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1.

INDLEDNING
Søborg Sø var indtil slutningen af 1700-tallet Nordsjællands 4. største sø, men den
er siden i flere omgange blevet afvandet til landbrugsformål. Ved afvandingerne
er vandstanden i området samlet blevet sænket med 6-7 meter.
Afvandingerne har medført meget omfattende terrænsætninger af de centrale
dele af Søborg Sø, hvor der er dyndjord til over 10 meters dybde. Store arealer
kan derfor i dag kun udnyttes til græsning eller høslæt.

Figur 1. Området i og omkring Søborg Sø, som det fremstår i dag, vist i skala
1:40.000 på Kort25 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ©. Med rød
streg er vist afgrænsningen af det nuværende 595 ha store Søborg Sø Landvindingslag.
Igennem de sidste 30 år har Søborg Sø været omdrejningspunktet for flere forskellige projekter til naturgenopretning med forslag til en mere eller mindre omfattende genskabelse af søen. Disse projekter er strandet på manglende tilslutning
fra de berørte lodsejere eller naboer.
De forskellige projekter har skabt en vedvarende usikkerhed om områdets fremtid, der påvirker lodsejerne i deres beslutninger om fortsatte investeringer i afvanding og grundforbedring. Lodsejerne samlet i Søborg Sø Landvindingslag har
derfor siden 2012 arbejdet med et muligt scenarie for naturgenopretning.
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2.

HISTORIEN OM SØBORG SØ
Landskabet omkring Søborg Sø er dannet af is og smeltevand i slutningen af den
sidste istid. Søborg Sø var i stenalderen den sydlige del af en bred fjord med udløb
til Kattegat ved Gilleleje. Som følge af aflejringer i den ydre del af fjorden og den
generelle landhævning siden istiden blev fjorden efterhånden afsnøret. Der opstod herefter en ferskvandssø med afløb gennem vandløbet Søborg Å til Kattegat.
Søens vandstand nåede efterhånden 5-6 meter op over havet.
Den store lavning i Søborg Sø er med tiden blevet fyldt op af dyndaflejringer med
et betydeligt indhold af organiske materialer og et stort vandindhold. Disse aflejringer har været 10-16 meter dybe.
På den yderste af tre holme i søen blev der i 1100-tallet opført Søborg Slot, som i
perioder hørte under kongen, og hvis ruiner stadig kan ses på slotsbanken. I forbindelse med kongeslottet opstod købstaden Søborg ved søbredden. Søborg Slot
blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534-35, og byen svandt herefter ind.
På Videnskabernes Selskabs kort fra 1768, der er gengivet på Figur 2, kan man se
Søborg Sø, som dengang havde et areal på ca. 670 ha. Søens vandstand vurderes
til at have været 4-5 meter over havet.

Figur 2. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1768 af det nordøstlige Sjælland centreret omkring Søborg Slot, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
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Søens vand drev en vandmølle, som lå nær vandløbets udløb i Gilleleje. Efter forarbejde af den i 1784 kongeligt nedsat Landbokommission og langvarige forhandlinger, blev vandmøllen nedlagt i 1794.
Afløbet fra søen til Gilleleje blev udgravet i årene 1795-1796 som den 4,1 km lange Søborg Kanal. Gravearbejdet fortsatte i årene 1797-1803 først mod syd ind
igennem søen til de laveste områder syd for Søborg og dernæst med flere afvandingsgrøfter ud gennem området. Herved blev randområderne omkring søen afvandet, og vandstanden i Søborg Sø sænket til ca. 3 meter over havet. Store områder på den tidligere søbund henlå fortsat som sump, og i den centrale del lå en
mindre sø tilbage med et areal på ca. 50 ha, kaldet Klaringen.
Man får et indtryk af forholdene efter den første afvanding på det ældste matrikelkort fra 1810, hvoraf den centrale del er vist i udsnit i Figur 3.

Figur 3. Udsnit af matrikelkort over den centrale del af Søborg Sø opmålt i 1810
af P. L. Krebs og med lodgrænser fra 1844 og rettelser frem til 1860. I midten ses
søen Klaringen.
Søbunden tilhørte staten og blev udlejet til høslæt i ca. 200 lodder. Afvandingen af
området var dog utilstrækkelig til at give en sikker høhøst. Hele kanalsystemet
blev derfor i årene 1831-32 istandsat og udvidet med flere afvandingsgrøfter, hvilket dog ikke løste problemerne, og søen blev solgt i 1858.
Søområdet blev i 1872 købt samlet af lensgreve C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg, som igangsatte et storstillet afvandingsprojekt under ledelse af kulturingeniør, løjtnant P. B. Feilberg, hvor det ved en uddybning af Søborg Kanal i perioden 1872-1873 efterfulgt af gravning af nye kanaler i søen i 1874-76 blev muligt at
afvande hele søen med Klaringen. Med Feilbergs afvanding blev vandstanden i
området sænket ca. 2 meter ned til omkring eller under 1 meter over havet, men
afløbet skete fortsat uden pumpeafvanding.
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Afvandingsarbejdet fortsatte med grøftning og kultivering af de indvundne arealer
i årene 1877-1881, og det blev genoptaget i 1891-94 med tilførsel af mindst
140.000 m3 jord, som blev udspredt i et 8-10 cm lag på de bedre marker for at tilføre fosfor og kalium til jorden.
Feilbergs afvandingssystem ses tydeligt på det høje målebordsblad fra 1898, som
er vist i Figur 4. På dette tidspunkt var Maglemose Å ført uden om den nordvestlige del af søen. Der ses også de tre ejendomme Frijsenvang, Odderholm og Ørbakke, hvis stuehuse er opført i 1875-80 på sandbakker i den afvandede sø.

Figur 4. Området i og omkring Søborg Sø vist på det høje målebordsblad fra
1898 med koter i fod og i skala 1:40.000, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ©. På kortet ses de tre ret nyetablerede gårde i kanten af søen. Søborg By
var stadig større end Græsted.
Kanalerne blev anlagt med et fald på 1:10.000 på den 8,3 km lange strækning mod
havet. Det er ud fra de anvendte kilder ikke muligt at sige præcist, hvor højt vandet stod i området efter Feilbergs afvanding. En kvalificeret vurdering er, at vandstanden i kanalen gennem Søborg Sø var omkring kote 1,0 m.
På den afvandede søbund var der i 1880’erne græsning for 1100-1400 kreaturer,
mens under en tredjedel af arealet var opdyrket.
I 1915 blev Søborg Sø erhvervet af Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Sjællands og Fyns Stift, hvorefter søen i 1915-17 blev solgt til de
omkringboende lodsejere fordelt på 237 parceller.
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Feilbergs afvanding medførte kraftige sætninger af dyndjordene i den centrale del
af søen, som efterhånden blev vanskeligere at dyrke.
I 1945-47 blev der derfor gennemført en ny kraftig afvanding af området på
grundlag af et projekt fra Hedeselskabet. Hovedkanalen blev uddybet og ført frem
til en nyopført pumpestation i nordenden af søen ved Søborggård. Samtidig blev
Feilbergs grøfter uddybet, og der blev anlagt en ny landkanal rundt langs hele sydog vestsiden af søen med afløb mod nord til Søborg Kanal. Herved blev vandføringen fra de to vandløb Saltrup Rende og Lopholm Rende ført uden om søen.
Vandstanden i Hovedkanalen blev sænket med ca. 2,5 m ned til omkring kote −1,5
ved Pumpestationen. Dette startede igen nye sætninger i dyndjordene på søbunden, som det kan ses på Figur 5 med historiske opmålinger af et transekt langs
Trevejen fra Frijsenvangs hovedbygning og mod sydvest igennem Søborg Sø til
landkanalen på vestsiden af søen.

