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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 Geodatastyrelsen ©. Med rød streg er vist afgrænsningen 
af det nuværende 600 ha store Søborg Sø Landvindingslag. 
 
 
Igennem de sidste snart 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 til-
slutning fra de berørte lodsejere eller naboer.  
 
De forskellige projekter har skabt en vedvarende usikkerhed om områdets frem-
tid, der påvirker lodsejerne i deres beslutninger om fortsatte investeringer i af-
vanding og grundforbedring. 
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Lodsejerne er samlet i det offentlige pumpelag Søborg Sø Landvindingslag, der si-
den 1945 har drevet pumpestationen ved afløbet fra søen. Bestyrelsen for Søborg 
Sø Landvindingslag har indledt en dialog med Gribskov Kommune om områdets 
fremtid. Parterne har sammen henvendt sig til Aage V. Jensen Naturfond for at 
søge støtte og erfaring i gennemførelse af store landskabsprojekter. NaturRådgiv-
ningen A/S er blevet tilknyttet processen som teknisk rådgiver. 
 
Landvindingslagets generalforsamling har i maj 2013 besluttet at få undersøgt om-
fang 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 er der nedsat en ar-
bejdsgruppe med deltagelse af Landvindingslagets bestyrelse, Gribskov Kommu-
ne, NaturRådgivningen og Agrovi, Videncenteret for landbrug og erhverv.  
 
Ved udarbejdelsen af debatoplægget er der modtaget bidrag fra medarbejdere i 
Gribskov Kommune, fra planteavls- og naturkonsulent Andreas Höll fra Agrovi og 
fra grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, som er samlet og redigeret af Niels 
Riis, NaturRådgivningen. 
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2. BAGGRUND 

 
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 op-
stod 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 aflej-
ringer 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 for-
bindelse 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, som 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 Sjæl-
land centreret omkring Søborg Slot, Geodatastyrelsen. 
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Søens vand drev en vandmølle, som lå nær vandløbets udløb i Gilleleje. Efter for-
arbejde af den i 1784 kongeligt nedsat Landbokommission og langvarige forhand-
linger blev vandmøllen nedlagt i 1794.  
 
Afløbet fra søen til Gilleleje blev udgravet i årene 1795-1796 som den 4,1 km lan-
ge 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 afvan-
dingsgrøfter ud gennem området. Herved blev randområderne omkring søen af-
vandet, og vandstanden i Søborg Sø sænket til ca. 3 meter over havet. Store om-
råder 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 matri-
kelkort 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, hvil-
ket 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 Frij-
senborg, som igangsatte et storstillet afvandingsprojekt under ledelse af kulturin-
geniør, løjtnant P. B. Feilberg, hvor det ved en uddybning af Søborg Kanal i perio-
den 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 
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området sænket ca. 2 meter ned til omkring eller under 1 meter over havet, men 
afløbet skete fortsat uden pumpeafvanding.  
 
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 til-
føre 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 nordvestli-
ge del af søen. Der ses også de tre ejendomme Frijsenvang, Odderholm og Ørbak-
ke, 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, Geodatastyrelsen ©. 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 van-
det stod i området efter Feilbergs afvanding. En kvalificeret vurdering er, at vand-
standen 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.  
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I 1915 blev Søborg Sø erhvervet af Foreningen til Opkøb og Udstykning af Land-
ejendomme i Sjællands og Fyns Stift, hvorefter søen i 1915-17 blev solgt til de 
omkringboende lodsejere fordelt på 237 parceller. 
 
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 syd- 
og vestsiden af søen med afløb mod nord til Søborg Kanal. Herved blev vandførin-
gen 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 søbun-
den, 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.   
 

 
 
Figur 5.  Terræn opmålt i perioden 1872 til 2013 langs Trevejen på tværs af Sø-
borg 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 9l nu9dens 
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 
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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, hvilket var 
muligt, fordi pumpestationen var funderet ekstra dybt. Hovedkanalen blev igen 
uddybet i mindre omfang i 1975, og en stentærskel foran pumpestationen blev 
fjernet i 1993. Det har alligevel været nødvendigt at etablere yderligere tre min-
dre 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 op-
gaver 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 an-
tallet af lodsejere til 95 i 1986, mens der i dag er 66 private lodsejere tilbage i Sø-
borg Sø Landvindingslag (Figur 6 ). 
 
 

   
Figur 6.  Ejendomskort med de enkelte lodsejeres arealer vist i hver sin farvenu-
ance i skala 1:40.000 og på baggrund af ortofoto DDO®2012,COWI ©. 



Søborg Sø – et landskab af muligheder   

 
 
 

 
 

NaturRådgivningen     Side 9 

   

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 nær-
heden 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 undersø-
gelse, 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 for-
ringelser 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 pum-
pestationer 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 skul-
le 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 tilgræn-
sende 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 cy-
kelstien nord for slotsruinen som en dæmning på tværs af Ellebækken. Det var 
dels en løsning, hvor landvindingslagets pumpestation blev nedlagt og en ny op-
ført 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 Miljømi-
nisteriet 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 ud-
gangspunkt 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. FORUNDERSØGELSER 

 
De forskellige tidligere forslag til naturgenopretning bygger meget ovenpå hinan-
den. Der er derfor foretaget en begrænset forundersøgelse for at sikre en opdate-
ret viden om forholdene i området og dermed de tekniske muligheder.  
 

 Terrænforhold 4.1

Terrænforholdene i området er beskrevet ved hjælp af Danmarks Højdemodel fra 
Geodatastyrelsen. Denne digitale højdemodel er fremkommet ved en laserskan-
ning udført af firmaerne BlomInfo og Scankort i 2005, hvor afstanden fra et fly til 
jordoverfladen måles med laserstråler fra et roterende spejl samtidig med, at fly-
ets position løbende måles med GPS og en tredobbelt gyro. Målingerne kalibreres 
efterfølgende til det anvendte kotesystem, DVR90, med kontrolmåling på velde-
finerede flader på jorden. Efter en bearbejdning med fjernelse af afvigende måle-
punkter og en udtynding af måledata, ligger højdemodellen med en terrænkote 
for hver 1,6 m i planen bestemt med en middelfejl på koter bedre end 0,10 m. 

 

 
 
Figur 8. Den digitale højdemodel af Søborg Sø vist med en højdebestemt farvelæg-
ning 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 ter-
rænkonturerne. Udsnit af Danmarks Højdemodel fra Geodatastyrelsen © vist i skala 
1:40.000. Landvindingslagets område er fremhævet med pink streg. 
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Højdemodellen er vist på Figur 8, hvor man kan man se grøfter og veje og andre 
terrænkonturer. 
 
Laserskanning har den fordel, at en del af laserstrålerne når ned igennem bevoks-
ningen og reflekteres på jordoverfladen. Laserskanning kan derfor måle terræn-
overfladen 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 terrænforholde-
ne. Højdemodellen er indledningsvist anvendt til beregning af 25 cm højdekurver. 
På grundlag heraf er dybdeforholdene i Søborg Sø beskrevet, som vist på Figur 9. 
 

 
Figur 9.  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 Kort- 
og Matrikelstyrelsen, nu Geodatastyrelsen, er den gennemsnitlige afvigelse mel-
lem de to kotesystemer i den tidligere Græsted-Gilleleje kommune.    

 
 Vandstands- og vandføringsmålinger 4.2

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 Ka-
nal. 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. Resulta-
terne er vist på Figur 10. 
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Figur 10. 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 pumpestationen. 
 

 Oplandsforhold 4.3

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 delop-
landsgrænser fremgår af kortet i Figur 11, 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 11. 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 Geodatastyrelsen ©. 
 
 

 Hydrologi 4.4

4.4.1 Vandstand i havet 

Dele af Søborg Sø ligger i dag under daglig vande. Det er derfor væsentligt at ken-
de 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 de foreløbige 
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 20 års hæn-
delse 

m DVR90 

50 års hæn-
delse 

m DVR90 

100 års 
hændelse 

m DVR90 

Max. vandstand 
1891-2012 

m DVR90 

Hornbæk Havn 1,51 m 1,61 m 1,68 m 1,77 m 

 
FNs klimapanel, IPCC (2013) oplyser, at vandstanden i verdenshavene fra 1993 til 
2010 er øget med 3,2 mm/år. Dette er en dobbelt så hurtig stigning som i de fore-
gående 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 for-
skellige modeller siger fra 26 cm til 98 cm frem til år 2100 i forhold til vandstanden 
i perioden 1986-2005. Heraf er de ca. 5 cm stigning allerede indtrådt.  
 
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. 14 cm. Spændvidden i IPCC’s prognoser for stignin-
gen i havvandstanden i forhold til terrænet bliver derfor på mellem 7 cm og 79 
cm.    

