Referat af brugerrådsmøde for Esrum Sø 20. maj 2008
Deltagere:
Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland: Birgitte Garde
Lystfiskerorganisationerne: Kaj Nielsen
Ornitologerne: Per Ekberg Pedersen
Fredensborg Roklub: Viggo Nielsen
Kajakklubben Esrum Sø: Pia Gulstad
Sejlklubber: Hans Egon Møller
Sørup Havns Bådelaug: Anders Fisker
Friluftsrådet: Boris Damsgaard
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium: Lektor Klaus Peter Brodersen
Hillerød Kommune: Kristian Søgaard
Helsingør kommune: Andreas Jarløv Busch
Gribskov kommune: Hans Lassen
Nordsjællands Landboforening: Carl Bruun
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen,
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Ole Andersen
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Hans Holbech,
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Stig Jensen
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Mogens Lindhardtsen (referent)
Afbud:
Miljøcenter Roskilde: Bodil Aavad Jacobsen
Grundejerne langs søen: Johannes Krog
Fredensborg Kommune: Birgitte Aarup Sørensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Tilbagemelding til brugerrådet i motorsagen
OA gennemgik reglerne for brug af benzinmotorer på søen, som accepteret af brugerrådet.
(Præsentationen fra mødet vedlægges referatet.)
KN bemærkede at reglerne til en vis grad var dikteret af skovdistriktet. Selvom løsningen ikke fuldt
ud opfylder lystfiskernes ønsker, er den dog acceptabel.
BD mente at man burde skrive benzin- og dieselmotorer, da moderne dieselmotorer er gode og
støjsvage. Der var enighed herom.
3. Orientering om udviklingen i Stiprojektet omkring Esrum Sø
JOA redegjorde for projektets status. (Præsentation vedlægges). Der afventes afgørelser fra
Naturklagenævnet, Vejdirektoratet, Taksationskommisionen og kommunale godkendelser efter
Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven. En delstrækning på 125 m. ved Arresø er etableret
allerede efter aftale med grundejeren.

4. Orientering om udviklingen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
JBC fremlagde den procesplan for 2008 der er aftalt med de 5 borgmestre i de involverede
kommuner:
Drøftelser med landbruget frem til 26. juni
Pilotprojekt på landbrug ved Arresø.
Grønne alliancer om naturpleje. Projekt i Ll. Lyngby Mose
Møde med gl. styregruppe/sekretariat 21. maj
Møde med grønne råd 19. juni
Borgmestermøde august
Borgermøde på Kronborg med deltagelse af ministeren 3. september
Politisk behandling i kommunerne af afgrænsningen sep-okt-nov
Borgmestermøde november
Fremsendelse til ministeren af forslag til etapeinddeling november 2008
CB bemærkede at landbruget er i dialog om nationalparken, men har svært ved at få svar på
spørgsmål om kompensation etc.
BD spurgte om det kun er mellem kommunerne og landbruget der er drøftelser frem til 26. juni?
JBC svarede at der er nogle nødvendige afklaringer der skal på plads. De øvrige organisationer
drøfter nationalparken på møde med de grønne råd 19. juni.
5. Orientering om færgefarten
Det er oplyst af kommunen, at der er en køber til færgefarten. Skovens kontrakt med færgefarten er
forlænget året ud. JBC tilkendegav at SNS ønsker at færgefarten både sejler ruteture og bestilte ture.
6. Orientering om renoveringen af Sørup Havn.
Entreprenøren er færdig og projektet er afleveret 9. maj. Der er stor tilfredshed med resultatet.
Færdiggørelsen markeres til sommer når alt er på plads.
AF udtrykte stor ros. Et ”stjerneprojekt”.
PG spurgte om der er parkeringsmuligheder hvis søens øvrige klubber vil køre derover og sætte
både i derfra. JOA svarede at der ikke er flere parkeringspladser end tidligere, -der er ikke mere
ledig jord.
7. Kitesurfing
OA havde sat drøftelse af brugerrådets holdning til kitesurfing på Esrum Sø på dagsordenen, da det
er en voksende sport, som vi før eller siden vil blive spurgt om tilladelse til. Der dyrkes i forvejen
vindsurfing på søen i begrænset omfang, men kitesurfere sejler væsentligt hurtigere.
PG mente ikke at det ville genere så meget.
PEP mente at det vil være meget forstyrrende for fuglelivet
KB udtrykte stor betænkelighed
BG meddelte at DN vil være imod. Man har mulighed for at dyrke kitesurfing i bl.a. Nivå B.
ugten
JBC konkluderede at der ikke er tilslutning i brugerrådet til at tillade kitesurfing på Esrum Sø.

