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Referat af søbrugerrådsmøde for Esrum Sø d. 1. marts 2018 
 
Deltagere: 
Birgitte Garde Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland  

Steen Lyngsø Lystfiskerorganisationerne 
Bjørn Svendsen Dansk Ornitologisk Forening 
Poul Eisenhardt Fredensborg Roklub 
Pia Gulstad Kajakklubben Esrum Sø 
Hans Egon Møller Sejlklubber 
Anders Fisker Sørup Havns Bådelaug 
Boris Damsgaard Friluftsrådet 
vakant Grundejerne langs søen 
Ole Birch 
Helene Hansen 

Bådfarten Esrum Sø 
Bådfarten Esrum Sø 

Lotte Rye Vind Fredensborg kommune 
Andreas Jarløv Busch Helsingør kommune 
Bjørn Aaris-Sørensen Gribskov kommune 
Carl Bruun Nordsjællands Landboforening 
Jens Bjerregaard 
Christensen 

Naturstyrelsen Nordsjælland 

Jan Kidholm Christensen Naturstyrelsen Nordsjælland 
Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland 
Stig Jensen 
No Widding 
Erik Jensen 

Naturstyrelsen Nordsjælland 
Bevaringsforeningen Fredensborg 
Sørup Havn 

 
Afbud/fraværende: 

Kirsten Christoffersen 
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk 
laboratorium 

Morten Jepsen Miljøstyrelsen 

Kristian Søgaard Hillerød kommune 

 
 
Dagsorden: 

 Orientering fra enheden, herunder Nationalparken, ønske om 
bålshelter, ønske om søbad 
  

 Skal vi have regler for bortskræmning af måger og ænder på 
broerne? 

  

 Mines Lyst v. Anders Fisker og No Widding 
  

 Bordet rundt, hvad interesserer medlemmerne netop nu 
  

 Evt. 
  

 Dato for kommende møde 
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Referat 
 

Orientering fra enheden: 
 
Jens Bjerregaard fortæller om den nye Nationalpark: 
Carl Frederik Bruun er udpeget som formand for 
Nationalparkbestyrelsen. 12 kommuner og foreninger er udpeget til 
hver at indstille 2 personer (M/K) til deres plads i  bestyrelsen. De 2 
lodsejerforeninger skal sammen indstille 2 personer (M/K) prioriteret 
til deres plads i bestyrelsen.  
Nationalparkrådet kan senere når det er nedsat indstille 2 medlemmer 
til bestyrelsen.  
Alle bliver endeligt udpeget af ministeren. Bestyrelsen forventes at stå 
klar medio april. 
Sekretariatet skal holde til på Esrum Kloster & Møllegård. 
Indvielse af Nationalparken finder sted tirsdag eftermiddag d. 29. maj. 
Lørdag d. 2. juni holder nogle kommuner lokale arrangementer for at 
markere Nationalparkåbningen. (Hillerød den 3. juni) 
 
 
Jens Bjerregaard fortæller om biodiversitetsskov: 
Der er offentlig høring ifm. biodiversitetsskov indtil 30. marts 2018. 
Der udlægges 13.300 ha. urørt skov eller anden biodiversitetsskov. 
Løvskovene bliver lagt urørt over en periode på 10 år og 
nåletræsplantagerne over en periode på 50 år. 
Omkring 40 procent kommer til at ligge hos Nordsjælland, med store 
dele beliggende i blandt andet Gribskov, Tisvilde Hegn, Teglstrup og 
Hellebæk.  
Når Naturpakken er færdig vil der være omkring 22.300 ha. skov til 
biodiversitetsformål på statens arealer svarende til 20% af skovarealet 
og samlet mindst 25.000 ha biodiversitetsskov i Danmark. 
 
 
Ole Andersen fortæller om muligt bålshelter: 
Borgerforeningen i Esrum ønsker et bålshelter. Naturstyrelsen er med 
på ideen, og borgerforeningen har allerede samlet godt 250.000 kr. 
sammen. Naturstyrelsen ønsker, at shelteret skal være tilgængeligt for 
alle, og man skal kunne booke shelteret i naturstyrelsens 
bookingsystem. Stedet kommer til at kræve et toilet, med eventuel 
hjælp fra kommunen. Toilettet skal meget gerne være handicapvenligt. 
Gribskov Kommune har en Grejbank på stedet, som gerne ses integreret 
med bålshelter/toilet. 
 
 
Ole Andersen fortæller om muligt søbad: 
Der er et ønske om et søbad tæt ved ishuset i Fredensborg. Enighed om 
at dette er en god ide. Der stilles krav om flere parkeringsmuligheder, 
da området i forvejen er meget populært. 
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Lotte Vind oplyste, at kommunens administration er positivt indstillet 
overfor ideen her om et Fredensborg Søbad, dog i en væsentlig mindre 
udgave end beskrevet. Sagen skal behandles på næste møde i 
kommunens Fritids- og Idrætsudvalg. Er det en ide, at overgive ideen 
om et Fredensborg Søbad til den nye nationalparkbestyrelse og den 
kommende nationalparkplan. Det giver god mening at få det flyttet ind i 
det regi. 
Jens Bjerregaard mener at Fredensborg Kommune må påtage sig 
ansvaret for at få løst de nuværende og forventede parkeringsforhold, 
som allerede er pressede p.g.a. det udbyggede ishus. 
Boris Damsgaard spørger til søens vandkvalitet, hvortil Ole Andersen 
informere om, at søen har badevandskvalitet, og der foretages 
regelmæssige kvalitetsprøver. 
Birgitte Garde spørger til Natura 2000 ifm. dette, Jens Bjerregaard 
fortæller, at der skal laves en miljøkonsekvensvurdering.. 
Ole Birch foreslår, at man benytter andre dele af søen også, da der ofte 
er meget trængsel i Sørup.  
 

