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1. Præsentation af os, Naturstyrelsen og     
lignende projekter



Morten Elling

ForstkandidatUddannelse: 

Arbejdsmæssig 
baggrund:

Fritid: Økologiske deltidslandbrug

Ida Dahl-Nielsen

Biolog

Større naturgenopretningprojekter især vådområder 
og involvering af mange lodsejere og interessenter. 
Blækspruttefunktion!!



Miljøminister Lea Wermelin







Naturstyrelsen  - natur og friluftsliv

Mange 
vigtige 
naturperler

Tæt på mange borgere



Visionen for Naturstyrelsen 
ændrer sig over årene!!

Personalekonference i næste uge 
med Naturstyrelsens 
medarbejdere 





Naturstyrelsen Nordsjælland

• Arealforvaltningen på ca. 23.000 ha.
• Myndighedsopgaver omkring jagt
• Frø & Genetik
• 50 medarbejdere inkl. elever





Naturnationalpark
Biodiversitetsskov/urørt skov
Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Unesco verdensarv
Søborg Sø
Skovrejsning
Klima- og lavbundsprojeker

Naturstyrelsen Nordsjællands 
fokusområder i 2022



Naturprojekter i hele landet



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



2. Søborg Sø - områdets og projektets 
forhistorie, projektets gennemførelse til 
nu, planen for den resterende 
projektperiode, projektøkonomien, den 
forventede fremtidige drift, økonomi, 
etc.



1. Den landskabelige historie fjord, sø
2. Den afvandingshistorie og projekthistorie
3. Formål med projektet. Afbalancering af hensyn
4. Natur: fugle, fisk, flora mm. Stort sammenhængende naturareal
5. Friluftsliv: stier, fugletårne, fiskeri, sejllads
6. Jordfordeling  og ejerforhold
7. Detailprojektet herunder stier, p-pladser, diger 
8. Tilladelser: miljøkonsekvensrapport, øvrige tilladelser
9. Borgerinddragelse, følgegruppe. Kommunikationsplan
10.Den fremadrettede benyttelse af søområdet
11. Økonomi
12.Evt. 

Søborg Sø. Folkeuniversitetet 
8. Marts 2022



2. 1 – den landskabelige historie



Fra fjord til sø

Mellem 3.000 – 4.700 før vores 
tidsregning
I slutningen af 1500 tallet2023





Oprindeligt en bugt/sø

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

Søborg Slotsruin



Søborg Slotsruin

Statens arealer ved Søborg Slotsruin 
og Mellemholmen med 
Kongshaven.  I alt 10 ha.

Søborg Slot opført i 1100 tallet på en holm
– et kongeslot.
Købstaden Søborg opstod i forbindelse med slottet.
Søborg Slot blev ødelagt under Grevens Fejde i 1543.



2. 2 – Afvandings- og projekthistorie



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)



1945 

Hedeselskabet står for projektet

2 store pumpe i nordenden

Uddybning af grøfter og 
nedlæggelse af rør

Landkanalen graves vest om det 
pumpede område



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



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.



Historik

Dannet i sidste istid
I stenalderen en bred fjord
Oprindelig 4. største sø
i Nordsjælland

Afvanding til landbrugsjord
Jorden sætter sig med tiden

Tidslinje

Genskabelse af en sø

1790 1945 20231870 1993

Videnskabernes selskabs kort 1768



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



2017 sept. Miljøstyrelsen afgør, at projektet skal 
miljøkonsekvensvurderes

2018 marts 1. Borgermøde. Her informeres om 
projektet, ideoplæg og opstart på 
miljøkonsekvensvurdering 

2018 - 2019 Niras udarbejder teknisk rapport

2018 - Jordfordeling starter

2020 Miljøkonsekvensvurdering udarbejdes 
og sendes i høring . 
2. Borgermøde. Virtuelt november

Tidslinje - fortsat



Tidslinje fortsat 
2021 februar Miljøkonsekvensvurdering godkendt. §25 tilladelse givet

juni EU udbud af detailprojektering

september Jordfordeling slut

november Valg af rådgiver til detailprojektering. WSP

2022 Detailprojektering
Afklaring af diverse forhold
Indhentning af diverse tilladelser
Økonomioverslag
Anlægsarbejder udbydes til entreprenører

2023 Anlægsarbejder 
Søen fyldes (kan vare flere år før vandspejlet er 1 m 
Indvielse 

Idag



2. 3 – formål med projektet, 
afbalancering af hensyn, etc.



