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1. Indledning 

I denne korte version indgår alene kapitel 2 Ikke-teknisk resume, der 
opsummerer de vigtigste konklusioner fra Miljøkonsekvensrapporten og 
formidler dem på en let tilgængelig måde. 
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2. Ikke teknisk resume 

 
Dette ikke-tekniske resumé indeholder en beskrivelse af projektet og de 
væsentligste miljøpåvirkninger, som er forbundet med projekt ”Genopretning af 
Søborg Sø”   

Afsnittet er en del af ”Miljøkonsekvensrapport for projekt Genopretning af Søborg Sø”. Afsnittet 
er skrevet, så det kan læses selvstændigt i forhold til resten af rapporten. 

Miljøkonsekvensrapport for projekt genskabelse af Søborg Sø er i høring frem til 7. januar 
2021. 

2.1. Søborg Sø 

Genopretningen af Søborg Sø blev vedtaget i regeringsgrundlaget ”For et friere, 
rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016, som en del af det Grønnere 
Danmarkskort.  

Søborg Sø er planlagt genskabt, cirka fire km syd for Gilleleje og Kattegat i 
Gribskov Kommune, se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Oversigtskort, hvor projektområdet er markeret med rødt. 

Formålet med naturgenopretningsprojekt ”Genopretning af Søborg Sø” er, at 
genskabe en del af den oprindelige sø fra før 1790’erne, hvor Søborg Sø var 
den fjerde største sø i Nordsjælland. 

Ved projektets realisering vil den kunstige afvanding ophøre, og der vil blive 
genskabt store dele af den oprindelige sø med tilgrænsende eng- og 
moseområder.  
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Projektet har primært fokus på forbedring af områdets naturværdier, men også 
at give borgerne muligheder for at opleve de rekreative- og landskabelige 
værdier. Staten ejer indtil videre over 300 ha af projektområdet, og tiltagene 
inden for friluftslivet vil væsentligst ske på de statsejede arealer.  

Ved projektets realisering vil området ændres fra et afvandet dyrkningslandskab 
til et stort sammenhængende naturområde på ca. 600 ha. Her vil blive en 
centralt beliggende 338 ha stor lavvandet sø med rørskov samt omkringliggende 
122 ha naturarealer med eng, mose, krat, vandhuller mm. Derudover vil der blive 
en række arealer, som ikke får ændret afvanding. Mange af disse vil være 
græsningsarealer. 

En plejeplan vil blive udarbejdet for de statsejede arealer. Hovedsigtet er at 
holde landskabet åbent, tilgodese en naturlig udvikling af lysåbne naturtyper og 
sikre levesteder for bl.a. en række fugle. For den sjældne fugl engsnarren 
udarbejdes et særskilt afsnit i plejeplanen, der færdiggøres inden 
anlægsarbejder på den sydlige del af projektområdet påbegyndes. Resten af 
plejeplanen færdiggøres senest 2 år efter, at søen er etableret. 

Projektområdet udgør 602 ha og svarer til Søborg Sø Landvindingslaugs 
pumpede område. Området er i dag kunstigt afvandet til Søborg Kanal, der har 
udløb i Gilleleje Havn, og derfra videre ud i Kattegat. 

Området afgrænses mod syd og vest af Landkanalen og mod øst i store træk af 
en mindre grøft, se Figur 2.2. 

 

Figur 2.2 Beliggenhed af Søborg Sø samt grøftesystem i hovedtræk. Søborg Sø 
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Landvindingslaugs afvandede områder er vist med rød afgrænsning 

Det er nu planen at genskabe en del af den oprindelige Søborg Sø, og visionen 
for projektet er: 

 bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og 
dynamik 

 kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv 

 bevare og sikre de kulturhistoriske værdier omkring Søborg Sø 

 skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til 
friluftslivet, og samtidig være et attraktivt udflugtsmål for turister 

Naturgenopretningen af søen finansieres af staten, og der er afsat knap 93 mio. 
kr. i finansloven, hvoraf hovedparten vedrører ejendomserhvervelser og 
erstatninger. Landbrugsstyrelsen står for jordfordelingen i området. 

Historie 
Søborg Sø blev dannet af is og smeltevand i slutningen af den sidste istid, og 
var igennem en længere periode del af en bred fjord med udløb til Kattegat ved 
Gilleleje. Siden opstod en ferskvandssø med et vandspejl cirka fire meter over 
havet. 

Før afvandingen af søen blev indledt i 1795 med etableringen af Søborg Kanal, 
havde alle de vandløb, der i dag afvander til Landkanalen, afløb til den 
daværende sø, se Figur 2.3. 

 

Figur 2.3 På Videnskabernes Selskabs kort fra 1768 ses den oprindelige Søborg Sø med et 
vurderet vandspejl i kote 4 meter. Mod nordvest ses tilløbet af Maglemose Å. 

Afvanding 
Søen blev afvandet første gang i 1790’erne, hvor Søborg Kanal blev gravet som 
afløb fra søen til Gilleleje (ca. 4,1 km).  
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I 1870’erne blev området yderligere afvandet med uddybning af kanalen og 
etablering af nye kanaler, hvorved vandstanden i søen blev sænket til knap en 
meter over havet. Samtidig blev Maglemose Å ledt uden om det afvandede 
område.  

Efter 1945 blev området yderligere afvandet, og vandspejlet blev sænket til 
omkring kote – 1,5 meter under havets overflade og afvandet via en nyetableret 
pumpestation. Landkanalen blev etableret i forbindelse med etableringen af 
pumpestationen. Herved blev de resterende vandløb ledt uden om det 
afvandede område. 

Siden er Landkanalen blevet uddybet ad flere omgange, og der er etableret 
yderligere et par mindre pumpestationer i den nordlige del af Søborg Sø. Inden 
for det pumpede område er der en lang række åbne grøfter og kanaler, se Figur 
2.2. 

Projektområde 

Projektområdet afgrænses mod syd og vest af Søborg Landkanal og mod øst af 
en mindre grøft, hvorfra terrænet stiger stejlt. 

Græsted by med knap 3.700 indbyggere ligger umiddelbart vest for 
projektområdet.  
Søborg by med godt 200 indbyggere ligger øst for området. 

 

 

Figur 2.4 Projektområdet (vist med rødt) er beliggende i Gribskov Kommune i Nordsjælland. 
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Projektområdet fremstår i dag som et landbrugsområde, der især er præget af 
arealer med dyrkning af græs, men også arealer i omdrift samt brakarealer.  
Det er en forudsætning for den landbrugsmæssige udnyttelse, at området er 
drænet i betydeligt omfang. Arealet er derfor præget af et system af kanaler, 
grøfter og dræn, der alle leder vand til den centralt beliggende Pumpekanalen.  

