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Hvad er en 
miljøkonsekvensrapport?
Visse offentlige og private projekter, der kan forventes at få væsent-
lige indvirkninger på miljøet, er omfattet af reglerne i miljøvurderings-
loven, jf. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 
10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM). Disse projekter må ikke påbegyndes, før de 
er miljøvurderet, og bygherren har fået en tilladelse til at påbegynde 
projektet. Dette gælder for projekter såvel på land som på vand.

Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under 
planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljø-
et væsentligt. 

Bygherren skal som led i miljøvurderingen fremlægge en
miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med miljø-
konsekvensrapporten er at give det bedst mulige grundlag for
såvel den offentlige debat, som myndighedens vurdering af pro-
jektet samt beslutning om der skal gives tilladelse til projektet. 

Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets væsentlige
direkte og indirekte indvirkninger på miljøet, herunder virkninger på:
• Befolkningen og menneskers sundhed,
• Naturområder, arter og den biologiske mangfoldighed,
• Arealanvendelse, jordbund, vand, luft og klima,
• Materielle goder, kulturarv og landskab og
• Samspillet mellem disse faktorer.

Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og beskrivelser, 
som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af VVM-myn-
digheden i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til bygherre. 
Myndighedens afgrænsning af rapportens indhold sker bl.a. ud fra op-
lysninger, som bygherren indleverer sammen med ansøgningsmateri-
alet, myndighedens kendskab til miljøforhold og miljøpåvirkninger og 
de svar, som myndigheden modtager i forbindelse med denne høring 
af offentligheden, jf. lovens § 35, stk. 1, punkt 2.
 
Hvilke oplysninger, der skal offentliggøres ved høringen, er angivet i 
lovens § 35, stk. 2. Nærværende publikation er udarbejdet i overens-
stemmelse med disse krav. 

Tidsfristen for denne høring skal i henhold til Miljøvurderings-
loven fastsættes til 14 dage, medmindre særlige omstændigheder 
begrunder en fravigelse af denne frist.
Høringfristen her er fastsat til den 30. marts 2018.

Læs mere om miljøvurderinger af projekter og af planer og
programmer på:
www.mst.dk/natur-vand/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/
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Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen for genopretningen af Søborg Sø i 
Nordsjælland. Projektet, hvor Naturstyrelsen er bygherre, skal genskabe en af de 
største søer i Nordsjælland. 

For at give offentligheden og berørte myndigheder forudsætninger for at komme 
med forslag til afgrænsningen af den kommende miljøkonsekvensrapport,
udgiver Miljøstyrelsen dette idéoplæg

Idéoplægget indeholder en kort beskrivelse af projektet og de miljøpåvirkninger, 
som forventes belyst i miljøkonsekvensrapporten samt diverse kort, der viser pro-
jektområdet for genopretningen af Søborg Sø og information om det videre forløb
i miljøvurderingsprocessen. 

Under idéfasen kan alle med interesse i projektet stille spørgsmål og komme med 
idéer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde med 
miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker til miljøpåvirkninger, der skal sættes 
fokus på, eller hvis der er særlige forhold i området, som bør belyses eller tages 
hensyn til. Idéfasen holdes på et tidligt tidspunkt i projektforløbet, hvor bygherren 
endnu ikke har planlagt alle detaljerne.

Idéoplægget med kortbilag kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside for 
miljøvurderingen af Søborg Sø, som løbende vil blive opdateret:
www.mst.dk/soeborgsoe
 
Frist for idéer, forslag og bemærkninger: 30. marts 2018
Alle ideer, forslag og bemærkninger kan sendes fra den 20. februar 2018 til og
med den 30. marts 2018 til Miljøstyrelsen mærket ”Miljøvurdering af Søborg Sø”
på mst@mst.dk eller med post til:

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 København Ø
Miljøvurdering af Søbog Sø 

J.nr. MST-531-00006

Herefter vil Miljøstyrelsen behandle de indkomne svar i forhold til miljøvurderingen 
af projektet. Læs mere om myndighedsbehandlingen på side 13.

Du har også mulighed for at deltage i et borgermøde, som Naturstyrelsen
Nordsjælland arrangerer. Her kan du få yderligere information om projektet og 
stille spørgsmål om projektet og myndighedsarbejdet til både Naturstyrelsen, 
Gribskov Kommune og Miljøstyrelsen. 

Borgermødet afholdes tirsdag den 6. marts 2018, klokken 19:00-21:00 i
Søborg Forsamlingshus, Bygaden 7, Søborg, 3250 Gilleleje.

