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Indvielse af 
Søborg Sø

Siden pumpelaget i 2012, igangsatte genskabelsen af 
Søborg Sø, har projektet taget form. Processen indbe-
fatter udarbejdelse af teknisk rapport og miljøvurde-
ring, omfattende jordfordeling og anlæg. 

Her kan du læse mere om projektet og hvor i proces-
sen projektet befinder sig.

Visionen for Søborg Sø
• at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldig-

hed, sammenhæng og dynamik
• at kunne tiltrække et mangfoldigt dyreliv
• at bevare og sikre de kulturhistoriske værdier omkring 

Søborg Sø
• at skabe et aktivitetslandskab, der henvender sig til 

friluftslivet, og er et attraktivt udflugtsmål for turister
• at reducere udvaskning af næringsstoffer, bl.a. kvælstof.    

Naturgenopretningen omfatter i alt et areal på ca. 500 hek-
tar, der i dag er kunstigt afvandet. Størstedelen af arealet  
blive en lavvandet sø og resten til ferske enge. Der under-
søges to vandspejlsscenarier på hhv. kote 1 og 1,6 m.

Genskabelse af Søborg Sø
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Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen 
Tlf : 7254 3000 

www.naturstyrelsen.dk

Natur for 93. mio kroner
Regeringen har afsat 93 mio. kr. til projektet som skal 
dække:

• Erhvervelse af arealer og erstatning for at arealer 
bliver vådere

• Anlægsarbejder, herunder diger, sikring af bygnin-
ger, veje, mm.

• Jordfordeling, rådgivning, detailprojekt, projektledel-
se, museale undersøgelser, mv.

De anlægsarbejder der skal gennemføres er:

• Pumper slukkes og pumpestationen bevares som 
kulturhistorisk mindesmærke

• Nyt udløb fra søen føres vest om pumpestationen
• Slettemosevandløbet, som i dag er rørlagt, føres ind 

i søen
• Diger forhøjes mod Landkanalen
• Cykel- og ridesti anlægges i området
• Bygninger og veje sikres
• Træer og buske i området fjernes eventuelt

Søbrog Sø forventes at stå klar til indvielse i primo 2023.

Status på projektet
Teknisk rapport er under udarbejdelse og forventes færdig i efteråret 2019. Herefter skal der foretages en miljø-
vurdering som udarbejdes af Naturstyrelsen og skal godkendes af Miljøstyrelsen. En offentlig høring forventes 
i foråret 2020.

Mere information kan findes på projektets 
hjemmeside under www.naturstyrelsen.dk

Jordfordelingen er i fuld gang
Regeringen har fra starten af projektet haft som am-
bition, at genoprettelsen skal ske af frivillighedens vej. 
Jordfordelingen går i praksis ud på at finde den bedste 
løsning for de involverede lodsejere. Det er op til lods-
ejerme selv, om de vil sælge,  have erstatning for at det 
bliver vådere eller om de vil have nyt areal i bytte. 

Den første jordfordeling sluttede i 2018 hvor Natursty-
relsen opkøbte ca. 210 ha. Den anden jordfordeling 
sluttede pr. 1. september 2019 hvorefter at Naturstyrel-
sen nu ejer ca. 325 ha. inde for projektområdet. 

Infonyt sensommer 2019


