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1. Indledning og baggrund 
Dette høringsnotat er udarbejdet på baggrund af den offentlige høring, som blev gennemført i 
perioden 5. november 2020 til 7. januar 2021 som led i miljøvurderingen af projektet Genopretning af 
Søborg Sø. Høringsnotatet behandler alle de høringssvar, som er indkommet i høringsfasen. 
 
Projektet om genopretning af Søborg Sø blev vedtaget i 2016 i regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere 
og mere trygt Danmark” som en del af det Grønne Danmarkskort. Formålet er at genskabe Søborg Sø 
så vidt muligt svarende til tiden før området blev drænet til gavn for natur og miljø. Projektet ønskes 
gennemført med henblik på at bidrage positivt til de rekreative, kulturhistoriske og klimatiske forhold 
samt medføre en positiv udvikling for plante og dyrelivet særligt med fokus på fuglelivet. 
Naturstyrelsen Nordsjælland er bygherre på projektet. 
 

 
 
Figur 1: Projektområdet ved Søborg Sø afgrænset med rød streg 
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Forud for at projektet kan etableres, skal der gennemføres en miljøvurderingsproces og udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport, hvor projektets miljømæssige konsekvenser beskrives og vurderes.  
 
Naturstyrelsen Nordsjælland har som bygherre udarbejdet miljøkonsekvensrapporten, og 
Miljøstyrelsen har efterfølgende forholdt sig til rapporten og sikret at den er fyldestgørende inden den 
er blevet offentliggjort. Herudover har Miljøstyrelsen udarbejdet et udkast til afgørelse, som er 
offentliggjort sammen med rapporten (§ 25-tilladelse i henhold til miljøvurderingsloven).  
 
Dette høringsnotat er udarbejdet, da myndigheden, når der er truffet afgørelse om at give eller nægte 
tilladelse til projektet, skal sikre, at følgende oplysninger er tilgængelige for offentligheden og de 
berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 37 (LBK nr. 973 af 25/06/2020):  
 

1) Indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet hertil.  
2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder 

oplysninger om proceduren for offentlig deltagelse.  
3) Resumeet af resultaterne af de høringer, der er foretaget.  
4) De oplysninger, der er indsamlet af myndigheden i forbindelse med dennes gennemgang af 

miljøkonsekvensrapporten inden den er sendt i offentlig høring, samt oplysninger indkommet 
fra de berørte myndigheder og fra offentligheden i forbindelse med den gennemførte høring.  

5) Hvordan resultaterne og oplysningerne, jf. nr. 3 og 4, er indarbejdet eller på anden måde taget 
i betragtning. 
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2. Offentlig høring  
Miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelse for projektet Genopretning af Søborg Sø har været i 
offentlig høring i perioden fra den 5. november 2020 til den 7. januar 2021. De borgere, foreninger og 
myndigheder, som kan blive berørt af projektet, har fået høringsmaterialet tilsendt direkte, og 
samtidig har høringsmaterialet været offentligt tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 
Naturstyrelsen Nordsjælland afholdt et virtuelt borgermøde den 26. november 2020, hvor 
Miljøstyrelsen blandt andet deltog. 
 
Der er i høringsperioden indkommet i alt 16 høringssvar fra både borgere, myndigheder, foreninger, 
firmaer og interesseorganisationer. I det efterfølgende afsnit 2.1 fremgår det, hvordan høringssvarene 
er behandlet og hvordan de er gengivet. 
 
Den indflydelse høringen har haft på afgørelsen er herefter opsummeret i afsnit 3.  
 

2.1 Behandling af høringssvar 

Som nævnt ovenfor indkom der i alt 16 høringssvar fra både borgere, myndigheder, organisationer, 
firmaer og foreninger i løbet af høringsperioden, vist i tabel 1.  
 
I flere høringssvar hilses projektet overordnet velkomment, da det forventes at medføre en positiv 
påvirkning i forhold til naturen generelt men særligt også fuglelivet, ligesom det imødeses at styrke 
den rekreative udnyttelse af området både hvad angår sejlads, ridning, cykling og gåture. 
 
