliger, legepladser og børnehaver.  
 
SNS Nordsjælland er glade for den indsats regionen har ydet i sagen om Collstropgrunden. 
 
3. Siden sidst 
Naturstyrelsen: JBC præsenterede den kommende fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og 
Skov- og Naturstyrelsen pr. 1. januar 2011. SNS lokalenhed Øresund nedlægges i samme 
forbindelse og areal, samt medarbejdere fordeles mellem SNS Nordsjælland og SNS Hovedstaden. 
80% går til Nordsjælland sammen med Planteavlsstationen. Med den nye organisation vil 
Nationalparken Kongernes Nordsjælland blive administreret samlet fra enhed Nordsjælland. 
Nationalparken – Status: De 5 borgmestre har efter ministerskiftet opfordret den nye miljøminister 
til at gå videre med arbejdet med at få etableret nationalparken. Ministeren er positiv overfor 
planerne og har i august holdt møde med Nordsjællands Landboforening og møde med 
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borgmestrene. Vi regner med, at endelig afgrænsning af Nationalparken kan forhandles på plads i 
dette efterår, så parken kan stå klar til indvielse i maj 2012.   
Indvielse af Fønstrup Bæk: Hillerød Kommune vil snarligt (30. sept.) indvie et nyt slynget vandløb, 
der giver passage for ørreder mellem Fønstrup Bæk og Esrum Sø. Det er bl.a. tænkt som gydested 
for ørreder – den første ørred er allerede set. 
Færgefart fra Skipperhuset: Driften er i gang igen takket være en lille lokal gruppe på 3 mand inkl. 
Anders Fisker. De 2 gamle både er indkøbt og den store er godkendt til personbefordring. Den 
mindre er i gang i godkendelsesprocessen. Der har været meget papirarbejde, så det fik en lidt sen 
start i år, men en rigtig pæn start med god opbakning fra glade brugere. Sejlturene er allerede nu, 
og selv uden reklame, populære og der gives ros til Skov- og Naturstyrelsens pladser langs søen. 
JBC fortæller, at vi har et godt hold af skovhjælpere, som gør et stort stykke arbejde med at holde 
vores publikumspladser pæne og rene.  
Færgefarten har også fået sin egen hjemmeside www.bådfartenesrumsø.dk   
Der arbejdes i øjeblikket på en telefærgeløsning – systemet er udviklet, men der går måske et år 
inden det virker. 
Bådene har fået udskiftet de gamle dieselmotorer med nogle helt nye, som både er mere støjsvage 
og miljøvenlige. Elmotorer, som kunne være et alternativ, viste sig at være alt for dyre. 
Kajakudlejningen, som før var ved ishuset, har nu fået en ny plads ved Skipperhuset. 
Naturklagenævnets afgørelse vedr. Pramvejen: Fredningsnævnets afgørelse er nu stadfæstet, og 
det er dermed fastslået, at fredningen ikke er til hinder for, at stien også kan benyttes som cykelsti. 
Afgørelsen vedlægges sammen med referatet. 
Søstierne: Alle sager omkring Arresø er nu afklaret, og projektet gives nu tilbage til kommunerne. 
Omkring Esrum Sø verserer der stadig en erstatningssag ved overtaxationskommisionen og der er 
anlagt sag ved Københavns Byret. Resten kan læses på vores hjemmeside, som løbende 
opdateres. 
Der blev spurgt, hvorfor SNS trækker sig ud og overlader det videre til kommunerne. Årsagen er, at 
kommunerne i Vejloven har hjemmel til at ekspropriere de nødvendige arealer. Det har SNS ikke. 
Alternativet kunne være gennemførelse af en fredningssag. Men det forudsætter, at andre end 
SNS rejser en sådan sag.   
 
4. Fredensborg Roklubs udlægning af bøjer/blæsere 
Der har i klubben været registreret 12 hændelser (sammenstød), heraf 2 alvorlige, og man har 
derfor efter aftale med JOA lagt bøjer ud, som skulle hjælpe til, at roerne ikke sejler ind i hinanden. 
Viggo Nielsen fortæller, at der nu er gået et år med denne løsning, og der har kun været 4 uheld. 
Søbrugerrådet har ingen indvendinger mod bøjerne, så vi kører et år mere og ser tiden an. 
Det blev dog understreget, at søfartsreglerne stadig gælder på søen. 
Det blev bemærket, at problemet er, at roerne sejler meget hurtigt – uden at kunne se fremad i 
sejlretningen. Det betyder, at bøjerne kun løser problemet med roklubbens både indbyrdes. Der er 
stadig en fare for, at kajakroere, lystfiskere og andre langsomt sejlende bliver påsejlet bagfra. Kan 
roerne mon ikke bruge en slags ”bakspejl”, så de kan se fremad i sejlretningen? 
Aftalt at, JOA udarbejder et søkort, som indeholder oplysninger om alle bøjernes formål og 
placering, og som kan lægges på de forskellige foreningers hjemmesider til medlemmernes 
orientering. JOA opfordrer alle til, at sende SNS en opdateret liste over udlagte bøjers formål og 
placering.,samt opfordrer til, at alle bøjer bliver mærket med navnet på den klub eller organisation, 
de tilhører.  
Bøjerne, som markerer grænsen for fuglereservatet i sydenden af søen, er blevet blege og er 
svære at se selv på kortere afstand – de bliver skiftet med nogle nye inden næste sæson. 
 