Opmålt terræn langs Trevejen
4
3

1

1872
1904
1941
1962
1986
2013
Klaringen

0

Kote i m DVR90

2

-1
-2

2400

2000

1600
1200
800
Afstand i meter fra Frisenvang

400

0

Figur 5. Terræn opmålt i perioden 1872 til 2013 langs Trevejen på tværs af Søborg Sø med angivelse af vandspejlet i Klaringen i 1872. Til sammenligning var
vandspejlet i Hovedkanalen i 1986 i kote −1,20 m. Koter er omregnet :l nu:dens
system DVR90. Omtegnet på grundlag af Waagepetersen m.fl. 1987.
Det ses af Figur 5, at terrænet i Søborg Sø har sat sig med mellem 1,0 m og 3,5 m
på 114 år, svarende til 1-3 cm om året. Vandspejlet er i samme periode sænket
med 4,1 m. Den i 2013 udførte nye opmåling af terrænet langs Trevejen bekræfter
de tidligere målinger, men med noget større afvigelser, hvilket dels kan tilskrives
usikkerhed med den præcise placering af målestederne i et meget ujævnt terræn
og dels, at sætningerne er aftaget meget siden 1986.
Sætningerne efter projektet i 1945-47 gjorde det hurtigt nødvendigt at uddybe
hovedkanalen med yderligere 0,5 m, hvilket skete i løbet af 1950’erne. Det var
muligt, fordi pumpestationen var funderet ekstra dybt. Hovedkanalen blev igen
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uddybet i mindre omfang i 1975, og en stentærskel foran pumpestationen blev
fjernet i 1993. Det har alligevel været nødvendigt at etablere yderligere tre mindre pumpestationer i den nordlige del af Søborg Sø, som pumper drænvand op i
dels grøften Ellebækken og dels op i Hovedkanalen.
Ved udstykningen i 1915 blev der oprettet et ejerlaug, som stod for de fælles opgaver med vedligeholdelse af afvandingskanaler mv. Det blev i 1953 omdannet til
Søborg Sø Landvindingslag, der som offentligt pumpelag står for driften af alle de
fælles anlæg med bidrag fra arealer på 539 ha.
Antallet af lodsejere i landvindingslaget er faldet gradvist fra udstykningen af de
237 parceller i 1915-17. I 1945 var der 212 lodsejere, men deres antal faldt til 108
lodsejere i 1953. I 1975 blev der gennemført en jordfordeling, som reducerede antallet af lodsejere til 95 i 1986, mens der i dag er 63 private lodsejere tilbage i Søborg Sø Landvindingslag.

Figur 6.

NaturRådgivningen
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3.

TIDLIGERE FORSLAG TIL NATURGENOPRETNING
Der har, som nævnt i indledningen, tidligere været fremlagt en række forskellige
forslag til naturgenopretning af Søborg Sø. Ingen af disse forslag har været i nærheden af at blive realiseret, men de har på forskellig vis været til inspiration for de
videre tanker omkring mulighederne for naturgenopretning i Søborg Sø. Der gives
derfor i det følgende en kort oversigt over de mest kendte forslag.
3.1.1
Marginaljordsundersøgelsen 1987
I Miljøministeriets rapport om retablering af tørlagte søer og fjorde i Danmark
(Waagepetersen mfl. 1987) blev der udvalgt 5 områder til en nærmere undersøgelse, hvoraf Søborg Sø var den ene. Rapporten foreslog etablering af en sø i kote
1,70 m i det daværende kotesystem DNN. Dette vandspejl er lig med kote 1,64 m i
det nu anvendte kotesystem DVR90, hvor søen ville få et areal på ca. 430 ha,
hvoraf de 290 ha ville få en vanddybde på over 1,0 m. Søen ville få en opholdstid
på ca. 1 år. Projektet indebar, at der skulle erhverves eller ydes erstatning for forringelser af 610 ha. Den samlede pris blev beregnet til 23 mio. kr.

Figur 7. De anvendte stednavne vist i skala 1:40.000 på baggrund af ortofoto
DDO®2012,COWI ©. De større vandløb er fremhævet med blå streg. Kendte pumpestationer er vist med blå cirkel med kryds.
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3.1.2
Hedeselskabet 1988
Hedeselskabet (1988) udarbejdede på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen et
projekt for naturgenopretning af et område i den centrale, laveste del af Søborg
Sø. Projektet omfattede etablering af et 126 ha stort vådområde afgrænset af
markvejene Nulvejen, Søborg Engvej, Seksvejen og Holt Engvej. Vådområdet skulle tilføres vand fra det sydlige tilløb til Hovedkanalen, og der skulle etableres en 6
ha stor sø ved afgravning af i gennemsnit 1,0 m jord. Afvandingen af de tilgrænsende arealer skulle opretholdes ved gravning af nye grøfter langs markvejene
med afløb til hovedkanalen.
3.1.3
Kampsax 2001
Aage V. Jensens Fonde købte i år 2000 Søborggård med henblik på at genskabe
den nordlige del af Søborg Sø omkring Søborg Slotsruin. Kampsax udarbejdede
herefter to skitseprojekter. Det var dels en løsning med lavvandede søområder på
begge sider af Hovedkanalen skabt ved at slukke drænpumperne og at hæve cykelstien nord for slotsruinen som en dæmning på tværs af Ellebækken. Det var
dels en løsning, hvor landvindingslagets pumpestation blev nedlagt og en ny opført nord for Holtvej. Herved ville der opstå en 56 ha stor sø omkring slotsruinen
med et vandspejl omkring kote 0,64 m DVR90 og med frit afløb til Søborg Kanal.
Projektet blev stoppet af et veto i jordbrugskommissionen, og ejendommen måtte
sælges til anden side.
3.1.4
COWI 2008
Med udgangspunkt i vandrammedirektivets og miljømålslovens målsætninger om
tilvejebringelse af ”god økologisk tilstand” udarbejdede COWI i 2008 for Miljøministeriet to scenarier for genskabelse af Søborg Sø. Det var dels et forslag om at
standse pumpestationen og lede vandet fra landkanalen ind i søen, der med udgangspunkt i Kampsax’ beregninger ved en vandstand i kote 0,7 m vil få et areal
på 290 ha med en middeldybde på 0,75 m. Det andet scenarie var at hæve afløbet
fra søen igennem et stryg og dermed skabe en sø med et vandspejl i kote 1,5 m
med en middeldybde på 1,3 m.
3.1.5
Kandidatspeciale 2011
Birgitte Marcher Holm har i sin specialerapport fra København Universitet i 2011
fremlagt et genopretningsforlag, der er udarbejdet på grundlag af en analyse af de
naturmæssige og de kulturhistoriske interesser i området. Genopretningsforslaget
er herved blevet en hybrid af de to forslag fra COWI (2008) med en nordlig sø med
et vandspejl i kote 1,5 m og en sydlig sø i kote 0,7 m. De to søer adskilles af den
nuværende vejdæmning Holtvej/Bygaden, hvor der ifølge forslaget skal etableres
en ny pumpestation. Genopretningsforslaget omfatter endvidere et omfattende
net af stier og gangbroer til erstatning for de nuværende ridestier igennem Søborg
Sø-området.
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4.

SØBORG SØ I DAG
Efter hver afvanding er dyrkningen af arealerne blevet intensiveret, men jordsætninger har efterfølgende gradvist sat en stopper for jordbearbejdning. I dag er der
arealer, som kun ligger 0,5 m over vandstanden i afvandingskanalerne. Det begrænser arealernes anvendelighed, men også omfanget af sætningerne.
I dag er det kun ca. 24 % af det 595 ha store areal i landvindingslaget, der dyrkes i
årlig omdrift, mens ca. 37 % er udlagt i græs, som omlægges hvert 3.-5. år. Yderligere ca. 16 % ligger i vedvarende græs, mens ca. 23 % ikke dyrkes, men udnyttes
til fritidsformål som jagt. Udnyttelsen af græsafgrøderne sker dels til hø og slæt og
dels til afgræsning med heste.
Landvindingslaget ejer selv ca. 55 ha i området, som primært omfatter veje, kanaler og andre udyrkede arealer.
De samlede nettoindtægter fra landbrugsdriften af de resterende ca. 540 ha i
landvindingslaget er opgjort til ca. 1,05 mio. kr. årligt. Heri er ikke medregnet, at
482 ha i 2016 har modtaget grundbetaling fra EU's landbrugsordning.
Antallet af lodsejere er i 2016 reduceret til 63 private lodsejere i Søborg Sø Landvindingslag (Figur 8). Heraf er den største ejendom og flere mindre til salg.