4.4.2 Vandføringer 

Frederiksborg Amt har siden 1987 drevet en hydrometrisk målestation i Søborg Ka-
nal ved Parkvej i Gilleleje, som nu drives af Naturstyrelsen. 
 
De karakteristiske afstrømninger for perioden 1990-2012 inkl. er beregnet og frem-
går 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 afstrøm-
ning 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 12.  
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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 

Søborg Sø 

Pumpestationen 

Opland (km2) 58,2 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 

 
 

 

Figur 12.  Varighedskurve for Søborg Kanal ved Parkvej i årene 1990-2012 inkl. 
 

4.4.3 Vandbalance 

Set over tid vil der være en vandbalance i et område, der kan beskrives ved vandba-
lanceligningen 
 
 N = F + A + P + ∆R, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

U
n

d
e

rs
k

ri
d

e
ls

e
sh

y
p

p
ig

h
e

d
 i 

 %
 a

f 
ti

d
e

n

Afstrømning (l/s/km²)

Varighedskurve for  Søborg Kanal ved Parkvej, 1990-2012



Søborg Sø – et landskab af muligheder   

 
 
 

 
 

NaturRådgivningen     Side 17 

   

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. Iføl-
ge DMIs klimagrid er der i referenceperioden 1961-90 en målt middelnedbør i områ-
det på 656 mm/år (Scharling 2000). Den målte nedbør afviger fra den faktiske ned-
bør pga. vindeffekter og andre målefejl. Den årlige nedbør er derfor korrigeret til 793 
mm (Scharling og Kern-Hansen 2000). Den potentielle fordampning svarer til for-
dampningen fra en åben vandflade, og den er opgivet til 574 mm. 
 
Den aktuelle fordampning omfatter såvel fordampningen fra planter som fra over-
flader, og den er vanskelig at bestemme præcist. Den aktuelle fordampning vil nor-
malt være lidt mindre end den potentielle pga. nedbørsunderskud og dermed vand-
mangel i sommerperioden. Den aktuelle fordampning kan omvendt overstige den 
potentielle fordampning i skove og rørskove med et stort bladareal, og hvor planter-
ne har konstant adgang til grundvand eller overfladevand. 
 

 

Figur 13.  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 13.  
 
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 afstrøm-
ninger er næppe ens i hele oplandet, og hen over året sker der ændringer i grund-
vandsstanden i såvel de primære som sekundære magasiner. 
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 Vandløbsforhold 4.5

Søborg Sø Landvindingslag drives ifølge en vedtægt af 12. januar 1961. Landvindings-
laget omfatter et område på ca. 610 ha, hvoraf de 539,1 ha bidrager til dækning af 
de fælles driftsomkostninger. De øvrige arealer er fælles vandløbs- og vejarealer, 
som inkluderer vandløbene Søborg Landkanal og Søborg Kanal. 
 
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 Gil-
leleje Havn.  
 
Pumpestationen består af et grundmuret rødstens pumpehus, hvori der er placeret 2 
eldrevne pumper. Den store pumpe blev leveret med en ydelse på 600 l/s ved en løf-
tehøjde 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 uddy-
bet flere gange og senest i 1993. Landvindingslaget omfatter også ca. 14.500 m side-
kanaler hvoraf de ca. 7.500 m er åbne vandløb, som vist på Figur 14 , mens resten er 
rørlagt, fortrinsvis i de øverste ender af strækningerne. 

 

 
 
Figur 14.  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, Geodatastyrelsen ©. 
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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 vækstsæ-
sonen. 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 vedlige-
holder 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 vedligehol-
des af Gribskov Kommune efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne, som om-
fatter grødeskæring og oprensning efter krav til en geometrisk skikkelse. 
  

 Jordbundsforhold 4.6

Jordbunden i store dele af Søborg Sø består af dyndjord, som er dannet efter isti-
den ved aflejring af en blanding af ler, silt, sand og organisk materiale i den davæ-
rende sø. Dyndjorden er kalkholdig og rig på kvælstof. Ved dyrkning har den po-
tentiale for særdeles høje udbytter. Forudsætning for, at denne jord kan give høje 
udbytter, er dog, at jorden er tilstrækkelig drænet, og det kniber det med i de fle-
ste 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 opstå-
et 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 ind-
hold sker langsommere end den årlige tilvækst af dødt plantemateriale. Ved dyrk-
ningen 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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4.6.1 Sætninger 

Som det fremgik af Figur 5, har der været omfattende sætninger i Søborg Sø un-
der 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 mineralise-
ring. 
 
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 orga-
niske indhold, der opstår ved den tilførsel af ilt til jorden, som følger af afvandin-
gen. 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 ind-
hold hurtigt blive omsat ved en mineralisering/kompostering, mens andre organi-
ske stoffer som humussyrer kun omsættes meget langsomt. Jo mere der jordbe-
handles, 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 afvan-
ding, 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 1600-
2000 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 Sø-
borg Sø siden marginaljordsundersøgelsen fra 1986 og frem til et nyt opmålt tran-
sekt langs Trevejen fra 2013. 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 cm om året.  

 
 Hydraulik 4.7

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 program-
met HEC-RAS, hvor der på grundlag af Mannings formel beregnes daglige vand-
standsprofiler 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 15. 
   
De tre steder i Søborg Landkanal, hvis vandspejlskurver er vist i Figur 15, er ud-
valgt 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 vand-
spejlet 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 høj-
vande eller havvandstandsstigning er der, som vist i Figur 16, beregnet vandspejle 
for tidsserien med udgangspunkt i kote 1,0 m DVR90 i havet, hvilket med uæn-
drede vandløbsdimensioner giver et middelvandspejl i kote 1,07 m. Det bemær-
kes, at de højeste vandstande, som optræder ved de største vandføringer, er næ-
sten uændrede i de to situationer. 
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Figur 15.  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. 

 

  

Figur 16.  Den hydrodynamiske model opstillet med udgangspunkt i et vandspejl i Gil-
leleje 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 opstuv-
ning er vist ved en beregning med et startvandspejl i kote 1,0 m (rød streg). 
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 Planforhold 4.8

I området i og omkring Søborg Sø er flere mindre arealer registreret som eng, mo-
se eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom der er en række 
naturbeskyttede vandhuller, som vist på Figur 17. Pumpekanalen, Søborg Landka-
nal og Søborg Kanal såvel som Maglemose Å er kortlagt som naturbeskyttet vand-
løb.  
 

 
 
Figur 17.  Arealer i og omkring Søborg Sø registreret som beskyttet natur efter na-
turbeskyttelseslovens § 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 ly-
seblåt. I baggrunden ortofoto DDO2012®, ©COWI i skala 1:40.000. 

 
Der er tale om foreløbige registreringer. Kommunen er myndighed efter naturbe-
skyttelsesloven, 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 åbeskyttel-
seslinje på 150 m efter naturbeskyttelseslovens § 16, hvor der ikke må placeres 
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bebyggelse eller foretages tilplantning eller ændringer i terrænet uden dispensa-
tion. Småskoven ved voldstedet nord for Bygaden i Søborg er fredskov. 
 
Der er ingen landskabsfredninger i landvindingslagets område, men der er store 
kulturhistoriske bevaringsinteresser knyttet til Søborg Slotsruin, voldstedet i fred-
skoven 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 naturbe-
skyttelse (Natura 2000), men eventuelle forekomster af arter optaget på EF-
Habitatdirektivets 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 lo-
vens Bilag 3. 
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5. UÆNDRET DRIFT AF LANDVINDINGSLAGET 

 
Dette scenarie er skrevet ud fra de samme forudsætninger, som er gældende i 
dag. Det består i al sin enkelthed af en uændret drift af arealerne på Søborg Sø 
ved landvindingslaget inden for rammerne af den nuværende vedtægt. Alt burde 
derfor være velkendt og forudsigeligt.  
 
Planteavls- og naturkonsulent Andreas Höll fra Agrovi har bidraget til kapitlet. 
 

 Arealanvendelsen 5.1

5.1.1 Tendenser i arealanvendelsen 

Efter hver afvanding blev dyrkningsaktiviteten intensiveret, indtil jordsætninger 
satte en stopper for jordbearbejdning.  
 
Med afvandingsprojektet i 1945-1960 var det hensigten at opnå en normal dræn-
dybde i arealerne på 110-120 cm. Landbrugsdriften blev i perioden 1945-1960 inten-
siveret og størsteparten af området blev opdyrket. Som følge af sætningerne blev 
dyrkbarheden gradvist dårligere op igennem 1960’erne.   
 
De tørre somre i 1974 og 1976 gav en ekstraordinær god kornhøst på markerne på 
søen, hvilket igen satte gang i dyrkningsambitionerne. Igennem 1980’erne veg entu-
siasmen dog til en mere realistisk opfattelse af, at en god høst var sjældnere end de 
år, hvor nogle arealer slet ikke kunne høstes.  
 