 
5. Erfaringer med neddrosling af bådmotorer ved LF 
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De fastmonterede motorer er til glæde for foreningernes medlemmer, men giver større udgifter for 
foreningerne. Da bådene skal være tilkørt - have kørt 25-30 timer-  før man kan neddrosle dem, vil 
neddrosling først ske i løbet af vinteren i takt med, at bådene bliver taget op. Derfor har vi endnu 
ingen erfaringer.  
 
Bådelauget oplever et stigende problem med tyveri af elmotorer – også fastmonterede motorer og 
hele både, hvilket sker i løbet af vinteren. 
 
 
6. Lystfiskeri i april 
Vi har konstateret fiskeri efter gedder i april - altså i fredningsperioden – hvad gør vi? 
Man ved ikke, hvem det er, men problemet er allerede drøftet internt i klubberne og reglerne er 
ridset op. 
 
Af andre ulovligheder har man oplevet, at fremmede sejler på søen med benzinmotor. JOA 
opfordrer til, at man ringer straks, når der sker overtrædelser – SNS vil gerne handle, hvis ”sporet 
er varmt”, så vi har en chance for at pågribe de pågældende og påtale eller politianmelde 
overtrædelser! 
Ring til 4846 5600 – eller direkte Ole på tlf.23215350 eller til Stig 23215343, hvis det er efter 
kontortid. 
 
Forbud mod sejlads efter solnedgang overholdes ikke. Kaj gør notat og sender ud til klubberne. 
 
7. Lidt om hvad der sker på Arresø 
Der henvises til referat fra brugerrådsmøde for Arresø. 
 
8. Natura2000 
Ida gav en kort gennemgang af Natura2000 (se vedlagte bilag) 
Forslag til planer for N2000 forventes snarligt at blive udsendt. (Natura 2000-planen er i offentlig 
høring fra den 4. oktober til den 6. april 2011) Kommunerne har haft udkast i forhøring. Planerne vil 
være i offentlig høring i ½ år. Fire N2000-planer vedrører vores arealer, og dertil kommer de arealer 
som følger med SNS Øresund, som endnu ikke er medtaget. 
Vi forestiller os ikke, at planerne vil ændre forholdene på Esrum Sø, som den er eller bruges i dag. 
SNS vil tage kontakt til de 4 berørte kommuner, så der kan laves en samlet handleplan for Esrum 
Sø 
 
Bodil præsenterede vandplanen for Esrum Sø. 
- Miljømålet for Esrum Sø er allerede opnået og må ikke forringes. Der måles på Klorofyl (det 
grønne i algerne) – Helsingør Kommune har i 2009 foretaget nye målinger, som understøtter 
miljøcentrets resultater. 
 
9. Evt. 
Vandstanden i Esrum Sø har svinget som normalt og er aktuelt 5 cm under flodemålet.  
Is: Politibekendtgørelsen for færdsel på is blev i vinters vendt på hovedet – og det er derfor nu 
sådan, at det er forbudt at gå på isen med mindre andet er skiltet. Dvs. kommunerne skal gå ind på 
udvalgt områder og tage ansvar for isens sikkerhed – hvilket man godt kunne ønske sig til den 
kommende vinter. 
Alger: I algeperioden var stemmeværket åbnet til størst mulig afstrømning for at få algerne skyllet 
ud. Men vinden sendte dem i år mod sydøst. Det gav besvær og lugtgener i havnene, men til 
gengæld var det godt for livet i Esrum Å. 
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Algerne på Esrum Sø indeholdt i år ikke de livsfarlige levergifte ifølge Kirsten fra Københavns 
Universitets Ferskvands Laboratorium. 
 
Nationalparken: Anders foreslår, at søbrugerrådet aktivt kan tage del i arbejdet omkring Kongernes 
Nordsjælland – Nationalparken vil blive taget med på dagsordenen til næste møde som 
orienteringspunkt og til drøftelse. 
 
Næste møde: Dato for næste møde forventes engang i maj 2011. 
Der blev foreslået følgende emner: Nationalpark, Motorer, Vandplanerne 
 
Referat: Bianca Lauterbach / Hans Holbech  
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