Figur 8. Ejendomskort med de enkelte lodsejeres arealer vist i hver sin farvenuance i skala 1:40.000 og på baggrund af ortofoto DDO®2012,COWI ©.
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PROJEKTFORLØBET
Landvindingslagets bestyrelse og Gribskov Kommune henvendte sig i slutningen af
2012 til Aage V. Jensen Naturfond for at søge støtte og erfaring i gennemførelse af
store landskabsprojekter. Efter et fælles møde i januar 2013 blev NaturRådgivningen A/S tilknyttet processen som teknisk rådgiver og udarbejdede en teknisk forundersøgelse med projektforslag for en mulig genskabelse af Søborg Sø med udgangspunkt i de tidligere fremlagte projektforslag.
Forundersøgelsen viste, at det er muligt at skabe en ny sø med et vandspejl omkring kote 1,0 m DVR90 ved at nedlægge pumpestationen og etablere et mindre
stryg i udløbet, som skal begrænse svingningerne i søens vandstand. Søen vil få et
areal på ca. 337 ha med en middel dybde på 1,0 m og et samlet påvirket areal på
479 ha.
Projektforslaget blev præsenteret for lodsejerne på landvindingslagets ordinære
generalforsamling i maj 2013. Generalforsamlingen besluttede at få undersøgt
omfang og konsekvenser af tre forskellige scenarier for søens fremtid:
1. Den nuværende afvanding af Søborg Sø fortsætter uændret.
2. Der foretages en ny forbedret hovedafvanding af Søborg Sø.
3. Pumpestationen nedlægges, og der genskabes en sø.
Til besvarelse af den af generalforsamlingen stillede opgave blev der nedsat en
arbejdsgruppe med deltagelse af Landvindingslagets bestyrelse, Gribskov Kommune, NaturRådgivningen og Agrovi, Videncenteret for landbrug og erhverv.
Der blev herefter udarbejdet et debatoplæg med de ovenfor nævnte scenarier,
som blev præsenteret på en ekstraordinær generalforsamling i landvindingslaget i
januar 2014, hvor der generelt var en positiv stemning omkring genopretningsscenariet, mens afvandingsscenariet blev opfattet som værende for dyrt.
Scenarierne blev også præsenteret på et offentligt møde for Søborgs borgere.
Byrådet for Gribskov Kommune tilkendegav på Byrådsmødet den 28. april 2014
sin fortsatte opbakning til arbejdet med naturgenopretning af Søborg Sø.
NaturErhvervstyrelsens jordfordelingskontor afleverede i april 2014 en rapport
over en begrænset ejendomsmæssig forundersøgelse for nedlæggelse af landvindingslaget og afhændelse af arealet udarbejdet af Hans Lausten Hansen.
Bestyrelsen for landvindingslaget har i sommeren 2014 gennemført en anonym
spørgeskemaundersøgelse blandt lagets medlemmer om deres ønsker og behov.
Blandt de dengang 64 lodsejere kom der svar fra 52, som ejede 91 % af jorden i
området. Der var her tilslutning til projektforslaget fra 48 lodsejere, som ejede 89
% af jorden. Nogle lodsejere ønskede at sælge jord, nogle ønskede erstatning, og
andre ønskede erstatningsjord.
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Den 31. oktober 2014 blev der afholdt et møde mellem projektgruppen og repræsentanter for Kulturstyrelsen og Museum Nordsjælland om de kulturhistoriske interesser på Søborg Sø.
Museum Nordsjælland har efterfølgende i januar 2015 redegjort for de kulturhistoriske interesser omkring Søborg Sø. Og museet har i maj 2015 fremlagt budgetter for de arkæologisk og kulturhistoriske undersøgelser, som museet finder nødvendige eller ønskelige, før et projekt kan realiseres.
På den baggrund har Aage V. Jensen Naturfond i sommeren 2015 givet tilsagn om
finansiering af en kulturhistorisk rapport udarbejdet af Museum Nordsjælland ved
museumsinspektør Liv Appel. Rapporten sammenfattede den kendte viden om de
kulturhistoriske værdier fra oldtiden, middelalderen og nyere tid med en vurdering af konsekvenserne af en ny sø i området. Rapporten forelå i en revideret udgave i maj 2016 med en række forslag til flere mulige undersøgelser.
Aage V. Jensen Naturfond stillede i foråret 2016 juridisk rådgivning til rådighed for
landvindingslagets bestyrelse og valgte at finansiere en fuld ejendomsmæssig forundersøgelse udført af NaturErhvervstyrelsens jordfordelingskontor.
Den ejendomsmæssige forundersøgelse er udført i løbet af sommeren 2016 af
jordfordelingskonsulent Carsten Andersen, som har besøgt alle lodsejere i landvindingslaget. Lodsejerne er blevet interviewet om deres holdninger, ønsker og
behov i forbindelse med en realisering af projektet.
Ifølge rapporten af 3. november 2016 viste den ejendomsmæssige forundersøgelse, at 52 af de 63 lodsejere var positive over for projektet, 7 var afventende, mens
kun 4 lodsejere med et samlet areal på 18 ha var negative. Der er kun 4 fuldtids
landbrugsbedrifter med jord på søen, men en række deltidsbedrifter, hvoraf flere
bor langt fra søen. I alt 9 ejendomme er afhængige af deres jord på søen for at
kunne opretholde deres skattemæssige status som landbrug på over 5,5 ha.
Forundersøgelsen viser, at ejerne af 418 ha ønsker at sælge, mens ejerne af 30 ha
ønsker at beholde deres jord mod en erstatning. Der vil skulle skaffes ca. 200 ha
erstatningsjord, hvoraf de ca. 50 ha kan findes inden for projektområdet, mens ca.
150 ha erstatningsjord vil skulle skaffes uden for.
I den ejendomsmæssige forundersøgelse er opstillet et budget for de nødvendige
arealerhvervelser og erstatninger, som indgår i det samlede budget i sidste kapitel
af dette resumé.
Regeringen mellem Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti besluttede i sit regeringsgrundlag af november 2016 at støtte genopretningen af Søborg Sø. Naturstyrelsen har derfor som en del af Miljø- og Fødevareministeriet
overtaget opgaven med at forberede og realisere naturgenopretningsprojektet i
samarbejde med landvindingslagets bestyrelse og Gribskov Kommune.
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6.

FORSLAGET TIL GENSKABELSE AF SØBORG SØ
En genskabelse af Søborg Sø, vil med sin placering i Nordsjælland, tæt på København være en attraktion af værdi for hele regionen og af national betydning.
Projektet rummer en enestående kombination af kulturhistorie, et stort
potentiale for fuglelivet samt friluftsmæssige og turistmæssige interesser.
Visionen for Søborg Sø er,
• at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og
dynamik
• at kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv
• at bevare og sikre de kulturhistoriske værdier på Søborg Sø
• at skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet, og samtidig være et attraktivt udflugtsmål for turister.

6.1

Vandspejlet før og nu
De forskellige tidligere forslag til naturgenopretning i Søborg Sø kredser alle i større eller mindre udstrækning omkring mulighederne for at genskabe en sø i den afvandede Søborg Sø med et vandspejl, som er foreslået fastlagt fra mellem kote
−0,7 m og op Nl kote +1,7 m.
De tidligere søer har haft en naturlig variation i vandstanden hen over året, som
var betinget af variationerne i nedbør og fordampning, tilstrømningen af vand fra
oplandet og ikke mindst den aktuelle vandføringsevne i Søborg Kanal, det 4,1 km
lange afløb ud til Kattegat.
P. B. Feilbergs projekt fra 1872-73 er udgangspunktet i dette projektforslag for
fastlæggelsen af det fremtidige vandspejl i Søborg Sø. Med Feilbergs projekt blev
den nuværende Søborg Kanal etableret. Hele Søborg Sø havde derefter frem til
1945 naturligt afløb gennem Hovedkanalen i søen og videre til Gilleleje Havn.

6.2

Fastlæggelse af fremtidigt vandspejl
Årstidsvariationen i vandstanden ved afløbet af Søborg Sø er ud fra de aktuelle
vandføringer og en model for grødepåvirkningen hen over året beregnet til 1,1 m
mellem kote 0,4 m og 1,5 m DVR90.
Hvis landvindingslagets pumper blev fjernet, ville der naturligt opstå en sø med et
vandspejl omkring kote 0,70 m. Når vandstanden stiger i Søborg Kanal som følge
af øget vandføring eller kraftigt højvande i havet, vil der ofte løbe vand fra kanalen og tilbage ind i søen. Vandføringerne ud af søen vil samtidig blive mere konstante end i dag på grund af søens størrelse på ca. 300 ha. Søen vil derfor få en
dæmpende virkning på variationerne i vandføring og vandstand i Søborg Kanal.
Det vurderes, at årsvariationen i vandspejlet vil falde til ca. 0,8 m.
For yderligere at begrænse årsvariationen anbefales det at etablere en tærskel
med et stenstryg i udløbet fra en kommende sø. Det vil dæmpe vandstandssvingningerne, begrænse tilbageløbet af næringsrigt vandløbsvand og gøre søen mindre sårbar overfor indtrængning af saltvand under kraftigt højvande i havet.
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Der er derfor arbejdet videre med et vandspejl i en kommende Søborg Sø omkring
kote 1,0 m DVR90, som vil skabe en ca. 337 ha stor sø med forventede årlige
vandstandssvingninger på ca. 0,6 m. Dette vandspejlsniveau svarer til vandspejlet
i den centrale del af Søborg Sø, som det må have været i midten af 1870’erne.
6.3