I nogle høringssvar udtrykkes der dog også bekymring blandt andet i forhold til gener fra trafik fra de 
nye besøgende, risiko for uhensigtsmæssig vandstandsstigning på private ejendomme og forstyrrelser 
for fuglelivet grundet den rekreative færdsel på stierne i området.  
 
Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde i bilag A. Både bygherre og Miljøstyrelsen har forholdt 
sig til alle høringssvarene, og de er behandlet emnevist i tabel 2 nedenfor. I bilag B findes et skema 
med et resumé af hvert enkelt høringsvar, hvor både bygherre og Miljøstyrelsen har forholdt sig til 
høringssvarene.  
 
Alle høringssvar har fået et ID-nr., så det er muligt at genfinde høringssvaret og se, hvordan det er 
besvaret og om det har givet anledning til ændringer i afgørelsesudkastet. 
 
Tabel 1: Oversigt over høringssvar 

 
Antal og fordeling Navn og ID-nr 

7 fra borgere 

 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 

7 fra organisationer og foreninger 

 

 

Danmarks Jægerforbund Halsnæs (9) 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov (2) 

Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland (16) 

Museum Nordsjælland (15) 

Søborg Bylaug (12) 

Søborg Landvindingslaug (10) 
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Søborg Sø Ridelaug (14) 

1 fra myndigheder Gribskov Kommune (7) 

1 fra firmaer Kristiansminde Hestepension (13) 

 
 
Tabel 2: Oversigt over emner i høringssvarene, Miljøstyrelsens bemærkninger hertil samt konsekvens for 

afgørelsen.  

Der henvises desuden til bilag B, hvor alle høringssvar er behandlet individuelt af både bygherre og 

Miljøstyrelsen 

 
Emner 
 

Miljøstyrelsens bemærkninger Konsekvens 

Rekreative forhold (ID nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16) 
 

Stier herunder cykelrute 33 

Flere høringssvar omhandler ønsker om 

bevarelse af cykelrute 33 gennem den 

sydlige sø aht. den rekreative udnyttelse 

af området. Enkelte høringssvar påpeger, 

at den bør nedlægges af hensyn til den 

forventede fremtidige fugleliv. 

 

Et par høringssvar ønsker bevarelse af sti 

fra pumpehuset til slotsruinen og 

etablering af en cykel-/gangsti fra Søborg 

Station og Pårup Trinbræt ligesom flere 

spørger til mulighed for korte rundture. 

Et enkelt høringssvar fremhæver 

fordelen for dyrelivet ved etablering af 

stillestier visse steder. 

Formålet med projektet er at styrke såvel rekreative 

tiltag som natur- og miljøforhold. Det er et stort 

ønske fra befolkningen i området at bibeholde rute 

33 med sin oprindelige udstrækning gennem den 

sydvestlige del af søen, og bygherre har 

tilkendegivet, at de ønsker at imødekomme dette 

ønske. 

 

Miljøstyrelsen finder, at bygherre både i 

miljøkonsekvensrapporten og med besvarelsen af 

høringssvaret har godtgjort at cykelrute 33 kan 

bevares gennem den sydlige sø uden væsentlig 

påvirkning af dyre- og fuglelivet herunder 

engsnarre. Der vil blive gennemført overvågning af 

engsnarren i en periode på minimum 5 år efter 

etablering af søen. Såfremt det på sigt viser sig, at 

engsnarren påvirkes negativt af projektet, eller at 

der indfinder sig andre arter, som kræver yderligere 

beskyttelse, kan der vise sig behov for ændringer 

eller tilføjelser af vilkår i tilladelsen samt revision af 

drifts- og plejeplanen. 

 

Ønsket om at tilbageføre området omkring Søborg 

Slotsruin svarende til den oprindelige tilstand før 

dræning af området er begrundet i de 

kulturhistoriske interesser. Det betyder, at den 

eksisterende sti mellem Pumpehuset og slotsruinen 

oversvømmes og derfor må nedlægges som en 

naturlig konsekvens. Der vil være alternative sti- og 

vejforløb både vest og øst for den nordlige sø, som 

kan benyttes, og bygherre har ikke planer om 

yderligere stier ud over de beskrevne i 

miljøkonsekvensrapporten.  

