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Evt.

Jens Bjerregaard Christensen (JBC) bød velkommen og fortalte at Naturstyrelsen 1. juli bliver delt i to

selvstændige styrelser. Den ene skal hedde Naturstyrelsen. Den anden skal hedde Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning.
Naturstyrelsen, NST skal primært forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og
gennemføre projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. Styrelsen får hovedsæde i Randbøl
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA skal primært være overordnet statslig myndighed på vandog naturområdet. Styrelsen forbliver i Haraldsgade
Der må forventes nogle fissionsomkostninger, men på mange måder godt at få et armslængdeprincip
mellem drift og myndighed.

Lokalt bliver vores vandovervågere flyttet til SVANA og tilført nogle terrestriske overvågere. De får lov at
forblive på adressen under en ny chef.
Administration af Skovloven for Sjælland samles på Falster.
Vi har fået nu minister Esben Lunde Larsen og vi forventer han præsenterer en Naturpakke inden
sommerferien.
Bordet rundt, hvad optager medlemmerne
Anders Fisker, Sørup Havn: Bådelavet har arbejdet på en modernisering af havnen siden 2008. Mangler p.t.
1 mill. til indermolen, som de forventer at lave til vinter, hvorefter havnen er gennemrenoveret.
Der er netop forhandlet ny kontrakt, hvor havnen bliver holdt i den hidtidige ånd.
En privat projektmager har foreslået opsætning af et undervandskamera tilsluttet en stor skærm på
havnen. Ideen er god, men ikke på Sørup Havn.
JBC nævnte at en tidligere fremsat ide med en stor båd med glasbund (vandkikkert) stadig er en god ide.
Også at Skolen i Virkeligheden har kik på Mines Lyst som sø-naturskole og at vi gerne ser kommunen på
banen i denne sag.
Sten Lyngsø, Lystfiskerne: Fiskebestanden har det godt, men ikke så mange store aborre. Gedderne bliver
større og de fleste genudsættes, der blev fanget en gedde på 12 kg i marts.
Har ikke set søørreder i de senere år.
Bjørn fortæller at ørrederne gyder flittigt ved Stenholt.
Der fanges store ål på agn til gedder.
Pia Gulstad, Kajakklubben: Livet fungerer godt i deres fælleshus.
17. april deltager klubben i den store affaldsindsamling
De har 7 landsholdsroere i ungdomsafdelingen
Spurgte til om deres bøjer gav problemer. Det gør de ikke, men det vil være godt hvis de bliver mærket
med klubnavn.
Afholder Esrum Open 10. september
Lotte Vind, Fredensborg Kommune: Kommunen har p.t. fokus på regnbetingede udløb for at undgå overløb.
Hans Egon, Sejlklubben: Arbejder på at skaffe en ny bro og bølgebrydder + rep af gl. bro der rådner
hurtigere end forventet.
Havnen har de sidste 2 år forsøgt at rydde havnen for vandplanter, da den gror så meget til, at det er
umuligt at besejle den. Planterne bliver klippet med en Truxor med fingerklipper og herefter bortkørt.
Har også fået tilbud om undervandskamera, men har endnu ikke svaret.
16.4. OK jolle stævne
Andreas, Helsingør Kommune: Kommunen har fældet lidt i fredningen for at forbedre udsigten til søen.
Søren Toft, Skovlund ønske nu at denne pleje af den frede søbred fortsættes hos dem og har tilbudt at
kommunen må sætte bord og bænk op på Skovlunds ejendom. Er også positiv overfor at få åbnet en rørlagt

grøft, med mulighed for gydeplads til ørred.
Kommunen har også fokus på spildevand i det åbne land.
En gammel sti fra Harreshøj P-plads til søen er åbnet
Kristine, Hillerød: Stilhed på søen, har genoptaget høslæt på Egelunds fine eng, hvor der bl.a. er
engblomme.
Bjørn, DOF: Næstsidste år i DOF’s atlasundersøgelse.
Oplever et stabilt fugleliv på søen. Havørnene ved Krakadalsvej fik 1 unge på vingerne.
Naturgenopretningen i Møllekrogen utrolig spændende. Der er lejlighedsvis færdsel af lystfiskere i
reservatet, det er ikke noget stort problem, men kan vokse.
Carl, Nordsjællands Landboforening: Fokus på oprettelse af ålaug, som er gode talerør. Gødningen går nu
landbrugets vej.
Orientering fra enheden
JKC: fortæller at Regionen nu starter op på en ny monitering af Colstrupgrunden og om nødvendigt en
oprensning af grøfter m.v.
JOA: Natura2000 planerne ventes meget snart.
Enheden har på opfordring ryddet et areal ved Stenholtvej, som nu vil blive græsset
Der er lavet en flot udsigt fra lejrpladsen på Nødeboholt
Der er nu åbnet for et døgnåbent offentligt betalingstoilet i Fændrikhus
Der er skabt udsigt fra Frederiksværksvej til søen
Fredningsnævnet har været på besigtigelse ved en gammel sag i Kobækvig, som har fået nye ejere. En
udløber af besigtigelsen bliver formentlig et samarbejde med kommunen om noget god naturpleje.
Enheden har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen etableret en flot P-plads langs Skipper Alle. JBC
udtalte, at han mener kommunen har svigtet lidt her, idet der er givet tilladelse til udvidelse af ishuset,
uden at der er fulgt de nødvendige P-pladser med.
Der har ikke været klager over svømmebanen efter at den er blevet bedre afmærket og vi udlåner
havtasker.
Bådfarten har et ønske om at slå nogle pæle, så de kan lægge til ved broen i Nødebo. Sejlklubben har
efterfølgende meddelt, at det er tvivlsomt om broen kommer i vandet, da den er meget rådden.
Næste planlagte undersøgelse af Esrum Sø er planlagt til 2019.
Vandstandsudviklingen i søen har ”normal”:
Vi har noteret 15.3.2015
2 cm over flodemålet
1.11.2015
19 cm under flodemålet
15.3.2016
12 cm over flodemålet
Stemmeværket ved udløbet af søen har stået helt åbent hele perioden.
Lystfiskeriets udvikling – et studie i fangstjournaler v. Christian Skov
Et spændende indlæg baseret på fangstjournaler fra lystfiskere, PowerPoint vedlagt
Konklusioner :
 Udviklingen i geddebestanden var primært påvirket af erhvervsfiskeriet og lystfiskeriet






Udviklingen i aborrebestanden var primært påvirket af geddebestanden og indirekte af
erhvervsfiskeriet (og måske skarven)
Erhvervsfiskeriet reducerede generelt størrelsen af aborrer og gedder Mere generelt
Fangstjournaler udfyldt på den rigtige måde kan give nyttig viden på en kost effektiv måde!
Fisketid og nulture er vigtigt at få registreret

Christian Skov opfordrer alle lystfiskere til at benytte ”Fangstjournalen”. Kan findes på
http://fangstjournalen.dtu.dk/ eller som app til smartphones.

Evt.
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