Et pumpehus med to afvandingspumper er placeret i nordenden af 
projektområdet Pumperne løfter vandet ca. 2,2 m fra Pumpekanalen og op i 
Søborg Kanal, hvorfra vandet løber til Kattegat, se Figur 2.5. Derudover er der to 
øvrige mindre pumper, der afvander lokalt til Pumpekanalen.   

 

Figur 2.5 Kort over områdets vandløb og placering af pumpestationen.  
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Søborg Landkanal er beliggende syd og vest for det afvandede område. Denne 
Landkanal er etableret for at lede vandet fra vandløb syd og vest for området 
uden om det afvandede område. Hermed reduceres den vandmængde, der skal 
pumpes. Der er fire større tilløb til Søborg Landkanal, hvoraf de tre er åbne 
vandløb, mens Slettemosevandløbet er rørlagt. 

Naturen inden for projektområdet bærer præg af den landbrugsmæssige 
udnyttelse. I dag er der i alt 104 ha natur, primært eng og mose, som er 
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 inden for projektområdet, hvoraf knap 
halvdelen er i såkaldt omdrift, dvs. pløjes og tilsås regelmæssigt. Undersøgelser 
foretaget i forbindelse med projektet viser, at de beskyttede naturområder er 
påvirket af næringsstoffer og ikke rummer betydende botaniske forekomster. 

2.2. Afgrænsning af Miljøkonsekvensrapporten 

Miljøstyrelsen har 5. september 2017 truffet afgørelse om, at projektet vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt.  

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, og afgørelsen begrundes 
med, at projektet på en række parametre forventes at medføre en væsentlig 
miljøpåvirkning, som skal belyses. Det skal videre afklares i hvilket omfang, der 
vil være behov for afværgeforanstaltninger, kompenserende tiltag og 
overvågning af miljøpåvirkningen.  

De forhold, som bør undersøges nærmere, før en væsentlig påvirkning kan 
afvises, er:  

 Befolkningen og menneskers sundhed - friluftsliv og rekreativ værdi 

 Jordarealer og jordbund – arealanvendelse og jordbund og jordforurening 

 Overfladevand og grundvand (fysik, kemi, biologi – vandkvalitet for 
overfladevand og grundvand samt hydrologiske forhold 

 Biodiversiteten – terrestrisk natur og arter inkl. fugle samt akvatisk natur 
og arter 

 Infrastruktur og bebyggelse 

 Landskab og kulturarv 

 Luft og klimatiske forhold herunder drivhusgasser 

I denne rapport undersøges og vurderes projektets miljømæssige konsekvenser 
på omgivelserne, såvel i forbindelse med de anlægsarbejder, der skal 
gennemføres – kaldet anlægsfasen - som i perioden efter søen er etableret – 
benævnt driftsfasen. Anlægsfasen dækker videre over den periode der går med 
at fylde søen med vand. Derudover vurderes behovet for projekttilpasninger og 
eventuelle afværgeforanstaltninger. 

2.3. Projektbeskrivelse og alternativer 

I dette afsnit beskrives det projektforslag, der er valgt som hovedforslag og 
derved ligger til grund for genopretningen af Søborg Sø. Hovedforslaget er en 
genopretning af Søborg Sø med et årsmiddelvandspejl i kote 1,0 meter. 

Derudover skal der jf. reglerne for miljøvurdering beskrives et 0-alternativet, som 
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er den situation, hvor naturgenopretningsprojektet ikke gennemføres, og de 
eksisterende forhold med hensyn til landbrug, natur og rekreative forhold 
bibeholdes. Desuden beskrives det fravalgte alternativ: Genopretning af Søborg 
Sø med et vandspejl i kote 1,6 meter.  

Der fremlægges i denne rapport to alternative forløb for cykelrute i den sydlige 
del af området, se Figur 2.7. 

2.3.1. Hovedforslaget: Søborg sø med vandspejl i kote 1,0 meter 

Hovedforslaget tager udgangspunkt i den tekniske rapport, udarbejdet af det 
rådgivende firma NIRAS i 2019 og rapport udarbejdet af Naturrådgivningen i 
2014. 

Hovedforslaget består i slukning af pumperne, som i dag afvander 
projektområdet. Der etableres et nyt sydligt indløb til søen, idet 
Slettemosevandløbet fremover ledes ind i søen i stedet som i dag for uden om 
området.  

I søens nordende etableres et udløb fra søen til Søborg Kanal. Udløbet 
anlægges med grus og stenbund samt et styrt. Det sikrer at vandstanden i søen 
holdes på det ønskede niveau, se Figur 2.6.

 

 

Figur 2.6. Eksempel på hvorledes f.eks. en beton eller metalplade i et stryg kan give en 
veldefineret vandspejlskote i søen. 

Inden for projektområdet lukkes en del af de eksisterende grøfter, kanaler og 
dræn, ligesom synlige dele af drænbrønde fjernes. Formålet er at genskabe 
områdets naturlige afvandingsforhold samt, at sikre mod at mennesker og dyr 
uforvarende kan falde i kanaler og grøfter inden for søens udstrækning. 
Desuden forhøjes de omkringliggende diger på udvalgte steder, så vandet 
holdes i søen. 

Nedenstående liste omfatter de primære anlægstiltag, der forventes udført i 
forbindelse med realisering af hovedforslaget. Flere af tiltagene fremgår af Figur 
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2.7. 

 Slukning af alle pumper i projektområdet 

 Etablering af nyt udløb fra Søborg Sø til Søborg Kanal 

 Slettemosevandløbet ledes til Søborg Sø. Mulighed for indtag af vand fra 
Saltruprenden til Søborg Sø 

 Udvalgte grøfter, kanaler og dræn lukkes  

 Eksisterende diger udbygges og forhøjes på en strækning på ca. 1 km  

 Der etableres nye stier og publikumsfaciliteter. Cykelruter 33 forløber enten i 
linjeføring/trace a) eller b) 

 Rydning af udvalgte træer og buske  

Herudover vil der skulle foretages en sikring af: 

 14 ejendomme, hvor bygninger og/eller spildevandsanlæg påvirkes. En enkelt 
ejendom nedrives helt eller delvist.  

 En grusvej skal hæves og to vejstrækninger erosionssikres mod bølgeslag. 
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Figur 2.7 Viser den kommende sø med tilhørende indløb og udløb. Videre vises, hvor det 
eksisterende landkanaldige skal forhøjes, samt forslag til forløb af cykelrute 33 inden for 
projektområdet. Der bliver etableret en bro over det nye udløb således, at udløbet kan passeres. 
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2.3.2. 0-alternativet 

0-alternativiet beskriver den situation, hvor der ikke sker ændringer i forhold til 
situationen i dag. Dette består således af en uændret drift af arealerne på 
Søborg Sø inden for rammerne af den nuværende pumpelagsvedtægt.  

