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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
KN Mente ikke at det er rigtigt at SU er en lukket forening, som AF fremførte på sidste møde. Alle 
kan blive medlem af en af de tilsluttede foreninger og derigennem benytte SU´s både. 
 

2. Orientering om Collstrupgrunden 
Med indkaldelsen var udsendt en artikel fra Samvirke om forureningen på Collstrupgrunden som 
belaster Esrum Sø med bl.a. arsen. PAR fra Region Hovedstaden orienterede om behandlingen af 
sagen i Frederiksborg Amt siden 1987. Grunden og det sekundære grundvand er stærkt forurenet af 
den tidligere træimprægneringsvirksomhed. Forureningen er desuden målt i grøfter og vandløb 
mellem grunden og Esrum Sø, samt i Møllekrogen i selve søen. Der er tillige målt på prøver af fisk, 
som dog ikke udviste signifikant forskel fra tilsvarende prøver af fisk i Gurre Sø og Arresø. En 
datering af sedimentkerner i Møllekrogen viser at arsenindholdet hovedsageligt er aflejret under og 
efter imprægneringsvirksomhedens driftsperiode. Det er beregnet at der ligger 35 tons arsen på 
grunden og at der er ca. 100 kg arsen i Møllekrogens sediment. 
 
Den forurenede grund ligger uden for drikkevandsinteresseområde (OSD) og bebyggede områder 
og har derfor ikke været prioriteret til rensning. Rensning af grunden vil være meget bekosteligt. 
 
JBC spurgte om det er regionen der har til opgave at tage sig af den forurenede grund. 
 
PAR svarede at regionens indsats er fastlagt efter jordforureningsloven. Man prioriterer 
forureninger i OSD-områder og beboelser højest. Det er muligt at der kommer en ny OSD-
afgrænsning med den nye indsatsplan. 
 



BG spurgte om der er andre regelsæt end OSD. 
BAJ svarede at bekendtgørelse 1669 om udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet stiller krav 
til søvandets indhold af bl.a. arsen og at de formentligt ikke er overskredet. Der er ikke i øjeblikket 
nogen systematisk overvågning af vandkvaliteten i Esrum Sø. 
 
KN fandt det skræmmende at der lækker giftige stoffer ud i søen og at ingen gør noget. 
 
PAR mente man skulle fæste mest lid til Vandrammedirektivet og henviste til at staten har taget lidt 
hul på de danske ”megasites” med oprydningen i Kærgård Klitplantage. 
 
BAJ var enig i at der bør måles Arsen og tungmetaller i søvandet. Forureningen er ikke beskrevet i 
basisanalysen til første generations vandplaner, men vil sikkert komme med i opfølgningen. 
 
?spurgte til giftigheden for planterne i søen 
 
PAR svarede at i litteraturen var det anført, at selv baggrundsniveauer af Arsen i søvandet var med 
til at bestemme sammensætningen af algearterne. 
  
CB spurgte om ikke det blot er et spørgsmål om tid før arsenforureningen også kan måles i det 
primære grundvandsmagasin. 
 
PAR bekræftede dette og tilføjede at den burde være nået det primære magasin nu. 
 
Det blev påpeget, at der mangler analyser af Cu Cr i sedimentet i Esrum Sø, fordi undersøgelserne 
havde concentreret sig om Arsen, da det var det mest mobile af tungmetallerne og den største 
forekomst på imprægneringsgrunden. 
 
JBC fandt det bekymrende at forureningen ikke overvåges grundigere, og at man ikke pba resultatet 
fra 2006 havde fundet anledning til opfølgende målinger i 2007. 
 

3. Orientering om: 
 Stiprojektet omkring Esrum Sø 

OA orienterede om status. Fredningsnævnet har besigtiget og forhåndsgodkendt stiforløbet. 
Afgørelsen er påklaget. Der afventes en række afgørelser fra Naturklagenævnet, Vejdirektoratet, 
Taksationskommissionen og kommunerne. 
 
Distriktet påbegynder en strækning i Tisvilde Hegn. 
 

Renoveringen af Sørup Havn 
OA beskrev projektet. Distriktet er enig med Sørup Havns Bådelaug om projektet. Vores konsulent 
er NIRAS og entreprenøren er Aarsleff. Arbejdet påbegyndes allerede før jul og skal være færdigt 
1. april 2008. Entreprenøren informerer naboerne om evt. gener i form af støj og mudder inden de 
går i gang og de skal feje hver dag når der er jordarbejde. 
 
Renoveringen giver blandt andet 8 bådpladser ekstra, samt bedre forhold for kano og kajak roere. 
Arbejdsmarkedets Feriefond bidrager økonomisk til projektet, men der er i det nuværende projekt 
ikke råd til et nyt hus på Fiskerens hjørne. Sørup Havns Bådelaug arbejder på selv at finde 



finansiering til et nyt hus. Der blev vist en tegning af det ønskede hus. Vi glæder os til at komme i 
gang og er sikre på at det bliver godt. 
 

Reparationer ved Esrum Møllegård 
Det har været nødvendigt at reparere betonen hvor åen løber under møllen. I den anledning har 
søafløbet været droslet ned og åen ledt i omløbet uden om møllen. Arbejdet forsætter til foråret. Der 
lukkes så meget vand ud af søen som muligt. 
 
