Referat af brugerrådsmøde for Esrum Sø 30. marts 2009
Deltagere:
Region Hovedstaden, John Flyvbjerg
Region Hovedstaden, Kim Sørensen
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
Grundejerne langs søen: Johannes Krog
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium: Lektor Klaus Peter Brodersen
Helsingør kommune: Andreas Jarløv Busch
Gribskov kommune: Hans Lassen
Fredensborg Kommune: Lotte Vind
Miljøcenter Roskilde: Bodil Aavad Jacobsen
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen,
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Ole Andersen
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Hans Holbech
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Anne Johannisson
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Signe Klavsen
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland: Mogens Lindhardtsen (referent)
Afbud:
Hillerød Kommune: Kristian Søgaard
Ikke mødt
Nordsjællands Landboforening: Carl Bruun

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Orientering om de undersøgelser der pt. foretages omkring udsivning fra
Collstrupgrunden v. John Flyvbjerg og Kim Sørensen, Region Hovedstaden
JF orienterede om miljøteknisk undersøgelse af jordlagene under naturlegepladsen Eghjorten. Der
er udtaget jordprøver i 10 cm. og 50 cm dybde der hvor børnene færdes mest og analyseret for
arsen, krom og kobber. Resultatet er at niveauerne er lave, dvs. på samme niveauer som for resten
af Nordsjælland og under Miljøstyrelsens grænseværdier.
KS redegjorde for målingerne af transporten af arsen i vandløbene mellem Collstrupgrunden og
Esrum Sø. Tidligere undersøgelser og vurderinger har beregnet at der årligt transporteres 3-6 kg
arsen til Møllekrogen via vandløb. Region Hovedstadens nye og grundigere undersøgelse viser at
der er transporteret 600 g. arsen på 6 måneder svarende til ca. 1 kg om året.

Arsentransporten måles på 6 målestationer i vandløbene baseret på vandprøvetagning og
vandføringsmåling hver 14. dag i et år. Undersøgelsen afsluttes til august, hvor den har løbet eet år.
Der måles derudover også på uforurenede referencestationer. Koncentrationerne i
referencestationerne er målt til 0,5 mg/l og i de øvrige målepunkter ligger koncentrationerne fra 0,5
mg/l til 1,2mg/l. Der er ikke statistisk signifikant forskel på koncentrationen i vandløbene fra
Collstrupgrunden og referencestationerne, men niveauet er måske nok let forhøjet.
JBC spurgte om ikke det var for tidligt at afslutte målingerne. KS svarede, at man altid kan
diskutere, hvor lang tid man skal blive ved at måle. Dette er en meget intensiv målekampagne.
AF spurgte om forureningen er spredt til grundvandet. KS svarede, at det er den givetvis.
KN spurgte om forureningen så ikke føres med grundvandet til søen. KS svarede at dette ikke har
vist sig i målingerne til trods for at man har imprægneret træ i 80 år på grunden. Stofferne bliver
formentligt bundet undervejs, ellers ville de være nået frem.
KN spurgte om det betyder at myndighederne, på grund af de lave tal i omgivelserne, så ikke vil
gøre noget ved forureningen på selve Collstrupgrunden
JBC anførte at oprensning af grunden løber op i 100 mill. kr.
JF svarede at regionens prioritering af oprydningsindsatsen først og fremmest sættes ind hvor
forureningen truer menneskers sundhed.
PG spurgte om der også måles kobber og krom. JF svarede at man koncentrerer sig om arsen fordi
det er mest vandopløseligt og udvasker mest.
JBC takkede for indlægget og spurgte om det fremover er JF der er regionens sagsbehandler hvis
man vil i kontakt om sagen. JF bekræftede dette og gav tilsagn om at bistå med lidt information til
SNS-enhedens hjemmeside om sagen.
7. Informationsfolder og skiltning Esrum Sø (ønsket af DN og DOF)
AJ præsenterede et oplæg til ”velkommen-skilt” som skal stå i Fredensborg Havn og Sørup Havn,
samt i Nødebo ved sejlklubben. Skiltene suppleres med en folder med alt det uddybende.
Flere mødedeltagere ønskede en tydelig markering af sejladsforbudszonen i syd.
Der var forslag om yderligere at skilte ved Skovskolens P-plads som benyttes meget og ved Ppladsen i nordenden ved Skovlunde.
SK præsenterede et udkast til informationsfolderen. Folderen giver information om søen, reglerne
og gode råd om oplevelsesmulighederne.
Man må meget gerne i den nærmeste tid sende enheden forslag og kommentarer til skilt og folder.
BG gjorde opmærksom på nogle problemer der har været med enkelte kajaksejlere der sejler bevidst
ind i de store vinterfugleflokke.

