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Referat af møde i søbrugerrådet for Esrum Sø d. 2. marts 2017 

 

Deltagere: 
Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland  Birgitte Garde 

Dansk Ornitologisk Forening Bjørn Svendsen 

Fredensborg Roklub Ole Quist Jensen 

Kajakklubben Esrum Sø Pia Gulstad 

Sørup Havns Bådelav Anders Fisker 

 Erik Jensen 

Friluftsrådet Boris Damsgaard 
Bådfarten Esrum Sø Peter Stoustrup 

Hillerød kommune Kristian Søgaard 
Fredensborg kommune Lotte Rye Vind 

Helsingør kommune Andreas Jarløv Busch 
Gribskov kommune Bjørn Aaris-Sørensen 

Nordsjællands Landboforening Carl Bruun 

Miljøstyrelsen Morten Jepsen 

Naturstyrelsen Nordsjælland Jens Bjerregaard Christensen (JBC) 

 Ole Andersen (JOA) 

 Stig Jensen 

 

Fraværende/afbud: 
Lystfiskerorganisationerne Steen Lyngsø 

Sejlklubber Hans Egon Møller 

Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium Kirsten Christoffersen 

 

Dagsorden: 

 Bordet rundt, herunder brainstorm på medlemmernes forventninger til hvad 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland betyder for Esrum Sø 

 

 Miljøstyrelsens struktur og opgaver v. Morten Jepsen 

 

 Orientering fra enheden 
 
Bordrunde: 
Anders Fisker, Sørup Havn: Bådelavet har nu administreret havnen i mange år, og 
har i alle årene ønsket at bevare den gamle stil med spuns af nedrammede pæle. 
I denne vinter afslutter bådelavet sidste etape af en totalrenovering af havnen. De 
første etaper blev udført af Naturstyrelsen med støtte fra Arbejdsmarkedets 
Feriefond (2008-9). Siden har bådelavet selv finansieret færdiggørelsen med bl.a. 
støtte fra fonde, mens Naturstyrelsen har leveret træet. Bådelavet har selv 
indhentet tilladelser, ledet arbejderne og styret økonomien. 
JBC: Udtrykte stor tak til havnen for den store indsats med at bevare et dejligt 
levende kulturmiljø. 
 
Pia Gulstad, Kajakklubben Esrum sø: Fortalte om mange medlemmer, og årlige 
løb med deltagere fra hele Sjælland. 
Rygter om at sejlklubbens bro ikke kan repareres og vil blive erstattet af en ny.  
Kristian Søgaard vil følge op i kommunen. 
Peter Stoustrup, Bådfarten: fortæller at den nye bro efter aftale med sejlklubbens 
formand vil få monteret bøsninger, som muliggør at bådfarten kan lægge til ved 
broen. 
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Carl Brun, Nordsjællands Landboforening: Fokus på vandløbene og deres evne til 
afvanding. 
 
Lotte Vind, Fredensborg Kommune: Der arbejdes med at styrke adgangen fra 
byen til søen. Er opmærksom på tilbagevendende problemer med parkering, er 
svært at løse, da der er meget beskyttet natur i området. Der har været dialog om 
en ny bro til skolebørn samt kanoer og kajakker ved Mines Lyst 
JBC: fortæller at Skolen i Virkeligheden har planer om en sø-naturskole i Mines 
Lyst, og at der er dialog herom med Slots- og Kulturstyrelsen. Vi støtter en ny bro 
på stedet, men bygger ikke bro for en kajakudlejer. Den kommunale kontakt efter 
Thomas Nielsen er fratrådt er Sus Emery. 
Naturstyrelsen har sammen med Slots- og Kulturstyrelsen istandsat P-pladsen og 
indgangen til Skipperhuset meget flot. Nu må kommunen levere de næste og 
meget savnede parkeringspladser! 
Erik Jensen, Sørup Havn: Mener at åbning for solen ved træfældning vil hjælpe på 
fugten ved Mines Lyst. 
 
Andreas Jarløv Busch, Helsingør Kommune: Kommunen sikrer løbende udsigten 
fra Esrum Søvej (i samarbejde med naboer og Naturstyrelsen). 
Denne måned er det sidste påbud om rensning af spildevand i oplandet til Esrum 
Sø udsendt. 
 
Kristian Søgaard, Hillerød kommune: Ingen sager. Dialog med Følstrup som 
ønsker aktiviteter i vandkanten og en bro med platform. 
JOA: Der har tidligere været en sådan bro, mulighed for kombination med bagved 
liggende grundejerforening og offentlig adgang. 
 