Projektforslaget
Søen og de anlægsarbejder, der vil skulle udføres, er vist på projektkortet i Figur 9.
Søen opstår ved at slukke for pumpestationen. Søen får i stedet afløb gennem et
65 meter langt stenstryg, der etableres i en slyngning gennem terrænet vest om
pumpestationen med 10 ‰ fald til udløb i bassinet nedstrøms pumpestationen.
Den nuværende pumpestation bevares mest muligt intakt som et kulturhistorisk
mindesmærke. Broen nedstrøms for pumpestationen bevares for adgang til arealerne vest for Hovedkanalen, hvor der etableres en ny markvej uden om stryget.
Cykel- og ridestien, cykelrute 33, går gennem søen mellem Søborg Slotsruin og
Søborggråd. Her vil en 150 m lang strækning skulle hæves med ekstra grus, og 200
meter løftes op på en 3,0 m bred stibro af enten hårdt træ eller betonplader funderet på nedrammede betonpæle.
De små ekstra pumpestationer i den nordlige del af søen fjernes. Der er en bevoksning langs med Hovedkanalen og omkring en bakke vest for Hovedkanalen,
som vil komme til at stå under vand. Disse bevoksninger fjernes.
Ejendommen Bygaden 58 i Søborg med en række mindre bygninger ligger alle så
lavt, at de er foreslået erhvervet og nedrevet.
Hovedkanalens løb under Holtvej/Bygaden skal hæves med et nyt 16 m langt 1,6
m rør under vejen. Vejdæmningen skal på en kort strækning erosionssikres.
Etableringen af en sø i hele den sydlige del af Søborg Sø vil ikke kræve andre forberedelser end fjernelse af tre marklader/markstalde foruden hegnspæle og
hegnstråd samt en del træer, nogle få levende hegn og små bevoksninger.
Alle grøfter og kanaler bevares som kulturhistoriske levn, uanset om de bliver
vanddækkede eller ikke.
En 340 m lang grusbelagt strækning af Ørbakkevej skal hæves med grus op til kote
2,0 m i uændret vejbredde og med en 1,0 m bred banket. Fra en lille sø ved vejen
skal der etableres afløb ud til Søborg Sø gennem en grøft eller en rørledning.
Søborg Landkanal bevares som afløb for dræn fra oplandet uden for søen. Den
øverste del af Søborg Landkanal ledes ind til den nye sø Det skal undersøges
nærmere, om vandløbet Lopholm Rende skal ledes med ind i søen. Resten af Søborg Landkanal bevares uændret vest om søen og med tilløb af Maglemose Å
frem til det nuværende udløb i Søborg Kanal.
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Figur 9.
Projektkort for en ny Søborg Sø med vandspejl i kote 1,00 m DVR90. Den
vanddækkede flade er vist med lyseblåt for dybder under 0,5 m, mens områder med
en vanddybde på 0,5 m til 1,0 m er vist med mellemblåt. Områder med en vanddybde
på over 1,0 m er vist med en mørkeblå farve. Stryget i afløbet og tilløbet fra landkanalen er sammen med nye rørlægninger vist med rød streg. De strækninger, hvor der
skal hæves veje, etableres cykelsti og stibro er vist med gule streger. De bygninger,
som bliver påvirket af projektet, er vist med sort. Vandløb og grøfter er vist med blå
streg. I baggrunden ortofoto DDO®2016, ©COWI i skala 1:35.000.
Søborg Landkanal vil på to strækninger vest for Søborg Slotsruin kun være adskilt
fra den nye sø af det nuværende ådige. Diget vil her skulle forstærkes med en
banket og erosionssikres, ligesom der vil skulle laves en adgangsvej langs diget til
en lille isoleret halvø.
Cykelrute 33, Gillelejestien, vil på 4 delstrækninger af tilsammen ca. 500 meters
længde blive vanddækket med en dybde på op til 0,5 m. Det foreslås at forlægge
cykelruten så vidt muligt ad eksisterende veje og markveje langs landkanalen vest
om søen, hvilket vil kræve etablering af 820 m ny cykelsti og en opgradering af
yderligere to stykker eksisterende markvej på i alt 330 m. Den nye cykelrute bliver
i alt 2.760 m lang mellem vejen Saltrup Mark og Ørbakkevej, hvilket er 1.160 m
længere end i dag.
Alternativt kan der anlægges en cykel- og ridesti vest om den nordlige del af søen
og videre på en række af broer og dæmninger gennem den sydlige del af søen.
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7.

FORUNDERSØGELSER
De forskellige tidligere forslag til naturgenopretning bygger meget ovenpå hinanden. Der er derfor foretaget en begrænset forundersøgelse for at sikre en opdateret viden om forholdene i området og dermed de tekniske muligheder.

7.1

Terrænforhold
Terrænforholdene i området er beskrevet ved hjælp af Danmarks Højdemodel,
som er fremkommet ved to laserskanninger udført dels den 13.-15. maj 2005 og
dels den 28.-29. marts 2014. Ved laserskanninger måles afstanden fra et fly til
jordoverfladen med laserstråler fra et roterende spejl samtidig med, at flyets position løbende er bestemt med GPS og en tredobbelt gyro. Målingerne kalibreres til
det anvendte kotesystem, DVR90 med kontrolmåling på jordoverfladen. Efter en
bearbejdning med fjernelse af afvigende målepunkter og en udtynding af måledata ligger den ældste højdemodel med en terrænkote for hver 1,6 m i planen bestemt med en middelfejl på koter bedre end 0,10 m, mens den nye højdemodel
fra 2014 ligger med en kote for hver 0,4 m med en nøjagtighed på 0,05 m.

Figur 10. Den digitale højdemodel af Søborg Sø fra 2005 vist med en højdebestemt
farvelægning i en regnbueskala fra mørkeblå i kote −1,75 m, lyseblå i kote 3,0 m, gul i
kote 8,0 m og orange i kote 13,0 m samt med en indlagt 30o belysning, der fremhæver terrænkonturerne. Udsnit af Danmarks Højdemodel fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering © vist i skala 1:40.000. Landvindingslagets område er fremhævet med pink streg.
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Højdemodellen fra 2005 er vist på Figur 10, hvor man kan man se grøfter og veje
og andre terrænkonturer.
Laserskanning har den fordel, at en del af laserstrålerne når ned igennem bevoksningen og reflekteres på jordoverfladen. Laserskanning kan derfor måle terrænoverfladen i for eksempel skov. Til gengæld registreres vandflader som om, at det
var terræn, og metoden kan ikke skelne mellem vandflader og jordoverflader.
Højdemodellen giver hermed en meget detaljeret beskrivelse af terrænforholdene. Højdemodellen er indledningsvist anvendt til beregning af 25 cm højdekurver.
På grundlag heraf er dybdeforholdene i Søborg Sø beskrevet, som vist på Figur 11.
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Figur 11.
Dybdeforholdene i Søborg Sø er beskrevet ved en bathymetri kurve, som
viser sammenhængen mellem vandfladens areal vandret og vandspejlskoten lodret.
Alle koter er i denne rapport tilknyttet kotesystemet Dansk Vertikal Reference
1990, DVR90. Ældre koteoplysninger er omregnet fra kotesystem Dansk Normal
Nul, DNN, til koter i DVR90 ved at fratrække talværdien 0,064 m, som ifølge Kortog Matrikelstyrelsen, nu Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, er den
gennemsnitlige afvigelse mellem de to kotesystemer i den tidligere GræstedGilleleje kommune.
7.2

Vandstands- og vandføringsmålinger
COWI har den 25. februar 2013 målt vandstand 9 steder på den 4,7 km lange
strækning af Søborg Landkanal fra Lopholm Rende og videre 4,0 km ad Søborg Kanal. Samtidig er der målt vandføring 4 steder: I udløbet af Maglemose Å, i Søborg
Landkanal nedstrøms for, i Søborg Kanal ved sammenløbet med landkanalen og i
Søborg Kanal ved Parkvej i Gilleleje.
Vandspejle er målt med RTK-GPS og vandføringer med OTT-vingeudstyr. Resultaterne er vist på Figur 12.
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Figur 12. De målte vandspejlskoter angivet i m DVR90 med blåt og målte vandføringer
i l/s med rødt ned igennem Søborg Landkanal og Søborg Kanal den 25. februar 2013.
Der er den 20. august 2013 med RTK-GPS målt vandspejlskoter 13 steder i Søborg
Sø, primært langs pumpekanalen, hvor vandspejlet lå mellem kote −1,11 m DVR90
i den øvre ende og −1,53 m ved pumpestaNonen.
7.3

Oplandsforhold
Oplandsgrænserne omkring Søborg Sø og Søborg Kanal er hentet fra GEUS/DMUs
oplandskort, som er korrigeret og suppleret med en opsplitning i deloplande ved
hjælp af højdekurver beregnet på grundlag af højdemodellen. De fremkomne deloplandsgrænser fremgår af kortet i Figur 13, hvor det direkte opland til Søborg Sø er
fremhævet ved farvet toning.
Oplandet til Søborg Søs pumpestation er herved opgjort til 9,42 km2.
Oplandet til Søborg Landkanal øges ved tilløbet af Lopholm Rende øst for Græsted
fra 7,96 km2 til 11,49 km2. Ved tilløbet af Maglemose Å nord for Holt øges oplandet
til Søborg Landkanal fra 14,27 km2 til 27,10 km2.
Søborg Kanal har et opland på 36,95 km2 efter tilløbene fra Søborg Sø og Søborg
Landkanal, og det øges til 59,83 km2 ved udløbet i Gilleleje Havn.
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Figur 13. Oplandsgrænser til Søborg Kanal i lilla streg og med oplandet til Søborg Sø
fremhævet med lilla farve samt med de større åbne vandløb med blå farve vist i skala
1:100.000 på Kort50 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ©.