Vælges 0-alternativet vil det i løbet af de kommende år blive sværere og 
sværere at opretholde den nuværende landbrugsdrift på en stigende del af 
arealerne. Tilsvarende vil mulighederne for at opnå landbrugsstøtte reduceres. 
Det vil blive sværere at dyrke arealerne intensivt, og en fortsat stigende andel af 
arealerne vil med tiden kun være egnede til græsdrift.  

Årsagen er, at den tidligere søbund har et temmelig højt indhold af delvist 
omsatte rester af planter mv, såkaldt organisk materiale. Ved dræning og 
dyrkning nedbrydes dette materiale. Herved sætter (synker) jordbunden sig hen 
over årene, og flere arealer blive vandlidende. På længere sigt kan disse arealer 
udvikle sig til beskyttede naturarealer, som for lodsejerne dog kan have tilknyttet 
en god jagtværdi samt være gode græsarealer. 

Søborg Sø Landvindingslaug har tidligere undersøgt mulighederne for at 
opretholde den nuværende drift. Lauget har i 2014 fået udarbejdet en rapport om 
bl.a. mulighederne for en genopretning af Søborg Sø af Naturrådgivningen med 
støtte fra Aage V. Jensen Fonde. Landvindingslauget har ønsket, at der 
arbejdes med en genopretning af søen, og lauget har ved generalforsamling i 
2019 fravalgt 0-alternativet. 

2.3.3. Fravalgt alternativ: Genopretning af Søborg Sø med vandspejl i 
kote 1,6 m 

Naturstyrelsen har ønsket at belyse alternativet ”Genopretning af Søborg Sø 
med et vandspejl i kote 1,6 m”. I den tekniske rapport, NIRAS 2019 er dette 
alternativ undersøgt på samme måde som hovedforslaget.   

Alternativet vil rumme stort set de samme typer af anlægstiltag, der skal 
gennemføres ved hovedforslaget med anlæg af en sø i kote 1,0. I forhold til 
hovedforslaget skal diger, veje og stier dog forhøjes yderligere, og flere arealer 
på ejendomme omkring søen vil blive påvirket. Dette betyder, at alternativet vil 
blive dyrere end hovedforslaget, mens det er vurderet, at den biologiske 
naturgevinst overordnet set er den samme. 

Naturstyrelsen har bl.a. på den baggrund i marts 2020 besluttet kun at arbejde 
videre med hovedforslaget med en sø i kote 1,0 meter. Følgende forhold har 
været inddraget ved fastlæggelse af vandspejlskoten: Biodiversitet, landskab, 
kulturlandskabet, rekreativ værdi, klima, hensyn til naboer og bygninger samt 
anlægsøkonomi. Helt overordnet vil der blive skabt et unikt naturområde ved 
begge koter, men på baggrund af en helhedsvurdering med udgangspunkt i 
foranstående forhold er kote 1,0 meter valgt. 
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Figur 2.8 Afvandingsforhold og tilknyttet naturtype ved henholdsvis kote 1,0 meter og 1,6 meter. 

2.3.4. Miljøforhold 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver de miljøpåvirkninger, som er konsekvensen 
af projektet Genopretning af Søborg Sø. Udover konsekvenser indenfor selve 
projektområdet (dvs. indenfor pumpelaget), er der belyst påvirkninger på 
arealer/anlæg udenfor dvs. i det såkaldte undersøgelsesområde. Det drejer sig 
om følgende: 

 Knap 10 ha primært landbrugsareal beliggende uden for projektarealet, der 
er i risiko for påvirkning grundet ændrede grundvandsforhold. 

 4 ejendomme med bygninger eller spildevandsanlæg beliggende i eller nær 
projektgrænsen (inden for projektgrænsen ligger yderligere 10 ejendomme) 

 Søborg Kanal 

 Vandløbene i oplandet til Søborg Kanal og Søborg Landkanal 

 Gilleleje Havn  

 Vandområde 200 – Kattegat Nordsjælland 

2.3.5. Overfladevand  

Søborg Sø 

Søens vand vil komme fra nedbør, grundvand, drænvand fra østsiden af 
projektområdet samt ved at føre vandet fra Slettemosevandløbet ind i søen. 
Noget af det tilførte vand til søen vil fordampe, men der vil være et 
vandoverskud, der via et udløb, se afsnit 2.3.1, vil blive ledt til Søborg Kanal. For 
at sikre, at søen opnår et årsmiddelvandspejl på 1,0 m, etableres i udløbet en 
tærskel i form af en metal- eller betonkant, der er diskret integreret i vandløbet.  
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Søborg Sø vil blive en ca. 338 ha stor lavvandet sø med en gennemsnitsdybde 
på 1,0 og med en maksimal dybde på godt 2 meter. Søens vandspejl vil svinge 
op til ca. 0,4 m hen over året bl.a. som følge af det varierende forhold mellem 
fordampning og tilførsel. 

Søen vil blive opdelt i en nordlig og en sydlig sø af Bygaden, der er en asfalteret 
vej mellem Søborg by og Græsted. De to søer vil være forbundet via 
Pumpekanalens nuværende rørføring under Bygaden. 

Ved anlæg af søen vil fyldningstiden være ca. 2 år (fra ½ - 4 år afhængig af 
nedbør mm.). 

Fremover vil opholdstiden for vandet i den sydlige sø være ca. 8 måneder, og i 
den nordlige sø ca. 2 måneder. 

Tabel 1. Søens vandbalance baseret på den hydrologiske modellering. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Til at forudsige hvorledes grundvand, nedbør og andre tilløb påvirker søen i 
forhold til vandmængder og vandkvalitet, såvel hen over et år som mellem årene 
med forskellige nedbørs- og temperaturforhold anvendes såkaldte hydrologiske 
modeller. Hydrologiske modeller er computerprogrammer, der er specielt 
udviklet til at anvende eksisterende data om f.eks. nedbørsmængder og 
vandmængder i vandløb til at forudsige fremtidige forhold i f.eks. en kommende 
sø. Modeller har en vis usikkerhed, og der er derfor behov for en 
justeringsmulighed såfremt søens vandbalance efterfølgende viser sig 
uhensigtsmæssig. Derfor medtages i indeværende miljøkonsekvensrapport en 
fremtidig mulighed for at inddrage vand fra Saltruprenden helt eller delvist i 
søen.  

Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen iværksat målinger af 
vandføring og indholdet af bl.a. kvælstof og fosfor i udvalgte vandløb i tilknytning 
til projektområdet siden foråret 2019. Tilsvarende er der er iværksat målinger af 
grundvandsniveauerne ved opsætning af pejleboringer rundt om søen i 
sommeren 2020. Disse data vil blive anvendt til at kvalitetssikre den 
hydrologiske model inden detailprojekteringen af anlægsarbejder og 
afværgeforanstaltninger gennemføres. 