8. Kommerciel kanosejlads på Esrum Å/ -Sø
HL henviste til en artikel i Frederiksborg Amtsavis om ”prøvesejlads i nationalparken”, med
deltagelse af forpagteren af Hulerød Kro og nogle kommunalpolitikere. Artiklen beskriver en sejltur
ad Esrum Å fra Esrum Sø til Dronningmølle. Vandløbsregulativet for Esrum Å tillader kun
kanosejlads på strækningen fra Snævret Skov til udløbet ved Dronningmølle, men det er der
tilsyneladende interesser i, måske, at lave om på.
CB mente at hvis man mener nationalparken alvorligt, så vil øgede oplevelsesmuligheder være et
aktiv.
JBC nævnte at man måske kunne åbne den historiske Esrum Kanal fra Esrum Sø til Snævret Skov
og sejle der. Kanalen blev gennem historien benyttet til flådning af brænde fra Gribskov til kysten
på pramme.
KN syntes det lyder spændende og hyggeligt
AJB mente at sejlads på åens øvre del muligvis vil kunne beskadige eller ødelægge
ørredgydebanker
PEP bemærkede at der måske er et problem med hensynet til isfugl
OA mente at der er for lidt vand på den øvre strækning om sommeren
KB kunne ikke få det til at harmonere med beskyttelsesinteresserne
BG mente også at det er svært foreneligt
HL nævnte at der er lave broer på strækningen
JBC sammenfattede at brugerrådet synes det er spændende og interessant i relation til
oplevelsesværdien, men er betænkelige ved om det er foreneligt med naturbeskyttelsesinteresserne.
9. Informationsfolder om reglerne for sejlads på Esrum Sø
BG henviste til, at det er aftalt, at der skal udformes en informationsfolder der bl.a. skal uddeles til
gæster i kano- og kajakudlejningen.
JOA har ikke haft tid. Man har drøftet det med kano- og kajakudlejningen, som vil komme med et
udkast til en tekst.
PEP tilsluttede sig ønsket om en informationsfolder som bl.a. skal henstille at man ikke sejler ind i
fugleflokke.
CB forespurgte om vi skal skrive hensynet til havørn ind i færdselsreglerne
Enighed om at der skal tages hensyn til havørnen, hvis der forsøger at yngle på stedet
JBC svarede, at vi ikke vil indføre zonering af søen uden for Møllekrogen for nuværende. Hvis vi
anfægter muligheden for at sejle søen rundt langs bredden, vil det give store problemer for visse
brugere
PG bekræftede at det ville kajakroerne blive meget kede af, men at man vil respektere hvis der pga.
havørn, skal holdes afstand optil 300 m. til bredden på helt nødvendige steder. I givet fald skal
området markeres med bøjer.
JBC sammenfattede at man vil bede kano- og kajakudlejningen udforme folderen.. Aftalt at udkast
til folder mailes til søbrugerrådet til kommentarer.

10. Livet i bredzonen, trådalger og miljøkvalitet
KB gav et meget spændende foredrag om søens unikke natur. Den stenbundsdominerede bredzone
har en særdeles artsrig fauna, som er forsvundet fra de fleste søer af samme type pga. forurening,
f.eks Furesø. Der er stærk bekymring over at udbredelsen af trådalger på stenene i Esrum Sø ser ud
til at være stigende. Trådalgevæksten i Esrum Sø er især begrænset af kvælstof, som derfor skal
minimeres.
Et problem at Esrum Søs tilstand ikke længere overvåges systematisk.
Til overvågningen skulle der udpeges typiske danske søer – og det er Esrum Sø ikke !
11. Lidt om hvad der sker på Arresø
Punktet udsættes til næste møde.

12. Eventuelt
Som opfølgning på sidste mødes store emne, kan det oplyses at det forlyder, at regionen måske vil
intensivere overvågningen af Collstrupgrunden.
JOA fortalte om en ærgerlig sag hvor en isfuglerede blev forstyrret så 7 æg blev forladt. Der håbes
på at parret vil lægge et nyt kuld.
PEP nævnte at der nok er 4-5 reder rundt om søen.
OA nævnte at minkkampagnen stadig er kørende og at der fortsat meget gerne udlånes fælder. De
skal tilses 2 gange dagligt.
CB spurgte til planen om udsætning af bæver i Nordsjælland. JBC svarede at der fortsat
sagsbehandles.
Ønsker til kommende dagsordenpunkter: Opfølgning på Collstrupsagen
Næste møde i brugerrådet bliver til april 2009 med mindre der kommer væsentlige sager som
kræver tidligere indkaldelse.