7.4

Hydrologi
7.4.1
Vandstand i havet
Dele af Søborg Sø ligger i dag under daglig vande. Det er derfor væsentligt at kende til vandstandsforholdene ved udløbet i Kattegat.
I de seneste Højvandstatistikker 2012 fra Kystdirektoratet er der en bearbejdning af
daglige vandstandsdata fra Hornbæk Havn målt siden 1/1 1891 (Station nr. DMI
30017). Data er ved hjælp af en Weibull fordeling omregnet til en 20 års, 50 års og
100 års hændelse. Resultaterne fremgår af Tabel 1.
Den 6. december 2013 nåede vandstanden i Hornbæk Havn ifølge DMI’s målinger
op i kote 1,96 m DVR90, hvilket dermed er den højeste vandstand, siden målingerne begyndte i 1891. Den hidtil højeste vandstand blev målt den 1. januar 1922
til kote 1,77 m omregnet til system DVR90.
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Tabel 1 Prognose for statistiske vandstande i Hornbæk Havn sammen med den
hidtil højeste målte vandstand korrigeret frem til vandstand i 2012.
Lokalitet

Hornbæk Havn

20 års hændelse

50 års hændelse

100 års
hændelse

Max. vandstand
1891-2012

m DVR90

m DVR90

m DVR90

m DVR90

1,51 m

1,61 m

1,68 m

1,77 m

FNs klimapanel, IPCC (2015) oplyser i deres 5. hovedrapport, at vandstanden i verdenshavene fra 1993 til 2010 er øget med 3,2 mm/år. Dette er en dobbelt så hurtig
stigningstakt som i de foregående 92 år. Som følge af den globale opvarmning anser
IPCC det for sikkert, at vandstandene i havene fortsat vil stige, og at stigningstakten
sandsynligvis vil øges. Der er til gengæld stor usikkerhed om, hvor meget havet vil
stige, idet forskellige modeller siger fra 26 cm til 82 cm frem til år 2100 i forhold til
vandstanden i perioden 1986-2005.
De forventede stigninger i havvandstanden skal også modregnes for den generelle
landhævning, der ifølge Kystdirektoratet er 1,6 mm/år ved Gilleleje, og som derfor
frem til år 2100 skønnes til ca. 13 cm. Spændvidden i IPCC’s prognoser for stigningen i havvandstanden i forhold til terrænet bliver derfor på mellem 5 cm og 61
cm.
7.4.2
Vandføringer
Frederiksborg Amt har siden 1987 drevet en hydrometrisk målestation i Søborg Kanal ved Parkvej i Gilleleje, som nu drives af Naturstyrelsen.
De karakteristiske afstrømninger for perioden 1990-2012 inkl. er beregnet og fremgår af Tabel 2. Under forudsætning af, at afstrømningerne er ens i hele oplandet, er
afstrømningerne omregnet til vandføringer ved Søborg Søs pumpestation.
Sommer median er den afstrømning eller vandføring, der overskrides/underskrides i
halvdelen af tiden i månederne maj-september. Median minimum er den afstrømning eller vandføring, der underskrides i gennemsnit hvert andet år set over en lang
årrække. Tilsvarende er median maksimum den afstrømning eller vandføring, der
overskrides i gennemsnit hvert andet år set over en lang årrække.
Årsmiddelafstrømningen på 7,7 l s-1 km-2 svarer til 243 mm per år.
Den tidsmæssige fordeling af alle de daglige vandføringer igennem årene 1990-2012
er beskrevet ved en varighedskurve, som er gengivet i Figur 14.
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Tabel 2 Karakteristiske afstrømninger beregnet for Søborg Kanal ved Parkvej i
Gilleleje (DMU 48000010) for perioden 1990 til 2012 inkl., og omregnet til
forventet vandføring ved pumpestationen i Søborg Sø.
Afstrømning

Søborg Kanal
Parkvej

Opland (km2)

58,2

Søborg Sø
Pumpestationen
9,4

l s-1 km-2

l s-1

Periode minimum, 23 år

1,2

11

Median minimum

2,2

21

Sommer median V-IX

3,5

33

Årsmedian

5,4

51

Årsmiddel

7,7

73

90 % af tiden under

15,8

148

Median maksimum

36,5

344

5 års maksimum

43,6

411

Periode maksimum, 23 år

59,3

558

Underskridelseshyppighed i % af tiden

Varighedskurve for Søborg Kanal ved Parkvej, 1990-2012
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Figur 14. Varighedskurve for Søborg Kanal ved Parkvej i årene 1990-2012 inkl.

7.4.3
Vandbalance
Set over tid vil der være en vandbalance i et område, der kan beskrives ved vandbalanceligningen
N = F + A + P + ∆R,
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hvor N er den tilførte nedbør, som udlignes af summen af den aktuelle fordampning
F, den samlede afstrømning i dræn og vandløb A, import/eksport af indvundet vand
P og ændringer i grundvandsmagasinet ∆R.
Søborg Sø og dens opland ligger nordligt i DMIs 20 * 20 km klimagrid nr. 20163. Ifølge DMIs klimagrid er der i referenceperioden 1961-90 en målt middelnedbør i området på 656 mm/år (Scharling 2000). Den målte nedbør afviger fra den faktiske nedbør pga. vindeffekter og andre målefejl. Den årlige nedbør er derfor korrigeret til 793
mm (Scharling og Kern-Hansen 2000). Den potentielle fordampning svarer til fordampningen fra en åben vandflade, og den er opgivet til 574 mm.
Den aktuelle fordampning omfatter såvel fordampningen fra planter som fra overflader, og den er vanskelig at bestemme præcist. Den aktuelle fordampning vil normalt være lidt mindre end den potentielle pga. nedbørsunderskud og dermed vandmangel i sommerperioden. Den aktuelle fordampning kan omvendt overstige den
potentielle fordampning i skove og rørskove med et stort bladareal, og hvor planterne har konstant adgang til grundvand eller overfladevand.
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Figur 15. Årets variation i nedbør, potentiel fordampning og afstrømning opgjort som
månedsmidler for området ved Søborg Sø og uden udveksling med grundvandet.
Hvis vi antager, at der ikke sker ændringer i grundvandsmagasinet, og vi ser bort fra
vandindvindingen, så bliver fordampningen ifølge vandbalanceligningen lig med
nedbøren minus afstrømningen. Med en målt afstrømning på 243 mm per år bliver
fordampningen herved på årsbasis 550 mm. Månedsmidlerne for korrigeret nedbør,
potentiel fordampning og afstrømning er vist i Figur 15.
Det ses af figuren, at der normalt er et nedbørsunderskud i månederne april-august
på 120 mm. Helt så enkelt er virkeligheden ikke. Nedbør, fordampning og afstrømninger er næppe ens i hele oplandet, og hen over året sker der ændringer i grundvandsstanden i såvel de primære som sekundære magasiner.
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7.5

Vandløbsforhold
Søborg Sø Landvindingslag drives ifølge en vedtægt af 12. januar 1961. Landvindingslaget omfatter et område på ca. 595 ha, hvoraf de 539,1 ha bidrager til dækning af
de fælles driftsomkostninger. De øvrige arealer er fælles vandløbs- og vejarealer,
som inkluderer vandløbet Søborg Landkanal. Landvindingslaget ejer endvidere Søborg Kanal helt til Gilleleje.
Landvindingslagets pumpestation er placeret i den nordøstlige ende af området, ud
for Søborggård, og pumper op i Søborg Kanal, som har udløb i Kattegat gennem Gilleleje Havn. Pumpestationen består af et grundmuret rødstens pumpehus, hvori der
er placeret 2 eldrevne pumper (Figur 6). Den store pumpe blev leveret med en ydelse på 600 l/s ved en løftehøjde på 2,00 m, mens den lille pumpe er med en oplyst
ydelse på 300 l/s ved en løftehøjde på 1,90 m.
Afvandingen af pumpelaget sker gennem en 4.020 m lang hovedkanal, som forløber
gennem området fra syd og frem til pumpestationen. Hovedkanalen er blevet uddybet flere gange og senest i 1993. Landvindingslaget omfatter også ca. 14.500 m sidekanaler hvoraf de ca. 7.500 m er åbne vandløb, som vist på Figur 16, mens resten er
rørlagt, fortrinsvis i de øverste ender af strækningerne.