Vandkvalitet 
Vandkvaliteten i søen vil være påvirket af næringsstoffer, blandt andet fosfor, der 

Bidrag Mio. m3 pr. år

Sø - grundvandsbidrag 0,75

Sø - nedbør 2,67

Tilløb - øst for projektområdet 0,97

Tilløb - Slettemosevandløbet 0,51

Sø - Fordampning 2,31

Fraløb - udløb 2,58
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tilføres fra grundvandet, fra tilløb og frigives fra søbunden. Vandkvaliteten er 
beregnet til moderat økologisk tilstand, når søen efter en årrække er kommet i 
ligevægt. De nye målinger af bl.a. vandkvaliteten i vandløbene viser foreløbigt 
en noget bedre vandkvalitet end de værdier, der er benyttet i denne rapport. Det 
er derfor muligt, at søen med tiden vil udvikle en bedre vandkvalitet end 
beregnet. 

Vandplanter og fisk 
Idet søen bliver lavvandet, og sollyset derfor vil kunne nå det meste af søens 
bund, forventes søen at få vandplanter på det meste af bunden, hvilket vil være 
med til at stabilisere vandkvaliteten. Det forventes, at der i løbet af få år vil 
etablere sig en fiskebestand med gedde, aborre, brasen, skaller mv.  

Vandløb, dræn og grøfter 

Slettemosevandløbet 
Slettemosevandløbet forlænges med 300 meter af den nuværende Søborg 
Landkanal og føres ind i Søborg Sø. Der lukkes for passage mellem 
Slettemosevandløbet og Landkanalen umiddelbart inden Saltruprendens udløb i 
denne ved station 300 meter, Figur 2.9. 

 

Figur 2.9 Slettemosevandløbet er rørlagt frem til projektområdet. Slettemosevandløbet forlænges i 
et åbent forløb og føres ind i Søborg Sø. Der etableres en spærring af Landkanalen umiddelbart 
inden Saltrup Rendens udløb i kanalen. 
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Saltruprenden 
Saltruprenden vil som udgangspunkt ikke blive påvirket af projektet. Kun hvis det 
på et senere tidspunkt viser sig, at vandstanden i søen ikke er hensigtsmæssig 
(jf. ovenfor) vil Saltruprenden helt eller delvist blive ledt til søen. Det vil ske under 
hensyn til vandløbets bestand af ørreder.  

Søborg Kanal 
Der etableres et nyt udløb fra søen i nordenden af projektområdet  til Søborg 
Kanal. I sommerhalvåret kan Søborg Kanal blive påvirket temperaturmæssigt af 
søvandet, der vil være varmere end det nuværende vand i Pumpekanalen. 
Vandet fra søen kan også i perioder rumme alger. Denne påvirkning vurderes 
dog kun at være meget lokal og begrænset til sommerhalvåret, hvor udledningen 
fra søen tillige er lille på grund af reduceret vandtilførsel fra bl.a. vandløb og stor 
fordampning fra søens vandoverflade. Udløbet fra søen bliver endvidere efter en 
kort strækning opblandet med vandet fra Landkanalen, og det vurderes derfor, at 
f.eks. temperaturforholdene i Søborg Kanal ikke vil blive væsentligt anderledes 
end i dag. Den samlede årlige vandmængde, der strømmer til Søborg Kanal, vil 
kun være lidt mindre end i dag, og det vurderes uden betydning i forhold til den 
nuværende biologiske tilstand i Søborg Kanal. Der er en fin bestand af den 
sjældne plante rustvandaks i Søborg Kanal mellem pumpestationen og tilløbet 
fra Søborg Landkanal. Det forventes ikke, at projektet vil have en negativ effekt 
på plantens bestand.   

Søborg Landkanal 
Vandmængden i Landkanalen vil blive reduceret ved, at vandet fra 
Slettemosevandløbet ikke i fremtiden løber direkte til Søborg Landkanal, men til 
Søborg Sø og derfra til Søborg Landkanal. Det betyder en reduceret 
vandmængde på ca. 5-10 % i Landkanalen. Såfremt Saltrup Rende efter en 
konkret vurdering efter søens etablering også ledes ind i søen, vil reduktionen til 
Landkanalen være lidt større.  

Pumpekanalen og Ellebækken 
Indenfor projektområdet ligger Pumpekanalen centralt i området samt i tilslutning 
her til vandløbet Ellebækken. Begge disse vandløb indeholder pumper, der i 
forbindelse med projektet bliver slukket, og vandløbene vil blive helt eller delvist 
oversvømmet.  

Der er, bortset fra forekomst af rustvandaks i Pumpekanalen, ikke fundet andet 
end almindelige arter af flora og fauna i de to vandløb. Det er vurderet, at 
levevilkårene for rustvandaks ikke forringes væsentligt ved projektet. 

Øvrige vandløb 
Områdets øvrige vandløb påvirkes ikke af projektet. 

Målsætninger for vandløb 
Flere af vandløbene i oplandet til Søborg Kanal er målsat i vandområdeplan med 
et krav om god økologisk tilstand. Ingen af strækningerne lever op til deres 
nuværende målsætninger. Søborg Kanals fysiske forhold er formet af et meget 
lille fald og den økologiske tilstand påvirkes bl.a. af saltvand fra Kattegat. 
Saltvand trænger periodevist helt op til kanalens start ved pumpehuset. Gribskov 
Kommune har bl.a. vurderet, at Søborg Kanal grundet nuværende fysiske 
forhold vil have svært ved at opnå god økologisk tilstand. Dette er ikke et forhold 
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som genopretningen af Søborg Sø ændrer på. Det vurderes bl.a. derfor, at 
projektet ikke påvirker vandløbenes mulighed for at opnå målopfyldelse, men at 
de vandkemiske forhold vil forbedres, når søen er etableret. Tilsvarende 
planlægger Gribskov Kommune, at nedlægge Græsted Rensningsanlæg i 
slutningen af år 2022. Rensningsanlægget udleder på nuværende tidspunkt til 
Landkanalen, og nedlæggelsen vil yderligere forbedre de vandkemiske forhold i 
denne.  

Grøfter og dræn 
Inden for projektområdet lukkes en række grøfter og dræn helt eller delvist. 
Dræn fra arealer uden for pumpelaget sikres uændret afløb til søen med 
uændret drændybde på de afvandede arealer. 

2.3.6. Hydrologi 

Inden for projektområdet på 602 ha skabes en sø på ca. 338 ha. Denne 
størrelse skal ses som et gennemsnit over flere år, idet søens vandspejl vil 
variere – både inden for et år og årene imellem. Det er beregnet, at søens 
vandspejl i forhold til gennemsnittet vil kunne blive 20 cm lavere om sommeren 
og tilsvarende 20 cm højere om vinteren. Søens udbredelse vil som følge heraf 
variere mellem omkring 315 ha og 360 ha. Grundvandsstanden vil stige i 
nærheden af søen, og der vil derfor være omkring 122 ha, hvor afstanden fra 
jordoverfladen til grundvandet vil være mindre end en meter. Disse arealer vil 
være sump, eng og mose arealer. Her vil muligheden for landbrugsmæssig 
udnyttelse reduceres, og arealerne vil primært få karakter af naturarealer. 