HL nævnte at borgere nedstrøms Møllegården havde været glade for vandspejlsfaldet under 
neddroslingen og at en bedre styring af søens flodemål er ønsket. 
 
JBC svarede at distriktet vil invitere kommunerne med i det samarbejde man har med DHI om en 
bedre model for flodemålsstyringen. 
 
 

4. Sagsbehandling vedr. broer og bredsikring 
Distriktet har fastholdt den praksis der har været beskrevet i amtets vejledende retningslinier fra 
2002, som har været udsendt til alle naboer til søen. Formålet er en ensartet harmonisk udformning 
af broer og bredsikring. 
 
Anlæg af nye broer skal ansøges distriktet og hovedrenoveringer betragtes som ansøgning om ny 
tilladelse. Fredningsnævnet skal ind over alle ansøgninger om opførelser og renoveringer ud for de 
fredede områder. Sager om bredsikring videresendes til kommunerne. Det er målet at der skal være 
en personlig aftale om alle eksisterende broer. 
 
OA viste en række fotos med eksempler, både positive og negative. 
 
Fredensborg Kommune har vedtaget at videreføre amtets retningslinier fra 2002. Helsingør 
Kommune anvender samme retningslinier.  
 
BG udtrykte at det er godt at skovdistrikt og kommuner fastholder en stærk opmærksomhed på 
disse sager. 
 

5. Sejlads med motorer 
JBC gennemgik distriktets oplæg til retningslinier for sejlads med motorer, som der er opnået 
konsensus om gennem tidligere drøftelser i søbrugerrådet og gennem særskilte forhandlinger med 
lystfiskerne.  
 
Hovedprincipperne er at brug af elmotorer er givet fri og at særskilte tilladelser til støjsvage 
benzinmotorer kan gives til søsportsklubbernes følgebåde, samt at åbne lystfiskerforeninger får 
mulighed for et antal foreningsejede støjsvage benzinmotorer. 
 
Lystfiskere mm. og private vil få 3 år til at udfase gamle motorer. Der forventes at antallet af 
motortilladelser på Esrum Sø vil falde fra nuværende 72 til ca. 40 i det lange løb. 
 
CB fandt det ikke rimeligt hvis private bådejere ikke kan benytte samme standard af motorer som 
foreningerne. 
 



WJ mente at man burde lave støjmålinger og lade det komme an på det. 
 
AF fremførte at de motorer der skal godkendes, skal være fastmonteret, så man er sikker på at de 
ikke bliver udskiftet med private motorer og at der skal være et maksimumantal pr. forening. 
 
JBC svarede at distriktet har tillid til at man vil følge reglerne og kun sejle med foreningsmotorer og 
forventede ikke, at det vil blive nødvendigt at regulere maksimumantal, da det vil være relativt dyrt 
at anskaffe og vedligeholde flere motorer end der er brug for. JBC mindede afslutningsvis om, at 
udgangspunktet for distriktet var 0 benzinmotorer overhovedet, så det fremlagte oplæg er en åbning, 
som distriktet mener, vil tilgodese såvel målet om stilhed i naturen, som de mest nødvendige behov 
for motorsejlads. 
 
Beslutningen vil blive meddelt alle der i dag har motortilladelse, når den har været fremlagt i 
distriktets brugerråd. 
 

6. Idefasen til de nye Vand- og Naturplaner. 
Idefasen kører på fuld kraft frem til jul og alle opfordres til at bidrage nu. Flere af de 
tilstedeværende organisationer og kommuner tilkendegav at man var i gang hermed. 
 
CB fremhævede at man kunne opfordre til en indsats over for Collstrupgrunden ind i den 
forbindelse. 
 
BAJ Svarede at det det ville være en mulighed, men at man er opmærksomme på sagen i 
Miljøcenteret. 
 

7. Nyt om Arresø 
Udskydes til næste møde 
 

8. Eventuelt 
WJ havde hørt at der arbejdes med et fredningsforslag i nordenden af søen. 
 
BG svarede at det er på forberedelsesstadiet og primært blot er en sammenskrivning og opdatering 
af de gamle fredninger. Der er ikke lagt op til nogen ”revolution” 
 
AF Spurgte om man kunne åbne noget mere for sejlads i Møllekrogen, da der er mange 
overtrædelser og det er vanskeligt at skilte tilstrækkeligt. 
 
PEP fremhævede at det er søens vigtigste fugleområde. 
 
OA mente ikke at der var mange overtrædelser, men derimod mange fugle. Finder skiltning og 
informationsindsats tilstrækkelig og vil helst undgå ”skilteskov”. 
 
AF mente at man burde sørge for at lystfiskerforeningernes både kun bruges til fiskeri og ikke til 
skovture. 
 
JOA afviste at distriktet vil kunne administrere og håndhæve en sådan regel. 
 



JBC oplyste at distriktet har fået en anmodning fra Esrum Sø rundt-løbet, om at blive repræsenteret 
i brugerrådet. Der var enighed om at gruppen kun skal omfatte brugere at selve søfladen.  
 
BG spurgte om det er muligt at lægge møderne i brugerrådet mere yderligt på dagen, f.eks. Kl.15-
17. Der var tilslutning hertil. 
 
 
Næste møde bliver: Tirsdag den 20. maj kl 15-17 
 
 
 
 
 
6/12 07 Mogens 
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