Birgitte Garde, DN: Planerne om en sammenskrivning af fredningerne om Esrum 
Sø ligger i hovedforeningen. 
 
Bjørn Svendsen, DOF: Foreningens Atlasprojekt er ved at blive afsluttet. 
Havørnen i Gribskov fik 1 unge på vingerne og fiskeørnen 2 unger i 2016. Der er 
observeret parringsflugt af endnu et par yngre havørne, som i nogle måneder har 
holdt til i Møllekrogen. Træerne på Eskehoved og på pynten syd for Kobæk Vig 
bliver ofte brugt af rastende havørne, da der her er fred og ro. 
Ser gerne fuglereservatet udvidet lidt op langs Sørup-siden, når der skal skrives 
ny bekendtgørelse for søen. 
JOA: Der er ingen aktuelle planer om en igangsætning af revision af 
bekendtgørelsen. 
Den nuværende bekendtgørelse kan læses på  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=49460 
Teksten er forældet og vi har via hjemmesiden for Esrum Sø lempet på reglerne. 
En revision vil måske skulle foretages af Miljøstyrelsen? 
Ole Quist: Roklubben vil være ked at en flytning af bøjerækken/reservatgrænsen, 
da det er det eneste sted man kan ro når vinden er i NV. 
 
Birgitte Garde: Ser ikke grund til at revidere nu. Ønsker ikke øget færdsel på søen. 
Tanker om en ny fredning vil ikke inkludere søen. 
 
Bjørn Aaris-Sørensen: Gribskov kommune er sammen med Helsingør med i 
Fishing Zealand, som arbejder for vækst gennem kystfiskeri. Der er ikke interesse 
for Esrum Sø, da man ikke mener søen kan bære mere fiskeri. 
 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=49460
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Peter Stoustrup, Bådfarten Esrum Sø: God fremgang på søen og i Cafeen i 
Fændrikhus. Bådene er i god stand og har fået nye redningsveste. Færgefarten 
åbner 6. maj og Fændrikhus 13. maj. 
JBC: Udtrykte ros til Fændrikhus, der er mange brugergrupper, som har glæde af 
stedet. 
 
Boris Damsgaard, Friluftsrådet: Friluftsrådet fylder 75 år til april, se vedlagte 
invitation til reception. 
Har mistet Tips og Lotto midler, men har fået mere direkte tilskud fra staten, så der 
er stadig støttemuligheder. 

 

Miljøstyrelsens struktur og opgaver v. Morten Jepsen 

Morten Jepsen er kontorchef i Miljøstyrelsen Sjælland (tidligere Styrelsen for Vand 

og Naturforvaltning, SVANA). 

Miljøstyrelsen Sjælland varetager den nationale vand- og naturovervågning på 

Sjælland nord for hovedvej E20, og får fra 1. maj også ansvaret for miljøstyrelsens 

skibe på havet. Enheden har til huse på Ostrupgård og har her ca. 20 

medarbejdere. 

Enheden indsamler viden om naturen på land, i vandløb, kystvande og søer. 

Fortolkning og afrapportering af de indsamlede data varetages af Fagdatacenter 

for Ferskvand under Aarhus Universitet.  

I kan læse mere om det nationale overvågningsprogram her: 

http://mst.dk/overvaagning/ 

Det lovforberedende arbejde er placeret i Haraldsgade. 
Esrum Sø er med i det nationale overvågningsprogram med en 6 årig kadance, 
næste store undersøgelse bliver i 2019. Miljøstyrelsen udarbejder ingen lokal 
afrapportering, men de kommer gerne i søbrugerrådet for at fortælle om 
resultaterne. 
 
PIA Gulstad: Spurgte til overvågningen af mulig udsivning fra Collstrop grunden. 
Denne overvåges af Region Hovedstaden 
 
JBC: Det er nogle fantastiske medarbejdere, giver god synergi på Ostrupgård. 
 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

JBC: Status for Nationalparken er nu at Miljøstyrelsen skriver på en 

bekendtgørelse, som forventes at komme i høring 1. juni. Der er kommet en del 

nye lodsejere og arealer med i parken. 

Kommunerne har en teknisk arbejdsgruppe, som løbende bliver inddraget, 

arbejdet kører fint. 

Der forventes nedsat en bestyrelse og åbning af parken i 2018. Under bestyrelsen 

bliver nedsat et Nationalparkråd. 

Læs mere: 

http://danmarksnationalparker.dk/kommende-nationalparker/kongernes-

nordsjaelland/ 

 

Vi får store udfordringer med at afveje benyttelse og beskyttelse. Det bliver en stor 

opgave at styre den øgede trafik som Nationalparken forventes at generere. 