Dagsorden for borgermødet og projektet er nærmere beskrevet på
Naturstyrelsens hjemmeside: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/

Vi vil gerne høre din mening

Borgermøde
6. marts
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Baggrund for projektet
Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016, at det er regeringens
ambition på frivillig basis at søge at genoprette Søborg Sø. Naturstyrelsen har i 
2017 fået opgaven med genopretningen af Miljø- og Fødevareministeren.
Miljøstyrelsen er myndighed i forbindelse med miljøvurderingen, mens Gribskov 
Kommune står for en række af de øvrige tilladelser, der skal gives til projektet.

Den 4. største sø i Nordsjælland
Søborg Sø er dannet af is og smeltevand i slutningen af den sidste istid, og var 
i stenalderen en del af en bred fjord med udløb til Kattegat ved Gilleleje.  Siden 
opstod en ferskvandssø, og indtil slutningen af 1700-tallet var den Nordsjællands 
4. største sø med et vandspejl ca. 4-5 m over havets overflade.

Afvanding 
Søen er i flere omgange blevet afvandet til landbrugsformål. Ved afvandingerne er 
vandstanden i området samlet blevet sænket med 6-7 meter.
Første afvanding skete i 1790´erne, hvor Søborg Kanal på 4,1 km blev gravet, som 
et afløb fra søen til Gilleleje.
I 1870´erne stod P. B. Feilberg, som var ingeniør og ekspert i afvanding, for en stor 
indsats i området med uddybning af Søborg Kanal og etablering af nye
kanaler. Herved blev vandstanden i søen sænket med ca. 2 meter ned til knap 1 
meter over havet, afløbet skete fortsat uden pumpeafvanding. Derudover blev der 
senere tilført jord i et knap 10 cm tykt lag på de bedste marker.
I 1945-47 blev der gennemført en ny kraftig afvanding af området på grundlag af et 
projekt fra Hedeselskabet. Der blev samtidig anlagt en landkanal rundt langs hele 
syd- og vestsiden af Søborg Sø, og der blev opsat en pumpe i nordenden af søen. 
Herved blev vandspejlet sænket til kote -1,5 m under havet. Senest er hovedkana-
len uddybet i mindre omfang i 1975 samt 1993, og der er etableret et par mindre 
pumpestationer i den nordlige del af Søborg Sø.

Udsnit af
Videnskabernes

Selskabs kort
fra 1768
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Sætninger i terrænet
Jorden i Søborg Sø er mange steder dyndjord, der indeholder relativt store
mængder organisk stof. Når denne type jord drænes, vil det organiske materiale 
”brænde af”. Dvs. det omsættes til bl.a. luft, og terrænets højde over havet
reduceres efterhånden, som terrænet sætter sig. Herved bliver det sværere at
dyrke jorden, fordi den mange steder bliver for våd. Store arealer kan derfor i dag 
kun udnyttes til græsning eller høslæt.
Opmålinger viser, at terrænet i Søborg Sø har sat sig ca.1,0 – 3,5 m på godt
100 år svarende til 1-3 cm om året. 

Pumpelag
I 1915 blev der oprettet et ejerlaug, der stod for de fælles opgaver med vedlige-
holdelse af afvandingskanaler mv. I 1953 blev dette omdannet til Søborg Sø Land-
vindingsslaug, der som pumpelag står for driften af alle de fælles anlæg.
Antallet af lodsejere i pumpelaget er faldet gennem årene. I dag er der 63 lods-
ejere. Lodsejerne ejer i alt 540 ha inden for pumpelaget. Derudover ejer pumpe-
laget 55 ha veje og arealer langs kanalen til Gilleleje. Hovedkanalen er 4 km lang, 
og dertil er der ca. 14,5 km sidekanaler, hvoraf halvdelen er åbne vandløb.

Arealanvendelse i dag
Jorden i Søborg Sø er udmærket dyrkningsjord, der hvor vandstanden ikke er for 
høj. Af den ejendomsmæssige undersøgelse fra 2016 fremgår det, at der var korn 
på 24 % af arealerne. Der var udlagt græs på 53 % af arealerne, og disse arealer 
blev anvendt til græsslæt og afgræsning med især heste. Der er desuden store 
jagtinteresser tilknyttet Søborg Sø.

Med rød streg er vist 
afgrænsningen af det 
nuværende 595 ha 
store Søborg Sø
Landvindingslaug.