 

Det vil være op til bygherre at beslutte, hvorvidt 

anvendelsen af visse dele af stien skal reguleres. 

Afgørelsen ændres, 

således at 

cykelrute 33 

gennem den 

sydlige sø kan 

bevares. 
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Ridning 

Et par høringssvar påpeger at ridestier 

bør separeres fra cykelstier. I et andet 

høringssvar fremhæves det, at der bør 

etableres flere og sammenhængende 

ridestier, at de bør etableres 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt af hensyn 

til trafik, og at man bør kunne ride hen 

over søen via rute 33. 

 

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten og 

bygherres besvarelse af høringssvarene, at det vil 

blive muligt at ride omkring søen, men hvorvidt det 

også skal være muligt at ride ind over den sydlige sø, 

vil være op til bygherre at beslutte. Hvis der på sigt 

skal etableres ridestier andre steder end beskrevet i 

miljøkonsekvensrapporten, kan det komme på tale, 

at de skal anmeldes som projektændringer, der skal 

screenes for eventuel miljøvurderingspligt i henhold 

til miljøvurderingsloven.  

 

Bygherre har i deres besvarelse af høringssvarene 

tydeliggjort, at ridestier skal etableres 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Miljøstyrelsen har 

ikke yderligere bemærkninger hertil. 

 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Sejlads, fiskeri, jagt og skøjtning 

Flere høringssvar spørger ind til 

mulighed for sejlads, fiskeri og mulighed 

for at skøjte på søen. 

En jagtforening ønsker at bevare 

aktiviteter som hidtil og at jagtret på 

private arealer ikke påvirkes af projektet. 

 

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten og 

bygherres besvarelse, at sejlads, fiskeri og skøjtning 

på søen forventes muligt i den nordlige sø men ikke 

den sydlige. Endvidere fremgår det, at 

jagtforeningens aktiviteter ved skydebanen ikke 

ændres som følge af projektet, og at der fortsat kan 

drives jagt på private arealer. Der vil som 

udgangspunkt ikke være mulighed for jagt på de 

arealer, som Naturstyrelsen kommer til at eje. 

 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Anvendelse af eksisterende 

bygninger til diverse 

publikumsfaciliteter 

Et enkelt høringssvar peger på mulighed 

for anvendelse af en frikøbt ejendom til 

diverse publikums- og 

undervisningsfaciliteter. 

Bygherre har redegjort for, at den pågældende 

ejendom bliver solgt, og Miljøstyrelsen har ikke 

yderligere at bemærke hertil. 

Høringssvaret 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Påvirkning af natur (plante- og dyreliv) (ID-nr. 2, 7, 10, 11, 16) 
 

 

Forstyrrelser af fuglelivet herunder 

engsnarren 

Enkelte høringssvar påpeger, at 

bevarelse af rute 33 hen over den sydlige 

sø vil kunne forstyrre det fugleliv, som 

forventes at indfinde sig, og flere andre 

påpeger at publikumsfaciliteter bør 

placeres, så de ikke forstyrrer dyrelivet. 

Et høringssvar påpeger, hvilke 

jordbundsforhold, beplantning og 

arealkrav der bør være til stede for 

engsnarren. 

Formålet med projektet er at styrke såvel rekreative 

tiltag som natur- og miljøforhold. Det er et stort 

ønske fra en stor del af befolkningen i området at 

bibeholde rute 33 med sin oprindelige udstrækning 

gennem den sydvestlige del af søen, og bygherre har 

tilkendegivet, at de ønsker at arbejde for at 

imødekomme dette ønske. Miljøstyrelsen finder, at 

bygherre både i miljøkonsekvensrapporten og med 

besvarelsen af høringssvaret har godtgjort at 

cykelrute 33 kan bevares gennem den sydlige sø 

uden væsentlig påvirkning af dyre- og fuglelivet 

herunder engsnarre.  

Der vil blive gennemført overvågning af engsnarren 

i en periode på minimum 5 år efter etablering af 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 
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søen. Såfremt det på sigt viser sig, at engsnarren 

påvirkes negativt af projektet, eller at der indfinder 

sig andre arter, som kræver yderligere beskyttelse, 

kan der vise sig behov for ændringer eller tilføjelser 

af vilkår i tilladelsen samt revision af drifts- og 

plejeplanen.  