Uden for projektområdet vil der forventeligt ikke være væsentlige 
afvandingsmæssige konsekvenser for overfladevand og landbrugsarealer. Der 
er dog ca. 10 ha landbrugsareal, der støder op til Søborg Landkanal i den 
nordvestlige del af projektområdet, som evt. i mindre væsentlig grad vil kunne 
blive påvirket af projektet. Dette belyses nærmere i detailprojekteringen, der 
forventes udarbejdet i 2021. Viser der sig et problem på disse arealer, kan det 
afhjælpes ved økonomisk kompensation, dræning mv. 

2.3.7. Kattegat og Gilleleje Havn  

Det vurderes, at Vandområde 200 Kattegat og Gilleleje Havn ikke vil blive 
påvirket negativt ved genopretningen af Søborg Sø.  

Kvælstof  
Ved genopretningen af Søborg Sø reduceres udledningen af kvælstof fra 
projektområdet til Søborg Kanal og videre til Kattegat. Søen forventes at 
reducere kvælstofudledningen med ca. 20 tons kvælstof pr. år. 

Fosfor 
Efter genopretningen af Søborg Sø vil der ske en tilbageholdelse af omkring 79 
kg fosfor pr. år, og det vil indebære en mindre tilførsel til Søborg Kanal og 
Kattegat. Når søen har fundet en balancetilstand, forventes søen at tilbageholde 
ca. 163 kg fosfor pr. år. 

Samlet set vurderes projektet at have en positiv effekt på Kattegat og Gilleleje 
havn. 
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2.3.8. Arter og naturtyper  

Bilag IV arter 

Inden for projektområdet er registreret nedenstående såkaldte Bilag IV arter, 
som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelses-direktiv, Ved projektets realisering, 
både under anlæg og drift, skal der tages et særligt hensyn til disse arter. 

Engsnarre  
Engsnarren er registreret som en ynglende fugl i den sydlige del af 
projektområdet. Det er en sjælden og sky trækfugl, der har en fin bestand i dag i 
området. Den overvintrer i Afrika og kommer til Danmark omkring midten af maj. 
Engsnarren forekommer på græsarealer med høje urter fx på høslætsarealer, 
græsrige tørvemoser, kærmoser og andre sumpede græsrige områder. Gennem 
en plejeplan for Søborg Sø vil det blive sikret, at der bliver i alt ca. 30 ha som 
plejes med fokus på engsnarren. Samtidig placeres disse arealer i den sydlige 
del af projektområdet, og publikums færden og dermed forstyrrelser begrænses 
mest muligt på disse arealer. Naturstyrelsen har vurderet, at dette vil kunne sikre 
bestanden af engsnarre i området. Plejeplan for engsnarren vil være udarbejdet 
inden påbegyndelse af anlægsarbejder i den sydlige del af projektområdet. 
Frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening overvåger engsnarren i området. 

Flagermus 
Flere arter af flagermus er registreret i området. Forud for rydning af udvalgte 
træer vil der blive foretaget en vurdering af træernes betydning for flagermus. 
Væsentlige træer bevares så vidt muligt.  

Det vurderes, at forholdene for flagermus generelt vil blive forbedrede efter 
projektets realisering. Det gælder især arter som vandflagermus, 
dværgflagermus og troldflagermus, da disse arter får nye fourageringsområder 
over de store vandflader.  

Stor vandsalamander 
Stor vandsalamander er registreret i voldgraven rundt om slotsruinen. Den lever 
om foråret og sommeren i vandhuller, ellers kan den ses på land. Det vurderes, 
at stor vandsalamander vil få forbedrede levevilkår efter projektets realisering, 
idet der bliver dannet en lang række nye vandhuller. 

Andre bilag IV arter 
Det formodes, at der på sigt vil være flere bilag IV arter, der vil indfinde sig inden 
for projektområdet efter realiseringen af Søborg Sø. 

Beskyttet natur 

Inden for projektområdet er der på nuværende tidspunkt registret 104 ha 
beskyttet natur fordelt på 34 lokaliteter. Af de 104 ha er omkring 47 ha i 
landbrugsmæssig omdrift, primært med græs.  

Naturtyperne er i væsentligt omfang præget af den landbrugsmæssige 
anvendelse, og derfor hovedsalig domineret af kvælstofelskende planter. Det 
naturmæssige indhold på arealerne er derfor ikke højt. En realisering af projektet 
vil medføre en betydelig kvalitativ og kvantitativ forbedring af naturarealerne. 
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I fremtiden vil der blive mulighed for op mod 600 ha med beskyttet natur især sø, 
men også store arealer med eng, mose, rørskov, vandhuller, mv. Der vil som 
noget særlig værdifuldt naturmæssigt opstå store arealer med sjapvand med en 
lang overgangszone mellem vanddækkede områder og fugtige landområder. I 
denne zone forventes et særligt rigt dyre- og planteliv. 

Det er hensigten, at der skal iværksættes naturpleje på de nye naturarealer. På 
arealerne, der ejes af Naturstyrelsen, forventes dette primært at skulle ske 
gennem ekstensiv afgræsning samt høslæt. På privatejede arealer vil der ikke 
pålægges ejerne en bestemt driftsform, men ejerne tilbydes mulighed for en 
engangserstatning for varigt ikke at gøde, sprøjte og omlægge arealerne  

De eksisterende beskyttede naturtyper inden for projektområdet vil ændre 
karakter, idet de fleste vil blive til sø. Ved gennemførelsen af projektet vil der 
blive skabt et større sammenhængende naturområde med en mosaik af 
forskellige naturtyper.  

Det samlede areal med beskyttet natur vil efter projektets realisering blive øget 
betragteligt fra ca. 104 ha i dag til omkring 338 ha (søarealet), og med tiden vil 
mange af de tilgrænsende arealer kunne udvikler sig til beskyttede terrestriske 
naturarealer som eng, mose mv. Med en aktiv naturpleje kan der være mulighed 
for en forbedring af kvaliteten af de beskyttede naturarealer. 

Planter 

Som følge af den mosaik af naturtyper, der vil blive skabt, vil området have 
potentiale til at rumme mange forskellige plantearter. Det vil især være arter, der 
knytter sig til næringsrige enge, for eksempel engkabbeleje, kattehale, engkarse, 
sværtevæld mm.  

