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Naturstyrelsen Nordsjælland

• Arealforvaltningen på ca. 23.000 ha.
• Knap  50 medarbejdere inkl. elever

-





Andre lignende naturgenopretningsprojekter 
i Danmark

genskabes Større sammenhængende 
naturområde /vådområde

Kunstigt afvandet 
område 

915 ha lavvandet sø genskabt i 2012

Filsø
i VestjyllandHolløse Bredning 

nord for Arresø

83 ha lavvandet sø genskabt i 1999

Viber



Wilhjelm-udvalget

Udvalget peger på:
• Naturen har for lidt plads
• Naturarealerne er for små og for opsplittede
• Vandet er forsvundet fra landskabet 

Udvalget anbefaler:
• Mere plads til naturen
• Større sammenhængende naturområder  

hvor naturen frit kan udfolde sig. 
• Mere vand i landskabet

2001: 
”En rig natur i et rigt samfund” 
(Wilhjelm-udvalget)

Projektet er også i  tråd med 
Marginaljordsstrategien fra 1986



Historik

Oprindelig en bugt.
Siden 4. største sø
i Nordsjælland

Afvanding til landbrugsjord
Jorden sætter sig med tiden

Tidslinje

Genskabelse af en sø?

1790 1945 2018-1870 1993

Videnskabernes selskabs kort 1768



Oprindeligt en bugt/sø

Indtil slutning af 1700-tallet
4 største sø i Nordsjælland
Vandspejl 4 m. over havet



1790 afvanding
Søborg Kanal graves til Gilleleje
Udgrøftning af en række vandløb
Et af de første landvindingsprojekter i 
DK

Voldsomme sætninger af de tørlagte 
søbund 
Dynbunden i søen klasker sammen og er 
meget svær at færdes på. Sump og 
mose. Hø og tækkerør

Det tog 2 år at grave kanalen 
til Gilleleje 1794 - 96



1860 afvanding

Udgrøftning af Søborg Sø
Uddybning af Kanal til Gilleleje
Vandstand ned til knap 1 m over havet?
Afløb uden pumpe.

P. B. Feilberg . Kulturtekniker.
Nygravning af kanal 3.900 m 
(2,2 m lavere en tidligere)
Tværkanaler 15.690 (1874 – 1876)



Der køres jord på i 5 – 10 cm tykt lag på de fleste arealer



1945 

Hedeselskabet står for projektet

2 store pumpe i nordenden

Uddybning af grøfter og 
nedlæggelse af rør



Flere forsøg på at genskabe søen
• Marginaljordsundersøgelsen i 1987, hvor en sø i kote 1,7 DNN ville få et areal på 430 ha og en 

forringelse af afvandingen på et 610 ha stort areal.

• Hedeselskabet 1988 på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen et projekt fornaturgenopretning af 
et område i den centrale, laveste del af Søborg Sø. Det var et 126 ha stort vådområde, hvor der 
skulle afgraves 1 m jord. De omkringliggende arealer skulle have en forbedret afvanding med et nyt 
grøftesystem

• Kampsax 2001. Aage V. Jensens Fond købte i 2000 Søborggård med henblik på at genskabe den 
nordlige del af Søborg Sø omkring Søborg Slotsruin. Kampsax udarbejdede to skitseprojekter, hvor 
det ene var etablering af en ny pumpestation og etablering af en 56 ha sø omkring slotsruinen. 
Projektet blev stoppet af et veto i jordbrugskommissionen, og ejendommen måtte sælges til anden 
side.

• COWI 2008 udarbejdede med udgangspunkt i vandrammedirektivet og miljømålslovens to 
scenarier, hvor Landkanalen blev lagt ind i Søborg Sø der skulle have en vandstand i kote 0,7 m og et 
areal på 290 ha. 

Den sø, der nu planlægges genskabt, vil komme til at ligge lavere end den oprindelige sø, og søen vil 
komme til at ligge i den lavning, der er opstået på den tidligere søbund efter omfattende sætninger.



