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1. Frederiksborg Amts undersøgelse af fiskebestanden i Esrum sø 1997
Konklusionerne af undersøgelsen var udsendt med indkaldelsen.
Der var enighed om, at geddebestanden må være større end undersøgelsens tal viser. I rapporten
nævnes da også, at de anvendte net ikke er velegnede til at tilbageholde store gedder – og at disse
derfor formentlig er underrepræsenteret undersøgelsesresultaterne.
Der var enighed om, at sammensætningen af fiskebestanden ikke giver anledning til plejeindgreb.
Det blev bemærket, at skarverne udøvede en betydelig indflydelse på fiskebestanden. I fiskeundersøgelsen omtales, at de 125 ynglepar i kolonien i 1995 beregnes at have fortæret 16 ton fisk..
Distriktet kunne oplyse, at antallet af ynglepar (= antallet af reder med unger) har været stigende
150 par i 1996, 394 par i 1997, 544 par i 1998 og 622 par i år. Tendensen til stagnation eller fald i
bestanden på landsplan har således ikke vist sig her.
Det blev oplyst, at det er planen at gentage undersøgelsen af fiskebestanden med ca. 5 års mellemrum.
2. Konsekvenser af erhvervsfiskeriets ophør
Ålefiskeriet var i mange år det økonomiske grundlag for ålefiskeriet. Derfor var der forbud mod at
lystfiskere fangede og ilandbragte ål.
Efter at erhvervsfiskeriet nu er ophørt, er distriktet indstillet på at ophæve forbudet mod ålefiskeri.
Distriktet vil dog fastholde forbudet mod selvfiskende redskaber. ”Åbningstiden” fastholdes også.
Der blev stillet spørgsmål ved restriktionerne for antallet af stænger pr. båd. De nuværende bestemmelser lyder på højst to liner med orm/agnfisk og højst tre liner med kunstagn.
Distriktet oplyste, at det hidtil er fortolket som 2 + 3 liner.
Det blev foreslået at lempe denne bestemmelse, så den alene går på antallet af stænger/liner pr båd
– uanset den anvendte agn. Distriktet vil overveje dette.
3. Færdslen på søen
Distriktet kunne oplyse, at antallet af motortilladelser nu var færdigforhandlet med lystfiskerne
(Kontaktgruppen Esrum Sø).
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Aftalen betyder, at lystfiskerforeningernes tilladelser til sejlads med benzinmotor er blevet forlænget til udgangen af år 2005 på vilkår,
- at det samlede antal foreningsbåde med benzinmotor ikke øges.
- at der kun må anvendes støjsvage, vandkølede motorer.
- at der indenfor en afstand af 100 meter fra land maksimalt må sejles 2 knob.
- at lystfiskerforeningerne skal gennemføre forsøg, hvor en eller to både udstyres med el-motor
(dog under forudsætning af, at foreningerne udefra kan opnå støtte til forsøget).
Private benzinmotortilladelser er forlænget samme vilkår mht. motortype og maksimal fart og for
samme periode (en del ældre tilladelser er dog uden ophørsdato).
Det blev påpeget, at der også sker en betydelig udvikling af benzinmotorer, så de sviner og larmer
mindre. Inden udløbet af forsøgsperioden kan det derfor tænkes, at nye benzinmotorer vil være lige
så ”miljøvenlige” som elmotorer.
Der blev spurgt til fjernelse af gamle bundgarnspæle.
Distriktet oplyste, at alle pæle og rester af knækkede pæle – så det har kunnet konstateres – er fjernet. Hvis man finder en pælerest, bedes man afmærke den og give distriktet besked hurtigst muligt.
Det blev oplyst, at brugere af udlejningsbåde af og til sejler ind i reservatet. Det blev foreslået, at
udlejeren skulle indskærpe, at det ikke er tilladt.
Distriktet oplyste, at bådudlejeren allerede er instrueret om at instruere sine lejere om dette. Distriktet vil overveje om afmærkningen kan forbedres.
4. Fuglereservatet i Møllekrogen
Fugleforekomsterne i reservatet er gennem årene blevet registreret af Johs. Bang og senere af Arne
Olesen, som har udarbejdet en årlig rapport. Rapporten for 1998 er endnu ikke kommet.
Brugerrådet mente, at det var ønskeligt at registreringen fortsatte
Der blev spurgt til reglerne for jagt i reservatet, da der var hørt skud derfra.
Distriktet oplyste, at der ikke bliver drevet jagt i reservatet. Der ligger imidlertid en privatejet sø
umiddelbart op til reservatet, hvor der må drives jagt.
5. Kystsikring og bådebroer
Distriktet oplyste, at indholdet af nye tilladelser til anlæg af bådebroer i Esrum Sø er ændret. Der er
tilføjet en bestemmelse om, at tilladelsen først er gyldig, når amtet har givet tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens §3 samt Planlovens §35. (Tidligere har distriktet blot meddelt tilladelse som ejer
af søen.)
Det er fastholdt, at broer skal bygges af træ – og tilføjet at der ikke må anvendes trykimprægneret
træ.
Den årlige afgift er hævet til 500 kr. (januar 1999-niveau) og bliver fremover pristalsreguleret.
Distriktet har tidligere i nogle tilfælde givet tilladelse til at etablere en kystsikring ved udlægning af
natursten. Anmodninger om kystsikring henvises nu til amtet.
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6. Eventuelt
Morten Jepsen orienterede om, at der er foretaget en palæolimnologisk undersøgelse af sedimentet i
Esrum Sø. Et resume af undersøgelsesresultaterne blev omdelt på mødet.
Anders Fisker efterlyste de gældende regler for bundmaling. Der blev henvist til Miljøstyrelsens
bekendtgørelse.
Der blev spurgt til konsekvenserne af udpegningen af søen som EF-habitatområde.
MJ oplyste at det – meget forenklet sagt – betyder, at man ikke må gøre noget, der forringer tilstanden i området, samt at tilstanden ikke må ændres uden tilladelse fra amtet.
Distriktet efterlyste rådets holdning til dykningstilladelser.
Man mente ikke, at der med den nuværende frekvens er noget problem.
Windsurfing opleves ikke som et problem, hverken af distriktet eller af rådets medlemmer. I øvrigt
indtrykket at interessen for at surfe på søen er aftagende.
Der blev spurgt til udsivning fra giftgrunden i Stenholt Vang.
Distriktet kunne oplyse at denne sag nu henhører under amtet, men at der ikke (distriktet bekendt)
er nogen udsivning af betydning. Morten Jepsen ville undersøge sagen.
Ref HH