Derudover vil der opstå store sammenhængende rørskovsarealer med tagrør, 
bredbladet dunhammer ol. Rørskovens udbredelse vil i stor udstrækning kunne 
styres gennem plejen med fx græssende kreaturer. Det forventes, at der bliver 
10 – 80 ha rørskov. 

Andre steder vil der være krat og mindre bevoksning med buske og træer, som 
for eksempel pil, birk, tørst, el, slåen, hvidtjørn mv.   

Fugle 

Området vil rumme nye levesteder for en lang række fugle. Især den lavvandede 
sø, sjapvandsområder, og mosaikken med de omkringliggende engarealer vil 
være særdeles attraktive for et rigt og alsidigt fugleliv. Særligt svømmefugle som 
svaner, gæs og ænder vil nyde godt af de nye vådområder, hvor der vil være 
store flader med lavt vand, hvor fuglene kan søge føde.  

Områderne med rørskove kan tiltrække blishøns, rørhøg, grønbenede rørhøns, 
vandrikse og efterhånden sandsynligvis rørdrum, kærhøg og skægmejse.  
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Figur 2.10 Rørhøg over rørskov. (Fotograf: Jens Ole Andersen) 

Søen forventes at tiltrække flere trækkende fugle, rovfugle og skarver  

Fugle, der knytter sig specifik til agerlandet, vil forsvinde mere ud af området; 
men da agerlandet er meget rigt repræsenteret i det omkringliggende landskab, 
forventes disse fugle at finde nye lokale levesteder. 

Projektet forventes samlet set at have en særdeles positiv effekt for fuglelivet. 

 

Figur 2.11 Tranerne her er måske på vej til Søborg Sø. (Foto: Jens Ole Andersen)  

Insekter 

Projektet vil være til gavn for insekter, der er tilknyttet vådområder og sumpede 
arealer. For de insekter, der er knyttet til mere tør natur, vil der stadig være store 
egnede områder i projektområdet.  

Samlet set vurderes projektet at have positiv indflydelse på områdets insekter. 
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Padder 

Det forventes, at der med projektets realisering vil opstå flere levesteder for 
padder, og at projektet forventes at have en særdeles positiv effekt på den 
samlede bestand af padder. 

2.3.9. Landskab og kulturhistorie 

Landskab 

Landskabet i og omkring Søborg Sø vil ændres væsentligt efter projektets 
realisering. Det nuværende dyrkningslandskab vil efter genskabelsen af søen 
blive til et stort naturområde domineret af sø og tilhørende enge, moser, rørskov, 
vandhuller, krat i en stor mosaik. I praksis vil søen være delt i to, da den 
gennemskæres af asfaltvejen Bygaden.  

Når søen er etableret, er det hensigten, at der skal iværksættes naturpleje på 
mange af de statsejede arealer. Primært af hensyn til naturen og biodiversiteten 
i området, men også af hensyn til landskabet.  

Kulturlandskabet omkring Søborg Slotsruin vil fremstå mere autentisk nemlig på 
en halvø, sådan som den gjorde i middelalderen, da den blev bygget og 
benyttet. 

Lokalbefolkningen og turister vil kunne opleve det varierede landskab ved at 
benytte stisystemet i området. Landskabet vil også være synligt fra mange af de 
omkringliggende arealer og veje samt fra togbanen mellem Græsted og Gilleleje. 

Kulturhistorie 

Inden for projektområder ligger Søborg Slotsruin, og med genskabelsen af 
Søborg Sø vil landskabet igen fremhæve slotsruinen, sådan som den stort set lå 
i middelalderen som en halvø ud fra Søborg by. Det skal sikres, at bopladser og 
andre arkæologiske værdier, der findes i området, ikke bliver påvirket af f.eks. 
erosion fra søens bølgeslag. Men overordnet set vil bevarelsen af fortidsminder i 
jorden fremmes af de nye vanddækkede forhold.  

2.3.10. Arealanvendelse og Friluftsliv 

Arealanvendelse 

Den nuværende anvendelse af området er præget af landbrugsmæssig 
udnyttelse. På ca. 40 % af projektområdet bliver der i dag dyrket græs i omdrift, 
og på ca. 20 % er der korn og andre salgs- eller foderafgrøder. Der er 17 % med 
permanent græs og endvidere brakarealer. Arealer med permanent græs er især 
lokaliseret på de mest våde dele af området, og der er især jagtinteresser 
tilknyttet disse arealer. Inden for projektområdet findes en række grøfter og veje 
til at understøtte landbrugsdriften. Desuden er der nogle få arealer med krat og 
lidt skov.  

Da arealanvendelsen i fremtiden vil være sø, eng og mose mv. vil der som følge 
af projektet være en betydelig ændring i arealanvendelsen. 
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Friluftsliv 

I forbindelse med genopretningen af Søborg Sø vil områdets rekreative forhold 
gives en række nye muligheder. 

Den regionale cykelrute 33, som går fra Gilleleje til Hillerød, passerer gennem 
området fra nord til syd. Se bl.a. Figur 2.7 Noget af ruten er på de asfalterede 
bilveje som Bygaden og Ørbakkevej, men en stor del af ruten løber ind igennem 
projektområdet på grusvej og benyttes af cyklende, gående og ridende året 
rundt. I den nordlige del af området vil forløbet blive flyttet ud på et dige langs 
søsiden af Landkanalen i den vestlige side af projektområdet. Den nuværende 
sti direkte fra pumpestationen til Slotsruinen nedlægges. I den sydlige del af 
projektområdet er der ikke taget stilling til om stien skal følge det eksisterende 
forløb ud over den kommende sø eller forløbet skal følge Landkanalen i den 
vestlige kant af området. Vælges det eksisterende forløb vil stien i givet fald 
skulle forhøjes og suppleres med broer, etc. Kvaliteten af de nye forløb for 
cykelrute 33 vil blive en grussti af en sådan kvalitet, at den ligesom i dag kan 
benyttes den største del af året. Ruten igennem projektområdet vil efter 
omlægningen blive op til knap en kilometer længere, hvilket formentlig vil 
vurderes uvæsentligt eller positivt. 

I den øst- og sydlige del af området vil det blive muligt at færdes på en sti i 
kanten af projektområdet. I den nordøstlige del af området skal den offentlige vej 
Søborggårdsvej benyttes for at komme rundt om søen. Via Bygaden kan man 
komme på tværs af projektområdet. Der arbejdes på, at stierne kan benyttes af 
gående, cyklende og ridende. En rundtur omkring hele projektområdet vil være 
på cirka 12,5 km lidt afhængig af, hvilken vej, man følger igennem Søborg by.  

Der forventes et øget antal besøgende i området både gående, cyklende, 
ridende, se afsnit 2.3.13. Der vil blive etableret et passende antal P-pladser (3 -  
4 stk.), borde/bænke, informationstavler. På sigt forventes også etableret andre 
friluftsfaciliteter som f.eks. fugletårn/udsigtsplatform og madpakkehus. Disse 
faciliteter vil blive etableret i takt med at behovet opstår og i samarbejde med 
lokale interessenter. Det vil således være muligt at iagttage og nyde naturen i 
det store naturområde. 

