Referat af møde på Ostrupgård den 21 januar 2000 i brugerrådet for Esrum sø
Deltagere:
Niels Madsen, Henrik Axholt ( for Anders Fisker), Bjørn Svendsen, Birgitte Garde, Vagn Ansbæk, Ole Quist Jensen,
Thorleif Romeyke, Kaj Nielsen, Morten Jepsen, Peter Dall og Lars Toksvig

Eneste punkt på dagsordenen var en drøftelse af regionplantillæg nr. 7 til regionplan 1997 med
VVM - redegørelse, udvidelse af svineproduktionen på Esromgaard.
Lars Toksvig redegjorde for distriktets officielle holdning til projektet, nemlig at man på grund af
manglende ekspertise ikke havde bemærkninger til forslaget. Dette havde man meddelt Skov- og
Naturstyrelsen, som videregiver sine bemærkninger til forslaget til Miljø- og Energiministeriet, som
svarer amtet med ministeriets samlede holdning. Ministeriets høringssvar vil blive afsendt mandag
den 24 januar. Der er i ministerium og styrelse bekymring for kvaliteten af VVM redegørelsen.
Generelt var der enighed om, at det rådet især burde tage stilling til var, om forslaget ville medføre
en forringelse af tilstanden i Esrum sø. Gennemgående var det ligeledes, at man ikke fandt
tilstrækkelig sammenhæng mellem VVM redegørelsens analyser og vurderingerne for eventuelle
skadevirkninger på søen.
Flere mente, at VVM redegørelsen ikke godt nok dokumenterer, at der ikke kan ske skader på
Esrum sø, hvis forslaget gennemføres. Ekstra agtpågivenhed burde gælde i dette tilfælde, hvor der
er tale om en A målsat sø, som samtidig er EU habitatområde og EU fuglebeskyttelsesområde.
Morten Jepsen redegjorde for virkningerne af en udlægning af landbrugsjord som SFL- område.
Landmænd i disse områder kan frivilligt acceptere at gennemføre miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger mod støtte fra amtet.
Peter Dall redegjorde for afgrænsningen af søens topografiske opland samt Ferskvandsbiologisk
laboratoriums modelberegninger for søens forøgede kvælstofbelastning.
Medlemmerne Niels Madsen, Henrik Axholt ( for Anders Fisker), Bjørn Svendsen, Birgitte Garde,
Vagn Ansbæk, Ole Quist Jensen, Thorleif Romeyke og Kaj Nielsen vedtog at sende vedhæftede
indsigelse direkte til Frederiksborg Amt. Man enedes om at sende en kopi af indsigelsen til Skovog Naturstyrelsen, hvilket er sket d.d.
Under eventuelt kunne Lars Toksvig afkræfte et rygte, som cirkulerer blandt lystfiskere om, at
distriktet skulle have overvejelser om at genindføre erhvervsfiskeriet på Esrum sø.
Frederiksborg Skovdistrikt den 21 januar 2000

Lars Toksvig
Statsskovrider