Miljøstyrelsen tilslutter sig forslaget om sikring 

af bedst mulige forhold for engsnarre og det fremgår 

af bygherres besvarelse, at forslaget vil indgå i det 

videre arbejde med plejeplanen. 

 

Bevarelse/fjernelse af beplantning, 

biodiversitet, overvågning mv. 

Flere høringssvar har forslag om 

henholdsvis fjernelse og/eller bevarelse 

af bestemte typer af beplantninger samt 

mulighed for at fremme opvækst af 

hjemmehørende planter.  

Gribskov Kommune foreslår overvågning 

af biodiversitet mv. 

Bygherre har i miljøkonsekvensrapporten og i sin 

besvarelse redegjort for, at dele af beplantningen på 

søområdet som udgangspunkt forventes fjernet, for 

at opnå en stor ubrudt søflade. Beslutning om 

henholdsvis bevarelse og/eller fjernelse af øvrig 

beplantning samt fremme særlige plantearter vil ske 

i tæt dialog med de forskellige interessenter i 

området.  

 

Fjernelse af beplantning, som kan være egnede leve- 

eller overvintringssteder for flagermus, skal ske i 

henhold til vilkår i tilladelsen.  

 

Der er i afgørelsesudkastet stillet vilkår om 

overvågning af blandt andet engsnarre for at sikre 

artens fremtidige gunstige bevaringsstatus. Da der 

ikke forventes en væsentlig negativ påvirkning af 

dyrelivet generelt er det ikke fundet nødvendigt at 

stille yderligere vilkår om overvågning, men 

Miljøstyrelsen har ingen indvendinger, såfremt 

bygherre i samarbejde med øvrige myndigheder 

ønsker at gennemføre andre 

overvågningsprogrammer. Miljøstyrelsen er 

umiddelbart positivt indstillet på at deltage i visse 

fremtidige og relevante overvågningsprogrammer 

og indgår gerne i dialog med Naturstyrelsen om 

dette. 

 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Plejeplan 

Gribskov Kommune ønsker at blive 

inddraget i udarbejdelse af pleje- og 

driftsplan, og at 

vedligeholdelsesforpligtelsen fastlægges 

tidligt 

Bygherre har tilkendegivet, at de vil inddrage 

kommunen i dette arbejde. Miljøstyrelsen har ikke 

yderligere at tilføje til dette. 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

 

Fugleøer 

Et enkelt høringssvar fremhæver, at det 

er en mangel for projektet, at der ikke er 

planlagt etablering af rævesikre fugleøer, 

Bygherre har i sin besvarelse af høringssvaret 

redegjort for forskellige udfordringer ved etablering 

af fugleøer ved Søborg Sø. Miljøstyrelsen bemærker, 

at etablering af fugleøer kun er overfladisk 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 
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og at de vil være essentielle for at skabe 

tilstrækkelige yngleområder for fugle. 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Såfremt det 

på et senere tidspunkt skulle blive besluttet at 

etablere disse, vil det blive anset som en 

projektændring, og det må forventes, at bygherre 

skal fremsende en screeningsansøgning i henhold til 

miljøvurderingsloven, idet fugleøer ikke i 

tilstrækkeligt omfang er beskrevet og vurderet i 

miljøkonsekvensrapporten til at være omfattet af 

tilladelsen. 

 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Tagrør 

Et høringssvar omhandler konkrete 

forslag til, hvordan områder med tagrør 

bør beskæres/holdes nede af hensyn til 

fuglelivet. 

Miljøstyrelsen har ingen indvendinger mod de 

fremsatte forslag om beskæring af tagrør, og det 

fremgår af bygherres besvarelse, at forslagene vil 

indgå i det videre arbejde med plejeplanen. 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

 

Klima og vandstandsstigninger, risiko for forurening (ID-nr. 2, 7, 8,  
 

 

Risiko for, og overvågning af, 

vandstandsstigning 

I et par høringssvar påpeges en 

bekymring for utilsigtede 

vandstandsstigninger, herunder fra 

grundvand, på deres ejendomme, og et 

andet høringssvar peger på, at der bør 

gennemføres overvågning af 

vandstanden relevante steder. 