Aktiviteter som sejllads og fiskeri vil ikke ske i den sydlige del. Der planlægges 
derfor med en zonering af området, således at den sydlige sø i stor udstrækning 
friholdes mest muligt for forstyrrende aktiviteter. Det forventes, at forstyrrelsen i 
den sydlige sø vil være koncentreret omkring stien rundt i kanten af 
projektområdet, som de fleste steder vil have en vis afstand ud til selve søen.  

2.3.11. Klima 

Beregninger viser, at projektet vil reducere udledningen af drivhusgassen 
kuldioxid væsentligt, men samtidigt øge udledningen af drivhusgasserne metan 
og lattergas. Kendskabet til størrelsen af de to sidstnævnte udledninger er noget 
usikker, men metan- og lattergasudledningerne vil i et vist omfang modvirke den 
positive effekt af kuldioxidreduktionen. Beregninger viser, at projektet ud fra en 
samlet betragtning vil have en positiv klimaeffekt.  

Ekstreme vejrforhold vil påvirke forholdene i Søborg Sø. Ved meget høje 
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vandstande i Kattegat, vil der bl.a. kunne trænge saltvand ind i Søborg Sø 
således, at den nordlig sø i perioder bliver mere brakvandspræget. Det er 
vurderet, at dette ikke vil have en negativ indflydelse på projektområdets 
økologiske forhold. Antallet af disse hændelser vil øges hen mod år 2100 som 
følge af klimaudviklingen og den forventede øgede vandstand i Kattegat.  

Ekstrem nedbør vil kunne øge vandspejlet i søen kortvarigt med ca. 20 cm. 
Dette vil give en vandstand på 1,2 meter ved en årsmiddelvandstand på 1,0 
meter. 

Vindstuvning vil kunne ændre vandspejlet fra den ene ende af søen til den 
anden, men kun med få centimeter.  

Samlet set er det vurderet, at påvirkningen fra ekstreme vejrforhold som vind, 
nedbør samt højtvandshændelser ikke er væsentlige. Samtidig er det vurderet, 
at projektet har en samlet positiv effekt i forhold til reduktion af drivhusgasser. 

2.3.12. Andre miljøforhold – støj, lugt, lys, affald og råstoffer 

Området er i dag ikke præget af væsentlige gener fra støj, lugt, lys, da der er 
tale om landbrugs- og naturarealer. Dog kører der af og til landbrugsmaskiner på 
arealerne, en drift der efter genopretningen af Søborg Sø vil blive reduceret. 
Fremtidig kørsel på arealerne vil ske i forbindelse med dyrehold, høslæt samt 
pleje og vedligehold af arealerne og friluftsfaciliteterne. 

De anlægsarbejder, der skal gennemføres for, at søen kan etableres, vil ske 
over en relativt kort periode. I denne periode vil der være nogen støj, etc. fra 
entreprenørmaskiner og lastbiler. Derudover vil der være affald, der skal 
håndteres i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger, etc. Affaldet 
vil blive håndteret efter gældende lovgivning. Efter anlæg af projektet vil generne 
med hensyn til støj, lugt, lys, affald og råstoffer blive endnu mindre end de er i 
dag, hvor de allerede er små. 

 

2.3.13. Trafik 

Ved etablering af søen må det forventes, at der kommer flere besøgende både 
gående, cyklende og ridende, se afsnit 2.3.10. En del af de besøgende til 
området vil komme i bil. Det er forventet, at området indledningsvist vil blive 
besøgt af 50-75.000 gæster årligt, men at dette kan stige til over 100.000 i takt 
med, at der eventuelt kommer flere faciliteter for publikum. Tallene rummer ikke 
kun effekterne af selve naturgenopretningsprojektet, men vil også kunne øges 
med besøgende, der forventes at komme i forbindelse med udviklingen af 
Fredbogårdfondens og Gribskov Kommunes udvikling af ejendommen 
Fredbogård vest for projektområdet.   

Ved et besøgstal på 100.000 årligt forventes omkring 35.000 biler og ca. 200 
busser. 

På Naturstyrelsens arealer planlægges følgende P-pladser:  
- øst for Toftevej nr. 70 etableres 15 bilpladser,  
- ved pumpestationen overfor Søborggårdsvej nr. 60 etableres 10 bilpladser,  
- ved Bygaden syd for Søborg Slotsruin etableres 25 bilpladser og 1 busplads.   
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Derudover etableres der evt. på et senere tidspunkt en P-plads sydvest for 
Bygaden nr. 41 med plads til ca. 25 biler og 1 busplads. Dette areal ejes i dag af 
Søborg Sogn Menighedsråd. Yderligere er der i et vist omfang mulighed for 
parkering ved Fredbogård, Holtvej nr. 40. Viser det sig, at der ikke er 
tilstrækkelig kapacitet med de planlagte P-pladser, vil de evt. blive udvidet. P-
pladserne er vist i Figur 2.12. 

 

Figur 2.12. Forventet placering af P-pladser. Naturstyrelsen ejer arealerne til P-plads ved 
pumpestationen, syd for slotsruinen og ved Toftevej. Arealet vest for Søborg By ejes i dag af 
Søborg Menighedsråd. P-plads ved Fredbogård ejes af Fredbogårdfonden.  

I anlægsfasen skal der køres omkring 20.000 – 25.000 m3 ler, grus mm. til 
området, og i den forbindelse forventes der en øget tung trafik fra omkring 850 - 
1100 lastbiler. Der udarbejdes en trafikhåndteringsplan for den tunge trafik i 
anlægsperioden. Dette sker i samarbejde med Gribskov Kommune. Planen vil 
bl.a. beskrive de veje, der vil blive benyttet, nødvendig skiltning etc.   

2.3.14. Lovgivning herunder tilladelser og dispensationer  

Ud over den tilladelse Miljøstyrelsen skal give i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen 
skal der opnås en række andre tilladelser og dispensationer. Mange skal gives af Gribskov 
Kommune. Det gælder f.eks. godkendelse efter vandløbsloven til nedlæggelse af pumpelag, 
landzonetilladelse efter planloven til f.eks. etablering af P-pladser mv, 

Når søen er etableret vil gældende lovgivning indebære at en række arealer vil blive beskyttet. 
En række arealer vil på sigt udvikle sig til §3 arealer og dermed være omfattet af 
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Naturbeskyttelsesloven.  Søen vil endvidere blive omfattet af en søbeskyttelseslinje på 150 m 
inden for hvilken, der bl.a. vil være restriktioner i forhold til placering af bebyggelse, etablering 
af beplantning mv. i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 

Det forventes, at de fleste af tilladelserne vil blive søgt og behandlet i 2021 samt givet i 2021 – 
2022 inden anlægsarbejderne går i gang. 