Hvad går projektet ud på? 
At genskabe Søborg Sø i det oprindelige søbassin

med omkringliggende enge og sumparealer

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



Søborg sø 
kote 1,0 m

(årsmiddelvandspejlskote)

Søareal (blåt) 338 ha
Engareal (grønt/gult) 122 ha
Påvirket areal (farvet) 460 ha

Projektgrænse - pumpelags areal 600 ha



Miljøkonsekvensvurdering

Naturstyrelsens 
vurdering og politik

Projektet faser og mål
Oplæg fra 

Naturrådgivningen

Ideoplæg  til 
1. borgermøde  og 
indkaldelse af ideer

Teknisk rapport

Ekspertgruppe

Følgegruppe

Økonomi

Miljøkonsekvensrapport

Høringsfase inkl. 
2. borgermøde

Tilladelse og vilkår fra 
Miljøstyrelsen 

Kommunens vilkår for 
tilladelser 

Museum Nordsjælland 
og Kulturarvsstyrelsen 

Detailprojektering

Et kæmpepuslespil !!!



Projektdilemmaer – et eksempel

Hvor højt skal vandet stå?
• Skal en bestemt historisk vandstand genskabes? Og kender vi i givet fald 

denne?
• Skal der være samme vandstand i den nordlige og sydlige sø?
• Hvilken vandstand eller størrelse på søen ønsker borgerne? De lodsejere der 

sælger jorden?
• Hvor meget jord vil lodsejerne sælge? Hvor meget har Naturstyrelsen råd til at 

købe?
• Må der komme saltvand ind i søen?
• Bliver vandkvaliteten bedre hvis søen er stor?
• Hvad er bedst for fuglene? Og akvatiske arter som padder og fisk?
• Omfanget og betydning af randarealer ved forskellige vandstande? 
• Har det betydning hvor mange små øer der dannes?
• Er den fremtidige pleje lettere ved en høj vandstand? Græsning? Rørskov?
• Hvor mange ejendomme bliver negativt påvirkede ved de forskellige 

vandstandsscenarier? Omkostninger til afværgeforanstaltninger?



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 460 ha 524 ha 

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

Er afklaret
Kote 1,0 m
er valgt



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

122 ha
eng

460 ha

338 ha
sø

Totalt påvirket areal

140 ha inden for pumpelaget påvirkes ikke af vand 



Visualisering med max rørskov
Rørskov vist på kortet (0 – 1 m dybde) ved kote 1,0 m

vist fra laden ved Ørbakkegård



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 ca 2 år at fylde søen



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

Er 
afklaret

Brakvand er ok – det er også natur!



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

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

Ørredopgang til vandløb sikres bedst 
muligt

Er 
afklaret

Slettemosevandløbet er rørlagt 
og ingen ørredopgang!



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:

– lavere fosforkoncentration end nu
– lavere kvælstofkoncentration end nu 

• I sommerperioden kan der forekomme 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



Miljøfaktorer      

Næringsstoffer til Kattegat via Gilleleje havn:

Nuværende udledning via 
Søborg Kanal

Fosfor – ca. 2,72 tons årligt

Kvælstof – ca. 47 tons årligt

Drivhusgasser: Beregnet nettoreduktion især CO2 reduktion 

Fremtidigt som følge af søens etablering

Fosfor - en reduktion på ca. 0,079 – 0,163 kg fosfor
årligt 

Kvælstof - reduktion på 20 ton om året



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



Bilag IV arter

• Engsnarre – Sikre et areal med høj vegetation og ro

• Flagermus
• Stor vandsalamander



Beskyttede naturområder 

103 ha § 3 arealer i dag

Kun almindelig natur!



