
 Frederiksborg statsskovdistrikt 30. juni 2007 
 
Sammenfatning af brugerrådsmøde for Esrum Sø fredag 22. juni 2007 
 
Deltagere:  
Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland: Birgitte Garde 
Lystfiskerorganisationerne: Kaj Nielsen og Bent Lauersen 
Ornitologerne: Per Ekberg Pedersen 
Fredensborg Roklub: Viggo Nielsen 
Kajakklubben Esrum Sø: Pia Gulstad 
Sejlklubber: Hans Egon Møller afbud 
Sørup Havns Bådelaug: Anders Fisker 
Friluftsrådet: William Jacobsen 
Miljøcenter Roskilde: Bodil Aavad Jacobsen afbud 
Grundejerne langs søen: Johannes Krog 
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium: Lektor Klaus Peter Brodersen 
Hillerød kommune: Jeff Rasmussen 
Fredensborg kommune: Birgitte Aarup Sørensen 
Helsingør kommune: Anne-Marie Møldrup 
Gribskov kommune: Hans Lassen 
Nordsjællands Landboforening: Carl Bruun 
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen, Ole Andersen, Mogens 
Lindhardtsen, Hans Holbech 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
AF. Ønskede punkt 7 suppleret med: 
- at, forsøg med el-motorer er grebet forkert an, og bør afprøves igen. 
- at flere og flere benytter lystfisker-foreningsbåde med motor til familiesejlads. Mange af 
vore medlemmer "klager over dette". 
- at lukkede foreninger f.eks. IBM og SU fratages deres motortilladelser fordi de er lukkede 
foreninger (enhver kan ikke blive medlem. Kan Sørup Havns Bådelav få deres egen 
motortilladelse til 1 stk. foreningsbåd???) 
 

2. Orientering om status for planerne om nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Nationalparkloven er vedtaget. Miljøministeren kan nu udpege områder, hvor der kan oprettes 
nationalparker. Punktet var sat på dagsordnen i forventning om, at Danmarks første 
nationalpark – eller nationalparkområder netop ville være blevet udpeget. Det er imidlertid 
ikke sket på grund af manglende politisk enighed.. Men det forventes at der udpeges 3 
områder i år – heraf 1 før sommerferien. 
Parkerne kan ikke oprettes uden samtykke fra de berørte kommuner.  
JBC orienterede om lovens indhold, nationalparkernes opbygning og finansiering.  
Efterfølgende er kommet udmeldingen, - se 
http://www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/Nationalparker/ 
 

3. Orientering om stiprojektet omkring Esrum Sø 
 
JOA gennemgik baggrunden: Amtsrådet har på møde d. 14. december 2006 besluttet at 
stiprojektet skal gennemføres, herunder at der kan eksproprieres de nødvendige strækninger 
til stien. 
Efter amtets nedlæggelse er arbejdet med stien overgået til Skov- og Naturstyrelsen. 
Det er ikke alle lodsejere, der synes om ideen, så der er klaget og anket til Vejdirektoratet, til 
Fredningsnævnet, til Naturklagenævnet og til taksationskommissionen.  



   Der ligger dog også en del frivillige aftaler, flest omkring Arresø. Det vil derfor allerede nu 
være muligt at anlægge visse strækninger om Arresø. Generelt vil distriktet dog vente til 
klagesagerne er afsluttet, så der kan anlægges sammenhængende strækninger. 
Der er også et par problematiske strækninger, hvor stiforløbet sker ad almindelig vej. Det må 
her være op til kommunerne at finde en bedre løsning. Helsingør kommune har besluttet en 
prøvelukning af Søvejen når stiprojektet realiseres. 
 

4. Lystfiskeriets historie 
Kaj Nielsen holdt et spændende indlæg om fiskeriet på Esrum Sø og demonstrerede et stort 
udvalg af det gennem tiden anvendte lystfiskegrej ligesom der blev fremvist nogle 
interessante gamle kort. 
Referenten vil undlade forsøg på at gengive hvad det blev sagt. 
 
