
 

 

  

Referat fra Søbrugerrådsmøde for Esrum Sø d. 3. marts 2022  
  
Deltagere: 
Jens Bjerregaard Christensen (formand), Naturstyrelsen 
Bjørn Aaris-Sørensen, Naturstyrelsen 
Jens Prom, Danmarks Naturfredningsforening 
Ib Guldager, Lystfiskeriforeningen (Online) 
Bjørn Svendsen, Dansk Ornitologisk Forening 
Claus Bo Jensen, Kajakklubben Esrum Sø 
Anders Fisker, Sørup Havns Bådelaug (Formand) 
Ole Olesen, Sørup Havns Bådelaug (Næstformand) 
Lotte Rye Vind, Fredensborg Kommune 
Andreas Jarløv Busch, Helsingør Kommune 
Christian Lundberg, Gribskov Kommune 
John Flyvbjerg, Region Hovedstaden (Online)  
Kristian Søgård, Hillerød Kommune 
Michael Krejberg, Hillerød Sejlklub (Næstformand) 
Ole Birch, Bådfarten Esrum Sø 
Lene (Fændrikhus) 
Poul Eisenhardt, Fredensborg Roklub 
 
Andrea og Amalie (studerende fra KU) 
 
Fraværende: 
Michael Holst, Friluftsrådet 
Vakant, Grundejerne langs søen 
Carl Bruun, Nordsjællands Landboforening (og Nationalpark Kongernes Nordsjælland) 
Ditte Galsgård, Miljøstyrelsen 
Hans Egon Møller, Sejlklubben Esrum Sø 
Kirsten S. Christoffersen, KU – Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
 
 
 
  
Referat  
  

 Velkommen til Michael Holst (fraværende) fra Friluftsrådet som afløser Boris 

Damsgaard. Og velkommen til Ditte Galsgård (fraværende) fra Miljøstyrelsen, som 

afløser Morten Jepsen.  

 

 Gæste-oplægsholder John Flyvbjerg fra Region Hovedstaden fortalte om status for 

projektet vedr. Collstropgrund-forureningen. Staten har afsat penge på Finansloven til 

arbejdet med rensning af 10 store forureningsgrunde/områder i DK. Et af disse 

områder er arealet ved den tidligere træ-imprægneringsfabrik Collstrop A/S, som lå 
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ved siden af den nuværende naturlegeplads Eghjorten. Pengene skal dække 

forundersøgelser, som skal afdække mulige løsninger til at stoppe udsivning af særligt 

arsen fra grunden til de omkringliggende vandløb og grøfter. Naturstyrelsen er 

lodsejer, og deltager i den følgegruppe, som Regionen har nedsat ifm. 

undersøgelserne. Søbrugerrådet vil blive orienteret i arbejdet på de kommende 

møder. 

 
Forureningen har en så stor udbredelse på den tidligere træimprægneringsgrund, at 

jorden ikke bare kan graves bort. I stedet arbejdes der med en løsning, der binder 

forureningen hårdere i jorden så udvaskning undgås. Forskellige former for jernpulver 

kan f.eks. binde arsen i jorden. Det vil imidlertid tage nogle år at udvikle en egnet 

metode. Derfor vil regionen på den korte bane etablere en afskæring af forureningen i 

form af dræn eller lignende, som opsamler det forurenede grundvand, der siver ud fra 

grunden. 

Sideløbende med projektet foregår en stor del forskning for at blive klogere på 

fremtidige hændelser.  

Der løber ikke arsen ud i Esrum Sø. Der er konstateret arsen i nogle jordlag og i 

enkelte grøfter nord for Hillerødvejen, men ellers er det koncentreret på selve 

Collstrupgrunden. 

 

  

 Bordet rundt: 

 

Hvad optager medlemmerne nu: 

 

Danmarks Naturfredningsforening:  Jens Prom – Fredningssagerne omkring søen 

optager DN lige nu. Søbadet i Fredensborg er man ikke glad for. Mineslyst-projektet 

støtter DN op om. 

 

Lystfiskeriforeningen: Ib Guldager – Har oplevet et øget medlemskab under Corona, men 
ser en mindre tilbagegang nu efter samfundet åbner op igen.  

  

Faciliteterne bliver brugt flittigt og man oplever et godt samarbejde med de øvrige 
foreninger på havnen 
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Har startet et samarbejde med Junior Rangers om at formidle information omkring 
lystfiskeri på søen. 

  

Set i lyset af dialogen omkring skarvregulering med Miljøstyrelsen er man interesseret i at 
høre mere om skarvbestanden og skarvernes indvirkning på bestanden af fisk i søen. 

 

 

Dansk Ornitologisk Forening: Bjørn Svendsen – Esrum søsti-projektet og fredningerne 

har fyldt meget hos DOF. DOF er tilfredse med afgørelsen om, at man ikke vil gå videre 

med det stiforløb rundt om søen som har været skitseret. Fuglene ved Esrum Sø har det 

godt. Møllekrogen rummer de fleste fugle i søen, og tjener et godt formål som 

beskyttelsesområde. Færdslen på søen stiger, men det truer ikke fuglelivet som det ser ud 

nu.  

