Frederiksborg statsskovdistrikt

3. september 2001

Referat af møde i brugerrådet for Esrum Sø, fredag 31. august 2001
Deltagere: Anders Fisker, Vagn Ansbæk, Birgitte Garde, Morten Jepsen, Kaj Nielsen, Ole Quist,
Ole Andersen, Hans Holbech, Lars Toksvig
Fraværende: Bjørn Svendsen, Thorleif Romeyke, Niels R. Madsen, Claus Lindegaard.
Inden den egentlige dagsorden orienterede Lars Toksvig om ændringerne af distriktets
administrative struktur:
Ved Nic. Jørgensens afgang er Esrum skovpart nedlagt. Skovfogedstillingen er nedlagt.
Arealerne er delt mellem de 3 tilbageværende skovparter i Gribskov, således:
• landarealerne vest for Gillelejevej og Snevret Skov er overført til Mårum skovpart,
• landarealer mellem Gillelejevej og Esrum Sø er overført til Nødebo skovpart
• Esrum Sø, havnene og Esrum Møllegård er overført til Strøgårdsvang skovpart, skovfoged Ole
Andersen.
Der er på landsbasis oprettet fire salgs- og maskinregioner. Nordsjællands Maskinstation er blevet
en del af den nyoprettede ØstDanmarks Salgs- og Maskinregion, som har til huse her på distriktet.
Der er ansat en ny salgsleder, som skal overtage opgaver såvel fra distrikterne som fra den centrale
styrelse.
Den annoncerede sammenlægning med Tisvilde skovdistrikt er stillet i bero, og kontoret på
Ostrupgård bliver nu udbygget med et antal kontorer og et nyt mødelokale.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Da der ofte går lang tid mellem møderne, bad Hans Holbech om at eventuelle bemærkninger til
referatet blev meddelt snarest efter modtagelsen.
2. Præsentation af skovfoged Jens Ole Andersen, nu også skovfoged med arealansvar for
Esrum Sø.
Ole Andersen har indtil videre kontor på Strøgårdsvang skovpart, og kan træffes på tlf. 48 28 60 30
eller mobil 23 21 53 50. Email: joa@sns.dk
3. Wilhjelmudvalget
Skov- og Naturstyrelsens bidrag til Wilhjelmudvalget om fremtidens natur var udsendt. Drøftelsen
drejede sig hovedsageligt om udpegningen af Gribskov og Esrum Sø til ”større sammenhængende
naturområde” Udvalget havde svært ved af forestille sig, hvad udpegningen vil betyde for søen
bortset fra en evt. "bufferzone" langs bredden.. Om udpegningen kan få betydning for Esrumgårds
ønske om at udvide svineproduktionen er uvist.
Wilhjelmudvalget har forudsat, at der udarbejdes en plan for områdets beskyttelse, forvaltning og
udvikling, og at der nedsættes et rådgivende og koordinerende udvalg til støtte herfor.

4. Eventuelt.

Lars Toksvig konstaterede at bekendtgørelsen for Esrum Sø var forældet og trænger til revision.
Distriktet har dog ikke for nærværende kapacitet til at tage denne opgave op. Københavns distrikt
har søgt Skov- og Naturstyrelsen om ressourcer til at modernisere bekendtgørelsen for Furesøen,
men har ikke fået den ønskede arbejdskraft.
Vagn Ansbæk mente at reglerne for statens søer burde være ens i hele landet.
Morten Jepsen foreslog at medlemmerne kunne komme med input til fremtidige regler for eksempel
ved næste møde. Lars Toksvig syntes at det var en god ide, og vil tage det med på dagsordenen
næste gang.
Ole Andersen orienterede om planerne for renovering af havnemolerne. Arbejdet bliver delt i etaper
over en årrække(efter hvad der opnås bevilling til. Distriktet begynder med indermolen (mod øst) i
Sørup Havn.
Ole Andersen orienterede om et igangværende arbejde med at fastsætte retningslinier for den
fremtidige administration af tilladelser til bådebroer og søbredsikringer.
Ønsker man at etablere en bådebro forudsætter det både, at distriktet som lodsejer giver tilladelse til
det og at amtet giver dispensation efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Retningslinierne fastsættes af amtet i samarbejde med skovdistriktet. Når de er politisk godkendt vil
der blive sendt en orientering til alle søens naboer. Aftalt at amtets udkast rundsendes til
brugerrådets medlemmer, når det foreligger.
Lars Toksvig meddelte at distriktet ikke ville ændre på fiskekortene for det kommende år, men at
der kunne komme en ændring i opkrævningsmåden i et forsøg på at rationalisere arbejdet.
Morten Jepsen fortalte at der i sommer havde været en opblomstring af blågrønalger og at der havde
været badeforbud i ca. 10 dage. Situationen må betragtes som normal med det vejrlig vi har haft.
Frederiksborg amt har på Internettet lavet en "sø-web", hvor Esrum sø har fået sine egne sider.
Hjemmesidens adresse er:
http://www.fa.dk/tekmil/miljo/Vandkvalitet/soewebHome/default_mj.htm
Anders Fisker fortalte at Sørup Havns Bådelaug har søgt Friluftsrådet om penge til en
informationstavle om søens fisk.
Lars Toksvig opfordrede til, at den blev lavet efter skovens designmanual for skilte.
Kaj Nielsen fortalte at fiskerne havde klaget over mangel på aborre.
Anders Fisker berettede om at der havde været problemer med at finde selen til handicapkranen.
Nogle havde oplyst at handicapkranen var forbeholdt medlemmer af Fiskeringen. Selen ligger nu i
Hyttefadet – og er til rådighed for dem, der måtte have behov for den.
Sørup Havns Bådelaug havde overvejelser om at skifte til elspil på slæbestedet, og spurgte om der
var særlige sikkerhedsforskrifter. Lars Toksvig henviste til Arbejdstilsynet.
Morten Jepsen oplyste at arsenforureningen fra giftgrunden på Jespervej bliver fulgt op fra amtet.
Der bliver løbende målt på overfladeafstrømningen, og ved eventuel forurening bliver der foretaget
oprensning. Miljøstyrelsen siger, at der ikke er fare for grundvandsforurening, amtet er ikke
overbevist. Der har i Møllekrogen siden 30-erne kunne konstateres arsenbelastning, men der er
tilsyneladende ikke tendens til en forhøjet arsenkoncentration.
Referat Ole Andersen
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