Frederiksborg Statsskovdistrikt
Den 29. marts 1999
Ref. HHO

Referat af møde fredag d. 26. marts 1999 om oprettelse af et brugerråd for Esrum Sø
Mødet blev indledt med en kort præsentation af de tilstedeværende distriktsmedarbejdere hvorefter
de fremmødte præsenterede sig og fortalte, hvem de repræsenterede. jf. nedenstående uddrag af den
rundsendte deltagerliste
Formålet med mødet var at nedsætte et udvalg, der var stort nok til at kunne repræsentere de væsentligste brugerinteresser, der knytter sig til søen - og samtidig så lille, at det kan fungere i praksis.
På forhånd havde distriktet anslået, at 6 - 8 deltagere ville være passende.
De fleste af interesseorganisationerne havde på forhånd aftalt, hvem de ville opstille til udvalget, så
det gik hurtigt at få det sammensat således:
Deltager
Birgitte Garde
Kaj Nielsen
Bjørn Svendsen
Ole Quist Jensen og
Thorlief Romeyke
Anders Fisker
Vagn Ansbæk
Niels R. Madsen
Peter C. Dall (associeret medlem)

Organisation
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommitteer
Lystfiskerorganisationerne
Ornitologerne
Roklubber og sejlklubber
Sørup Havns Bådelav
Friluftsrådet
Miljøskolen på Esrum Møllegård
Kbh. Universitet Ferskvandsbiologisk Laboratorium

Desuden var der udbredt stemning for, at amtet (som vandløbsmyndighed) burde være repræsenteret. Distriktet vil snarest rette henvendelse til amtet om dette.
Der blev fremsat ønske om et særligt brugerråd eller underudvalg for fiskeriinteresserne. Der var
dog enighed om - eller forståelse for, at dette ikke var nødvendigt. Det af lystfiskerne nedsatte
“Kontaktudvalget for Esrum Sø” består stadig og kan, når det er nødvendigt, fungere som et “ad
hoc udvalg”.
Det blev fastlagt, at det netop nedsatte råd fungerer som et underudvalg under brugerrådet. Skovrider Lars Toksvig er formand. Rådets funktion er alene at være rådgivende for distriktet.
Deltagelse i rådet forpligter medlemmerne til at viderebringe forslag og synspunkter fra deres
“bagland” til rådet - og omvendt at orientere “baglandet” om, hvad der er drøftet i rådet og hvad rådet finder frem til.
Der var enighed om, at rådet kan drøfte alle emner indenfor benyttelse og beskyttelse af Esrum Sø.
Distriktet pointerede, at hensigten med at nedsætte et råd netop er at få alle relevante oplysninger og
synspunkter med i beslutningsgrundlaget.

2
Som eksempler på, hvad brugerne kunne tænke sig drøftet i rådet blev nævnt:
Eventuel lempelse af adgangsforbudet i Møllekrogen. Eventuel udvidelse af området med adgangsforbud. Behovet for pleje af fiskebestanden. Evt. muligheder for lystfiskeri efter ål nu, da erhvervsfiskeriet er ophørt. Evt. udsætning af ål.
Det blev besluttet, at dette referat tilsendes alle, som var indbudt til mødet (samt til de fremmødte,
der ønsker det). Sammendraget af amtets fiskeundersøgelse udsendes med referatet.
Distriktet tager initiativ til indkaldelse af rådet.
Ref.: Hans Holbech
Deltagerliste:
Bjørn Svendsen
Ivan Abramowitz
Søren Widding
Niels R. Madsen
Mogens Hansen
Erik Thorsen
Henning Eriksen
Gunner Jepsen
Ole Quist Jensen
Georg Nielsen
William S: Jacobsen
Flemming Tagen
Jørn Mathisen
Vagn Ansbæk
Thorleif Romeyke
Erik Petersen
Kaj Nielsen
Jess Pedersen
Per Søfeldt Jessen
Jørgen Brinch
Peter C. Dall
Ebbe Kannenwirtt
Bjørn Drachmann
Henrik Axholt

Dansk Ornitologisk Forening
Skarvens Venner
Danmarks Naturfredningsforening
Miljøskolen Esrum møllegård
DN lokalkommitte Hillerød/Skævinge
Fiskeringen
Privat
Privat
Fredensborg Roklub
Helsingør Sportsfiskerforening
Kajakklubben Esrum Sø
Sejlklubben Esrum Sø
Danmarks Idrætsforbunds Amtsudvalg
Friluftsrådet i Frb.Amt
Hillerød Sejlklub
Bådejer i Sørup
LF
HLF og Kontaktgruppen
Privat
Danmarks Idrætsforbund og brugerrådet for Frederiksborg skovdistrikt
K.U. Ferskv. Biolog. Lab
DN lokalkommitte Helsingør
Sørup Havns Bådelav

Distriktet var repræsenteret ved
skovrider Lars Toksvig
skovfoged Nic. Jørgensen
skovfoged Ole Andersen
forstfuldmægtig Hans Holbech.

