Velkommen til Esrum Sø

Regler for sejlads på Esrum Sø

Esrum Sø byder på fantastiske muligheder for
oplevelser, både hvis du er på endags tur på
søen, og hvis du ønsker at overnatte.

•

Fuglereservatet Møllekrogen i sydenden af
søen er fredet, det er ikke tilladt at passere
de gule bøjer.

Størstedelen af søens vestside grænser op til
Gribskov. Her er der på udvalgte steder opstillet
grillpladser, hvor du er meget velkommen til at
gå i land og tænde op.

•

Der må ikke sejles i områder med åkander,
siv og rørbevoksning.

•

Støjende adfærd er ikke tilladt, f. eks. brug
af ghettoblastere og lignende.

•

Det er kun tilladt at tænde bål på de dertil
indrettede grillpladser.

•

Teltning må kun ske på de dertil indrettede
overnatningspladser.

•

Gå kun i land på offentlige arealer. Landgang
må ikke finde sted på private arealer uden
ejerens tilladelse.

•

Det er ikke tilladt at sejle på Esrum Å på
strækningen fra søen til og med Snevret
skov, da der på denne strækning bl.a. er udlagt gydebanker til ørreder.

•

Vis hensyn til fuglene. Hold afstand, også til
fugleflokke, der hviler på vandet. Af hensyn
til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt.

•

Motorsejlads med benzin- og dieselmotor
kræver skriftlig tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland.

•

Al færdsel på Esrum Sø, er i øvrigt underlagt
de internationale søvejsregler.

I Nødebo Holt i søens sydlige ende, ligger en primitiv overnatningsplads, som alle er velkommne
til at bruge. Du skal dog huske at medbringe telt
og alle fornødenheder til en nat i det fri, også
vand.
Syd for Graverhus er der en primitiv lejrplads.
Den er dog forbeholdt organiserede grupper, som
spejdere, skoler og lignende, og skal reserveres
på: www.friluftskortet.dk
I søens sydlige ende ligger de to hyggelige
havne, Sørup havn og Fredensborg havn.
I Sørup er der et slæbested, hvor du efter aftale
med havnefogeden kan sætte både i vandet.
Når du sejler i den sydlige del af søen, skal du
være opmærksom på, at Møllekrogen er udlagt
som fuglereservat, og her er der adgang forbudt.
Reservatgrænsen er markeret med en række
gule bøjer, der ikke må passeres.
Pibersletten i Nødebo er lukket for landgang og
færdsel fra april - nov.

Møllekrogen
fuglereservat

Ved Fredensborg Havn
findes udlejning af robåde,
kanoer og havkajakker.
Der sejles tillige færgesejlads på søen.

Pibersletten

Esrum Sø

Søens Fugle

Gode råd

Esrum Sø er dannet efter den sidste istid, Weichsel-istiden, der fandt sted mellem 110.000 og
13.000 år før nu.
Søen har form som et stort badekar, med stejle
skrænter ikke langt fra bredden, og en stor flad
bund.
Esrum Sø er Danmarks vandrigeste sø, den har
et overfladeareal på 17,3 km2 og måler på det
dybeste sted 22,3 meter.
Søen har sit afløb i den nordlige ende, gennem
Esrum Å til Esrum Kloster og Møllegård, hvor den
gamle vandmølle stadig står. Herfra løber den
videre til udløbet i Dronningmølle.

Esrum Sø har et rigt
fugleliv. Hvinanden, som
tidligere var en sjælden
ynglefugl i Danmark, er
efter en målrettet indsats nu nærmest en karakterfugl for Esrum Sø.

•

Brug altid redningsvest.

•

Hold afstand til fiskeredskaber.

•

Hold til højre for modgående trafik.

•

Hold afstand til andre.

•

Stå ikke op i kanoer.

•

Hunde bør ikke medtages i mindre både.
Hunde skal holdes i snor ved landgang.

•

Pas på søen i dårligt vejr – sejl tæt på bredden, i søens læside.

•

Bliv ved båden, hvis den kæntrer eller fyldes
med vand, og du ikke med sikkerhed ved, at
du kan vade i land.

•

Er I flere grupper ved den samme plads, så
vis hensyn og snak om hvordan i bedst indretter jer.

•

Alt hvad I tager med Jer ud, tager I naturligvis med hjem igen.

I forhold til mange andre danske søer, er Esrum
Sø meget ren og vandet er normalt godt at bade
i. Ligesom i
andre rene søer
kan der være
ikter, som kan
give kløe. På
varme og solrige
somre, kan der
dog være risiko
for forekomster
af blågrønalger.
Esrum Sø har en
god fiskebestand bestående af søørred, ål, gedde, aborre, hork, brasen, skalle, suder og løje.
Lystfiskeri på søen er frit, man skal dog have
fisketegn, og overholde regler for fangstider osv.
Se Fiskeridirektoratets hjemmeside om lyst og
fritidsfiskeri: http://fd.fvm.dk/

Isfuglen har de seneste
år ynglet i skrænterne
ved Esrum Sø og Esrum
Å. Isfuglen er en relativt
sjælden og sky fugl. Man
skal være hurtig for at
fange et glimt af den lille
blå fugl, når den suser
hen over vandet. Er
du rigtig heldig, kan du se den sidde på en lavt
hængende gren ud over vandet på udkig efter
fisk.
Havørnen, der ellers er en sjælden fugl i Danmark, har de seneste år været en fast gæst ved
Esrum Sø. Den store fugl kan på klare dage ses
svævende højt over søen, eller hvilende i træerne langs bredden.
I reservatet i Møllekrogen, findes en skarvkoloni.
Koloniens størrelse har været noget svingende
men i 2008 stabiliserede
kolonien sig på ca. 500
reder. Der er gode chancer for at se skarven
flyve hen over søen eller
sidde på en pæl og tørre
sine vinger.
Blishøne, gråand, troldand, toppet lappedykker
og knopsvane er almindelige fugle på Esrum
Sø.

God fornøjelse

Skov- og Naturstyrelsen
Nordsjælland
Gillelejevej 2B
3230 Græsted
For mere information se:
www.skovognatur.dk/Lokalt/Nordsjaelland
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