
Søbrugerrådsmøde for Esrum Sø

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering om Collstrop grunden v. miljøsagsbehandler    

Povl Aabo Rasmussen, Region Hovedstaden
3. Orientering

- stiprojektet omkring Esrum Sø
- renoveringen af Sørup Havn
- nedsat afstrømning p.g.a. renovering af Esrum 
Møllegård

4. Sagsbehandling vedr. broer og bredsikring efter amtets 
nedlæggelse.
5. Sejlads med motorer på søen. 
6. Idefasen, starten på de nye Vand og Naturplaner
8. Hvad sker der på og omkring Arresø
9. Evt.





Gang- og cykelsti omkring de store 
søer

Fredningsnævnet har d. 3. sept. 2007 godkendt  forløbet om Esrum Sø. 
Der er forhåndsgodkendelse til et ændret forløb på 3 matrikler, hvor stien 
skal flyttes nogle meter. Der fremkom under besigtigelserne et ønske om 
udvidelse med 2 stitunneler under Endrupvej og Fredensborgvej. 
Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet

Fredningsnævnet har d. 18. sept. 2007 godkendt forløbet i Ll. Lyngby 
Mose ved Arresø.

Vi afventer en afgørelse fra Vejdirektoratet

Vi afventer en række afgørelser fra Naturklagenævnet

Vi venter på Taksationskommisionens afgørelse for en lang række af 
lodsejerne.

Vi afventer en række kommunale godkendelser i henhold til 
Naturbeskytelsesloven og Vandløbsloven

Vi påtænker at begynde i Tisvilde Hegn så snart vi får grønt lys fra 
Gribskov Kommune.



Sørup Havn



Sørup Havn



Sørup Havn



Sørup Havn





Broer og bredsikring
• Udløber af en afgørelse i Naturklagenævnet
• Fælles vejledende retningslinier vedtaget af amtet 11. juni 2002. Udsendt til 

alle søens naboer 27. sept. 2002
• Ønske om en ensartet, harmonisk udformning af broerne langs med 

søbredden og at den naturlige søbred bevares i videst mulig omfang, gerne 
med den naturlige dynamik som hører til bredzonen. 

• Fredensborg kommune har vedtaget lignende retningslinier 12. 4. 2007
• Den høje vandstand har givet en lang række henvendelser.
• Vi fastholder at hovedrenovering kræver ny tilladelse.
• Vi fastholder et forbud mod brug af imprægneret træ
• Nye broer og genopførelse af tidligere broer indenfor Esrum Sø fredningen 

skal foreægges fredningsnævnet.
• Søbeskyttelseslinien har ikke været behandlet, desværre.
• Fredensborg kommune påbegynder behandling en overordnet sag om 

anlæg indenfor søbeskyttelseslinien på det kommende udvalgsmøde den 
29.11.07



Møde med kommunerne om 
Esrum Sø



En sag der blev afgjort i Naturklagenævnet



En sag der blev afgjort i Naturklagenævnet



Bådebroer
• Eksisterende broer.

Aftaler kan normalt overtages ved ejerskifte
Broens udseende accepteres
Der indgås en personlig aftale. Kommunen får en kopi.
Hovedrenovering kræver ny tilladelse

• Nye broer
Ansøges til skovdistriktet
Hvis ansøgning indenfor vejledningen sendes aftale til ansøger 

og kopi af ansøgningen videresendes til kommunens 
behandling.

Er den udenfor afvises, eller videresendes til kommunen



En ”lovlig” bro



En afvist hovedrenovering af bro



Bredsikring

• Alle ansøgninger videresendes til kommunen.

• Hvis over skel holder vi fælles besigtigelse.

• Hvis på egen grund snakker vi sammen fra 
sag til sag.



En måske kommende bredsikring



En måske kommende bredsikring



En måske kommende bredsikring



En nu fjernet bredsikring med terrasse



En arvet tilladelse



Flere anonyme henveldelser



Flere anonyme henveldelser



Benzinmotortilladelser

Private med ophør, herunder sejl- og 
roklubber

11

Lystfiskerklubber 33

Institutioner 3

Bådudlejningen 12

Private uden ophør 13

ialt 72

Furesøen har til sammenligning ca. 400 motortilladelser incl. el-motorer





http://www.vandognatur.dk

http://www.vandognatur.dk/
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