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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt med en enkelt bemærkning om formulering vedr. fredningsnævnets afgørelse

2. Orienteringspunkter:
- Ophør af måling af afstrømning fra søen
Målestationerne er nedlagt, og vi ved nu ikke noget om vandbalancen i søen. Miljøcentrene har
kastet bolden over til kommunerne, som har takket nej til opgaven.
- Vandstanden
Vandstanden har svinget meget lidt de sidste 3 år i forhold til katastrofeårene med regnskyl. Vi
regulerer vandstanden i åen på opfordring fra kommunerne i forbindelse med grødeskæring o.
lign. – men ellers reguleres vandstanden meget lidt.
Vi overholder højesteretsdommen fra 1791 vedr. flodmålet og tager udgangspunkt i
flodemålsstenen ved indløbet til Esrum Å.

Vandstandsmåling i Esrum Sø
2008-2011
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- Reviderede regler for broer
Der er åbnet op for træbroer som står på runde jernpæle – disse kan lettere tages ind om
vinteren og skånes dermed for isen, som har taget mange af træbroerne. Brohoveder er stadig
ikke tilladt
Carl Bruun rejste kritik af reglerne, han fandt dem meget firkantede og mente at brugerne
burde havde været inddraget i en revision. JBC argumentere for at vi er nødt til en vis styring
på området, dette for at sikre en pæn og naturlig søbred.
Administrationen sker i samarbejde med kommunerne, som i foråret har udsendt en
orientering til alle søens naboer.
- Færgefarten
Der sejler nu 2 både og som noget nyt har Naturstyrelsen lejet Fændrikshus ud til bådfarten.
Det er tanken at huset kan benyttes af skovtursgæster og kursusgæster der sejles over til
huset. Det er tanken at søge Friluftsrådet om midler, så en del af huset kan blive omdannet til
et naturrum/udstilling og cafe, samt mulighed for at tilbyde toiletfaciliteter til skovens mange
besøgende.
JBC lufter tanken om kaffeudskænkning fra huset om søndagen.
Uanset benyttelse står det fast, at bilkørsel ned til huset ikke er tilladt andre end de ansatte.
- Søstier
Vi har skrevet til kommunerne, at projektet ikke er muligt at gennemføre fra vores side i
øjeblikket.
I tilbagemeldingerne fra kommunerne tilkendegiver de bl.a. deres opbakning til projektet.
- Ruser
Vi har modtaget en anmeldelse om ruser i søen. Ruserne var fjernet ved fiskerikontrollens
ankomst.
- Besigtigelse
Vi har igen i år gennemført en besigtigelse af søbredden med de kommunale sagsbehandlere.
Der blev bl.a. konstateret nogle overtrædelser af fredningerne.

3. Collstropgrunden
Miljøstyrelsen har foretaget supplerende undersøgelser og er nået frem til den konklusion, at
der under de nuværende forhold vil gå op mod 500 år før arsenholdigt vand fra
Collstropgrunden begynder at nå frem til Esrum Sø. Det anbefales dog, at der foretages
kontrolmålinger hver 10. år for at konstatere om arsenet begynder at bevæge sig.
Arsenen på grunden udgør ikke nogen risiko for grundvandet, da der er vandstandsende lerlag.
Rapporten kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:
www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2011/03/978-87-92708-85-4.htm
Arsenindholdet i bundsedimentet i grøfterne nordøst for grunden er også undersøgt. Der er et
par steder fundet forhøjet arsenindhold som kan udgøre en sundhedsrisiko ved direkte kontakt.
Det er ikke farligt at færdes i skoven, men kan være sundhedsskadeligt for mindre børn at
fortære større doser jord fra grøftebunden.
Afspærring af området er foreslået, men løsningen bliver, at vi oprenser grøfterne og
deponerer opgravet sediment på den i forvejen afspærrede Colstrupgrund. Ansøgningen hertil
ligger i øjeblikket hos kommunen.
Vi er nu ved at opsætte nyt hegn om Collstropgrunden for Region H.

