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Naturstyrelsens arealer på søen 

Den 1. september 2019 overtog Naturstyrelsen nye 
arealer og har nu samlet erhvervet 325 ha. inden for 
projektområdet. Yderligere er der opkøbt arealer til 
erstatningsjord samt en bygningsparcel, der vil blive sat 
til salg snarest.   
De mørkegrønne arealer på kortet udgør de godt 325 ha inden 
for projektområdet som Naturstyrelsen har erhvervet siden 
2018. De lysegrønne arealer er arealer hvor der er indgået en 
delvis aftale. De orange arealer er erstatningsjord.  

 
 
Kontakt 
Angående jord er du meget velkommen til at kontakte 
Lars Grumstrup, Landbrugsstyrelsen på tlf. 93597318. 
Email: lg@lbst.dk 
 
Angående projektet generelt kan du kontakte  
Ida Dahl-Nielsen, Naturstyrelsen på tlf. 72543184. 
Email: iddni@nst.dk 
Eller send en mail til NSJ@NST.dk 
Naturstyrelsen Nordsjælland,”Ostrupgård” 
Gillelejevej 2B, 3200 Græsted. 
 
 

 Åbent Landbrug  
Søndag d. 15. september 2019 blev der afholdt et stort 
offentligt arrangement på Søborg Sø i forbindelse med 
Åbent Landbrug. Over 800 besøgende trodsede vejret og 
kunne nyde de mange aktiviteter som dagen bød på. 
Generelt var de besøgende både positive og imponeret 
af projektets udvikling. En særlig tak skal gives til de 
mange frivillige medhjælpere, der var med til at gøre 
dagen til noget helt særligt. 
 

 
 
Forpagtninger og ny jordfordeling 
Landbrugsstyrelsen afsluttede den anden jordfordeling 
d. 1. september 2019. Alle lodsejere, der har solgt jord, 
skal sørge for, at overføre betalingsrettighederne til 
Naturstyrelsen på CVR nr.: 28422946.  
Herefter vil styrelsen udlåne betalingsrettighederne til 
dem styrelsen indgår forpagtningsaftaler med.  
Tidligere lodsejere eller forpagtere til et givent areal vil 
som udgangspunkt først blive tilbudt en 
forpagtningsaftale. Ønsker disse ikke en aftale, vil 
arealerne som hovedregel blive sendt i udbud.  
Lodsejere og andre interessenter er 
meget velkomne til at kontakte Naturstyrelsen med 
forespørgsler og ønsker snarest. Jordfordeling lll startes 
op den 8. oktober og løber til efteråret 2020. 
 
Teknisk rapport  
Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS har netop afleveret 
den tekniske rapport til Naturstyrelsen. Rapporten er 
sendt til alle lodsejere og kan findes på Naturstyrelsens 
hjemmeside.   
 
Informationsmøde for lodsejere d. 8. oktober 
Alle lodsejere inviteres til møde hvor der informeres om 
Jordfordeling lll, forpagtninger og den tekniske rapport.  
 

Tirsdag d. 8. oktober, kl. 19.00-20.30 
Søborg Forsamlingshus 

 
Mere information 
Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe 
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