
Genopretning af 
Søborg Sø

Præsentation ved 
Følgegruppemøde den 23. september 
2019 og Lodsejermøde den 8. oktober 2019



Åbent landbrug den 15. september 2019



En meget vellykket dag 

800 mennesker  

Stort lokalt engagement

Mange frivillige 
landmænd/lodsejere

Åbent landbrug 



Status for jordfordeling
- det går rigtig godt. NST ejer nu 325 ha inden for projektarealet  



Søborg Sø 
Jordfordeling 3 

Opstart oktober slut efteråret 2020

Der skal forhandles med 35 lodsejere som 
ejer ca 160 ha

Sandsynligvis den sidste jordfordeling

Det er 2 år hurtigere end vi først havde 
forventet



Betalingsrettigheder og forpagtninger

Betalingsrettigheder
Alle lodsejere, der har solgt jord til Naturstyrelsen, skal sørge for, at overføre 
betalingsrettighederne til Naturstyrelsen på CVR nr.: 28422946. 
Herefter vil styrelsen udlåne betalingsrettighederne til dem styrelsen indgår 
forpagtningsaftaler med. 

Forpagtninger
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 



Kort der viser arealerne

• Kom og tegn dit ønske ind:



Teknisk Rapport
September 2019

Udarbejdet af Niras

Sendt til 
Følgegruppen, 
Lodsejere, 
Ekspertgruppe

Ses på hjemmeside



Vandspejlskote 1,0 m eller 1,6 m ?
Der kan skabes et rigtig godt naturområde ved begge scenarier

Kote 1,0 m Kote 1,6 m
Samlet påvirket areal 460 ha 524 ha 
med sø og eng

Det påvirkede areal er ca. 60 ha mere ved kote 1,6 m



Kote 1,0 m Kote 1,6 m
Eng 92 ha 83 ha
Sjapvand 89 ha 91 ha
-0,5 til 0,25 m

Sø 
dybere end 0,5 m 279 ha 350 ha

Samlet påvirket areal 460 ha 524 ha

Areal med sjapvand og eng er ens i de to scenarier

+ arrondering



Søborg Sø
Vandbalance ved søkote 1,0 m

Tal i mio. m3/år

1 mio. m3/år svarer ca. til 32 liter/sekund

Det tager 1 – 2 år at fylde søen



Oprindeligt løb der mange vandløb til 
Søborg Sø

Søborg Sø
Vandløb

Vandløb, der i dag løber til Landkanalen: 
Maglemose Å,
Lopholm Rende
Saltrup Rende 
Slettemose vandløbet

Fordele og ulemper ved at lede dem ind i 
søen:

+ mere sikker vandbalance i søen
- ørredopgang forringes

Niras foreslår at Slettemose Vandløbet 
ledes til Søborg Sø. Det er et rørlagt 
vandløb fra Esbønderup 

Hvis der kommer til at mangle vand i 
søen kan hele eller dele af Lopholm 
Renden også ledes til søen



Fosforfrigivelse fra jorden
Højest fosforfrigivelse 
på de røde arealer.

Tab af fosfor  har været 
drøftet med eksperterne

jern i jorden
kalk i jorden

Fosforindholdet har en 
middelværdi på 86 mg/kg 
i 0-30 cm.
Total  55 ton P

KU speciale studerende har 
mål  ret ens fosfor-
koncentration ned gennem 
Jordsøjlen

TAB til havet på 0,3– 0,4 tons P
REDUKTION til havet på 21 tons N



Søborg Sø
Saltvandsindtrængen

• Ved en gentagelse af Bodil-
stormen i 2013 vil der ved 
søkote 1,0 m scenariet 
trænge saltvand ind i søen.

• Saltvandet vil hovedsalig 
påvirke den del af søen der 
ligger nord for Bygaden

• Projektets 
ekspertfølgegruppe 
anbefaler ikke at der 
etableres foranstaltninger 
der hindrer 
saltvandsindtrængen



Projektforslag



Udløb fra søen

Pumpehus

Nyt gravet udløb  
falder ca. 0,3 m ved kote 1m

ca. 0,9 m ved kote 1,6 m

Dobbelt profil



Diger



Tilkastning af 
afvandingsgrøfter



Stier

• Etablering af nyt stisystem rundt om søen, hvis muligt

• Stier målrettes brugere: 

cyklister, gående og ridende

• Fremkommelighed højnes ved bl. a hævning af diger

• Stisystemet sammenlægges med regionale cykelruter

• Borde-/bænkesæt opsættes i forbindelse med stier



Forskellige 
typer stier 

Regional cykelsti

Grussti og ridespor

Gangbro til fugletårn/skjul

Forskellige brugere:
Cyklende
Gående
Ridende

Den regionale cykelsti rute 33 opretholdes –
forløbet er ikke fastlagt.
Ved endelig placering af stisystem, vægtes 
minimering af forstyrrelser for dyre- og fugleliv.



Fugle

grågæs

vibeskarv

fiskeørn rørhøg

troldand

trane

DOF 
Caretakergruppe
overvåger allerede 
nu området

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3sMHeiargAhXI_qQKHXexD4UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID%3D272&psig=AOvVaw3LdqIdgf5rS_sE7O_agOx9&ust=1549644494545843


Fugleskjul ved Arresø

Fugletårn - fugleskjul

Der ønskes opført 
fugletårn/fugleskjul 
– der er ikke taget 
stilling til placering 
og udformning

Fugletårn ved Gurre Sø



Miljøkonsekvensrapport

Skal udarbejdes af Naturstyrelsen og sendes til godkendelse i Miljøstyrelsen.

Udarbejdes på baggrund af den tekniske rapport, men andre forhold vil også 
blive belyst. 

Offentligt møde og høring i foråret 2020

Forhåbentlig en endelig godkendt Miljøkonsekvensrapport inden sommer
- Afhænger bl.a. af om der kommer nogen indsigelser, der har opsættende virkning, Miljøstyrelsen, mv. 



Tidsplan



Information og kontakt
Nyhedsbrev

Læs mere Søborg Sø på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/ 

I er altid velkomne til at ringe eller skrive!! 

Traner – forhåbentlig kommer de til 
i Søborg Sø

http://mfvm-intranet/


Naturstyrelsen Nordsjælland,
”Ostrupgård”
Gillelejevej 2B
Græsted

Ida Dahl-Nielsen, iddni@nst.dk
72 54 31 84

Morten Elling, moell@nst.dk
20 66 52 06 

Landbrugsstyrelsen
Pioner Allé 9
6270 Tønder

Lars Grumstrup, lg@lbst.dk
93 59 73 18
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