 

5. Hvad sker der på og omkring Arresø 
Punktet udskudt til næste møde 
 

6. Forslag om naturgenopretningsprojekt for Esrum Å 
Mogens Lindhardtsen redegjorde for skovdistriktets idéoplæg til et naturforvaltningsprojekt 
som går ud på at etablere et nyt vandløbstracé for Esrum Å på strækningen fra Esrum Sø til 
Esrum Kloster, ved at føre åen tilbage i et naturligt leje midt i ådalen. 
Formålet er at forbedre de fysiske og biologiske forhold, med markant forbedrede fald- og 
strømforhold på 1600 meter af det øverste løb. Projektet vil afhjælpe dårlige passageforhold 
for åens vandrefisk og smådyrsfauna og tillige skabe værdifulde engarealer af varierende 
fugtighed i ådalen og i det hele taget fremhæve landskabet, ved at lade åen fremtræde mere 
markant i landskabet.  
Det nuværende åleje bibeholdes som en møllestrøm, med reduceret vandføring, der kan øges 
som hidtil på 6-7 årlige ”mølledage”. Det nye afløb fra søen udformes med en skikkelse som 
styrer flodemålet i Esrum Sø inden for en passende lille variation. 
Projektet organiseres med styregruppe, projektgruppe og følgegruppe, med deltagelse af 
lodsejere, kommune og interesseorganisationer. 
CB: Det er et godt projekt. Der bør i samme omgang gøres en indsats for at fremhæve 
trækkanalen. 
JK: Spurgte til flodemålet. JOA forklarede at det er en forudsætning for projektet at 
flodemålet bliver ændret til et helårsflodemål., formentlig det nuværende sommerflodemål. 
JBC: Distriktet har haft møde med DHI for at diskutere hvordan vi kan få lavet nogle gode 
afstrømingsmodeller 
 
 
 

7. Regler for sejlads på Esrum Sø 
WJ ønskede præciseret at begrænsningen på max. 7 meters længde IKKE gælder robåde og 
kajakker. Ønsker også medtaget at isbådssejlads er tilladt – også med isbåde der overskrider 
maximumsbredden. 
KN Bemærkede til forslaget om brug af større neddroslede motorer, at større motorer kræver 
større både. Hvilket vil betyde, at alle foreningernes både skal udskiftes. Alle 
lystfiskerforeningerne finder dette helt urealistisk.  
KN opfordrede til i stedet at fastsætte regler for hvor meget en motor må larme – f. eks. på 
200 meters afstand. 
BL fandt det OK at støjen ønskes begrænset af hensyn til naboer og andre brugere. Påpeger at 
motorer der er store nok til at bruges som neddroslede, også er tunge. Derfor vil de som 
hovedregel skulle være fastmonterede – hvilket øger risikoen for tyveri.  



   Foreslog at der med hensyn til støj blev indført en formel klageprocedure, så behandling af 
støjklager kan styres og behandles objektivt. 
Bemærkede, at det i praksis vil være umuligt at lave sikre målinger på enkelte bådes 
støjniveau. Ser hellere en certificering af motorerne. 
JBC bemærkede, at distriktet hverken ønsker eller har resurser til at fungere som ”støjpoliti” 
med støjmålere. Konstaterede at der er enighed om at støjen skal begrænses, distriktet går nu i 
tænkeboks og vil måske indkalde til bilaterale møder. 
     

8. Forslag til fremtidige drøftelser i sø-brugerrådet 
- Vandkvaliteten i søen – kan den forbedres ? 
- Trådalger – er de en trussel mod biodiversiteten i bredzonen ? 
- Arresø – hvad sker der – i lighed med dette mødes pkt. 5. 

 
9. Eventuelt 

Kanoudlejning: 
WJ Rejste spørgsmålet om, hvordan man kan sikre, at færdselsregler og sikkerhedsregler 
overholdes at folk der lejer kano (eller medbringer egne). 
AF Gjorde opmærksom på, at flere ”dagturister” kan give problemer i forhold til benyttelse af 
f.eks. andres private broer. 
Det blev drøftet, hvordan dette kan løses. Det blev foreslået at der laves en folder med 
sikkerhedsforskrifter og sejladsregler – herunder forbudet med at sejle i rørzoner og i 
fuglereservatet. 
Færgefarten: 
Rygtet siger at færgemanden er på vej til at afvikle. Der blev udtrykt ønske om, at færgefarten 
fortsætter.  
Distriktet er også interesseret i fortsat mulighed for bådfart på søen, men kan kun gå ind som 
udlejer af retten til færgefart. 
Mink: 
Der blev spurgt om, mink også er et problem ved Esrum Sø. Det er de. Distriktet er i gang 
med en minkbekæmpelseskampagne. 
 

10.  Kommende møder 
Distriktet foreslår tirsdag d. 20. november kl. 13.00 – 15.00 
 
ref. JOA + HHO  
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