I årene med braklægning af dyrkningsjord (1992-2009) benyttede mange lodseje-
re sig af muligheden for at braklægge deres marker på søen. På denne måde blev 
en del af søarealet slet ikke pløjet i dette tidsrum. Siden har dyrkningsaktiviteten 
været nogenlunde stabil.  
 
Lodsejernes interesser afspejler sig i anvendelsen af deres arealer. For 50 eller 60 
år siden var der kreaturer på næsten alle de ejendomme, der ejede arealer på sø-
en. Tilsvarende anvendtes der dengang ret mange arealer på søen til afgræsning. 
Nu om dage er der kun få lodsejere, der fortsat holder kreaturer, dog nu i større 
besætninger, men disse bliver ikke længere sat ud på søen om sommeren. Det er 
derfor mest heste, som aktuelt kan ses græsse på søen.  
 
I de seneste 30 år er fritidsinteresser kommet mere og mere til udtryk i arealan-
vendelsen. Rideheste som hobby, eller jagtinteresser, bestemmer nu over anven-
delsen af en del arealer på søen.  

5.1.2 Den nuværende arealanvendelse 

Grundvandstanden under markerne betyder meget for dyrknings- og høstbetin-
gelserne i de enkelte høstår. Som følge af sætningerne har der været en tendens 
til stigende grundvandstand på dyrkningsfladen. I dag er der arealer, som kun lig-
ger 40-50 cm over vandspejlet i kanalerne. På disse arealer er det kun muligt at 
have dyr gående til afgræsning i de tørre somre, når vandstanden i kanaler og 
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jordbunden er sunket og fordampet. Landvindingslaget har truffet en overordnet 
beslutning om at acceptere dette indtil videre. Uden uddybning af den nederste 
del af pumpekanalen eller tilsvarende foranstaltninger er mulighederne for at 
sænke grundvandstanden og øge dyrkbarheden på søen begrænset til ekstra grø-
deskæring i løbet af vækstsæsonen. På sigt forringes dyrkbarheden, overordnet 
set, så længe jordsætningerne fortsætter.  

Det er indtrykket af de senere års arealanvendelse, at der ikke sker de store for-
andringer af sig selv. I en del af området virker det, som om sætningerne ikke 
længere fortsætter i samme tempo som før, og at den nuværende anvendelse af 
arealerne dermed kan fortsætte.  

Mens afvandingen af søen i sin tid blev gennemført for at gøre den næringsstofri-
ge søbund dyrkbar, er situationen nu om dage, at traditionel planteavl med årlig 
skift af markafgrøderne kun gennemføres på ca. 15 pct. af arealet Tabel 3. Disse er 
de mest tørre arealer ved søbredden i syd og øst.  

 
Tabel 3 Skøn over den aktuelle anvendelse af Søborg Sø baseret på analyse af 
luftfotos og planteavlskonsulentens egen viden. 

 Herunder Arealandel, % 

Omdriftsareal Årlige afgrødeskift  15 

 Græs i omdrift (3.-5. år) 40 

Vedvarende græsareal Til høslæt 10 

 Fritids- og / eller jagtinteresser 20 

Andre interesser Skydebane < 1 

 Grøfter og veje 10 

 Private huse og haver < 1 

Uden synlig anvendelse Våde eller tilgroede arealer 3 

 

På knap halvdelen af søen bliver der dyrket græs i omdrift. Her lægges arealerne 
om hvert tredje til femte år for at genetablere højtydende kulturgræsser. Omlæg-
ningen foregår med korn som dækafgrøde. Græsset høstes i reglen 2-3 gange en-
ten grønt eller som hø.   
 
Knap en tredjedel af søen anvendes som vedvarende græs. Disse arealer bliver ik-
ke omlagt, men plejet via høslæt, afgræsning eller afpudsning. De vedvarende 
græsarealer er lokaliseret på de mest våde dele af søen, hovedsagelig der, hvor 
Klaringen lå i historisk tid. Jagtinteresser spiller en stor rolle på de vedvarende 
græsarealer.  
 
Resten af søarealet udgøres hovedsagelig af grøfter og veje, som er ejet af Land-
vindingslaget. Lidt spredt ligger arealer uden synlig anvendelse, som er bevokset 
med høje urter og krat. Bebyggelse og andre interesser spiller næsten ingen rolle.  
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 Landvindingslagets drift 5.2

5.2.1 Pumpestationen 

Søborg Søs pumpestation er bestykket med to pumper med en oplyst ydelse på hen-
holdsvis 300 l/s og 600 l/s. Ved vandføringsmålingen den 25. februar 2013 blev der 
alene pumpet med den lille pumpe, og der kunne kun registreres en forøget vandfø-
ring på maksimalt 150 l/s. Firmaet Teletronix har ved 2 måneders løbende målinger 
af vandføringen i afløbet fra pumpestationen konstateret, at den lille pumpe kun 
yder ca. 120 l/s, afhængigt af den aktuelle løftehøjde (NIRAS 2012). Ud fra data i 
samme rapport ser den store pumpe ud til at yde ca. 500 l/s.   
 
Pumpestationen er i sig selv et levende museum anno 1945 og som sådan kultur-
historisk bevaringsværdig. Styrings- og måleudstyret er mekanisk med vægtlod-
der, wirer, taljer og en blækskrivertromle, men fuldt funktionsdygtig. Pumpesty-
ringssystemet har en overløbsfunktion, der slukker for pumpen, når vandstanden i 
Søborg Kanal udvendigt ved pumpehuset bliver for højt. Dette skal forhindre, at 
udpumpet vand løber over Landkanalens dige og tilbage til søen. Ved stormflods-
hændelsen den 6. december 2013 har systemet virket efter hensigten. Pumperne 
var slukket i en periode på ca. 12 timer.  
 
Pumperne er i løbet af de seneste 15 år blevet hovedrepareret og virker tilfreds-
stillende. Pumpestationen tilses to gange om ugen, til tider mere. Hyppigheden af 
tilsyn afhænger af den mængde grøde, der hobes op ved risten til pumpestatio-
nens indløb. 
 
I den nuværende situation er fremløbet af vand fra kanalsystemet til pumpestati-
onen til tider ikke god nok. Dette medfører, at den store pumpe starter mange 
gange og stopper igen efter kort tid, hvilket øger el-forbruget og slitagen. Her vil 
et større reservoirbassin foran pumpehuset kunne hjælpe.  
 
Søborggård, der ligger helt mod nord, driver i eget regi tre supplerende, mindre 
pumpestationer.   
 
Det er landvindingslagets opgave at anlægge og vedligeholde diget ved Landkana-
len. Denne opgave har bundet betydelige ressourcer. Men ved stormflodhændel-
sen den 6. december 2013 holdt digerne stand. En større mængde vand blev skyl-
let ind over diget, dog uden at forårsage synlige skader ved selve diget.  

5.2.2 Vandstandsstigninger 

Afvandingen af Søborg Sø på pumpestationen er i perioder med store oplandsaf-
strømninger begrænset af dimensionerne i Søborg Kanal. I sådanne perioder tille-
des meget overfladevand fra bebyggede arealer i Græsted. Når derudover begge 
pumper sættes i gang, kan det medføre en så væsentlig vandspejlsstigning i Sø-
borg Kanal, at der sker tilbagestuvning, som skaber en opstuvning i Søborg Land-
kanal i et omfang, som får vandet til at løbe over digerne og terrænet langs land-
kanalen og tilbage ind i landvindingslaget. Der har derfor været situationer, hvor 
landvindingslagets ledelse midlertidigt har måttet opgive at pumpeafvande og la-
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de de laveste dele af Søborg Sø fungere som vandreservoir. Landvindingslaget har 
også måttet istandsætte diger langs landkanalen.  
 
Stormflodshændelsen den 6./7. december 2013 har givet en forsmag på nogle af 
de vandstandsstigninger, der i fremtiden sandsynligvis kommer som følge af kli-
maændringerne. Ved denne stormflod blev vandet stuvet op fra havet, gennem 
Søborg Kanal og op i landkanalen, hvor vandet løb over diget og ind i søen, selvom 
pumperne var slukket. I dette tilfælde fungerede søen som vandreservoir, der ud-
over det indstrømmende vand også opmagasinerede det vand, der kom frem via 
afstrømning igennem pumpekanalerne.  

Ved den aktuelle hændelse var de lokale beboere glade for, at stormfloden kom 
på et tidspunkt, hvor der var en lav afstrømning af vand fra søen, for ellers var 
oversvømmelserne blevet mere omfangsrige.  

 
Med de forventede fremtidige kraftigere nedbørshændelser og vandstandsstig-
ninger i havet vil disse hændelser optræde hyppigere og længere ad gangen uan-
set, om havvandstandsstigningerne bliver 1 eller 8 mm/år. 
 