Figur 16.
De offentlige vandløb i oplandet omkring Søborg Sø er fremhævet med
fed blå streg, mens de åbne kanaler, som vedligeholdes af landvindingslaget, er vist
med lilla streg i skala 1:40.000 på baggrund af Kort25, Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering ©.
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De åbne vandløb vedligeholdes med maskiner, som klipper og optager grøde og let
slam således, at kanalerne kan føre vandet frem til pumperne.
Landvindingslaget vedligeholder hovedkanalen ved grødeskæring efter vækstsæsonen. Vedligeholdelsen udføres maskinelt. Efter behov bliver der også skåret
grøde i løbet af sommeren. Den rutinemæssige grødeskæring kan erstattes ved
skovloprensning. I så fald bliver vandføringsevnen året efter ekstra god. De åbne
sidekanaler oprenses maskinelt med skovl hvert 2. år. Derudover tilser og vedligeholder landvindingslaget også den rørlagte del af afvandingssystemet. Der bliver
spulet rørlægninger, og brønde bliver renset op efter behov.
Søborg Landkanal, Søborg Kanal og Ellebækken er offentlige vandløb, der vedligeholdes af Gribskov Kommune efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne, som omfatter grødeskæring og oprensning efter krav til en geometrisk skikkelse.
7.6

Jordbundsforhold
Jordbunden i store dele af Søborg Sø består af dyndjord, som er dannet efter istiden ved aflejring af en blanding af ler, silt, sand og organisk materiale i den daværende sø. Dyndjorden er kalkholdig og rig på kvælstof. Ved dyrkning har den potentiale for særdeles høje udbytter.
Forudsætningen for, at denne jord kan give høje udbytter, er dog, at jorden er tilstrækkelig drænet, og det kniber det med i de fleste år på Søborg Sø. I tørre somre
giver dyndjordsarealerne maksimalt udbytte. I de fleste år bliver udbytterne dog
langt under gennemsnittet, fordi der står vand i rodzonen. Græsafgrøder vokser
derimod mere sikkert på disse jorder, fordi græs er langt mere tolerant over for
højt grundvandstand i jorden. Der er derfor opstået en praksis, hvor der dyrkes
græs i omdrift, dvs. i op til fem år, før arealet bliver omlagt til en ny græsafgrøde.
Andre områder på søen er kendetegnet ved jordbund af organisk oprindelse. Det
gælder især for Klaringen, men også for andre områder, hvor trykvand har sørget
for et vandmættet vækstmiljø, og hvor nedbrydningen af jordens organiske indhold sker langsommere end den årlige tilvækst af dødt plantemateriale. Ved dyrkningen af sådanne jorder bliver det organiske indhold i jorden hurtigt nedbrudt,
og markerne giver gode udbytter i en overgangsperiode, mens jorden gradvist
sætter sig.
På søen findes der også områder, hvor ovennævnte jordtyper er blandet. Der kan
forekomme dyndjord på et lag af humusjord, såvel som en slags sandwich-jord,
hvor det øverste lag er organisk, så kommer der et mellemlag af dyndjord, og
længere nede er igen organisk jord. Disse arealer sætter sig også i et vist omfang,
men så længe det mineralske dyndjordlag bærer, kan jorden dyrkes. Bryder man
dette jordlag, kan der opstå bundløse huller, hvor maskinkørsel bliver næsten
umulig.
I kanten af søen og som små bakker ude i søen ligger områder med sandjord i den
øverste meter på en bund af sand- eller dyndjord.
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7.6.1
Sætninger
Som det fremgik af Figur 5, har der været omfattende sætninger i Søborg Sø under og efter de to sidste afvandinger i 1873-1887 og 1945-60, hvor terrænet er
faldet med 1-3 cm om året.
Sætninger opstår efter afvanding dels ved konsolidering og dels ved mineralisering.
Konsolideringssætninger skyldes, at den afvandede jord mister sin opdrift og
dermed tynger ned på de underliggende jordlag. Hvis disse jordlag har et stort
vandindhold, vil noget af dette vand blive presset ud. Vandindholdet i jordlag af
organisk materiale kan være meget stort, op til 75-95 % vand. Hvis jordlagene
samtidig er dybe, kan sætningerne blive meget omfattende. Efterhånden som
vandet presses ud, øges jordbundens bæreevne, og der opstår en ny balance,
hvor de øverste afvandede lag igen flyder på underlaget.
Mineraliseringssætninger skyldes forrådnelse (koldforbrænding) af jordens organiske indhold, der opstår ved den tilførsel af ilt til jorden, som følger af afvandingen. I en vandmættet jord nedbrydes det organiske indhold pga. iltmangel kun
langsomt ved gæringsprocesser, som resulterer i en sur jordbund med et stort
indhold af organiske syrer. Når der tilføres ilt, vil en del af jordens organiske indhold hurtigt blive omsat ved en mineralisering/kompostering, mens andre organiske stoffer som humussyrer kun omsættes meget langsomt. Jo mere der jordbehandles, kalkes og gødes, jo mere mineraliserer organiskholdig jord. Flerårige
græsmarker sætter sig derfor meget langsommere end omdriftsjord.
Konsolideringssætninger starter straks og ophører inden for få år efter en afvanding, mens sætninger ved mineralisering kan strække sig over en årrække, især
hvis jorden dyrkes.
Sætningerne medfører, at den umiddelbart opnåede afvanding gradvist mistes. På
organisk jord ser man derfor ofte, at der skal omdrænes for hver 20-30 år, indtil
det ikke er muligt at få afløb til at dræne dybere. Herefter kan der enten etableres
drænpumpestationer, som det er tilfældet i den nordlige del af Søborg Sø, eller
arealanvendelsen skifter gradvist fra vintersæd til vårsæd til høslæt og afgræsning
eller slet ingen udnyttelse.
Ifølge oplysninger fra Hedeselskabets arkiv fra november 1986 var ca. en tredjedel
af Søborg Sø blevet detaildrænet i årene 1953-1966. Yderligere arealer kan være
blevet drænet ved andres mellemkomst eller senere.
Sætningerne fortsætter kun så længe, der stadig er organiske jordlag. Det er det,
man ser af transekterne i Figur 5, hvor sætningerne ved afstanden 1200 m har
blotlagt en sandbakke, og hvor sætningerne længere mod vest i afstandene 16002000 m er ved at være nået ned til mineraljorden. I den centrale og nordlige del af
Søborg Sø er der til gengæld målt dyndlag i 10-16 meters dybde. Her vil fornyet
afvanding medføre fortsatte sætninger.
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Det har været forsøgt at vurdere omfanget af de igangværende sætninger i Søborg Sø siden marginaljordsundersøgelsen fra 1986 og frem til et nyt opmålt transekt langs Trevejen fra 2013 (Figur 5). Det er på dette grundlag ikke muligt at sige i
hvilket omfang, der fortsat sker sætninger. Medvirkende til dette er usikkerhed
om, hvor der præcist blev målt i 1986 og tidligere. Konklusionen er derfor, at sætningerne er aftaget meget siden 1986 og nu i gennemsnit udgør under 1,0 cm om
året.
7.7