4. Vand- og naturplanerne
Der er ikke noget nyt fra Miljøcenteret. De har i øjeblikket travlt med at behandle indsigelserne
til udkast til planen og indarbejde høringssvarene, hvorfor de også har meldt afbud til mødet i
dag.
Indsigelserne kan ses på hjemmesiden:
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx
Ida fremlagde status (præsentationen vedlægges)

5. Overtrædelser af sejladsforbuddet i Møllekrogen. Hvordan hindrer vi, at det
sker? ønsket af Birgitte Garde, DN
Hvis vi modtager en anmeldelse på en igangværende overtrædelse, rykker vi ud. Afhængig af
overtrædelsens karakter går vi i dialog og notere overtrædelsen.
Vi sender information til foreningerne som videreformidler til medlemmerne.
Ved grove overtrædelser kan vi foretage en politianmeldelse. Dette er endnu ikke sket.
Vi vil forbedre skiltningen af reservatet på søen og ved de nye velkomstskilte på land.

6. Bordet rundt
-

Anders Fisker:
Sørup Havns Bådelaug har haft besøg af en foredragsholder fra ferskvandbiologisk
laboratorium. Emnet var trusler mod Esrum Sø som Helsingør Kommune har fået
udarbejdet en rapport om:
https://helsingorkommune.dk/Borgere/miljo_og_klima/natur_i_kommunen/~/media/for_borg
ere/miljo_og_klima/pdf-filer/natur%20i%20kommunen/Esrum%20s%c3%b8.ashx
I den forbindelse har brugere af Esrum Sø samlet en frivillig arbejdsgruppe med henblik på
at komme med forslag til konkrete initiativer til at hjælpe søen. Det diskuteres allerede om
man kan etablere et samarbejde med en Norsk målestation i relation til vandmåling/kvalitet.
Bådfarten er i en positiv udvikling med nu 2 godkendte skibe og god presseomtale bl.a. i en
TV2Lorry udsendelse.
Bådfarten har fået egen hjemmeside:
http://www.bådfartenesrumsø.dk/

-

-

Carl Bruun:
I forbindelse med Vand- og Naturplanerne er Nordsjællands Landboforening optaget af de
problemer og gener, der er forbundet med åbning af vandløb.
Viggo Nielsen:
Der afholdes Open Water Swimming på søen d. 10. sept. 2011, se:
http://www.openwater.dk/t2w_1795.asp?id=4&tid=07%2D07%2D2011+15%3A16%3A5
7&lan=dk
Arrangementet er nu anmeldt via Naturstyrelsens web-booking. Klubberne opfordres til
også at anmelde deres arrangementer ad denne vej:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Ansorg_aktiviteter/
Roklubben m. fl. oplever stor glæde ved vejrbøjen.
Der bliver Sankt Hans bål igen i år på søen.
Jens Ole Andersen:
Efterlyser foreningernes tilbagemelding vedr. samtlige bøjers position på søen til optegning
på fælles kort.

7. Evt.
Bedre vilkår for friluftslivet, der kommer en ny pulje, hold øje med Naturstyrelsens hjemmeside.
ansøgningsfrist 1. sept 2011
- en til støtte til faciliteter så som borde, bænke, mindre stier, mv. samt andre konkrete
forbedringer af mulighederne for familieskovturen.
- en til en indsats for at styrke mulighederne for at børn og unge får gavn af den danske natur
fx ved, at skoleklasser får bedre muligheder for at udnytte naturen i f.eks. idræt med løberuter,
sundhedsspor og lign., at skolerne tilbydes en dag i naturen med henblik på at gøre
undervisningen mere lokalt baseret i fx natur/teknik, at der skabes en stærkere
opmærksomhed blandt lærere for mulighederne for undervisning i naturen, og at de mindre
bogligt orienterede unge får nye muligheder for aktiviteter i naturen.
Midlerne er fordelt således:
2011
Familieskovturen i fokus (initiativ) 1,3
Initiativer for børn og unge i naturen 0,4

2012

2013

Total

1,3
0,9

0,9
0,4

3,5
1,7

Anders Fisker: Besøg af dykkerklub for at finde ud af om rygterne om gamle skibsvrag på
søens bund holder vand. Det har taget et år at få ansøgningerne igennem.
JBC gør opmærksom på, at ansøgningen aldrig er nået frem til lodsejer.
Der er foreløbigt fundet et anker og en betonklods med gammelt avistryk.
JBC: Hyppighed af disse møder – er 1 gang om året ikke tilstrækkeligt?
Dette blev vedtaget og Pia Gulstad foreslår, at man ved informationer i mellemtiden sender en
mail rundt til hele gruppens orientering.

