Frederiksborg statsskovdistrikt

2. september 2002

Referat af møde i brugerrådet for Esrum Sø, fredag d. 23. august 2002
Deltagere:
Anders Fisker, Sørup Havns Bådelaug
Vagn Ansbæk, Friluftsrådet
Birgitte Garde, Danmarks Naturfredningsforening
Kaj Nielsen, Lystfiskerorganisationerne
Bjørn Svendsen, Ornitologerne
Ole Quist Jensen, Roklubber
Bodil Aavad Jacobsen, Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen
Jens Kjøller, Sejlklubber (stedfortræder for Børge Østergaard)
Lars Toksvig, Jens Ole Andersen og Birthe Nygaard, Frederiksborg Statsskovdistrikt
Fraværende:
Niels R. Madsen, Miljøskolen på Esrum Møllegård
Claus Lindegaard, Københavns Universitet
Nyt medlem for Sejlklubber: Indledningsvist blev det meddelt, at Børge Østergaard, Rønnevej
8, 3480 Fredensborg, har overtaget posten efter Thorleif Romeyke. Ved dette møde var Børge
Østergaard dog erstattet af Jens Kjøller.
ad punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
ad punkt 2. Retningslinier for godkendelse af broer og søbredsikring
Som bilag til punkt 2 var udsendt udkast af brev til Esrum Sø’s naboer om broer, anlæg og
bredsikring tilligemed vejledende retningslinier for broer og bredsikring ved Esrum Sø. Materialet er udarbejdet af Frederiksborg Amt og Frederiksborg Statsskovdistrikt.
Søen og bredzonen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.
De anlæg, som i dag er lovlige, vil distriktet ikke kræve ændret. Skal der derimod opføres nye
anlæg, skal der sendes ansøgning til Frederiksborg Statsskovdistrikt, som så i givet fald normalt vil være villig til at dispensere til opførelse af anlæg, der overholder de nye retningslinjer. Der skal samtidig sendes ansøgning til Frederiksborg Amt.
Ensartetheden i anlæggene blev diskuteret. Der er i dag foreninger og klubber, der har særlige
behov til et anlægs udformning (pontonbro eller lignende). Det blev slået fast, at distriktet også fremover vil være fleksibelt i forhold til disse særlige behov.
Reglerne blev godkendt og informationsarbejdet kan begynde.
ad punkt 3. Drøftelse af eventuelle ændringer i reglerne for fiskeri på Esrum Sø
Ole Andersen fremlagde nogle ændringsforslag til regler for fiskeriet.
Det blev foreslået at tillade fiskeri fra bredden og fra is, således at det kun er fiskeri fra båd
der kræver fiskekort. Der var i rådet bred enighed om forslaget.
Det blev foreslået at give fiskeriet frit døgnet rundt, foreløbig i en 2-årig forsøgsperiode. Der
var også bred enighed om dette forslag.
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Det blev i fortsættelse af ovenstående foreslået at motordrevne fartøjer også kunne sejle døgnet rundt. Dette forslag mødte bred modstand, kun Kaj Nielsen var for forslaget. Modstanden
var begrundet i ønsket om stilhed på og omkring søen. Det blev påpeget, at på stille aftener
kunne en båd med påhængsmotor høres meget langt fra søen. Kaj Nielsen var enig i, at det var
støjen, der var problemet.
Kaj Nielsen bad distriktet rykke styrelsen for svar på fiskeklubbernes forslag til forsøg med
elmotorer, hvilket distriktet lovede at gøre.
Samtidig anbefalede Rådet, at der landsdækkende blev sat krav for, hvor meget en motor
måtte støje.
Kaj Nielsen foreslog at det gamle regelsæt fik et redaktionelt løft med hensyn til, hvad der var
tilladt. Ændringerne blev aftalt på mødet. Reglerne vedlægges referatet, og kan tillige ses på
distriktets hjemmeside.
ad punkt 4. Orientering om overvågning af evt. forurening fra den tidligere imprægneringsanstalt i Stenholt Vang
Bjørn Svendsen har overfor distriktet rejst spørgsmålet om forurening i søen stammende fra
ovennævnte imprægneringsanstalt.
Distriktet har videresendt forespørgslen til amtet. Bodil Jacobsen kunne oplyse følgende om
Stenholt Imprægneringsanstalt:
•
•
•

Forurenet sediment har tidligere været bortgravet fra vandløb
Miljøstyrelsen og amtet er uenige om, hvorvidt der sker forurening af grundvandet under
imprægneringsanstalten. Miljøstyrelsen siger nej.
Nyt moniteringsprogram til belysning af udsivning via vandløb planlægges inden for de
nærmeste år.

Kaj Nielsen spurgte, om der var foretaget en ny analyse af tungmetalindholdet i fiskene i Esrum Sø. Dette var ikke tilfældet.
ad eventuelt
Vandstanden i Esrum Sø. Amtet oplyste, at der var givet afslag på en ansøgning om at sænke vandstanden i Esrum Sø. Distriktet sørger for så vidt muligt at overholde de gældende flodemål, men en regulering er vanskelig på grund af den store indflydelse fra nedbør og fordampning.
Gennemstrømning i Esrum Å. Anders Fisker satte spørgsmålstegn ved, om fraløbet fra søen
var godt nok. Han mente ikke, at gennemstrømningen i Esrum Å var så optimal, som den
kunne blive, hvilket kunne ligge i en manglende vedligeholdelse af åen. Vedligeholdelsen
forestås af amtet i henhold til gældende regulativ. Amtet oplyste, at regulativet for åen bliver
overholdt.
Esrum Sø med i Planlægning for det åbne land. Amtet har netop startet arbejdet med en ny
delområdeplan, hvori Esrum sø indgår. Amtet arbejder med planlægning for det åbne land
(kultur/natur). I første omgang handler det om at indsamle mere viden. Lars Toksvig oplyste,
at såfremt distriktet får en henvendelse, vil den blive behandlet i Brugerrådet.
Overvågning af Esrum Sø. Bodil Jacobsen oplyste, at amtet netop har afrapporteret sin undersøgelse af søen i 2001. Søen levede op til sin målsætning for kvælstof og sigtedybde, kun
for fosfor var der stadig problemer. På amtets hjemmeside findes et notat om overvågningen
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af Esrum Sø. Der er i øjeblikket en stor algevækst. Tillige er der i år konstateret tilstedeværelsen af ikter.
Brug af Esrum Sø og Grib Skov. Distriktet roste Fiskeringen for deres samarbejde og konsekvente reaktion i forbindelse med 2 medlemmers teltslagning ved Kongens Bøge og dårlige
opførsel overfor distriktets personale, samt efterfølgende fiskeri i fuglereservatet i Møllekrogen. De er nu ekskluderet af Fiskeringen.
Grundejerforeningerne ønsker repræsentant i Brugerrådet. Distriktet har fået en henvendelse fra formanden for Vejlauget Pramvejen, som ønsker, at der udpeges en repræsentant for
samtlige grundejerforeninger ved søen som medlem af Brugerrådet. Brugerrådet vedtog at gå
ind for forslaget.
Distriktets hjemmeside. Ole Andersen har ansvaret for distriktets hjemmeside og ser meget
gerne, at siden bliver kommenteret af brugerrådsmedlemmerne. Brugerrådets egen side ligger
på adressen: http://skovognatur.dk/frederiksborg/drift/Brugerraad_Esrum_So.htm.
Referent: Birthe Nygaard

-3-