Hydraulik
NIRAS (2012) har opstillet en hydrodynamisk model for Søborg Kanal og Søborg
Landkanal baseret på 39 opmålte tværprofiler af en i alt 6,5 km lang strækning. I
modellen indgik de foreliggende vandføringer og vandstande målt i Søborg Kanal
ved Parkvej suppleret med vandføringsdata fra to andre vandløb. Den nedstrøms
randbetingelse er en vandstand i Gilleleje Havn. Modellen er opstillet i programmet HEC-RAS, hvor der på grundlag af Mannings formel beregnes daglige vandstandsprofiler igennem vandløbene med vandføringer fra årene 2005-2010 inkl.
Modellen er efterfølgende forbedret af firmaet Hydroinform ved en kalibrering
med de vandstande og vandføringer, som blev målt den 25. februar 2013.
Der er udtrukket daglige vandstande tre steder i Søborg Landkanal og ved udløbet
fra Søborg Søs pumpestation i Søborg Kanal St. 12, som vist i Figur 17.
De tre steder i Søborg Landkanal, hvis vandspejlskurver er vist i Figur 17, er udvalgt som steder, hvor lave områder i søen kommer tæt på landkanalen. De tre
steder er ca. 400 m nord for Ørbakke, ca. 250 m før underføringen under Holtvej
og ca. 300 m før udløbet i Søborg Kanal. Det ses, at vandspejlet de to sydligste
steder ligger 50-60 cm højere end det nordligste sted i landkanalen, hvor vandspejlet til gengæld kun ligger 5-10 cm højere end ved udløbet i Søborg Kanal.
Den hydrodynamiske model er pt. opstillet med en nedstrøms rand mod havet
med et fast vandspejl i havet og ikke med en dynamisk rand i form af en tidsserie
af målte vandstande. Der er her valgt et middelvandspejl i havet i kote 0,10 m
DVR90, hvilket er ca. 0,04 m over det aktuelle middelvandspejl i Kattegat. Dette
giver et middelvandspejl ved udløbet fra Søborg Sø i kote 0,67 m.
For at teste modellens følsomhed over for opstuvning fra havet som følge af højvande eller havvandstandsstigning er der, som vist i Figur 18, beregnet vandspejle
for tidsserien med udgangspunkt i kote 1,0 m DVR90 i havet, hvilket med uændrede vandløbsdimensioner giver et middelvandspejl i kote 1,07 m. Det bemærkes, at de højeste vandstande, som optræder ved de største vandføringer, er næsten uændrede i de to situationer.
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Figur 17. Vandspejlskoter beregnet med den hydrodynamiske model dagligt i årene
2005-2010 på 4 forskellige lokaliteter i Søborg Landkanal og Søborg Kanal, hvor
vandløbsstationeringen er afstanden i meter fra den øvre ende.
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Figur 18. Den hydrodynamiske model opstillet med udgangspunkt i et vandspejl i Gilleleje Havn i kote 0,10 DVR90 (blå streg) giver et middelvandspejl i kote 0,67 m i den
øvre ende af Søborg Kanal ved udløbet af pumpestationen. Sårbarheden for opstuvning er vist ved en beregning med et startvandspejl i kote 1,0 m (rød streg).
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7.8

Planforhold
I området i og omkring Søborg Sø er flere arealer registreret som eng, mose eller
overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom der er en række naturbeskyttede vandhuller, som vist på Figur 19. Pumpekanalen, Søborg Landkanal og
Søborg Kanal såvel som Maglemose Å er kortlagt som naturbeskyttede vandløb.

Figur 19.
Arealer i og omkring Søborg Sø registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. Enge er vist med grønt, moser er vist med brunt, overdrev
med gul farve og søer er vist med mørkeblåt, mens beskyttede vandløb er vist med lyseblåt. Landvindingslaget er omkranset af en rød streg. I baggrunden er vist ortofoto
DDO2016®, ©COWI i skala 1:40.000.
Der er tale om foreløbige registreringer. Kommunen er myndighed efter naturbeskyttelsesloven, og den vil undersøge og afgrænse de faktiske forhold i tilfælde af
en konkret ansøgning om en tilstandsændring.
Voldanlægget omkring Søborg Slotsruin såvel som en del af digerne rundt langs
kanten af landvindingslaget er registreret som beskyttede sten- og jorddiger efter
museumslovens § 29a.
Omkring Søborg Landkanal nedstrøms for tilløbet af Maglemose Å samt omkring
Søborg Kanal og den nordlige del af Søborg Søs Hovedkanal er der en åbeskyttelseslinje på 150 m efter naturbeskyttelseslovens § 16, hvor der ikke må placeres
bebyggelse eller foretages tilplantning eller ændringer i terrænet uden dispensation. Småskoven ved voldstedet nord for Bygaden i Søborg er fredskov.
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Der er ingen landskabsfredninger i landvindingslagets område, men der er store
kulturhistoriske bevaringsinteresser knyttet til Søborg Slotsruin, voldstedet i fredskoven ved Bygaden øst for Søborg by og i selve Søborg By samt disse lokaliteters
nærmeste omgivelser. Slotsruinen og voldstedet er beskyttede af museumslovens
fredningsbestemmelser.
Der er ingen lokalplaner i landvindingslagets område, men flere i selve Søborg By.
Landvindingslaget er ikke omfattet af bestemmelser om international naturbeskyttelse (Natura 2000), men eventuelle forekomster af arter optaget på EFHabitatdirektivets Bilag IV er beskyttede mod forsætlig forstyrrelse eller andre
skadelige påvirkninger på arternes yngle- og opholdssteder i alle deres livsstadier.
Dette fremgår af naturbeskyttelseslovens § 29a, og de danske arter er opført i lovens Bilag 3. Der kan bl.a. være flere arter flagermus i området.
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8.

PROJEKTFORSLAGETS KONSEKVENSER
Ingen af de tidligere fremlagte forslag omhandler tilnærmelsesvist en sø med det
vandspejl imellem kote 2,5 og 3,0 m, som Klaringen havde fra ca. 1797-1873, for
slet ikke at tale om 1700-tallets sø med et vandspejl 4-5 meter over havet. De omfattende sætninger, der fulgte efter de tre tidligere hovedafvandinger, medfører,
at der nu kan genskabes en sø med et væsentligt lavere vandspejl.
Søborg Sø vil med det foreliggende forslag få et areal på ca. 337 ha beregnet ud
fra højdemodellen fra 2014. Heraf vil de 60 ha ligge nord for Holtvej/Bygaden og
de 270 ha vil blive en samlet sø syd for vejen, mens de resterende 7 ha vil være
fordelt på 10 mindre vandflader, hvoraf det meste vil få karakter af sjapvand.
I søen vil de 275 ha få en vanddybde på over 0,5 m, og heraf får de 182 ha en
vanddybde over 1,0 m. Søens største dybde vil blive 2,0 m, når man ser bort fra de
gravede kanaler og vandhuller, jf. Figur 9.
Den nordlige del af søen vil få en middeldybde på 0,96 m og et vandvolumen på
0,6 mio. m3, mens den sydlige sø vil få en middeldybde på 1,05 m og et vandvolumen på 2,8 mio. m3.
Søen vil få et opland på mellem 17,4 km2 og 23,4 km2, idet størrelsen vil afhænge
af, om Lopholm Rende og afstrømningen fra oplandet til Søborg Landkanal videre
nord på til Holtvej vil blive ledt til søen eller skal fortsætte ad Søborg Landkanal.
Afhængigt af oplandets endelige størrelse vil søen få en middel opholdstid på mellem 7,3 og 9,8 måneder. Opholdstiden er den tid, som det i gennemsnit tager at
udskifte vandet i søen.

8.1

Projektets afvandingsforhold
Gårdene Søborggård, Odderholm, Ørbakke og Frijsenvang er oprindeligt opført på
højtliggende terræn og omgivet af et vandspejl omkring den projekterede kote 1,0
m. Som følge af terrænsætningerne i søbassinet vil disse ejendomme i dag komme
til at ligge tæt ved søen med søudsigt. Det samme vil være tilfældet for ejendommene Hillerødvejen 180, Søborg Søvej 16 og 17 samt Bygaden 54, og 56. Ejendommen Bygaden 58 vil delvist ligge i søen og er foreslået erhvervet og nedrevet.
Det kan nævnes, at vandspejlet i den nuværende sø neden for Frijsenvang er målt
i kote 1,37 m DVR90 og dermed er noget højere end i den foreslåede sø.
Den fremtidige afvandingstilstand omkring søen er beregnet med en gradient på 2
‰ mod søen således, at der altid vil skulle kunne afvandes med drænrør ud til søen. Områder med en fremtidig afvandingsdybde på under 1,0 m er vist på konsekvenskortet i Figur 20, og arealerne af hver kategori er opgjort i Tabel 3.
En afvandingsdybde på 1,0 m anses normalt for tilstrækkelig afvanding til opnåelse af et optimalt udbytte af landbrugsafgrøder.
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Figur 20.
Kort over de afvandingsmæssige konsekvenser ved etablering af Søborg
Sø med vandspejl i kote 1,00 m DVR90. Den vanddækkede flade er vist med mellemblåt, mens områder med en drændybde på under 1,0 m er vist opdelt i 0,25 m intervaller. Endelig er vandløb og grøfter samt bygninger fremhævet på baggrund af ortofoto DDO2016®, ©COWI i skala 1:35.000.
Tabel 3 Opgørelse af arealer i projektområdet opdelt efter afvandingsdybde.
Areal-kategori

Vanddækket

Drændybde

Projektets areal

(m)

(ha)