Jorden sætter sig

• Og det bliver sværere og sværere at dyrke 
jorden

Jorden sætter sig 
- drænbrønd var tidligere i jordniveau!

Kaare Larsen, 
formand for pumpelaget



Pumpelaget 

Pumpelagets grænse:

• 63 lodsejere (nu 35!)

• 600 ha i pumpelaget 
heraf ejer pumpelaget 
ca. 50 ha

Pumpehus. 
Vandet pumpes til Søborg Kanal, 
der løber mod nord til Gilleleje, 
Kattegat 



Arealanvendelse
2016

24 %
37 %
16%
23 %

Landbrugsinteresse
Jagt + ejerglæde



Før 2012 Flere strandede drøftelser om at genskabe Søborg Sø

2012 Pumpelaget ønsker forskellige scenarier 
undersøgt:

• Nuværende afvanding uændret
• Ny forbedret hovedafvanding
• Genskabelse af en sø

2014 januar Generel positiv stemning i pumpelaget for 
genskabelse af en sø

2016 november Ejendomsmæssig forundersøgelse forelagt 
lodsejere. Generel positiv stemning 
Rapport udarbejdet af Landbrugsstyrelsen. Nov. 2016
Støttet af Aage V. Jensen Fonde

Tidslinje i korte træk

Rapport udarbejdet af Niels Riis, Naturrådgivningen.
2014 og siden revideret senest maj 2017
Støttet af Aage V. Jensen Fonde



2016 november Søborg Sø ind i Regeringsgrundlag
•

”Søborg Sø, som tidligere var 
Nordsjællands fjerde største sø, 
blev tørlagt i 1870’erne. 

Det er regeringens ambition på 
frivillig basis at søge at 
genoprette søen.” 

Tidslinje - fortsat



2017 januar Naturstyrelsen får opgaven af Miljø- og Fødevareministeriet 

2017 maj Møde i pumpelaget. NST holder oplæg

2017 december Ministeren og pumpelagets bestyrelse mødes hos 
formanden Kaare Larsen

2018 februar Ministeren har fundet de 93 mio. kr. til projektet, 
som det forventes at koste

Tidslinje - fortsat

Pressemeddelelse



2018 marts Borgermøde. Her informeres om projektet, 
Ideoplæg og opstart på miljøkonsekvensvurdering 

2018 juni Udbud af rådgivningsopgave

2018 august Niras hyres som rådgiver til teknisk rapport mm.

2018 september Landbrugsstyrelsen hyres til jordfordeling og forhandlinger 
med lodsejere. Opstartsmøde for jordfordeling. 

2018 december Jordfordeling l afsluttes

2019 september Niras teknisk rapport færdig

2019 november Jordfordeling ll afsluttes

Tidslinje - fortsat



2020 forår/sommer Udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport 

2020 novemberr Høring af Miljøkonsekvensrapport og 
Offentligt møde om Miljøkonsekvensrapport

2020/21 vinter Udbud af rådgivningsopgave. Detailprojektering

2021 februar Jordfordeling lll afsluttes

Tidslinje - forventet



Hvad går projektet ud på?

Vision:
• At bevare, styrke og udvikle naturen 

og dens mangfoldighed, 

• At fremme et mangfoldigt fugleliv

• At fremme kulturhistoriske værdier omkring slotsruinen

• At skabe et smukt landskab og muligheder for friluftsliv

At genskabe Søborg Sø i dens oprindelige søbassin
med omkringliggende enge og sumparealer.