Vist i skala 1:40.000 på 
Kort25 fra Styrelsen 
for Dataforsyning og 
Effektivisering ©.
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Arealanvendelse 2016

Korn 24 %
Græs omdrift 37 %

Permanent græs 16 %
Brak 23 %

Forslag til naturgenopretning 
Igennem de sidste 30 år har Søborg Sø været omdrejningspunktet for flere forskel-
lige projekter til naturgenopretning med forslag til en mere eller mindre omfattende 
genskabelse af søen.

Lodsejerne i Søborg Sø Landvindingslag har siden 2012 arbejdet med et muligt 
scenarie for naturgenopretning. Projektet har været drøftet i pumpelaget på flere 
møder. Senest blev projektet fremlagt på generalforsamlingen den 9. maj 2017. 
Gribskov Kommune har været involveret i de drøftelser, der er foregået omkring 
genetablering af søen. 

Projektforslaget ”Genopretning af Søborg Sø. Opdateret projektforslag. Maj 2017” 
fra NaturRådgivningen og finansieret af Aage V. Jensen Naturfond, danner rammen 
for det nuværende projekt, som Naturstyrelsen har ansøgt Miljøstyrelsen om.

Derudover er der gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse i november 
2016 og en rapport om kulturhistoriske interesser i Søborg Sø udført af Museum 
Nordsjælland.
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Hvad går projektet ud på?
Projektet går ud på at genskabe Søborg Sø som en lavvandet sø med omkring-
liggende enge og sumparealer. De endelige forhold omkring genopretningen og 
den endelige projektudformning, herunder vandstand og afværgeforanstaltninger, 
kan der arbejdes videre med under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. 
Udgangspunktet for projektet er debatoplægget:
”Genopretning af Søborg Sø. Opdateret projektforslag. Maj 2017” af NaturRåd-
givningen og finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

Visionen for genopretningen er: 
• at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og 

dynamik
• at kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv
• at bevare og sikre de kulturhistoriske værdier 
• at skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet, 

og samtidig være et attraktivt udflugtsmål for turister.

Søborg Sø vil med det foreliggende forslag få et areal på ca. 337 ha. med en for-
ventet gennemsnitsdybden på 1 m. Søens største dybde forventes at blive 2,0 m, 
når man ser bort fra de gravede kanaler og vandhuller. Vandvolumen vil blive ca. 
3,4 mio. m3. Områder med vanddybde større end 1 m forventes at opretholde et 
åbent vandspejl og udgør ca. 182 ha. Ca. 155 ha får en vanddybde på under 1 m. 

Kortet viser
forslag til en sø
på i alt 337 ha
samt søens 
vanddybder.
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Kortet viser
projektets

forslag med
grænsen for 

søens påvirkning 
op til 1 m over

søens vandspejl
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Søen får en middel opholdstid på 7 - 10 måneder. Opholdstiden er den tid, som det 
i gennemsnit tager at udskifte vandet i søen.

Vandspejlet i en kommende Søborg Sø forventes at ligge omkring kote 1,0 m 
DVR90, som vil sige 1 m over havets normale overflade. Vandstanden forventes
at svinge 0,60 m mellem kote ca. 0,8 og 1,4 m DVR90, men dette vil blive
nærmere beregnet under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. 

Påvirkede arealer
Rundt om søen vil der blive en række arealer som påvirkes af forhøjet vandstand, 
nemlig arealer der ligger under 1 m over det fremtidige vandspejl. Der vil opstå ca. 
135 ha eng – og sumparealer. Cirka halvdelen af arealerne vil være mindre end
0,5 m over det fremtidige vandspejl. Med en sø på 337 ha giver det et samlet
påvirket areal på forventet 472 ha.

De vandpåvirkede arealer forventes med den rette pleje at kunne udvikle sig til 
værdifulde naturtyper med en artsrig urteflora med tilhørende dyreliv i form af
insekter, padder og fugle.
 
Den lavvandede sø med de omkringliggende arealer og med nærheden til Kattegat 
vil give mulighed for, at en lang række fugle som gæs, ænder og forhåbentlig traner 
vil kunne raste og fouragere i området.



Arbejde der skal udføres i
anlægsfasen
Anlægsarbejdet forventes at omfatte:

• Pumpningen ophører. Pumperne nedlægges både i pumpehuset og de små 
ekstra pumper i den nordlige del af søen. Pumpehuset bevares som et kultur- 
historisk mindesmærke. Broen nedstrøms for pumpehuset bevares som 
adgang til arealerne vest for Hovedkanalen, hvor der etableres en ny markvej 
uden om stenstryget. 