 

De hydrologiske forhold er beskrevet i 

miljøkonsekvensrapportens kapitel 10 og belyser 

blandt andet forventede stigninger i 

grundvandsspejlet efter gennemførelse af projektet. 

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at 

grundvandsspejlet uden for projektområdet ikke 

forventes at blive ændret væsentligt som følge af 

projektet. Dette vil desuden blive verificeret ved 

efterfølgende beregninger i detailprojekteringen og 

ved løbende overvågning af de opsatte pejleboringer 

i området. Endelig fremgår det af vilkår 3 i udkast til 

tilladelse, at hvis der sker utilsigtede 

vandstandsstigninger uden for projektområdet som 

følge af projektets gennemførelse, skal dette 

afhjælpes ved dræning eller anden relevant metode, 

hvis lodsejer ønsker det. 

 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

CO2 –udledning/reduktion af 

klimagasser 

I et høringssvar stilles spørgsmål til 

beregninger om CO2-udledning og ved 

konklusioner om reduktion af 

klimagasser. 

 

Bygherre redegør i sin besvarelse af høringssvaret 

for beregninger af CO2-udledning samt 

konklusioner ift reduktion af klimagasser, som er i 

overensstemmelse med konklusioner i 

miljøkonsekvensrapporten. Miljøstyrelsen har ikke 

yderligere bemærkninger hertil.  

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Risiko for forurening 

Et høringssvar påpeger, at 

vandstandsstigninger ifbm monsterregn 

og vindstuvning ikke må føre til 

forurening fra pesticider, gødning, 

kemikalier mv. 

Bygherre har redegjort for, at der bliver tinglyst 

forbud mod at sprøjte og gøde arealer inden for 

projektområdet. På den baggrund vurderes risiko 

for forurening at være meget lav selv i tilfælde af 

monsterregn og vindstuvning, og Miljøstyrelsen har 

ikke yderligere bemærkninger hertil. 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 
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Trafik og vejforhold samt trafikstøj (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13) 
 

 

Forslag om trafiksanering i og 

omkring Søborg og ved Hillerødvej 

I nogle af høringssvarene udtrykkes 

bekymring for øget trafikstøj i Søborg, og 

hvad projektet kan medføre af trafikale 

udfordringer henholdsvis på 

Søborggårdsvej, i Søborg og ved 

Hillerødvej. Der ønskes desuden 

gennemført trafiksaneringer i Søborg og 

etableret venstresvingsbaner ved 

Hillerødvej. 

Et enkelt høringssvar omhandler 

bekymring for færdselsgener ved 

Kolbevej, som blandt andet foreslås 

reduceret ved at vedligeholde et par 

broer, som vil kunne flytte en del af 

trafikken til Fredbogård. 

Forhold omkring placering af p-pladser og trafik er 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten såvel hvad 

angår påvirkninger i anlægsfasen som i driftsfasen. 

Gribskov Kommune er ansvarlig vejmyndighed, og 

bygherre har løbende afklaret placering og omfang 

af p-pladser med kommunen bla. under hensyn til 

trafiksikkerhed i og omkring projektområdet. Det 

fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 19.5, 

at Gribskov Kommune kun i mindre grad forventer 

en stigning i trafikken på visse veje i Søborg men at 

kommune vil følge udviklingen i trafikintensiteten 

efter søen er etableret og løbende vurdere, om der 

opstår behov for at regulere trafikken i Søborg By og 

på Hillerødvej. 

Bygherre har tilkendegivet, at de er positivt 

indstillet for en drøftelse med kommunen og 

Fredbogård om øget tilgængelighed af de nævnte 

broer. Miljøstyrelsen har ikke yderligere at tilføje. 

 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

P-pladser 

Flere høringssvar indeholder forslag til 

placering af p-pladser andre steder end 

de angivne i miljøkonsekvensrapporten 

blandt andet ved Søndertoftegård, ved 

Søborg Slotsruin og en eksisterende gård 

på Toftevej, samt at busser kan holde ved 

Søborg Kirke eller forsamlingshuset.  