De endelige forhold omkring vandstand, stier, rydninger 
div. tiltag mv. er endnu ikke afklaret. 
Det vil ske under projektering og udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapport



1. Kote på søen lagt fast til kote 1,0



Søborg sø 
kote 1,0 m

Søareal 338 ha
Engareal 135 ha
Påvirket areal 473 ha

Søens gennemsnitlige dybde ca. 1 m
Opholdstid ca 2 mdr i den nordlige sø

ca 8 mdr i den sydlige sø



Søborg Sø – kote 1,0 m

Søareal 338 ha

Søens gennemsnitlige dybde ca. 1 m
Søens max dybde er 2 m

Søen svinger 0,4 m over året



Søborg Sø – kote 1,0 m

135 ha
eng

472 ha

338 ha
sø

Totalt påvirket areal

118 ha inden for pumpelaget påvirkes ikke 



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

og Niras anbefaler i konklusionen mht natur og miljø ikke det ene frem for det andet

Kote 1,0 m Kote 1,6 m
Samlet påvirket areal 472 ha 524 ha 

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



Visualisering
vist fra laden ved Ørbakkegård

Kote 1,0. Rørskov vist på kortet (0 – 1 m dybde)



2. Jordfordeling



Status efter Jordfordeling ll
November  2019. NST ejer nu 325 ha inden for projektarealet  



Opstart oktober 2019 slut primo 2021

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

Forpagtningsaftaler og betalingsrettigheder

Status:  Jordfordeling lll



Lodsejerudvalg på besigtigelse – der graves huller og jorden takseres. 
November 2018



3. Miljøkonsekvensrapport 
- under udarbejdelse



Miljøkonsekvensvurdering
Miljøstyrelsen er myndighed.
Miljøstyrelsen afgjorde i 2017, at der skal 
udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport
(VVM Vurdering af Virkning på Miljøet)

Offentligt møde i foråret 2018 
– indkaldelse af ideer

Miljøstyrelsen stiller krav til emner der 
skal behandles

Naturstyrelsen har selv stået 
for udarbejdelsen af udkast til 
Miljøkonsekvensrapport. Knap 300 sider!

Offentlig høring og møde i 
efterår 2020. Vedtages primo 2021



Miljøkonsekvensrapport





Teknisk Rapport
September 2019

Udarbejdet af Niras

Sendt til: 
Følgegruppe
Lodsejere
Ekspertgruppe

Ses på hjemmesiden



Pumper slukkes

Evt vand fra 
Saltruprenden
ind i søen 

Ny udløb fra søen vest om pumpehuset

Slettemosevandløbet får indløb i søen



Diger ved Landkanalen

udbygges



Stier
Cykelrute 33 langs 
vestsiden af 
pumpelagsgrænsen evt
ud over søen i den sydlige 
del.
Trace for henholdsvis 
cyklende/gående og 
ridende

Sti på østsiden af 
pumpelagsgrænsen

Sti ud til 
fugletårn/platform



Forskellige 
typer stier 

Regional cykelsti

Grussti og ridespor

Gangbro til fugletårn/skjul

Forskellige brugere:
Cyklende
Gående
Ridende

Den regionale cykelsti rute 33 opretholdes –



Bro/dæmning
ud over søen??

Ro til fugle og natur
Bro/dæmning 1 km
Vandudvekling
Økonomisk dyr 
Cyklende/gående
Fugleøer bliver mindre 

rævesikre

Ridende langs Landkanalen



Grøfter tilkastes

Primært af 
sikkerhed for 
kreaturer



En del drænbrønde tilkastes 



P-pladser

P

Ca 4 stk



Bilag IV arter

• Engsnarre – Sikre et areal med høj vegetation og ro

• Flagermus
• Stor vandsalamander



Beskyttede naturområder pt

103 ha § 3 arealer



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 vand fra Saltrup Renden også 
ledes til søen



Vandløb

Slettemosevandløbet ind i søen – rørlagt

De øvrige vandløb føres også fremover til 
Landkanalen- Hvis der kommer til at mangle vand i 
søen vil vi overveje at føre vandet fra Saltruprenden
ind i 
Fiskeinteresser:
Ørredopgang. Smolt kan spises inde i søen af rovfisk 
gedder



Søborg Kanal
• Ændret temperatur (varmt vand om sommeren) og kemisk 

sammensætning af det vand der kommer fra søen
• Det forventes at vandet fra søen har:

– højere fosforkoncentration end nu
– lavere kvælstofkoncentration end nu 

• I sommerperioden algepåvirket vand – det kan påvirke 
iltforholdene i negativ retning