 Økonomi 5.3

Landvindingslaget ændrede i 2002 sit økonomiske grundlag. Før blev de enkelte 
lodsejeres bidrag beregnet ud fra en partsfordeling, hvori beliggenheden indgik – 
det var dyrere at eje lavt liggende arealer end høje arealer. Siden 2002 yder hver 
lodsejer sit bidrag udelukkende ud fra størrelsen af de ejede lodder. 
 
Lodsejerne bidrager årligt med 570 kr./ha (ekskl. moms) til landvindingslagets 
driftudgifter, som er opgjort i Tabel 4. Betalingen sker via skattebilletten.  

 
Tabel 4 Landvindingslagets årlige driftsudgifter 

Regnskabspost  DKK 

Pumper og pumpestation              el 

                                                                  reparation og vedligehold 

                                                                                                   pasning 

52.491 

15.483 

34.184 

Reparation og vedligehold af markveje 38.248 

Reparation og vedligehold af kanaler 

                                                                                                         diger 

dræn og brønd 

82.779 

24.795 

2.381 

Andet (konsulenthonorar, møder, revisor, forsikringer, admin.) 53.313 

I alt 303.674 

Kilde: Regnskaber 2008-2012  
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Landvindingslaget er gældsfrit, og alle aktiver er afskrevet. Der er ikke planlagt 
ændringer i bidragssatsen. Økonomien skal hænge sammen ud fra de aktuelle ind-
tægter. Generelt prioriteres indsatsen således, at afvandingen kommer først 
(pumperne, kanalsystemet inkl. diger), derefter kommer vedligeholdelsen af veje 
og beskæring og beplantning til sidst.  

Et forsigtigt skøn over den indtjening, der kan opnås på søen, ligger på ca. 1 mio. 
DKK om året, som er opgjort i Tabel 5. Dækningsbidraget (DB 1) er forskellen mel-
lem høstværdi og de omkostninger, man har til at frembringe denne høst (gød-
ning, planteværn, dieselolie mv.) DB 1 er den indtjening, der er til dækning af ar-
bejdsomkostninger (fx løn), maskinomkostninger (kapital) samt evt. forpagtning. 
DB 1 medregner ikke evt. EU tilskud/enkeltbetaling.  
 
Ser man lidt nærmere på de enkelte former for arealanvendelse, kan indtjeningen 
for et sædvanligt sædskifte med korn og raps skønnes til ca. 2.500 kr./ha i gode år, 
mens der ved majsproduktion til ensilage kan indtjenes op til det dobbelte – igen i 
gode år. Risikoen er dog betragtelig, derfor nedjusteres tallet til i gennemsnit 
2.000 kr./ha. 

 
Tabel 5 Skønnet årlig indtjening ved den aktuelle anvendelse af Søborg Sø 

Arealanvendelse Areal 

 ha 

Dækningsbidrag 

 kr./ha 

Samlet indtjening 

 kr. årligt 

Årligt afgrødeskift  90 2000 180.000 

Græs i omdrift 3-5 år 240 2800 672.000 

Vedvarende græs til slæt  60 1800 108.000 

Fritids- og jagtinteresser 120 750 90.000 

Skydebane < 6 0  

Grøfter og veje 60 0  

Private huse og haver < 6 .  

Våde/ tilgroede arealer 18 0  

I ALT 600  1.050.000 

 

Indtjeningen ved græs i omdrift vurderes lidt højere til 2.800 kr./ha i gennemsnit. 
Her kan opnås høj indtjening ved produktion af slætgræs med op til tre slæt pr. 
sæson. Denne anvendelse er dog langt fra udbredt på alle de arealer, hvor der 
dyrkes græs i omdrift. Også her er der risiko for tab af afgrøde, der kan medføre, 
at indtjeningen går i nul.  
 
På de vedvarende græsarealer er driften mere ekstensivt. Typisk vil der kun være 
et enkelt høslæt, måske med efterfølgende afgræsning, eller måske med et andet 
slæt. Her skønner vi indtjeningen til 1.800 kr./ha i gennemsnit. Tallet tager højde 
for risikoen ved, at høsten går tabt.  
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Indtægterne ved jagt kan ligeledes være meget forskellige og ret høje ved visse 
former for jagt.  
 
Der er afledte økonomiske effekter af den primære indtjening for lodsejerne, som 
har udgifter ved at drive deres virksomhed: Maskiner skal repareres, dræn skal 
spules osv. Nogle lodsejere har investeret i en stor animalsk produktion, hvor de 
er afhængige af afgrøder fra søen. Det er dog svært at bestemme en eksakt afledt 
økonomisk effekt af de indtægtsgivende former for arealanvendelse på Søborg Sø.  
 

 Det nuværende fugle- og dyreliv 5.4

De mange græsmarker og udyrkede arealer gør i dag Søborg Sø til et godt fugle-
område. Her yngler 40-50 par viber spredt ud over området, men flest i de våde-
ste dele. Der yngler agerhøns, nogle få par grågæs og nogle år høres engsnarre. 
Der er gode bestande af spurvefugle som kærsanger, tornsanger og gulspurv. 
Bynkefuglen har været i kraftig tilbagegang, så 4-6 ynglepar i Søborg Sø er be-
mærkelsesværdigt ligesom op til 8-9 syngende græshoppesangere.  
 
Forår og efterår er der mange trækgæster i området, som med sin placering tæt 
ved de vigtige trækruter langs Sjællands kyster til og fra Skandinavien tiltrækker 
flokke af traner og gæs, ligesom der kan være mange forskellige vadefugle, når 
der er oversvømmelser i området. I vinterperioden ses ofte flere overvintrende 
fjeldvåger, blå kærhøge og mosehornugler i området. 
 
Der er gode bestande af rådyr og hare i Søborg Sø, hvor der også er adskillige an-
dre arter pattedyr som pindsvin, ræv, grævling, ilder, lækat og flagermus. 
 

 Friluftsliv 5.5

Søborg Sø's friluftsmuligheder henvender sig hovedsagligt til gående, cyklende, 
ridende og jægere. Søborg Sø benyttes primært af ejerne og af Søborgs og 
Græsteds beboere, mens området benyttes af et større opland i weekender og 
ferier.  
 
Søborggård Hestecenter ligger i Søborg Sø's nordlige del, og på det tørlagte 
søareal er der etableret ridestier. 
 
Græsted Jagtforening driver lerduebane i den vestlige ende af søen. 
 
Cykelrute 33 mellem Hillerød og Gilleleje passerer gennem den tørlagte del på 
strækningen øst for Græsted forbi Slotsruinen til Søborggård.  
 
Birgitte Marcher Holm beskriver i sin specialerapport, at de nuværende frilufts-
muligheder kan udnyttes bedre, hvor specielt stier til mindre rundture for gående 
og løbende kunne optimeres. Der er således et betydeligt potentiale for øget 
rekreativ brug. 
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6. EN FORBEDRET AFVANDING 

 
På landvindingslagets generalforsamling i maj 2013 blev der fremsat ønske om, at 
mulighederne for en forbedret afvanding af Søborg Sø blev undersøgt. Efterføl-
gende har Gribskov Kommune anmodet grundforbedringskonsulent Kjeld Morel 
om at beskrive de muligheder, han ser for en forbedret afvanding af Søborg Sø og 
konsekvenserne heraf.  
 
Kjeld Morels skitseforslag og økonomiske overslag er gengivet i det følgende. 
 

 Skitseforslag til forbedret afvanding 6.1

Hensigten med udarbejdelse af nedenstående skitseforslag er, at der igen kan 
etableres almindelig og rentabel landbrugsdrift i området. 
 
Skitseforslaget forsøger at beskrive, hvad der kan forventes at ske i området inden 
for en tidshorisont på 50 år efter en eventuel gennemførelse af det fremlagte skit-
seforslag. Oplægget til denne redegørelse er, at området skal være rationelt funk-
tionsdygtigt, med så effektiv en vandføringsevne som muligt og med et uændret 
afløbssystem.    

6.1.1 Muligheder og forudsætninger 

Ved en total ny afvanding af området vil det være en forudsætning, at der fra start 
etableres en afvandingsdybde i hele området på 150 cm. Hvis det forudsættes, at 
sætningen fortsat vil være ca. 2 cm om året, vil der på 50 år i værste fald, være 
sket en sætning på 100 cm, hvilket vil svare til de forhold, der er eksisterende i 
dag, hvor afvandingsdybden igen vil være 40 – 50 cm.  
 
Kjeld Morel forventer dog, at sætningen i en kommende ny afvanding vil være 
mindre, end den har været efter den sidste. Dette begrundes med, at de foretag-
ne målinger på tværs af området har vist en aftagende sætning igennem årene. 
Dette svarer også til erfaringerne med afvandingsprojekter i tilsvarende andre 
områder. Her er sætningerne størst efter de første projekters gennemførelse og 
aftagende med årene.  
 