 

Fredensborg Roklub: Poul Eisenhardt – Afventer sæsonstart til april. Corona har 

desværre reduceret medlemstallet fra 220 til 170. 

 

Kajakklubben Esrum Sø: Claus Bo Jensen – Drømmer om en ”normal” sæson uden 

brand og corona. Der har været en lille stigning i medlemstallet. Der er blevet roet 

69.500 km i 2021.  

 

Sejlklubben Esrum Sø: Hans Egon Møller – fraværende. 

 

Hillerød Sejlklub: Michael Krejberg – Har haft et par hårde sæsoner. Satser på en god 

sæson i 2022. Er tredoblet i medlemstal til 110 medlemmer. Stor juniorafdeling bl.a. 

Har et godt samarbejde med de øvrige klubber i søen. 

 

Sørup Havns Bådelaug: Anders Fisker – Alt er vel i havnen. Har i år været 

administratorer i 25 år for Naturstyrelsen. 20. august er der jubilæum og der udgives en 

bog om Sørup Havns Bådelaug gennem tiden. Bådelauget vil lægge op til at havnen 

fredes. Elmotorerne vinder indpas i lystfiskerforeningerne, og der er venteliste på 25 

pladser i havnen. Mineslyst er på dagsordenen i lauget. 
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Friluftsrådet: Michael Holst – Fraværende. 

 

Grundejerne langs søen: Vakant – Naturstyrelsen undersøger hvem, der eventuelt kan 

repræsentere grundejerne. 

 

Bådfarten Esrum Sø: Ole Birch – Åbner 7. maj med festivitas (opera og balletdans). Er 

ved at renovere agterdækket på den store båd Viking. 10 års jubilæum i Fændrikhus 

d. 20. maj. Har inviteret skovrider Jens Bjerregaard og tidligere skovrider Lars Toksvig 

til åbning sammen med 17 tidligere beboere af Fændrikhus som bådfarten har fået 

kendskab til. Har fået installeret luft-til-vand-pumpe i stedet for oliefyr. 

 

KU, Ferskvandsbiologisk Laboratorium: Kirsten S. Christoffersen – fraværende. 

 

Hillerød Kommune: Kristian Søgaard – Har lavet vandløbsprojekter i tre vandløb i 

sydenden af søen. Bramerholmbækken har fået hjælp til en genindvandring af ørred ved 

en udsætning som viser lovende resultater. Følstrup Bæk (og Egelundsbækken) og 

Bramerholmgrøften (vandområdeplanprojekter) er blevet restaureret.  

 

Fredensborg Kommune: Lotte Rye Vind – Søbadet skal politisk drøftes i forhold til om 

det skal være et havbad ved Øresundskysten eller et søbad i Esrum Sø. Det er ikke 

besluttet endnu. Kongebroen skal renoveres med et nyt trædække. Fredensborg 

Kommune er ikke for en fredning rundt om søen. Skal pga omkostningerne i fbm 

erstatninger gå om i Klagenævnet. 

 

Helsingør Kommune: Andreas Jarløv Busch – Kobækken vil man gerne restaurere. 

Projektforslag er meldt ind til vandplanerne. Skovlundevandløbet er også meldt ind til 

vandområdeplanerne, da man ønsker at åbne den nederste rørlagte strækning. 

 

Gribskov Kommune: Christian Lundberg – Odderplatform (fotofælde) bliver sat ud i 

Esrum Å ved søens udløb (samt flere andre steder i Nordsjælland). Odderne skal 

overvåges intensivt i de næste tre måneder. 
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Fredningen har også været behandlet i kommunen. Esrum Å genslyngningsprojektet er 

genoptaget i samarbejde med NST og nationalparken. 

 

Nordsjællands Landboforening (og Nationalpark Kongernes Nordsjælland): Carl 

Bruun – fraværende. 

 

Miljøstyrelsen: Ditte Galsgård – fraværende. 

  

 Naturstyrelsen orienterede: 

 Renovering af bro og stemmeværk ved Sølyst er udført 

 Samarbejdsprojekter med Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Esrum Å 
genopretningsprojektet er fortsat i gang. Nationalparken har fået 
tovholderrollen. Er pt ved at få opdateret forundersøgelsesrapporten lavet af 
Niras i 2007. 

 Skarv-tælling 
 
 
 

Skarvbestanden     

år 2020 2021 

Arresø 73 114 

Esrum Sø 278 284 

Bøgholm Sø øen 141 154 

Bøgholm Sø halvø 489 530 

Bondedam 65 92 

     

Hellebæk i alt 695 776 

 
 

 Broer og publikumsfaciliteter. Naturstyrelsen har fået en bevilling i år til at 
renovere/udskifte broerne i Esrum Sø. Færgefarten i Esrum Sø vil bidrage til 
projektet i forhold til broen ved Fændrikhus. 

 

 Eventuelt  

Naturstyrelsen og mødedeltagerne drøftede emner og blev informeret om mink, 

skarvregulering, urørt skov, fiskeørne kamera, stilleliv ved Nødebo Holt, havørnene har det 

godt, naturnationalpark og dyrehold, friluftsliv (uorganiseret/organiseret), hunde 

 Dato for kommende møde 

Torsdag d. 2. marts 2023 