Fugle

grågæs

vibeskarv

fiskeørn rørhøg

troldand

trane

DOF 
Caretakergruppe
overvåger allerede 
nu området



Søens fisk
Forventet fiskebestand:

Skalle

Brasen

Suder

Aborre

Gedde

Karpe (findes i Søborg Kanal)

Aborre

Gedde

Skalle

SuderBrasen

Karpe



Stort sammenhængende 
naturområde med få 
ejendomme





Sjapvand her defineret som 
+/- 25 cm vand. 
I alt 89 ha





Vandpåvirket område 460 ha



2. 5 – Friluftsliv: stier, fugletårne, fiskeri, 
sejlads



Planer for et stisystem i 
området for  
gående/cyklende og 
ridende

Eksempler på forskellige 
typer stier:

Regional cykelsti 
rute 33 på dige 
mod nordvest 

Ridespor ved siden af 
cykelsti på diget

Gangbro til fugletårn/skjul

Friluftsliv



Stier - nordvest
Cykelrute 33 

Stien ud på diget langs Landkanalen. 

Fremover ingen sti mellem 
pumpestationen og slotsruinen

Sti på Ørbakkevej (asfalt) bibeholdes

Friluftsliv Er 
afklaret



Stier – syd vest
Cykelrute 33 

Langs landkanalen

Friluftsliv

Sti med broer 
ud over søen??

Er 
afklaret



Friluftsliv. Sti på østsiden

Hele vejen rundt
om 
projektområdet 
ca. 12½ km

Stien 
kommer!
Økonomi?



Sti langs Bygaden/Holtvej

• Søborg Bylaug har spurgt Gribskov Kommune om en sti på 
strækningen fra Søborg By til Ørbakkevej

• Stien er ikke en del af Naturstyrelsens projekt og vi har ikke 
afsat midler til denne

• Trafiksikkerhed mellem Søborg By og Græsted

En strækning 
på ca 1km

Kommunen



Fugleskjul ved Arresø

Fugletårn - fugleskjul
Der ønskes opført 
fugletårn/fugleskjul.

Der er ikke taget stilling til 
placering og udformning

Fugletårn ved Gurre Sø

Friluftsliv
Er ikke 
afklaret



På sigt etableres eventuelt 
faciliteter som: 

Naturlegeplads og bålhytte

Friluftsliv
Faciliteter

Borde, bænke og 
informationstavler 
opsættes



Fredbogård 

Fredbogård ligger med en fantastisk 
udsigt over den kommende Søborg sø 
– og der er direkte stiforbindelse

Yderst velegnet som udgangspunkt for 
et besøg i området

Kommunen 
arbejder 
med dette



Sti ud over søen
• Dæmning og broer

• Betonfundament med I-stålprofil med træbro oven på i egetræ. Ståldele 
varmgalvaniserede. 

• Opholdssteder fx på øer.

• Rævesikker øer. Færiste ?? Evt. låger

• +/- ridende ud over broen
Glat på bro for ridende. 
Der skal være mulighed for at komme rundt i kanten af området.



2. 6 – Jordfordeling  og ejerforhold



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

Lodsejere inden for pumpelaget
63 lodsejere
Frivilligt om lodsejeren ønsker *at sælge, 

*få erstatningsjord 
*beholde og få erstatning for at tåle at det 

bliver vådere



Jordfordeling

Jordfordeling I,II,III og IV
Pumpelagsgrænse 600 ha:

NST areal 488 ha
Privat areal 112 ha 

Hermed er jordfordelingerne 
færdige på Søborg Sø

Naturstyrelsen ejer hele søarealet!