I forbindelse med tilblivelsen af dette skitseprojekt, har Kjeld Morel foretaget nog-
le enkelte målinger i området. Disse målinger har bekræftet, at sætningen siden 
den sidste mindre uddybning af Hovedkanalen i 1975 kun har været ca. 10 - 20 
cm. 
 
Skal der opnås den fulde mulighed for en rentabel og rationel landbrugsdrift efter 
en uddybning af kanalerne med en medfølgende ny pumpestation, skal arealerne 
detaildrænes i den nye og effektive drændybde, som det skitserede projekt, hvis 
det gennemføres, giver mulighed for. Ældre drænrør vil samtidig blive udskiftet 
med nye, der kan pakkes mod indtrængning af jordpartikler.  
 
En forudsætning for oprettelse af landbrugsdrift på arealerne er, at der udføres 
detaildræning af arealerne. Omkostningerne hertil påhviler de enkelte lodsejere. 
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6.1.2 Ny pumpestation 

En ny pumpestation foreslås udformet som et betonstøbt pumpehus på 3 x 4 me-
ter, med en støbt bund i kote −3,75 m DVR90. Toppen af bygningen vil være et 
støbt betondæk i kote ca. +3,00 m, med 2 arbejdshuller og ståldæksler. Bygningen 
vil således ikke være højere end det omliggende terræn. 
 
På indløbssiden etableres et risteanlæg med automatisk optagning af den vegeta-
tion, der måtte tilføres. Overkørsler og broer omlægges/ombygges og tilpasses de 
nye dybder og til størrelser passende til de nugældende normer. Indløbs bundko-
ten til pumpeanlægget skal være i kote – 3,00 m, som er lig med den foreslåede 
nye bundkote i hovedkanalen ved indløbet til pumperne. I pumpehuset skal mon-
teres 2 stk. pumper med en samlet ydelse på ca. 1000 l/s, med en løftehøjde på 
ca. 3,00 meter.  
 
Pumperne foreslås at være af typen propeller pumper med motoren monteret 
øverst på pumperne, da disse pumper anses for at være de mest driftssikre. 
Den nye pumpestation skal placeres før indløbet i den eksisterende og skal ind-
bygges i terrænet, som en naturlig del af området, hvori også den eksisterende 
pumpestation skal indgå, som et historisk minde. 
 
Da det vil være hensigtsmæssigt, at pumperne er af forskellig størrelse, foreslås 
en pumpe med en ydelse på 600 l/s og en pumpe med en ydelse på 400 l/s Dette 
giver mulighed for at vælge den pumpe, der passer til afstrømningen på de for-
skellige årstider. Valget af hvilken pumpe, der skal køre og hvornår, skal gøres au-
tomatisk. 
 
Udløbsrørene fra pumperne føres igennem den støbte mur i kote ca. 0 m, uden 
om den eksisterende pumpestation, til udløb i Søborg Kanal, ligesom det eksiste-
rende pumpeanlæg. På udløbssiden af pumpestationen etableres en støbt beton 
bund i kanalens første 2 meter i kote ca. −0,20 m.   

6.1.3 Uddybning af hovedkanal 

Den eksisterende hovedkanal foreslås i dette skitseprojekt uddybet til, bundkote 
−1,78 m i St. 0 i den øvre ende og til bundkote −3,00 m ved pumpestationen. 
De øvrige dimensioner på hovedkanalen foreslås opretholdt, som de var beregnet 
til ved etableringen: 
 
• St. 0 til St. 664   -  bundbredde 2,10 m, fald 1,00 ‰ og anlæg 1:1,5 
• St. 664 til St. 1450  -  bundbredde 2,50 m, fald 0,15 ‰ og anlæg 1:1,5  
• St. 1450 til St. 1980  -  bundbredde 2,70 m, fald 0,15 ‰ og anlæg 1:1,5 
• St. 1980 til St. 2510   -  bundbredde 3,00 m, fald 0,15 ‰ og anlæg 1:1,5 
• St. 2510 til St. 2900  -  bundbredde 3,50 m, fald 0,15 ‰ og anlæg 1:1,5 
• St. 2900 til St. 4035  -  bundbredde 4,00 m, fald 0,20 ‰ og anlæg 1:1,5. 
 
Overkørsler og broer omlægges/ombygges og tilpasses de nye dybder og til stør-
relser passende til de nugældende normer.  
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Til skitseprojektet er udarbejdet længdeprofil for hele hovedkanalen og tværprofi-
ler, som foreligger hos Gribskov Kommune. 
 
I forbindelse med en uddybningen af Hovedkanalen kan det blive nødvendigt at 
etablere faskiner på de strækninger af Hovedkanalen, der er beliggende på meget 
ustabil jordbund, og hvor der vil være fare for udskridning. Alternativet til anlæg 
af faskiner vil være, at siderne anlægges med et større anlæg, men dette kræver 
meget plads, og det bliver dyrere og vanskeligere at vedligeholde.  

6.1.4 Uddybning af sidekanaler 

De ca. 7.500 meter åbne sidekanaler, som hører under landvindingslaget, skal alle 
uddybes til en for afvandingen nødvendig dybde og med en bundbredde, et fald 
og et anlæg på siderne, som for hver enkelt sidekanal skal beregnes, ved udarbej-
delsen af et detailprojekt. 
 
Det forventes, at sidekanalerne kan uddybes uden, at det bliver nødvendigt at 
etablere faskiner. Skulle der være strækninger, der giver problemer, med det fo-
reslået anlæg på 1:1, kan der etableres et anlæg på 1:1,5 på disse strækninger. 

6.1.5 Rørlagte strækninger 

Ud over uddybningen af de åbne kanalstrækninger, vil de ca. 7.000 meter rørlagte 
strækninger, som hører under landvindingslaget, skulle omlægges til en større 
dybde og med rørstørrelser dimensioneret til en afstrømning på mindst 1 l/s/ha. 
Det kan også overvejes, om en del af de rørlagte strækninger bør genåbnes.  

6.1.6 Broer og rørunderføringer 

I forbindelse med gennemførelsen af en uddybning af hovedkanalen og sidekana-
lerne vil der også skulle etableres ny underføringer under samtlige veje og stier. 
Hvor Bygaden/Holtvej føres over Hovedkanalen, skal der enten være rørgennem-
føringer eller en bro af betonelementer, som kan monteres på stedet. I skitsefor-
slaget er der regnet med to Ø 1500 mm rørgennemføringer af forstærkede rør. 
 
Samtlige andre vejgennemførelser af hovedkanalen og sidekanalerne genetable-
res i de nye dybder og med uændrede størrelser. 
 
Ved samtlige sidekanalers tilløb til hovedkanalen, skal også genetableres over-
kørsler således, at færdsel for vedligeholdelse mm. stadig kan ske uhindret langs 
Hovedkanalen. 
 

 Omkostninger ved forslagets gennemførelse 6.2

Alle nedenfor anførte beløb er fremkommet ved brug af gennemsnitspriser på så-
danne jordarbejder i år 2013, suppleret med enhedspriser på materialer ud fra ka-
talogpriser. 
 
Da der her er tale om et skitseprojekt, er der i mængdeberegningerne regnet med 
gennemsnitsmængder på de enkelte delstrækninger, hvorfor der ved et eventuelt 
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endeligt projekt på grundlag af en detaljeret opmåling af området, vil forekomme 
mindre ændringer i mængder og enhedspriser. Dette vil givet også medføre min-
dre justeringer i dybder og mængder, på både side- og hovedkanal. 
 

Bygning af pumpehus      600.000 kr. 
2 stk. propeller pumper      650.000 kr. 
Automatisk indløbsristerenser      350.000 kr. 
Uddybning af hovedkanal 4.035 m. inkl. evt. faskiner  5.000.000 kr. 
Uddybning af åbne sidekanaler, ca. 7.500 m   2.100.000 kr. 
Ny underføring Bygaden   1.500.000 kr. 
Øvrige broer og rørgennemføringer i hovedkanal     160.000 kr. 
Øvrige vejgennemføringer og overkørsler i sidekanaler     419.000 kr. 
Omlægning af ca. 9.200 meter rørledninger i sidekanaler  1.750.000 kr. 
51 stk. Ø 1000 betonbrønde      612.000 kr.   
Udarbejdelse af detailprojekt inkl. partsfordeling  1.400.000 kr. 
Udarbejdelse af licitationsmateriale m. m.    200.000 kr. 
Afsætning og tilsyn      600.000 kr. 
Opgørelse og ajourføring af tegninger      200.000 kr. 
Diverse møder m. m.      100.000 kr. 
Uforudsete udgifter   1.559.000 kr.   
  