<0

337

Sump

0,0 - 0,25

39

Våd eng

0,25 - 0,50

33

Fugtig eng

0,50 - 0,75

36

Tør eng

0,75 - 1,00

34

Det ses af opgørelsen i Tabel 3, at der vil blive arealer på i alt 479 ha, som vil få en
forringet afvanding efter projektet. Heraf kan arealerne med en afvandingsdybde
på mellem 0,5 m og 1,0 m fortsat forventes anvendt til græsning eller græsslet.
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Nogle af arealerne med en mindre afvandingsdybde vil også kunne anvendes til
græsning eller høslæt, men dette vil helt afhænge af jordbunden på stedet.
Det er kun de på Figur 20 viste arealer, som vil blive påvirket af søens vandstand i
form af oversvømmelse eller fugt, da de omgivende arealer ligger mindst en meter højere en søens normale vandspejl, og derfor om nødvendigt vil kunne drænes
med afløb til søen.
Arealerne syd og vest for landvindingslaget vil få forbedrede afvandingsforhold
dels pga. det direkte afløb til søen og dels på grund af en mindre vandføring og
dermed lavere vandstand i de bevarede dele af Søborg Landkanal.
Det foreliggende projektforslag vil skulle detaljeres, når der foreligger mere viden.
Der vil skulle opstilles en samlet hydrodynamisk model for søen og dens afløb,
hvorved vandstandssvingninger i søen og vandløbene kan beregnes gennem en
længere periode på grundlag af kendte vandføringer og vandstande i havet. Først
når disse modelberegninger er gennemført, kan det afgøres, om der under højvandshændelser i Kattegat vil kunne nå at ske en skadelig indtrængning af saltvand igennem Søborg Kanal og ind i søen. Beregningerne vil således afdække, om
det er nødvendigt at genetablere en højvandssluse ved udløbet i Gilleleje Havn.
Der vil også skulle opstilles en model for søens næringsstofbalance og dermed den
fremtidige vandkvalitet, hvor det skal afgøres hvor stort et opland, som kan ledes
til søen for at sikre den bedst mulige vandkvalitet.
8.2

Fugle- og dyreliv efter genskabelse af en sø
De åbne vandflader omgivet af bræmmer af rørskov vil tiltrække mange svømmefugle som ænder, gæs og svaner. Man må her forvente, at de fleste danske arter
af svømmefugle vil begynde at yngle på de ca. 15 øer, der vil opstå på sandbakkerne i søen. Der er gode chancer for at tiltrække en eller flere hættemågekolonier. Hættemågerne vil kunne skabe husly for andre ynglefugle som for eksempel
lappedykkere og måske terner. I rørskovene vil der yngle blishøns, grønbenede
rørhøns, vandrikse og måske rørdrum og skægmejse.
Søen vil tiltrække endnu flere trækgæster end i dag, som vil raste eller fouragere
på søen og øerne og på arealerne rundt om søen. Det vil gælde såvel gæs og traner, som store flokke af vadefugle. Søens fugle og fisk vil tiltrække rovfugle som
vandrefalk, havørn og fiskeørn, der måske vil begynde at yngle i området.
Med søen mister viberne, bynkefuglene og engsnarren en stor del af deres nuværende ynglepladser, som dog delvist vil kunne kompenseres af de enge, der opstår
rundt om søen, såfremt der fremover kan sikres naturpleje af de lavtliggende arealer i form af græssende kreaturer og heste eller høslæt. Græsning og høslet vil
også begrænse omfanget af rørskov rundt om søen.
Bestandene af pattedyr vil gå tilbage som følge af tabte levesteder på de vanddækkede arealer. Her vil de lavtliggende arealer omkring søen også delvist skabe
nye levesteder til erstatning.
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Søen vil komme til at stå i forbindelse med de omkringliggende vandløb gennem
indløbene og stryget i udløbet. Der vil derfor naturligt vandre fisk som hundestejler, karudse, skalle, aborre og gedde ind i søen, hvor de vil etablere bestande. Fiskene vil blandt andet spise insektlarver og dermed forhindre, at der kommer væsentlige gener af insektsværme omkring søen. Der kan for eksempel forventes
færre stikmyg i området end i dag, hvor myggelarver kan udvikle sig i tørveholdige
vandpytter på de lavtliggende arealer uden at blive spist af fisk.
8.3

Friluftsliv
Skabelsen af en ny Søborg Sø og de friluftsinitiativer, der forventes at være en del
af projektet, vil være med til at forbedre områdets friluftsmuligheder.
En ny Søborg Sø kan udvikle sig til et oplevelses- og aktivitetslandskab, der
henvender sig til hverdagsfriluftslivet, og samtidig være et attraktivt udflugtsmål
for turister i weekender og ferier.
De nye stisystemer i området kan anlægges, så de besøgende får mulighed for at
opleve områdets varierede natur og dyreliv samt kulturhistorie.
For de cyklende fastholdes cykelrute 33 ved forlægning af forløbet og en forlængelse på ca. 1160 meter mellem Saltrup Mark og Ørbakkevej.
Ridemulighederne for Søborggårds ryttere fastholdes ved enten at etablere en
200 meter lang bro mellem Søborg Slotsruin og Søborggård eller en vej vest om
søen.
Formidling af områdets historie og landskabsdannelsen, Søborg Slot og Feilbergs
kanaler vil bidrage til forståelse af landvindingstiden og områdets tilblivelse.

8.4

Kommuneplanlægning
I Gribskov Kommunes Kommuneplan 2013-2025, som trådte i kraft 1. januar 2014,
er Søborg Sø blandt de arealer, der er udpeget som et lavbundsareal og dermed
reserveret til fremtidige naturområder og til initiativer, der forbedrer vandmiljøet.
Søborg Sø er her nævnt som et potentielt naturbeskyttelsesområde, der rummer
et stort biologisk potentiale for at genskabe ferske enge og/eller søarealer.

8.5

Myndighedsbehandling
Et projekt som en genopretning af Søborg Sø vil efter gældende lovgivning kræve
et større antal tilladelser og dispensationer.
I forbindelse med ejendomshandler vil der skulle gennemføres matrikulære berigtigelser, inkl. tilladelser til arealoverførsler efter landbrugslovens bestemmelser.
Det foreliggende projektforslag skal ifølge lov om miljøvurdering, LBK nr. 448 af
10/05/2017 screenes for, om der er behov for en nærmere undersøgelse med
Vurdering af Virkninger på Miljøet. Såfremt der bliver pålagt VVM-pligt, skal der

NaturRådgivningen

www.naturogvand.dk

Side 33

Genopretningen af Søborg Sø, opdateret projektforslag

gennemføres en VVM-undersøgelse med en miljøkonsekvensvurdering af projektet, inden der evt. kan gives VVM-tilladelse til projektets gennemførelse.
Projektet vil efterfølgende fortsat skulle behandles efter bestemmelserne i den
øvrige lovgivning. Der må her forventes behov for:
−
−
−
−
−
−
−
−

9.

Landvindingslagets beslutning om nedlæggelse med 2/3 majoritet
Afgørelse efter museumsloven om arkæologisk forundersøgelse
Dispensation fra naturbeskyttelsesloven for § 3-natur
Godkendelse efter vandløbsloven, inkl. af landvindingslagets nedlæggelse
Landzonetilladelse efter planloven til f.eks. parkeringspladser og udsigtstårne
Tilslutningstilladelser efter vejloven
Gravetilladelse efter vejloven
Byggetilladelser efter byggelovgivningen til f.eks. udsigtstårne.

ØKONOMI
Omkostningerne ved en genskabelse af Søborg Sø kan opdeles i erstatninger for
værdiforringelse af de berørte arealer, i omkostninger til rådgivning og i anlægsomkostninger.
De berørte arealer udgør, som anført i Tabel 3, i alt 479 ha plus en passende arrondering rundt om af hensyn til den fremtidige udnyttelse. Disse arealer vil i større eller mindre grad miste værdi som dyrkningsjord, hvilket kan være et stort tab
for landbrugsbedrifter, mens de for andre kan have en stor herlighedsværdi.
Udgangspunktet er, at alle ifølge vandløbsloven har krav på erstatning for deres
tab. Erstatning kan i denne forbindelse være penge eller jord. For bedst muligt at
sikre, at alle får deres ønsker og ejendomsmæssige behov tilgodeset, peges der på
muligheden af at gennemføre en jordfordeling med samtidig opkøb af jord.
De samlede omkostninger til projektet er herefter anslået til følgende ud fra den
tekniske og den ejendomsmæssige forundersøgelse samt budgetter fra Nordsjællands Museum. Priserne er uden moms og uden bygherrens egne omkostninger til
personale mv.
Værditab af jord i Søborg Sø, 505 ha
Procestab ved jordhandler
Erstatninger for bygninger, inkl. nedrivning
Jordfordeling, landinspektør
Museale undersøgelser
Anlægsarbejder, hovedprojektet
Parkeringsplads, udsigtstårn
Rådgivning, VVM, projekt, tilsyn
I alt
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53,4
10,0
10,0
4,0
1,5
6,5
2,9
3,0
91,3

mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
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