Birgitte Garde: spurgte til ansvaret for Unesco, som nu ligger hos Anders Kring 

Mortensen i Nordsjællands Museum. 

 

Medlemmernes forventninger til nationalparken: 

http://mst.dk/overvaagning/
http://danmarksnationalparker.dk/kommende-nationalparker/kongernes-nordsjaelland/
http://danmarksnationalparker.dk/kommende-nationalparker/kongernes-nordsjaelland/
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Anders Fisker, Sørup Havn: Gjorde opmærksom på det idekatalog som ligger fra 

forarbejdet til parken, hvor han bl.a. har foreslået en glasundergang i søen. 

Esrum Sø er en af de mest veldokumenterede søer i verden. I over 100 år har 

Esrum Sø været udgangspunkt for utallige ferskvandsbiologiske undersøgelser.  

Med udgangspunkt heri, og i et samarbejde med Københavns Universitet, vil vi 

forankre og formidle denne viden lokalt gennem den enestående beliggenhed 

Mines Lyst kan eksponere i denne sammenhæng.  

Lokalt vil vi inddrage det kommunale projekt ”skolen i virkeligheden”, så også de 

yngre generationer får mulighed for forståelse af områdets enestående karakter.  

Når bevaringsforeningen ønsker at initiere denne opgave, skal det opfattes som 

en omsorg for bygningen. 

Mines Lyst er et traditionelt opført Nordsjællandsk bondehus, (1879), men med 

forudgående bebyggelse på stedet siden 1657. Vi har med bekymring fulgt det 

fremadskridende forfald af bygningen, der i sin nuværende tilstand må siges at 

være nødlidende. 

Der findes således en lang bygnings- og personalhistorie knyttet til stedet, idet vi 

p.g.a. ejendommens sammenfletning med Fredensborg Slotspark, har en nøje 

fortegnelse af ejernes og beboernes metier og livshistorier. 

Vil skaffe finansiering – er forelagt fonde. 

 

JBC: et utrolig spændende projekt, vigtigt at samarbejde med Jens Borsholt 

 

Ole Quist: Forventer uændret adgang til og brug af søen, dog er der kommet flere 

uorganiserede kajakker de senere år. 

Pia Gulstad: Forventer ikke påvirkning. Flere vil gerne på søen via klubbens bro. 

Vigtigt at vi i den forbindelse formidler naturen, færdselsreglerne og sikkerhed på 

søen, gerne digitalt. 

 

Carl Brun: Landboforeningen hilser Nationalparken velkommen, vigtigt med 

frivillighed og information af medlemmerne og at naboerne bliver behandlet 

ordentligt. 

 

Bjørn Aaris-Sørensen: Gribskov kommune ser Esrum Møllegård og Kloster som 

portal til Nationalparken. 

 

Birgitte Garde, DN: ser på naturen, nattemørket og stilheden. Ønsker mere 

zonering og en færgefart med fast sejlplan til bl.a. Fændrikhus. 

JBC: ser gerne rundfart til faste tider, alternativt ”ring en færge” ordning. Hvad 

med at forsøge med fast weekendsejlads? 

Peter Stoustrup: Færgerne har ingen fast bemanding, da der er tale om frivillig 

arbejdskraft. Stiller gerne op når der er kunder, men har ikke ressourcer til at sidde 

og vente på opkald. Må kun sejle når solen er oppe. Juli er færgefartens dårligste 

måned. 

 

Bjørn Svendsen, DOF: på sidelinjen præget af nervøsitet for pres på naturen. Vil 

tage fuglenes og naturens parti, ønsker hårdere zonering og håber på fint 

samarbejde. Vil gerne anerkende, at der er kommet forbedringer. 

 

Peter Stoustrup, Færgefarten: Ingen problemer med øget trafik, kun at 

svømmerne glemmer farvet badehætte og havtaske, så de kan ses. 
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Boris Damsgaard: ser problemer i begrænsede parkeringsmuligheder, når 

besøgstallet forventeligt stiger. 

 

Orientering fra enheden 

JOA:  

Vandstanden har det meste af vinteren ligget 13 – 15 cm under flodemålet grundet 

et meget tørt efterår/vinter. 

 

2. 3. 2017 er den 5 cm under flodemålet 

15. 3. 2016 var den 12 cm over flodemålet 

1. 11. 2015 19 cm under flodemålet 

15. 3. 2015 2 cm over flodemålet 

 

Stigbordet ved udløbet til Esrum Å har i hele perioden stået helt åbent. 

 

 

Næste søbrugerrådsmøde foreslås afholdt d. 1. marts 2018 kl. 15 - 17 

 

 

 

 

 
 