2. 7 – Detailprojektet herunder stier, p-
pladser, diger 



Pkt 4. Detailprojektering

• EU- udbud. Prækvalifikation
• Detailprojektering af anlægsopgaver
• Myndighedstilladelser
• Udbud til entreprenører og valg af 

entreprenører
• Tilsyn



Foreløbig tidsplan



Anlægstiltag:
Pumper slukkes

Er 
afklaret



Anlægstiltag:
Bygninger & veje

Ejendomme/bygninger (14 stk):
• Spildevandsanlæg
• Kældre
• Omfangsdræn

Veje:
• Bygaden – erosionssikring 

(delstrækning)
• Ørbakkevej – hævning og 

erosionssikring (delstrækning)



Anlægstiltag:
Grøfter tilkastes

Grøfter 
tilkastes 
primært af 
sikkerhed for 
kreaturer



Detailprojektering

Hydraulisk model – er ved at være færdig
Forslag til nyt udløb fra søen

Besigtigelse af: diger
broer
drænrør



Udkast til nyt udløb



Anlægstiltag:
Diger ved Landkanalen

Eksisterende diger udbygges 
samt sikres mod 
gennemsivning og erosion 
på udvalgte steder.

Er ved at 
blive 
afklaret

Bredde på cykel/gang trace 250cm skal kunne 
bære en mindre traktor ca. 7 ton
Bredde på ridetrace 150 cm.



Kravspecifikation

P-pladser: Ved pumpestationen
Ved ruinen inkl.  indkørsel
Ved Toftevej/Hillerødvej
Belægning evt. asfalt ved indkørsel, beplantning, sten, plads 
til infotavler, bænk fx ved Toftevej/Hillerødvej, ved, toilet 
ved ruinen? Sti mellem pplads ved Toftevej/Hillerød til sti. 
Hestetrailor? Trucker. Affald

Stier Cykelrute på dige. Bredde og belægning
Cykelrute ud over søen og langs Landkanal mod syd
Sti langs øst.



Stier – syd vest
Cykelrute 33 

Alternativ ud over søen

Friluftsliv      Fugleøer



Trærydning 

Bliver stående 

Bliver fjernet

Fjernes eller går selv ud

Principper:
• Gamle træer bevares
• Udsigtskiler til sø og ruin
• Landskabshensyn (bl.a. stor søflade)

Foreløbigt forslag fra specialestuderende:

Anlægstiltag: Skal 
endelig 
afklares



Trafikforhold
Anlægsfase:
Øget tung trafik – trafikplan

Øget antal besøgende – der 
etableres parkeringspladser:
• Ved pumpestationen

• Syd for slotsruinen

• Evt. vest for Søborg by

• Ved Toftevej/Hillerødvejen

• Ved Fredbogård (ejes af en 
fond)



P-plads ved slotsruinen

Vejens bredde skal kunne rumme både en bus 
og en bil.

Ny tegning over p-pladsen er på vej



P-plads ved pumpestationen

P-pladsen skal placeres inden for 
det lille felt



P-plads ved Toftevej

Her skal være plads til 3-4 hestetrailere. Evt. både ind og 
udkørsel
Hestene skal kunne komme ned til stien omkring søen
Asfalt ved indkørslen til p-pladsen. 4-5 meter ind.
Der kommer nyt kort 
Store sten på midten samt noget beplantning.
Sørg for hæld på p-pladsen så vand løber fra

Bæreevne til hestetrailer



2.8 – Tilladelser: 
miljøkonsekvensrapport, øvrige 
tilladelser



Nødvendige 
tilladelser/dispensationer

• Naturbeskyttelsesloven (§3 og 
beskyttelseslinjer)

• Vandløbsloven
• Planloven
• Byggeloven
• Vejloven
• Matrikulært

Gribskov Kommune

Miljøstyrelsen• Miljøvurderingsloven



/ Miljøstyrelsen / Miljøvurdering af Søborg 
Sø 91

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapport

Høring over miljøkonsekvensrapport + 
udkast til afgørelse

2. Offentlighedsfase (8 uger)

Afgørelse

Idéfase
1. Offentlighedsfase (    30. marts)
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Hvorfor en idéfase?
• Idéer og forslag til indhold i 

miljøkonsekvensrapporten

• Mulighed for at komme med 
kommentarer til selve projektet.

• Tidlig dialog og rettidig omhu

• Vigtigt værktøj for både 
bygherre og myndighed
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Idéer og forslag fra Idéer og forslag fra 
borgere, organisationer, 
myndigheder mv.