Skal vi have regler for bortskræmning af måger og ænder på 
broerne? 
 
Ole Andersen om bortskræmning af måger og ænder på broerne: 
Der er kommet en del klager over fugleekskrementer på broerne, og der 
er i den forbindelse taget mange initiativer til at skræmme fuglene væk 
bl.a. akustiske og visuelle skræmmemetoder. Ole Andersen spørger om 
der skal laves særregler omkring disse metoder?  
Bjørn Svendsen fortæller, at fuglene efter en tid vender sig til alle 
skræmmemidler. 
Ole Birch fortæller, at de fejer broen en gang om ugen og det virker fint. 
Fælles konsensus om, at det blot er en del af naturen, og de midler der 
eventuelt måtte bruges skal ikke være generende for omgivelserne. 
 

Mines Lyst v. Anders Fisker og No Widding 
 
Mines Lyst er en nødlidende bygning, der er tæt på kollaps. Det ligger 
smukt ved skipperhuset og det ville være et stort tab at miste. Forslag 
om at lave et formidlingscenter i stedet for, der skal formidle 
informationer om livet i og omkring Esrum Sø. Man har dog ikke nogen 
bevilling til dette projekt.  
Parkering ønsker man at tale med kommunen omkring, og toiletter 
findes allerede.  
Projektet kommer til at koste omkring 6 mio. dertil skal driften ligges 
oveni. 
Det er Slots- og Kulturstyrelsen der ejer ejendommen, og de er med på 
ideen om et formidlingscenter. 
Der er et ønske om at lave et samarbejde med Skolen i Virkeligheden, 
og dertil tænkes det, at der kunne være en masse frivillige der vil hjælpe 
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med driften. Der skal sammensættes et advisory board, og der skal laves 
et foreløbigt driftsbudget. 
 

Bordet rundt 
 
Andreas Jarløv Busch – Man er i gang med rydning af elletræer ved 
Esrumsøvej for at sikre udsigten. Man er stadig i gang med at kigge på 
vandløb. 
 
Boris Damsgaard – Fuld gang i Nationalparken. Der bliver snart åbnet 
op for en såkaldt ”småtingsafdeling”. 
 
Poul Eisenhardt – Der er lagt bøjer ud ved Kobæk Vig, det er flere gange 
oplevet at en bøje er blevet skåret op, man ved ikke hvem der står bag. 
 
Hans Egon Møller – Der er 50 års jubilæum for sejlklubben søndag d. 
22. april. Der er et ønske om nye broer, her ønsker man, at der bliver sat 
fokus på holdbare materialer så broerne holder så længe som muligt. 
Væksten af vandpest var ikke så slem sidste år, man tænker det var på 
grund af de kolde temperaturer. Dog kan vandpest stadig være et 
problem. Lotte Rye Vind spørger om det ikke kunne være vandaks der 
er set? 
Birgitte Garde – Fokus på Esrum Sø fredningen.  
 
Bjørn Svendsen – Fuglene har det godt. Der er blevet ryddet ved 
fugletårnet ved Møllekrogen, det er blevet rigtig godt. Ifm. Esrum sø 
fredningen, er der åbnet op for en mulighed med cykel/gang sti rundt 
om søen, det mener DOF er et voldsomt indgreb, og de kan ikke støtte 
op om dette. 
 
Erik Jensen – Sørup Havns Bådelav har renoveret havnen, og den står 
nu klar. Der er ansøgt om hjertestarter af Trygfonden.  
 
Ole Birch – Der sejles fra 1. maj til 30. sep. Fændrikhus er blevet 
indrettet, der har været omkring 25 frivillige. Det har givet et lille 
underskud på omkring 125.000 kr.. Åbning sker lørdag d. 5. maj kl. 12, 
og åbningen af Fændrikhus lørdag d. 12. maj. Der er mange glade 
besøgende, måske endda lidt for mange. 
 
Steen Lyngsø – Fiskebestanden er ok, der er ikke for mange og ikke for 
få, ser dog ingen søørreder. 
  
Bjørn Aaris-Sørensen – Der har været en god fangst ved el-befiskningen 
af Esrum Å og tilløb hertil.  
Der er gang i Pilgrimsruten som indtil nu skal åbne samme dag som 
Nationalparken, eller den dag kommunerne fejrer 
Nationalparkåbningen. 
 
Lotte Rye Vind – Der skal sættes kasser op til hvinænder.  
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Der arbejdes på at lave oplevelsesruter bl.a. omkring Sørup ved 
Skipperhuset og ishuset.  
 
Pia Gulstad – Kajakklubben har 40 års jubilæum i år. Der er mange 
vinterbadere. 
 

Nyt møde 28/2 2019  
 
 
 
 