• Stenstryg. Udløb fra søen sker gennem et langt stenstryg, der etableres i en 
slyngning gennem terrænet formentligt vest om pumpehuset. 
 

• Cykel- og ridesti, cykelrute 33. Det sikres, at stiforløbet forbliver i området. 
Der er ikke taget stilling til forløbet, om det for eksempel går gennem søen 
mellem Søborg Slotsruin og Søborggård eller et helt tredje sted. 

• Hævning og sikring af veje. På grund af vandstandshævningen vil der skulle 
sikres og hæves vejstrækninger i området for at sikre, at vejene fortsat er 
farbare. 

• Bygninger. Ejendommen Bygaden 58 i Søborg forventes erhvervet og nedre-
vet. Det gælder også 3 marklader/markstalde, der ligeledes vil blive påvirket 
af søen. 

• Bevoksninger. Inden søen etableres, skal der tages stilling, hvad der skal ske 
med træer/buske i området. Flere levende hegn og små bevoksninger vil efter 
planen komme til at stå under vand. Nogle af disse bevoksninger forventes 
ryddet. 

• Hovedkanalens løb under Holtvej/Bygaden i Søborg. Røret under vejen 
hæves, idet der lægges et nyt rør, og vejdæmningen sikres mod erosion. 

• Ådige ved Slotsruin. Søborg Landkanal vil på to strækninger vest for Søborg 
Slotsruin kun være adskilt fra den nye sø af det nuværende ådige, som skal 
sikres. 

Det forventes, at mange grøfter og kanaler bevares som kulturminder uden at de 
fyldes op med jord, uanset om de bliver vanddækkede eller ikke. 

Vandløbsforhold og afvandingsforhold
Søborg Landkanal bevares som afløb for dræn fra oplandet uden for søen. Den 
sydlige del af Søborg Landkanal ledes ind til den nye sø. Det skal undersøges 
nærmere, om vandløbet Lopholm Rende skal ledes med ind i søen. Resten af 
Søborg Landkanal bevares uændret vest om søen og med tilløb af Maglemose Å 
frem til det nuværende udløb i Søborg Kanal. Således sikres det, at arealer uden 
for projektområdet ikke får forringet afvanding.
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Kortet viser
de tiltag, der

forventes
gennemført for

at genskabe
Søborg Sø  

Venstre:
Søborg Slotsruin 

set fra syd.
Februar 2018.

Højre:
Pumpehuset fra 

1945 med Søborg 
Søs pumpestation.
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Projektets miljøpåvirkning
Miljøvurderingen, som Miljøstyrelsen skal gennemføre, sikrer, at der tages hensyn 
til miljøet ved projektets gennemførelse både i anlægsfasen, og når anlægget er 
etableret.

Naturstyrelsen skal som bygherre for projektet udarbejde en miljøkonsekvens-
rapport, og Miljøstyrelsen skal på baggrund af den rapport vurdere, om der kan 
gives tilladelse til projektet.

Rapporten skal i henhold til miljøvurderingsloven beskrive og vurdere anlæggets 
direkte og indirekte påvirkninger på mennesker, fauna, flora, jord, vand luft og 
klima, samt materielle goder, kulturarv og landskab. Rapporten skal også beskrive 
de afledte socioøkonomiske påvirkninger og sammenspillet mellem disse faktorer. 
Herudover skal eventuelle kumulative effekter af projektet i kombination med
påvirkningerne fra eventuelt andre projekter i området identificeres og vurderes. 

Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, det vil sige omfanget og detaljerings-
graden af de oplysninger, beskrivelser og vurderinger, som Naturstyrelsen skal 
fremlægge i rapporten, fastlægges af Miljøstyrelsen i et afgrænsningsnotat, som 
fremsendes til Naturstyrelsen.

Miljøstyrelsens afgræsning af rapportens indhold sker bl.a. ud fra de oplysninger 
om projektet og den forventede miljøpåvirkning, som Miljøstyrelsen har fra 
screeningsvurderingen af sagen, Naturstyrelsens ansøgning, kendskabet til 
miljøpåvirkninger fra lignende sager, samt de høringssvar, som Miljøstyrelsen mod-
tager i forbindelse med denne idéfase.