Overslagsmæssige omkostninger i alt  17.200.000 kr. 

 
Omkostninger til en forventet VVM redegørelse er ikke indeholdt i de ovenfor an-
førte omkostninger. VVM er en Vurdering af Virkninger på Miljøet, der er lovplig-
tig for større anlægsarbejder, som for eksempel ændret afvanding af over 300 ha. 
 
Det skal afklares, om lodsejerne med jord beliggende nord for Bygaden/Holtvej 
skal indgå i projektet, eller om de skal opretholde deres nuværende private pum-
pestationer. Der indgår pt. ikke nogen uddybning af sidekanalerne i dette område. 
Da et nyt afvandingsanlæg giver lige dyrkningsmuligheder for samtlige arealer i 
området, vil partsfordelingen skulle beregnes ved, at alle omfattede arealenheder 
betaler ens bidrag til anlægsudgiften. Den årlige vedligeholdelsesudgift vil også 
være at fordele ligeligt på samtlige arealenheder.  
 
Såfremt anlægsomkostningen alene skal dækkes af arealerne syd for Bygaden/-
Holtvej, vil anlægsinvesteringen blive 38.720 kr./ha plus evt. følgeomkostninger til 
VVM mv. Her til kommer detaildræning af arealerne. 
 
Kjeld Morel har opgjort de fremtidige driftsomkostninger til 263.000 kr. uden pas-
ning af pumpestationen og vedligeholdelse af vejene. Disse øvrige omkostninger 
udgør aktuelt 70.000 kr. om året. Samlet set må der forventes et fremtidigt drifts-
bidrag til landvindingslaget på 380.000 kr. i stedet for de nuværende ca. 305.000 
kr., svarende til en stigning på 25 %. Her til kommer finansieringen af de beskrev-
ne anlægsarbejder. 
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 Afvandingsmæssige konsekvenser af projektet 6.3

Ved gennemførelse af det herværende projekt vil der kunne genskabes normalt 
landbrugsdrift i samtlige arealer, der er beliggende uden for beplantede områder 
samt de små sø- og vådområder. 
 

 Friluftsliv 6.4

Det er hensigten, at det rige dyreliv, der er i området, fortsat skal gives mulighe-
der for at være i området, ligesom områdets stier og veje fortsat skal være åbne 
for offentligheden.  
 
De fremtidige færdsels- og adgangsmuligheder til området, vil være uforandrede, 
blot vil veje og stier være mere tørre og med færdselsmulighed året rundt. 
 

 Kommuneplanlægning  6.5

Gribskov Kommunes Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget af byrådet 16.12.13 
og træder dermed i kraft 1. januar 2014. 

I Kommuneplan 2013-2025 er områderne "Søborg Sø" og "Tisvilde" udpeget som 
Nationale geologiske interesseområder under temaet "Geologi" 2.4. 

"Søborg Sø" 
Området omfatter en tidligere fjordarm, der var oversvømmet af Stenalderhavet. 
Aflejringerne i søbunden afspejler svingninger i Stenalderhavets vandstand, som 
første gang blev påvist i Søborg Sø. Som følge af landhævning gik området senere 
over i en søfase. I 1800-tallet blev søen kunstigt tørlagt.  

Værdi  
De postglaciale aflejringer, som findes i Søborg Sø, har en betydelig forsknings-
mæssig interesse i forbindelse med studiet af Stenalderhavets udvikling ikke blot i 
Nordsjælland, men i hele det Sydskandinaviske område.  

Naturforvaltning  
Yderligere dræning vil medføre iltning og kompaktering af sedimenterne til skade 
for de geologiske interesser. Ved hævning af grundvandsstanden kan søbunden 
sættes under vand, og yderligere afbrænding af tørvelagene hindres. Endvidere vil 
det visuelle indtryk af omfanget af den tidligere fjordarm blive bedre. Det er 
vigtigt, at landskabet holdes åbent for at sikre udsynet over området." 

For kommuneplanens tema "Lavbundsarealer" 2.5 er det Byrådets mål at bevare 
lavbundsarealer fri for byggeri og anlæg for at sikre eksisterende natur, for at sikre 
mulighed for genopretning af natur og miljø samt for at sikre mulighed for klima-
tilpasning." 

I retningslinie 2.50, er det angivet, at "der ikke må deponeres jord eller ske terræn-
regulering i lavbundsarealerne, som kan forhindre mulighed for senere at gen-
skabe det naturlige vådområde".  
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 Myndighedsbehandling  6.6

I forbindelse med en forbedret afvanding af Søborg Sø, skal der foretages en 
miljøvurdering. Her fastlægges det om en forbedret afvanding af Søborg Sø er af 
en kategori, som er omfattet af proceduren for udarbejdelse af en VVM 
(Vurdering af Virkning på Miljøet).  
 
Ved en forbedret afvanding af Søborg Sø er der flere forskellige forhold, der skal 
myndighedsbehandles efter blandt andet naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, 
planloven og museumslov. Ved denne sagsbehandling er der også en offentlig-
hedsfase, med mulighed for at klage.  
 
Kommunen er den primære myndighed efter naturbeskyttelsesloven, planloven 
og vandløbsloven. I sager om ændring eller omlægning af udpumpningsanlæg skal 
kommunen på forhånd indhente tilladelse fra Naturstyrelsen.   
 
Da Naturstyrelsen kun har haft 3 af den type sager indenfor de seneste mange år, 
har styrelsen ingen generel holdning til spørgsmålet. Naturstyrelsen vil imidlertid 
altid bede om kommunens holdning til sagen.  
 
På baggrund af områdets kulturhistorie vil Gilleleje Museum undersøge behovet 
for arkæologiske forundersøgelser m.v.  
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7. SKABELSE AF EN NY SØBORG SØ 

 
Der bliver planlagt og udført naturprojekter over hele landet med forskelligt 
fokus. Hovedformålet for dem alle er at værne om Danmarks natur og miljø og 
sikre et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.  
 
De tidligere store naturgenopretningsprojekter, hvor der er genskabt vådområder 
på tidligere tørlagt landbrugsarealer, har primært været placeret vest for Store-
bælt. Her kan nævnes Vilsted Sø syd for Løgstør i 2005, Vitsø Nor på Ærø i 2008 og 
senest Filsø i Varde kommune i 2012.   
 
Skabelse af en ny Søborg Sø, vil med sin placering i Nordsjælland tæt på Køben-
havn, være en attraktion af værdi for hele regionen og af national betydning. Med 
den enestående kombination af kulturhistorie både i ældre og nyere tid, særligt 
potentiale for fuglelivet og øvrig natur og miljø samt friluftlivsmæssige interesser - 
er skabelse af ny Søborg Sø både vigtig i lokal sammenhæng, for turismen i 
området og på landsplan.  
 
I Gribskov Kommunens Planstrategi 2012 er en undersøgelse af muligheder for 
naturgenopretning af Søborg Sø nævnt som et af Byrådets tiltag i 2012-18. 
Kommuneplan 2013-2025, som træder i kraft i januar 2014, beskriver muligheden 
for naturgenopretning af lavbundsarealer. Søborg Sø er i planen udpeget som 
potentielt naturbeskyttelsesområde, der rummer et stort biologisk potentiale for 
at genskabe ferske enge og/eller søarealer. 

  
De forskellige tidligere forslag til naturgenopretning i Søborg Sø, som er beskrevet 
i Kapitel 3, kredser alle i større eller mindre udstrækning omkring mulighederne 
for at genskabe en sø i den afvandede Søborg Sø med et vandspejl, som er fore-
slået fastlagt fra mellem kote −0,7 m og op til kote +1,7 m. 

 
 Vandspejlet før og nu 7.1

Det skal indledningsvist fremhæves, at ingen af de fremlagte forslag tilnærmelses-
vist omhandler 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 kan genskabes en sø med et væsentligt lavere 
vandspejl. 
 
Det skal også fremhæves, at de tidligere søer har haft en naturlig variation i vand-
standen hen over året. En sø kan kun fastholdes i en bestemt vandspejlskote ved 
en aktiv regulering på for eks. et stemmeværk, hvis der i øvrigt er tilstrækkelig 
vandtilførsel og gode afløbsforhold.  
 
De foreslåede søer, bortset fra Hedeselskabet 1988, har tilsvarende en naturlig 
variation i vandstanden hen over året, som vil være 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. De 
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beskrevne vandspejle er derfor middelværdier, og vandstandsvariationerne må 
forventes at udgøre mindst 0,5 m hen over året. 
 
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 ud gennem Søborg 
Kanal til Gilleleje Havn. 
 
