Referat af søbrugerrådsmøde for Esrum Sø d. 12. marts 2015
Deltagere:
Birgitte Garde
Steen Lyngsø
Bjørn Svendsen
Ole Quist Jensen
Pia Gulstad
Anders Fisker
Erik Jensen
Boris Damsgaard
Per Sandholt
Bodil Aavad Jacobsen
Ole Birch
Oliver Pihl Olsen
Kristian Søgaard
Lotte Rye Vind
Andreas Jarløv Busch
Hans Lassen
Carl Bruun
Naturstyrelsen Nordsjælland
Jens Bjerregaard Christensen
Jan Kidholm Christensen
Ida Dahl Nielsen
Ruth Sthen Hansen
Afbud/fraværende
Kirsten Christoffersen
Hans Egon Møller
Christian Skov
Dagsorden:
1. Bordet rundt, hvad optager medlemmerne
2. Orientering fra enheden
3. Vandplanerne
4. Natura2000 planerne
5. Evaluering af den nye svømmebane, herunder placering og
risikovurdering. (ønsket af Roklubben)
6. Naboernes repræsentation i Søbrugerrådet
7. Lystfiskeriets udvikling – et studie i fangstjournaler v. Christian Skov
8. Evt.

Ad. 1
Anders Fisker: Sørup Havn er blevet moderniseret med støtte fra Mærsk-fonden,
Naturstyrelsen m. fl.
Der mangler en ½ mole, som der nu søges økonomi til, så havnen kan gøres færdig
næste vinter.
Der er ca. 33 på venteliste, kanopladserne er meget eftertragtede
Pia: Kajakklubben deltager i DN’s affaldsoprydning. Afholder kajakstævne d. 22.
august med forventet 100 – 120 deltagere. Opfordrer til at man holder afstand
denne dag, og undgår at bruge broerne i Nødebo.

P.t. 393 medlemmer
Ole Q.: Roklubben har selv bekostet en ny lærkespuns. P.t. 225 medlemmer.
Steen: Der har gennemgående været fint fiskeri gennem året, lidt for få store
aborrer. Har ikke hørt om søørreder.
Bjørn: Mest fokus på Møllekrogen hvor der er fred og interessante fugle. Den
tidligere vinterbestand af havørne har ikke ladet sig se.
Birgitte: Bemærker at alle kvadrater rundt om Esrum sø i DOF’s atlasundersøgelse
er besat. Registreringen fortsætter til 2017
Natura2000 planerne studeres
Lotte: intet specielt i forhold til søen
Hans: Gribskov kommune er tilmeldt Fishing Shealand, et turismeprojekt, der har
til formål at fremme fiskebestande. I den forbindelse ”ærgerligt at man ikke kan
trække en jolle til søen”
Her med Esrum Ålaug igen i år etableret nye gydebanker i Esrum Å, her også
sådanne planer for det kommende år. Der er en naturlig gydebanke ved udløbet af
Esrum sø, som benyttes. Det er blevet lettere at fange fisk til strygning.
Anders: Fortæller at der er slæbested i Sørup Havn, som mod betaling også kan
benyttes af ikke medlemmer/turister.
Andreas: Har luftet gydebanker i Gurre Å og ændret grødeskæring. Der er en stor
produktion af ørredyngel.
Planer om genåbning af Skovlundebæk, hvor lodsejeren er positiv. Håber på
finansiering via vandplanerne. Kobækken er også i tankerne.
Kommunen har ryddet en fredning ved Esrum Søvej og dermed genskabt landskab
og en flot udsigt over søen.
Har givet afslag på et skur til et sommerhus ved Esrum sø. Afslaget blev anket,
Fredningsnævnet stadfæstede kommunens afgørelse.
Kristian: Der er givet en enkelt brotilladelse. Planer om høslæt ved Egelund.
Boris: Friluftsrådet og DN har været enige om en alt eller intet holdning i
forbindelse med en sti ved Gurre Sø.
Gør opmærksom på Københavns Universitet har startet en kortlægning af
havfriluftsliv.
Ole B.: Den nye bådfart har i år 5 års jubilæum. Har nu to turbåde i søen + en
chalup. Har indrettet cafe i Fændrikhus med toiletter og står også for at åbne de
nye offentlige toiletter ved bådfarten. En stor succes, men der mangler P-pladser!!
Der har været en voldsom opblomstring af vandplanter i søen de forgangne år.
Sejlklubben har slået og fjernet vandplanter i havnen, for at kunne besejle denne.
Steen: Fortæller at det er set andre steder med en sådan opblomstring, som senere
falder væk uden at genopstå de kommende år.
Ad. 2
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De 5 kommuner har indsendt et nyt forslag til nationalpark til ministeren.
Ministeren har sendt det til faglig vurdering i Naturstyrelsen, der forventes
afklaring før sommerferien.
Esrum Møllegård har fået ny direktør Arne Kvist Rønne, som er
lystfiskerinteresseret
Enhedens driftsplan for de kommende 15 år er nu vedtaget og ligger på nettet:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegn
ing/nordsjaelland/
Reglerne for færdsel på søen er fastlagt i et regulativ fra 1962.
Det er planlagt at modernisere reglerne for færdsel på søen indenfor den
førstkommende 5-6 års periode. Det planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de
mere langsigtede mål for området
Der planlægges med en øget hugst i Gribskov, specielt lysnings/foryngelseshugst i
gammel bøg. Samlet set hugges mindre end tilvæksten.
Broerne har overlevet vinteren. Vandstanden har været normal, lavest d. 27. 8.
2014 med 19 cm under flodemålet, 12. 3. 2015 er vi 5 cm over sommerflodemålet.
Enheden indgår nu i et nyt partnerskab med Gribskov Kommune med bl.a. planer
om en mobil grejbank i nordenden af Esrum Sø
Ad 3.
Bodil gennemgik vandplanlægningen ( powerpoint vedhæftet), som hvis de bliver
vedtaget 22. dec. 2015 er inde i en tidsmæssig korrekt gænge.
Der er lavet radikalt om på opbygningen af kriterierne, nu med en ”one out all out”
bedømmelse. På grund af den seneste fiskeundersøgelse, hvor der blev fanget for
få store fisk er søen, vurderes søens tilstand som ringe, og opfylder dermed ikke
sine mål.
Anders: Fortæller at han sejler meget på søen og oplever vandet som meget rent og
aldrig har oplevet så meget fiskeyngel som sidste sommer.
Ad 4.
Ida gennemgik Natura2000 planlægningen (se vedhæftede powerpoint)
De nye Natura 2000 planer 2016- 2021 er i høring frem til den 10. april 2015. De
endelige planer forventes klar i efteråret 2015.
Enheden afholder i år igen en Bioblitz, denne gang d. i Tisvilde hegn d. 13. – 14.
juni.
Tryk her og læs:

Ad 5.
Ole Q.: En del roere har været tæt på at ro ind i svømmere ved svømmebane i
Fredensborg og ved Nødebo, hvor der også svømmes ”open water” Ser det positivt
at samle svømmerne, men de kommer udenfor den afmærkede bane.
Ole B.: Færgefarten har oplevet farlige situationer, da skipperne ikke kan se
svømmerne, når der er bølger, og når de ikke bærer farvede badehætter.
Parkeringsforholdene ved færgefarten er meget dårlige og bliver yderligere presset
med svømmerne. Der må kunne findes en alternativ placering af svømmebanen.
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Ole A.: Forklarer at svømmerne kikker nedad og til siden, når de svømmer, og kun
lejlighedsvis fremad. De svømmer fra bøje til bøje i en mere eller mindre zik zak
kurs. De svømmer således både udenfor og indenfor bøjerne, mens roere m. fl. nok
opfatter bøjerne som en afgrænsning. Det anbefales at man holder sig ca. 50 meter
udenfor bøjerne. En løsning er nok at udlægge yderligere et antal bøjer i en anden
farve, disse skal så afgrænse svømmebanen ud mod søen.
Fortæller at Gang i Fredensborg har søgt penge til et antal ”havtasker”, nogle
meget synlige bøjer, som svømmerne kan trække efter sig. Vi forestiller os at stille
dem gratis til rådighed for svømmerne, for at fremme anvendelsen og øge
sikkerheden.
Vi er også ved at undersøge muligheden (praktisk og økonomisk) for at flytte
banen til en placering med start umiddelbart nord for chaluphuset.
Anne-Lene: der er planlagt et gratis svømmearrangement d. 10. juni i lighed med
sidste år. Her vil vi også udlevere farvede svømmehætter til de først tilmeldte.
Pia: foreslår at bøjer, der markerer svømmebanen, lægges forskudt af banens
bøjer.
JBC.: Banen er blevet godt modtaget, og der har været mange brugere. Det er
enhedens ønske fortsat at kunne tilbyde denne mulighed for Open Water
svømning, og går nu i tættere dialog med færgefarten for at finde en varig løsning.
Ad. 6
Naboernes repræsentant Johannes Krogh er flyttet. Enheden spørger derfor,
hvordan vi bedst får naboerne til søen repræsenteret i søbrugerrådet fremover, og
om der mangler andre grupper i rådet.
Lotte peger på, at der er et lokalråd i Nødebo, måske er der noget lignende i
Fredensborg.
Enheden tænker over det til næste møde, kom gerne med forslag.
Ad. 7 Udskudt til næste år, da oplægsholderen var blevet syg
Ad. 8 Eventuelt
Birgitte minder om, at der er sejladsforbud i Møllekrogen
Anders spurgte til alle de gode forslag, som er kommet frem i
Nationalparkarbejdet.
Meget ligger på hjemmesiden: http://danmarksnationalparker.dk/kommendenationalparker/kongernes-nordsjaelland/

Dato for næste møde:
Enheden forslår tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 15.00 – 17.00

Ref. Ole Andersen
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