• Den nuværende tilstand i Søborg Kanal er langt fra 
målopfyldelse og de fysiske forhold vurderes at have en 
større betydning



Søens fisk
Forventet fiskebestand:

Skalle

Brasen

Suder

Aborre

Gedde

Karpe (findes i Søborg Kanal)

Aborre

Gedde

Skalle

SuderBrasen

Karpe



Kattegat og Gilleleje Havn

Fosfor ca. 125 kg fosfor om året tilføres de første 
årtier derefter en reduktion på ca. 170 kg 

Kvælstof reduktion på 20 ton om året



Afværgeforanstaltninger

• 14 ejendomme

• Ørbakkevej ned mod skydebanen - hæves 
• Ørbakkevej og Bygaden - erosionssikres



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



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



Anlæg – forventede tiltag
• Pumperne slukkes.

Pumpestation bevares som 
kulturhistorisk mindesmærke

• Udløb. Stenstryg: nyt udløb fra søen forventes 
vest om pumpestationen

• Indløb. Rørlagt vandløb Slettemosevandløbet føres ind

• Stiforløb sikres i området:
cykel- og ridesti
Diger sikres 

• Bygninger og spildevandsanløg: 
nedrives/sikres

• Træer/buske 
fjernes, hvor det skønnes hensigtsmæssigt



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.



Faciliteter til friluftsliv fx:
Naturlegeplads og bålhytte
Borde bænke

Rekreative faciliteter??



Fugleskjul ved Arresø

Fugletårn - fugleskjul

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

Fugletårn ved Gurre Sø



Fugle

grågæs

vibeskarv

fiskeørn rørhøg

troldand

trane

DOF 
Caretakergruppe
overvåger allerede 
nu området



4. Følgegruppe og dialog



Organisering



Følgegruppe

Invitation til de organisationer, der sidder i vores brugerråd samt 
bylaug for henholdsvis Søborg, Græsted og Saltrup

• 1. Møde den 11. marts 2019
• Besigtigelsestur mht stier den 6. maj med start fra kirken og 

den 23. maj med start fra Græsted Jagtforening

Følgegruppen kan komme med forslag og ideer til div. forhold



Følgegruppe
Nedenstående er inviteret til at deltage:



Dialog

Vi lægger stor vægt på dialog omkring projektet:
• Bruger tid på lodsejerkontakt, pumpelaget

• Oplæg for grønne råd, brugerråd, 
universitetet m.fl. DOF, Naturhistorisk forening

• Studenterprojekter, kontakt til eksperter

• Offentlige møder og høringer i forbindelse med 
miljøkonsekvensvurdering



Åbent landbrug den 15. september 2019



En meget vellykket dag 

800 mennesker  

Stort lokalt engagement

Mange frivillige 
landmænd/lodsejere



5. Tidsplan og økonomi



2020 efterår Miljøkonsekvensrapport. Offentligt møde og høring i 8 uger

Udbud af rådgivningsopgaven: Detailprojektering

2021 1. februar Jordfordeling lll afsluttes
Miljøkonsekvensrapport vedtages

Tidslinje - forventet



Finansiering 

Anslået budget på 93 mio. kr. 

• Værditab af jord
• Erstatninger ift. bygninger
• Anlægsarbejder
• Jordfordeling
• Rådgivning, miljøkonsekvensrapport, 

detailprojekt, projektledelse, 
museale undersøgelser, mv.



Information og kontakt

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

I er altid velkomne til at ringe eller skrive!! 

Naturstyrelsen Nordsjælland,
”Ostrupgård”
Gillelejevej 2B
Græsted

Ida Dahl-Nielsen, iddni@nst.dk
72543184

Traner – forhåbentlig kommer de til 
i Søborg Sø



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 

Niels Worm, new@nst.dk
23 21 53 14

Landbrugsstyrelsen
Pioner Allé 9
6270 Tønder

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



Havørnen er tilbage 
i Nordsjælland
- ligesom andre store rovfugle

Søborg Sø bliver en unik 
fuglelokalitet!