Herunder beskrives de miljøforhold, der indtil videre forventes at indgå i miljøkon-
sekvensrapporten. Der vil være fokus på de miljøemner, som kan forventes at blive 
påvirket væsentligt af projektet:

Natur og den biologiske mangfoldighed
Den tørlagte Søborg Sø indeholder ca. 100 ha. beskyttede naturtyper i form af 
mindre søer, enge og moseområder, som forventes at blive oversvømmet eller 
påvirket på anden måde ved reduceret afvanding. Området er også hjemsted for 
eller benyttes af en række beskyttede arter. Miljøkonsekvensrapporten skal belyse 
projektets påvirkninger af naturtyper, habitater og arter og betydning for den bio-
logiske mangfoldighed. Herunder skal der indgå en vurdering af, hvilke natur-
indhold og arter, som kan forventes i området efter genopretningen af Søborg Sø 
og under hvilke forudsætninger.

Vandmiljø
Miljøkonsekvensrapporten skal også belyse den forventede vandkvalitet, flora og 
fauna i søen efter genopretningen og påvirkningen af vandmiljøet uden for søen 
gennem for eksempel udledning af organisk materiale, ændringer i næringsstof-
balance og ilt- og temperaturforhold. Påvirkningerne skal særligt belyses i forhold
til miljømål, som følger af EU’s vandrammedirektiv.

Hydrologi
Ændringer i områdets hydrologi skal også belyses i miljøkonsekvensrapporten. For 
eksempel påvirkningen fra Søborg Sø af Søborg Kanal,
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grundvands- og afvandingsforhold omkring søen, effekter af eventuelle skybrud, 
stormfloder eller lignende ekstremhændelser med høj vandstand ved Gilleleje og 
eventuelt tilbageløb af vand til Søborg Sø.

Landskab og kulturarv
Etablering af en sø på over 3 km2 vil have en visuel effekt i landskabet, som skal 
belyses, da den må forventes at udgøre et markant anderledes landskabselement 
end det drænede område i dag. Den visuelle påvirkning bør også belyses i forhold 
til oplevelsen af områdets naturgeografiske og kulturhistoriske betydning. 
Det gælder særligt Søborg Slot fra middelalderen, der med genopretningen af 
søen vil ligge delvist omgivet af vand, som den gjorde tidligere, og at området i 
dag udgør et eksempel på tidligere tiders storskala dræn- og landvindingsprojekter.
Miljøkonsekvensrapporten forventes også at skulle forholde sig til arkæologien i 
området og konsekvenser for bevarelsen af eventuelle fortidsminder.

Arealanvendelse og rekreative forhold
Inden for projektområdet er der en række arealanvendelser, bl.a. landbrugsdrift, 
afgræsning, den nuværende rekreative brug og offentlige adgang til de drænede 
arealer, som ikke kan fortsætte eller som ændres. Disse forhold forventes belyst i 
miljøkonsekvensrapporten sammen med de nye rekreative muligheder, som gen-
opretningen af søen vil medføre, f.eks. i forhold til fugleinteresser, nye stiforløb mv.

Infrastruktur
Miljøkonsekvensrapporten forventes ligeledes at skulle belyse konsekvenser for 
infrastrukturen. Her tænkes særligt på eventuel påvirkning af fundamenter til veje 
beliggende i umiddelbar nærhed af søen og Gribskovbanen.

Afværgeforanstaltninger og overvågning
En del af bygherrens opgave i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvens-
rapporten er at komme med forslag til eventuelle afværgeforanstaltninger, som 
kan være nødvendige for at afværge eller mindske miljøpåvirkningen fra et projekt, 
og eventuelle nødvendige tiltag i forhold til overvågning af miljøpåvirkningen. 
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Myndighedsbehandlingen og 
den forventede proces for
miljøvurderingen
Miljøstyrelsen afgjorde den 5. september 2017, at projektet for genopretning af
Søborg Sø er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Det betyder, at
anlægsarbejder ikke kan påbegyndes, før Miljøstyrelsen har meddelt VVM-
tilladelse til projektet. Denne tilladelse gives på baggrund af den miljøkonsekvens-
rapport, som Naturstyrelsen skal aflevere til Miljøstyrelsen.

Den videre proces for miljøvurderingen:

• 1. offentlighedsfase: Idéoplægget til afgrænsningen miljøkonsekvens- 
rapporten er i offentlig høring i perioden 20. februar til 30. marts 2018.  