PG svarede at kajakklubben er helt bevidst om reglerne og instruerer medlemmerne grundigt,
PE fandt det meget ærgerligt at enkelte ødelægger det for de mange fornuftige sejlere og tilføjede at
der til tider kan opleves flere tusinde troldænder i nordenden på det flade vand.
AF nævnte at man også har været ude for nogle der søsætter speedbåde og ”sejler som gale”.
JOA svarede at skoven meget gerne vil tage affære hvis vi bliver ringet op mens overtrædelserne
sker, men at enheden kun én gang har fået opringning om søsætning af en motorbåd. Der sættes
kæde for ramperne så kun medlemmer med nøgle kan søsætte fra havnene. Dette bør også skrives i
inf.folderen

3. Orientering om udviklingen i stiprojektet omkring Esrum Sø
JOA orienterede om at Vejdirektoratet har afvist at godkende amtets ekspropriationer til søstierne,
som hermed skal ”rulles tilbage”. Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland vil snart tage kontakt til
kommunerne for at afklare deres syn på mulighederne og vilje til at deltage i et fremtidigt projekt.
Der foreligger et grydeklart projekt, men det er kommunerne der kan ekspropriere efter vejloven og
afholde ekspropriationsomkostninger.
HL mente at de afsatte penge vel stadig findes.
JBC svarede, at det kan man ikke være sikker på. I øjeblikket får enheden mange erstatningskrav
om advokatomkostninger i forbindelse med den tabte sag. Vi er meget ærgerlige over det, for det
var et godt projekt, men vi må starte forfra, i første omgang med kommunerne. Man kan også
overveje at realisere stien gennem en fredningssag i stedet for ved ekspropriation. Forløbet om
søstierne er beskrevet yderligere på enhedens hjemmeside.
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Cykelstierne.htm
4. Orientering om udviklingen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Kommunerne fremsendte i et fælles brev til miljøministeren den 25. november 2008 et forslag til
afgrænsning af nationalparken. Den 22. januar i år bad miljøministeren, efter et møde med
forligspartierne, kommunerne om at drøfte afgrænsningen en gang mere, idet man ikke fandt
forslaget ambitiøst nok. Kommunerne afholder i den forbindelse borgermøder den 31. marts i
Helsingør, Hillerød 2. april og Halsnæs 28. april. Gribskov Kommune har ikke fastlagt tidspunkt
endnu [Mødet i Gribskov er efterfølgende fastsat til 29. april]. Kommunerne skal vende tilbage til
ministeren med et svar inden 1. juni 2009. Vi regner med at ministeren vil træffe en endelig
afgørelse i juni og at vi kan indvie nationalparken i 2011 efter en offentlig høring i 2010.
5. Siden sidst: Færgefarten, kajakudlejning, vejrstation, NKN-afgørelse
Der er aftale om indgåelse af en ny færgefartsaftale mellem den nye færgemand og Slots- og
Ejendomsstyrelsen. Der er mange spændende nye ideer.
Kajakudlejningen i Fredensborg er ved at gøre klar til den kommende sæson med åbent alle ugens
dage undtagen mandag
Der er opsat en vejrstation på søen som kan aflæses på enhedens hjemmeside med oplysninger om
både aktuelt vejr og prognoser. Se: http://www.esrumsoe.dk/

Vi har fået medhold i Naturklagenævnet i konkrete sager hvor der er truffet afgørelser efter skovens
og kommunens restriktive administrationspraksis for håndhævelsen af søbeskyttelseslinien i relation
til bebyggelse og terrænændringer.
6. Orientering fra Fredensborg Kommune om administration af søbeskyttelseslinien mv.
v. Lotte Vind
LV orienterede om den administrative praksis for håndhævelsen af Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om søbeskyttelseslinien på 150 m omkring større søer. Ikke alle kommunens
lokalplaner er helt i overensstemmelse med bestemmelserne på området og kommunen er gået i
gang med at orientere borgerne om reglerne og vil med tiden revidere lokalplanerne. Der blev vist
en række tankevækkende fotos fra konkrete overtrædelser af reglerne.

8. Naturgenopretningsprojekt for Esrum Å (ønsket af DN og DOF)
ML orienterede om at der er ansøgt om bevilling fra naturforvaltningsmidlerne, men at projektet
ikke har kunnet bevilges i 2008. Det bliver relativt dyrt, da der bl.a. skal laves ny underføring for
åen under Frederiksværkvejen. Vi afventer finansiering før der sker videre i projektet. JBC tilføjede
at det måske kan ske i sammenhæng med en større plan for Esrum Kloster/Møllegård/nationalpark.
9. Administration af motortilladelser
Der er enighed mellem skoven og lystfiskerforeningerne samt søsporten om administrationen af
mototilladelser fremover. Det er enhedens ønske, at der vil blive en mindre afgift for
motortilladelser i stedet for, som nu, på fisketilladelser og fiskeriet bliver dermed givet frit.
KN gav udtryk for at afgifter på fisketilladelser var helt nyt for ham.
JBC svarede at det burde være næsten omkostningsneutralt for lystfiskerne og meget enklere at
administrere. Roklubben så ikke noget problem i den skitserede omlægning af afgifterne.
10. Lidt om hvad der sker på Arresø
Vi venter på vandplanerne og ville gerne have taget punktet op i det regi.
11. Eventuelt
AB tilkendegav at Helsingør Kommune planlægger at foretage søtilsyn på Esrum Sø. De sidste data
er fra 2001. Der vil blive foretaget 7 årlige prøvetagningsbesøg og en vegetationsundersøgelse ved
konsulent.
AF spurgte om der er nyt om havørnene i området.
PE svarede at det er usikkert. Enten ligger de og ruger eller også er de døde eller forsvundet. De var
tidligere på foråret ved at bygge rede men ses ikke længere.
Næste møde i brugerrådet bliver til april 2010 med mindre der kommer væsentlige sager som
kræver tidligere indkaldelse.
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