Afløbet fra Søborg Sø blev i 1873 uddybet til omkring daglig vande i havet og der 
fra med 0,1 ‰ fald til Gilleleje Havn. Det er ikke afklaret præcist, hvilken nutidig 
kote bunden lå i. Søborg Kanal har i dag regulativmæssig bund i kote −0,01 m ved 
tilløbet af Søborg Landkanal og der fra et fald på 0,1 ‰. Bundbredden var i Feil-
bergs projekt sat til mellem 12 og 20 fod (3,77 m til 6,28 m), hvor regulativet i dag 
foreskriver en bundbredde på 4,0 til 7,0 m. Til gengæld anlagde Feilberg generelt 
med skråninger 1:2, hvor regulativet kun sikrer 1:1. Samlet vurderes det, at Sø-
borg Kanals dimensioner stort set er uændrede siden Feilbergs projekt. 
 
Kampsax beregnede i 2001 en årsmiddelvandstand ved afløbet fra Søborg Sø i ko-
te 0,64 m DVR90, hvor nye hydrodynamiske beregninger fra 2013 siger 0,67 m. 
Landhævningen i Nordsjælland er så forholdsvis kraftig, at den relative vand-
spejlsstigning siden 1872 kun er på 0-5 cm. Vi kan derfor antage, at vandstanden 
ved udløbet af Søborg Sø er uændret siden Feilbergs projekt. 
 
Feilbergs projekt omfattede endvidere en hovedkanal op igennem Søborg Sø til 
Klaringen og videre til den øvre ende, i alt 4,2 km. Hovedkanalen blev anlagt med 
0,1 ‰ fald, og den førte hele oplandsafstrømningen undtagen tilløbet af Magle-
mose Å. Der har derfor været et vandspejlsfald igennem Hovedkanalen, som man 
kan antage har været lig med bundlinjefaldet eller højere, afhængigt af vandføring 
og grødevækst. Vandspejlet igennem Søborg Sø har derfor i middel været mellem 
kote 0,7 og 1,1 m eller højere.  

 
 Fastlæggelse af fremtidigt vandspejl 7.2

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 kana-
len og tilbage ind i søen. Vandføringerne ud af søen vil samtidig blive mere kon-
stante end i dag på grund af søens størrelse på ca. 298 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 fra vandstandssvingninger 
på fra ca. 1,1 m til ca. 0,8 m. 
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For yderligere at begrænse årsvariationen anbefales det at etablere en tærskel i 
udløbet fra en kommende sø. Det kan gøres i form af et stenstryg. Det vil dels 
dæmpe vandstandssvingningerne, dels begrænse tilbageløbet af næringsrigt 
vandløbsvand og dels gøre søen mindre sårbar overfor indtrængning af saltvand 
under kraftigt højvande i havet.  
 
Det foreslås derfor at arbejde videre med et vandspejl i en kommende Søborg Sø 
omkring kote 1,0 m DVR90, hvor der indledningsvist forventes årlige vandstands-
svingninger på ca. 0,6 m i søen. Dette vandspejlsniveau svarer til vandspejlet i den 
centrale del af Søborg Sø, som det må have været lige efter gennemførelsen af 
Feilbergs projekt i midten af 1870’erne.  
 
Bunden i den tidligere sø, Klaringen, blev af Feilberg opmålt til at ligge i ca. kote 
1,5 m. Den nye sø vil derfor udelukkende opstå i de terrænsætninger, som er 
skabt af Feilbergs og senere Hedeselskabets afvandingsprojekter. 
 

 Projektforslag 7.3

Det foreslås hermed, at der skabes en ca. 335 ha stor sø med en middel vand-
spejlskote 1,00 m DVR90. Søen og de anlægsarbejder, der vil skulle udføres, er vist 
på projektkortet i Figur 18. 
 
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 fra bundkote ca. 0,85 m og til 0,20 m ved udløbet 
i bassinet nedstrøms pumpestationen. 
 
Den nuværende pumpestation bevares mest muligt intakt som et kulturhistorisk 
mindesmærke. Tilsvarende bevares broen nedstrøms pumpestationen for adgang 
til arealerne vest for Hovedkanalen, hvor der etableres et nyt stykke markvej uden 
om stryget. 
 
Cykel- og ridestien, cykelrute 33, vil på en 350 m lang strækning mellem Søborg 
Slotsruin og Søborggård komme til at ligge under kote 1,7 m. Stien foreslås hævet 
med ekstra grus, og på de 200 meter, hvor stien vil passere henover søen omkring 
Ellebækken, foreslås stien i en bredde af 3,0 m løftet op på en stibro af enten 
hårdt træ eller betonplader funderet på nedrammede betonpæle.  
 
De små pumpestationer 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 Nordvang, Bygaden 58, Søborg ligger så lavt, at størstedelen af 
grunden og 6 mindre bygninger/markstalde vil komme til at ligge i den kommende 
sø. Selve hovedbygningen og et anneks ligger over kote 2,0 m. Ejendommen med 
et jordtilliggende på 4,7 ha er pt. udbudt til salg til en pris af 4,5 mio. kr. Ejendom-
men foreslås enten erhvervet, eller bygningerne sikret med et omfangsdræn til en 
drænpumpe og med en passende terrænregulering. 
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Figur 18.  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 mere mørk blå 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 byg-
ninger, som bliver påvirket af projektet, er vist med sort. I baggrunden ortofoto 
DDO®2012, ©COWI i skala 1:35.000 og med vandløb og grøfter vist med blå streg. 
 
 
Hovedkanalens løb under Holtvej/Bygaden vil komme til at ligge dybt under vand-
spejlet. Der foreslås derfor lagt et nyt 16 m langt 1,6 m rør under vejen. Søen vil 
nå ind til vejdæmningen på en kort strækning 60-110 m øst for overkørslen, hvor 
der foreslås erosionssikret med et lag sten. 
 
Etableringen af en sø i hele den sydlige del af Søborg Sø vil ikke kræve andre for-
beredelser end fjernelse af tre marklader/markstalde foruden hegnspæle og 
hegnstråd samt en del enkeltstående træer og nogle få levende hegn og små be-
voksninger. 
 
Alle grøfter og kanaler bevares som kulturhistoriske levn, uanset om de bliver 
vanddækkede eller ikke. 
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En 340 m lang strækning af Ørbakkevej langs indersiden af landkanalens dige lig-
ger under kote 2,0 m Denne strækning, som i forvejen er grusbelagt, hæves med 
grus op til kote 2,0 m i uændret vejbredde og med en 1,0 m bred banket samt en 
passende sideskråning ud mod den lille sø, der vil opstå syd for vejen. Fra denne 
sø og ud til selve Søborg Sø etableres et afløb i form af enten en rørledning eller 
en åben grøft. 
 
Søborg Landkanal bevares som afløb for dræn fra oplandet uden for søen. Den 
øverste del af Søborg Landkanal ledes ind til den nye sø gennem en grøft mellem 
tilløbene af Saltrup Rende og Lopholm Rende. Det vil afhænge af nærmere studier 
af stofbelastningen, om Lopholm Rende fortsat skal afledes mod nord af Søborg 
Landkanal, eller om dens afløb skal ændres ind til søen. Resten af Søborg Landka-
nal bevares uændret vest om søen og med tilløb af Maglemose Å frem til det nu-
værende udløb i Søborg Kanal.  
 
Søborg Landkanal vil på to strækninger vest for Søborg Slotsruin kun være adskilt 
fra den nye sø af det nuværende ådige. Diget vil på disse strækninger skulle for-
stærkes med en banket og stensikring mod erosion fra søens vand, ligesom der vil 
skulle laves en adgangsvej fra nord og langs diget ned 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 
flere oplevelser end i dag.  
 

 Projektets konsekvenser 7.4

Søborg Sø vil med det foreliggende forslag få et areal på ca. 335 ha. Heraf vil de 60 
ha ligge nord for Holtvej/Bygaden og de 267 ha vil blive en samlet sø syd for vejen, 
mens de resterende 8 ha vil være fordelt på 7 mindre vandflader, hvoraf det me-
ste 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 18. 
 
Den nordlige del af søen vil få en middeldybde på 0,98 m og et vandvolumen på 
0,6 mio. m3, mens den sydlige sø vil få en middeldybde på 1,02 m og et vandvo-
lumen på 2,7 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. 
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Afhængigt af oplandets endelige størrelse vil søen få en middel opholdstid på mel-
lem 7,3 og 9,8 måneder.  Opholdstiden er den tid, som det i gennemsnit tager at 
udskifte vandet i søen. 
 
Projektet er skabt med et vandspejl i niveau med Feilbergs projekt fra 1872-73.  
 
Gårdene Søborggård, Odderholm, Ørbakke og Frijsenvang er oprindeligt opført på 
højtliggende terræn og omgivet af et terræn med dette grundvandsspejl. Som føl-
ge 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 Hille-
rødvejen 180, Søborg Søvej 16 og 17 samt Bygaden 54, 56 og 58. Heraf vil Byga-
den 58 blive væsentligt påvirket, og der bør enten foretages en overtagelse eller 
gennemføres afværgeforanstaltninger på grunden. 
 