2.3.15. Anlægsarbejder  

Projektets anlægsarbejder forventes tidligst udført fra medio 2022. Anlægsfasen 
vil sandsynligvis vare ca. fire måneder, men kan tage helt op til tolv måneder. 
Det kan for eksempel vise sig nødvendigt at opbygge diger gradvist af hensyn til 
sætninger, ligesom nedbør kan forhindre arbejder på den kommende søbund. 
Det er derfor nødvendigt med en fleksibilitet i anlægsfasen. Arbejdet vil foregå 
på hverdage inden for almindelig arbejdstid fra kl. 7 - 18. 

Anlægsarbejdet vil gå i gang, når de nødvendige tilladelser foreligger.  

Anlægsperioden kan deles op i to faser: 

Den første del af anlægsperioden. Forventeligt fra 2022 - 2023 
Her sker de decidere anlægstiltag med jordarbejder, nedrivning, mm.  
Den effektive arbejdstid forventes at være ca. 4-6 mdr. men skal muligvis 
fordeles over en længere periode helt op til 12 mdr. afhængig af 
anlægstekniske forhold, nedbørsforhold, etc. 

Den anden del af anlægsperioden Forventeligt fra 2023  
Her vil søen blive fyldt med vand. Det forventes at tage ca. 2 år (½ - 4 
år).  

Der vil ske en forøgelse af den tunge trafik i området i den del af 
anlægsperioden, hvor der skal køres grus og lerjord til diger og stier i området. 
Som nævnt foranstående vil der blive udarbejdet en trafikhåndteringsplan for 
den tunge trafik således, at generne minimeres.  

Anlægsarbejderne vil være af forholdsvis kortere varighed, hvorfor der samlet 
set ikke forventes en væsentlig påvirkning for områdets beboere. 

Der er 14 ejendomme, hvorpå der skal ske projekttilpasninger som f.eks. 
etablering af nyt spildevandsanlæg, dræn.  

2.3.16. Sammenfatning af miljøpåvirkning 

Genopretningen af Søborg Sø vil få en positiv effekt både på landskab og natur, 
og give en række øgede rekreative oplevelsesmuligheder. Ligeledes vil Søborg 
Slotsruin igen komme til at ligge på en halvø omgivet af vand. 

Projektet vil i mindre omfang kunne påvirke Søborg Kanal ved udløbet fra søen, 
men påvirkningen er periodisk og vurderes ikke væsentlig. Herudover vil et 
mindre antal bygninger og f.eks. spildevandsanlæg blive påvirket og disse vil 
blive sikret. Cykelrute 33 vil blive forhøjet eller omlagt, enkelte veje hæves og 
erosionssikres. 

80 procent af projektområdet anvendes i dag til landbrug. De fleste af disse 



     

 

 

 

 

 

26 
 

 

arealer vil som følge af projektet få en mere ekstensiv driftsform eller helt udgå 
af produktion. De direkte berørte lodsejere modtager økonomisk kompensation 
og/eller tilbydes erstatningsjord gennem jordfordeling. 

Projektet vil skabe et mere varieret landskab med to visuelt adskilte søflader 
omkranset af engarealer, rørskov, moser samt grupper af buske og træer.  

En del af strækningen af cykelrute 33 vil forløbe oven på diget langs 
Landkanalen i den nordvestlige del af projektområdet. Vedrørende forløbet af 
cykelrute 33 i den sydlige del er det endnu ikke besluttet, om det skal følge det 
nuværende forløb ud over den sydlige del af søen eller følge Landkanalen på 
hele strækningen. Forløbet ud over søen vurderes af flere at give en bedre 
oplevelse af søen, mens forløbet langs Landkanalen vil give mere fred til naturen 
i den sydlige del af området. Friluftslivet vil få ændrede vilkår med mulighed for 
stiforbindelse hele vejen rundt om den sydlige sø, hvilket vurderes meget 
positivt.  

Nogle mark- og grusveje i den centrale del af projektområdet vil blive nedlagt 
eller omlagt. Dette vurderes ikke væsentligt, da de områder, de servicerer, vil 
blive oversvømmet.  

Der etableres P-pladser på udvalgte steder, og på længere sigt forventes 
etableret friluftsfaciliteter som fugletårne mv, hvilket vil fremme antallet af 
besøgende. Det forventes derfor, at genopretningen af Søborg Sø vil få stor 
positiv betydning både for lokalbefolkningen og for turismen 

Selve søen bliver en lavvandet sø med vandspejl i kote 1,0 meter og en 
udbredelse på 338 ha. Arealerne omkring søen vil blive en blanding af 
forskellige naturtyper som eng, mose, rørskov i en mosaik. Det vil give et højt 
naturindhold. 

Projektet vil reducere udledningen af næringsstoffer til Søborg Kanal og dermed 
til Gilleleje Havn og Kattegat.  

Som følge af projektet vil flere bilag IV-arter (særligt beskyttede arter) få bedre 
vilkår. Engsnarren er en sjælden fugl, som i dag yngler i den sydlige del af 
området. Den sikres gode forhold på ca. 30 ha med græsarealer med høje urter 
skabt ved f.eks. sent høslæt og ekstensiv græsning. Samtidig sikres den mest 
muligt ro på disse arealer.  

Generelt forventes den samlede biodiversitet i området at blive øget betragteligt. 
De mange sjapvandsområder, den lavvandede sø og de omkringliggende 
engarealer vil være særdeles attraktive for et rigt og alsidigt dyre- og planteliv 
især forventes det, at området vil tiltrække mange forskellige fugle.  

Nogle af de dyr, der i dag er i området, vil ikke få gavn af projektet, for eksempel 
rådyr og hare. Men det skønnes, at forholdene for disse dyr samlet set i 
lokalområdet ikke bliver forringet, idet de naturtyper som disse dyr er tilknyttet, 
også i fremtiden vil findes i det store landbrugslandskab uden for 
projektområdet.  

Projektet vil reducere udledningen af kuldioxid, når arealerne oversvømmes, og 
landbrugsdriften ophører, mens udledningen af metan vil øges. Den samlede 
klimaeffekt er noget usikker, men der forventes en samlet nettotilbageholdelse af 
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klimabelastende gasser. 

I anlægsfasen vil der i begrænset omfang være støjbelastning. I driftsfasen vil 
der være mindre støjbelastning end der er i dag. Det skyldes en mindre 
maskinanvendelse i område som følge af mere ekstensiv drift. Der vil ikke være 
lugtgener hverken i anlægs- eller driftsfasen.  

Samlet set vurderes miljøpåvirkningen af naturprojektet ”Genopretning af 
Søborg Sø” at blive positiv. 

 