• Miljøstyrelsen fremsender herefter en afgrænsningsudtalelse til Naturstyrelsen, 
som fastlægger rammen for indholdet i miljøkonsekvensrapporten. Dette sker 
i samarbejde med Gribskov Kommune, øvrige relevante myndigheder og på 
baggrund af de høringssvar, som Miljøstyrelsen modtager i høringen af 
ideoplægget. 

• Naturstyrelsen udarbejder sammen med en rådgiver en miljøkonsekvens- 
rapport, som fremsendes til Miljøstyrelsen. Kravene til rapporten fremgår af 
miljøvurderingslovens § 20 samt Miljøstyrelsens afgrænsningsnotat. 

• Miljøstyrelsen modtager miljøkonsekvensrapporten og gennemgår den med 
henblik på at sikre, at den opfylder alle nødvendige krav. 

• 2. offentlighedsfase: Miljøstyrelsen foretager en offentlig høring af miljø- 
konsekvenrapporten og udkast til afgørelsen om VVM-tilladelse. 
Høingsperioden vil være mindst 8 uger. 

• Miljøstyrelsen behandler høringssvar fra 2. offentlighedsfase og træffer 
herefter afgørelse. 

• Efter afgørelsen er meddelt Naturstyrelsen vil den blive offentliggjort på 
Miljøstyrelsens hjemmeside sammen med oplysninger om høringsprocessen, 
et resumé af resultaterne fra høringen, og hvordan høringssvar og eventuelt 
andre oplysninger er indarbejdet eller taget i betragtning.
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Idéfasen er første trin i miljøvurderingsprocessen. Senere vil der blive gennemført 
en anden offentlighedsfase, hvor selve miljøkonsekvensrapporten fremlægges 
sammen med Miljøstyrelsens udkast til en afgørelse. 

Et af formålene med idéfasen er at invitere borgere, interesseorganisationer,
myndigheder og andre, der kan blive berørt af projektet, til at stille spørgsmål og
til at komme med forslag og idéer til emner, som skal have særligt fokus i miljø-
vurderingen. 

Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som
muligt. Derfor er det vigtigt, at du kommer med dit bidrag nu. Miljøstyrelsen vil
gerne høre fra dig, hvis du har forslag til projektet eller til de miljøpåvirkninger,
der bør analyseres og belyses. Eller hvis du har viden om lokale miljø- og plan-
forhold, som der bør tages hensyn til.

Idéfasen adskiller sig dermed fra den 2. offentlighedsfase, som kommer, når
Miljøstyrelsen har modtaget Naturstyrelsens miljøkonsekvensrapport, har
gennemfået og vurderet den og lavet et udkast til afgørelse. I den 2. offentlig-
hedsfase vil der blandt andet blive mulighed for at kommentere på Naturstyrelsens 
vurderinger i rapporten og på Miljøstyrelsens udkast til afgørelse, herunder eventu-
elle vilkår, som Miljøstyrelsen måtte stille til Naturstyrelsen som forudsætning
for at kunne gennemføre projektet.

Sådan får du indflydelse

Hvad kunne være til debat her i idéfasen?

Stiforløb: 
Naturstyrelsen har ikke lagt sig fast på det fremtidige stiforløb i området og 
der er derfor mulighed for at komme med idéer og forslag, som kan indgå i 
det videre arbejde.

Andre rekreative tiltag: 
Udover stiforløb kan andre rekreative elementer som eksempelvis fugletårne 
og udsigtspunkter være med til at forøge den rekreative værdi af området.

Særlig forhold: 
Der kan være særlige forhold omkring din ejendom eller særlige lokale natur- 
og miljøforhold, som du mener, bør indgå i miljøvurderingen.



Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.mst.dk
 

Deltag i borgermødet tirsdag den 6. marts, kl. 19.00 til 21.00

Søborg Forsamlingshus 
Bygaden 7, Søborg, 3250 Gilleleje.

Miljøstyrelsen vil være til stede på borgermødet for at svare på 
spørgsmål om miljøvurderingsprocessen og Miljøstyrelsens
behandling af sagen.

Dagsorden for borgermødet og projektet er nærmere beskrevet på 
Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/

Send dit høringsvar til Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen modtager meget gerne dit høringssvar. 
Send brev eller e-mail senest den 30. marts 2018:

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
eller på e-mail: 
mst@mst.dk

Anfør venligst i begge tilfælde emnet:
Miljøvurdering af Søborg Sø, j.nr. MST-531-00006

Miljøstyrelsens hjemmeside for miljøvurderingen af Søborg Sø:
www.mst.dk/soeborgsoe