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 sø-
en. Områder med en fremtidig afvandingsdybde på under 1,0 m er vist på konse-
kvenskortet i Figur 19, og arealerne af hver kategori er opgjort i Tabel 6. 
 
En afvandingsdybde på 1,0 m anses normalt for tilstrækkelig afvanding til opnåel-
se af et optimalt udbytte af landbrugsafgrøder. Det ses af opgørelsen i Tabel 6, at 
der vil blive arealer på i alt 472 ha, som vil få en forringet afvanding efter projek-
tet. Heraf kan arealerne med en afvandingsdybde på mellem 0,5 m og 1,0 m fort-
sat forventes anvendt til græsning eller græsslet. Nogle af arealerne med en min-
dre afvandingsdybde vil også kunne anvendes til græsning eller høslæt, men dette 
vil helt afhænge af jordbunden på stedet. 
 
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. Der er 
således tale om en videreudvikling af den foreløbige model, hvis resultater er vist i 
Figur 15 og Figur 16. Først når disse modelberegninger er gennemført, kan det af-
gøres, 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 skulle afdække, om det er nødvendigt at genetablere en højvandssluse 
ved Søborg Kanals udløb i Gilleleje Havn.  
 
Der vil også skulle opstilles en model for søens næringsstofbalance og dermed den 
fremtidige vandkvalitet. 
 
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.  
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Figur 19.  Kort over de afvandingsmæssige konsekvenser ved etablering af en ny 
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 DDO2012®, ©COWI i skala 1:40.000. 
 

Tabel 6 Opgørelse af arealer i projektområdet opdelt efter afvandingsdybde.  
 

Areal-kategori Drændybde 

(m) 

Projektets areal 

(ha) 

Vanddækket < 0 335 

Sump 0,0 - 0,25 37 

Våd eng 0,25 - 0,50 32 

Fugtig eng 0,50 - 0,75 35 

Tør eng 0,75 - 1,00 33 

 
 

Hele området i og omkring Søborg Sø vil samtidig blive mere robust overfor føl-
gerne af de forventede havvandstandsstigninger. 
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 Økonomiske konsekvenser 7.5

Omkostningerne ved en genskabelse af Søborg Sø kan opdeles i erstatninger for 
værdiforringelse af de berørte arealer og i anlægsomkostninger. Et af projektets 
udfordringer er at finde den investor, som vil finansiere projektet. 
 
De berørte arealer udgør, som anført i Tabel 6, i alt 472 ha plus en passende ar-
rondering rundt om af hensyn til den fremtidige udnyttelse. Disse arealer vil i stør-
re 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. 
 
En jordfordeling er en samtidig ombytning af jordlodder i et område med henblik 
på at få en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arealerne. I jordfordelingen kan 
den enkelte lodsejer sælge sin jord til projektet, bytte jord eller købe erstatnings-
jord fra andre landmænd. Deltagelse er frivillig. 
  
Forud for jordfordelingen gennemføres en grundig undersøgelse af de enkelte 
lodsejeres ønsker og krav gennem samtaler og besøg. Jordfordelingen ledes af en 
planlægger i samarbejde med et nedsat lodsejerudvalg, som medvirker til at vur-
dere de enkelte arealers værdi i forhold til hinanden. Når puslespillet er gået op, 
gennemføres jordfordelingen ved en kendelse fra jordfordelingskommissionen. 
 
Anlægsoverslaget for vandløbsarbejder, broer og stier er 5,6 mio. kr. Her til kom-
mer evt. omkostninger til publikumsfaciliteter med parkeringspladser og to ud-
sigtstårne, som er skønnet til 2,5 mio. kr. Priserne er uden moms og uden projek-
tering og tilsyn.   

 
 Fugle- og dyreliv efter genskabelse af en sø 7.6

De åbne vandflader omgivet af bræmmer af rørskov vil tiltrække mange svømme-
fugle 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 sandbak-
kerne i søen. Der er gode chancer for at tiltrække en eller flere hættemågekoloni-
er. 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 tra-
ner, 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 nuvæ-
rende ynglepladser, som dog delvist vil kunne kompenseres af de enge, der opstår 
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rundt om søen, såfremt der fremover kan sikres naturpleje af de lavtliggende are-
aler i form af græssende kreaturer og heste eller høslæt. 
 
Spurvefuglene vil også miste nogle af deres territorier, men de vil i høj grad nyde 
godt af randeffekten rundt om søen, hvor der opstår nye levesteder. 
 
Bestandene af pattedyr vil gå tilbage som følge af tabte levesteder på de vand-
dækkede arealer. Her vil de lavtliggende arealer omkring søen også delvist skabe 
nye levesteder til erstatning.  
 
Hvis de lavt liggende områderne rundt om søen ikke bliver udnyttet til ekstensiv 
landbrugsdrift med afgræsning eller slet forventes det, at arealerne i stedet for at 
blive til åbne enge vil vokse til i rørskov. 
 

 Friluftsliv 7.7

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 forlæggelse af forløb og en forlæng-
else på 1160 meter mellem Saltrup Mark og Ørbakkevej.  
 
Ridemulighederne for Søborggårds ryttere fastholdes ved at etablere en 200 
meter betonbro mellem Søborg Slotsruin og Søborggård.  
 
Den nye Søborg Sø har potentiale til at blive et mangfoldigt fugleområde, som kan 
berige den der færdes i området til dagligt, og tiltrække naturelskere og 
ornitologer langvejs fra.  
 
Formidling af områdets historie-, landskabsdannelsen, Søborg Slot og Feilbergs 
kanaler vil bidrage til forståelse af landvindingstiden og områdets tilblivelse.  
 

 Kommuneplanlægning 7.8

Gribskov Kommunes Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget af byrådet 16.12.13 
og vil dermed træde i kraft 1. januar 2014. 

I Kommuneplan 2013-2025 er Søborg Sø blandt de arealer, der er udpeget som et 
lavbundsareal. 

Formålet med udpegningen af lavbundsarealer er blandt andet at reservere dem 
til fremtidige naturområder og til initiativer, der forbedrer vandmiljøet. 
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Hensigten med udpegningen af lavbundsarealer er generelt at sikre mulighed for 
at bevare og for gennem naturgenopretningsprojekter at genskabe nogle af de 
naturtyper, enge, moser og lavvandede søer, som især er gået tilbage på grund af 
intensiv dræning og dyrkning, og i kommunen også på grund af omfattende by - 
og sommerhusvækst.  

Lavbundsarealerne giver desuden en mulighed for at opstuve regnvand ved 
ekstremhændelser for derved at sikre, at andre arealer, hvor skaden ville være 
større, ikke oversvømmes.  
 
Naturmæssigt højest prioriteret er de lavbundsarealer, der ligger inden for 
kommuneplanens naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser. Ved 
naturgenopretningsprojekter, eller når vandløb reguleres for at genskabe en 
tilfredsstillende natur- og miljøkvalitet indenfor lavbundsarealerne, skal 
væsentlige kulturhistoriske interesser søges sikret/integreret. 
 
Samtidig nævner kommuneplan 2013-2025, at der i planperioden vil blive arbejdet 
med udpegning af potentielle naturbeskyttelsesområder og potentielle økologiske 
forbindelser, der vurderes at kunne forbedre naturindholdet i kommunen ved 
ændrede dyrkningsforhold, naturgenopretning eller lignende. Det er områder, der 
rummer rige muligheder for genskabelse af væsentlige naturværdier og skabe et 
større sammenhængende naturnetværk i kommunen.  

Søborg Sø er nævnt som et potentielt naturbeskyttelsesområde, der rummer et 
stort biologisk potentiale for at genskabe ferske enge og/eller søarealer. 

 

 Myndighedsbehandling  7.9

Skabelse af ny Søborg Sø må forventes at være i en kategori, som obligatorisk er 
omfattet af proceduren for udarbejdelse af en VVM (Vurdering af Virkning på 
Miljøet). I en VVM stilles der krav om at udarbejde en redegørelse for projektets 
væsentligste påvirkninger af miljøet. Redegørelsen skal i offentlig høring inden 
projektet kan få tilladelse til at gå i gang.  
 
Ved skabelse af en ny Søborg Sø er der flere forskellige forhold, der skal myndig-
hedsbehandles efter blandt andet naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, plan-
loven og museumsloven. Ved denne sagsbehandling er der også en offentligheds-
fase, med mulighed for at klage.  
 
Samtidig skal regulativet for Søborg Kanal ændres, og pumpelaget ophæves.  
 
På baggrund af områdets kulturhistorie vil Gilleleje Museum undersøge behovet 
for arkæologiske forundersøgelser m.v. 
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