Miljøstyrelsens Miljøstyrelsens 
erfaringer fra 
lign. projekter

Naturstyrelsens 
ansøgning (juli 2017)
Naturstyrelsens 
ansøgning (juli 2017)

Kendskab til Kendskab til 
miljøforhold og 
påvirkninger
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Indhold i miljøvurderingen

Hvilken natur 
oversvømmes

Hvilken natur vil 
indfinde sig

Lokale veje i området

Gribskovbanen

Den rekreative værdi 
og friluftslivet

Vandkvalitet i 
Søborg Sø

Områdets hydrologi

Ekstremt vejr

Søborg kanal og vandløb 

Landskabet og den 
visuelle påvirkning

Kulturhistorie og 
arkæologi



Miljøvurdering afsluttet
Miljøstyrelsen er myndighed

Indhold / emner

Søens vandspejlskote
Anlægstiltag
Natur, landskab,  kultur
Friluftsliv og trafik
Overvågning og plejeplan

Miljøkonsekvensrapport
udarbejdet af Naturstyrelsen
357 sider
25 sider ikke teknisk resume



2. 9 – Borgerinddragelse, følgegruppe. 
Kommunikationsplan



Organisering
Søborg Sø



Virtuelle borgermøder.
Genskabelse af Søborg Sø. 
Den 26. november 2020

Miljøkonsekvensvurdering

2. offentlige møde

p.gr.af Corona blev det holdt 
virtuelt

Var ellers planlagt som et 
fysisk møde i Søborg 
Forsamlingshus. 

Her blev 1. offentlige møde 
holdt med 150 deltagere.

Man kan stadig gå ind og se mødet på nettet



Følgegruppe

Nedenstående er inviteret til at deltage:

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

Følgegruppen kan komme med forslag og ideer til div. forhold



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

Kaare Larsen, 
formand for pumpelaget



Åbent landbrug den 15. september 2019



En meget vellykket dag 

800 mennesker  

Stort lokalt engagement

Mange frivillige 
landmænd/lodsejere



2. 10 – Den fremadrettede benyttelse af 
søområdet



Nordlige sø
Zonering med fladefærdsel 
Ud over stier forventes der også skabt 
mulighed for fiskeri og sejllads

Sydlige sø
Sti langs yderkanten af området og evt på 
tværs af området.
Zonering uden fladefærdsel

Fugletårn og andre publikumsfaciliter

Forholdene er blandt andet 
beskrevet i 
Miljøkonsekvensrapporten

Den fremadrettede 
benyttelse/beskyttelse af projektområdet



• Engsnarren sikres areal med højt 
græs især i yngleperioden. 
Min 30 ha

Plejeplan
Fremtidige tiltag: 

• Rørskovens udbredelse 
begrænses til udvalgte 
steder

• Græsning planlægges på 
udvalgte arealer



Forpagtninger og græsning 
– her og nu. 

Aftaler frem til 31.12 2022

Forslag til folde 
fremover på 
Naturstyrelsens
arealer

Allerede nu begynder vi at 
sætte el og vand op i 
forhold til de forventede 
fremtidige folde.

Vi skal have en drøftelse af 
hvordan vi bedst  drifter 
arealerne



2. 11 – Økonomi



Projektøkonomi

Den oprindelige finanslovsbevilling (2018) er på 92,8 mio. kr.
– Rådgivning – 8,5 mio. kr.
– Lodsejererstatninger og erhvervelse af arealer – 73,8 mio. kr.
– Projektledelse – 1,5 mio. kr.
– Jordarbejder, faciliteter og andre anlægsudgifter – 9,4 mio. kr.

Projektet bliver noget dyrere, men vi kender først den endelige økonomi, 
når entreprenører har budt på opgaven!!



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

Traner – forhåbentlig kommer de til 
i Søborg Sø



Havørnen er tilbage 
i Nordsjælland
- ligesom andre store rovfugle

Søborg Sø bliver en unik 
fuglelokalitet!