Gribskov Kommune påpeger desuden, at 

der bør tages højde for større 

arrangementer ifbm etablering af stier og 

publikumsfaciliteter.  

 

Se besvarelse ovenfor vedr. placering af p-pladser. 

Miljøstyrelsen har desuden kontaktet Gribskov 

Kommune vedr. bemærkningen om at tage højde for 

større arrangementer ifbm etablering af stier og 

publikumsfaciliteter. Kommunen er for nuværende 

enig i bygherres besvarelse om, at det må forventes 

at større arrangementer vil tage udgangspunkt i 

området ved Fredbogård og ser frem til den 

fremadrettede dialog om sagen.  

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Spørgsmål om vedligeholdelse af 

privat fællesvej  

I høringssvaret gøres der opmærksom på 

en kendelse vedr. vedligeholdelse af 

Søborg Søvej, hvor visse ejendomme er 

fritaget for vedligeholdelse grundet 

kontingent til sølauget. Der ønskes svar 

på, hvem der fremadrettet har ansvar for 

vedligeholdelse af vejen af hensyn til evt. 

fremtidigt salg. 

 

Forhold omkring vedligeholdelse af private 

fællesveje er ikke en del af 

miljøvurderingsprocessen og hører under 

kommunens ansvarsområde som vejmyndighed. 

Bygherre har tilkendegivet, at de har indledt dialog 

med kommunen om dette, og Miljøstyrelsen har 

derfor ikke yderligere bemærkninger. 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Opdatering af vejnavne 

Et enkelt høringssvar anbefaler 

opdatering af vejnavne, da de figurerer 

forkert på diverse kort, hvilket medfører 

unødig trafik på Kolbevej.   

Miljøstyrelsen er enig i bygherres besvarelse om, at 

kommunen er ansvarlig myndighed for så vidt angår 

navngivning af veje, og at det ikke er omfattet af 

projektet. Kommunen er orienteret om 

høringssvaret. 

Høringssvaret 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 
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forhold til 

afgørelsesudkastet. 

 

Arkæologi og kulturhistorie (ID-nr. 15) 
 

 

Dokumentation af naturhistorisk 

udvikling og planlægning af 

forundersøgelser 

Museum Nordsjælland finder det 

ærgerligt, at der ikke er planlagt tiltag til 

dokumentation af den naturhistorisk 

udvikling i området forud for 

vandfyldning af søen og opfordrer 

desuden til, at der snarest muligt 

igangsættes planlægning af arkæologiske 

forundersøgelser.  

 

Miljøkonsekvensrapporten indeholder beskrivelser 

og vurderinger af den påvirkning, som projektet kan 

medføre i forhold til kulturhistoriske forhold 

herunder fortidsminder. I 

miljøkonsekvensrapporten er desuden fremlagt 

forslag til afværgeforanstaltninger for at minimere 

en eventuel påvirkning fra bølgeerosion. Det 

fremgår endvidere af bygherres besvarelse, at der vil 

blive gennemført arkæologiske forundersøgelser 

forud for vandfyldning. Miljøstyrelsen har ikke 

umiddelbart hjemmel til at stille krav om 

naturhistorisk dokumentation og har derfor ikke 

bemærkninger til denne del af høringssvaret. 

 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Øvrige emner (ID-nr. 7, 11) 
 

 

Vandløbsregulativ og nedlæggelse 

af landvindingslaug 

Gribskov Kommune påpeger at de er 

myndighed i forhold til eventuelle 

ændringer af eksisterende 

vandløbsregulativer og foreslår desuden, 

at det bør overvejes at udarbejde et 

regulativ for Søborg Sø som beskriver 

vandspejlskoter, 

vedligeholdelsesforpligtigelser, 

færdselsregler mv. 

Kommunen påpeger desuden 

nødvendigheden af, at for at nedlægge 

Søborg Sø Landvindingslaug, skal der 

fastsættes en vandspejlskote. 

 

Miljøstyrelsen har noteret sig, at bygherre har svaret 

positivt på kommunens bemærkninger om 

revidering af eksisterende vandløbsregulativer for 

vandløb samt udarbejdelse af et nyt regulativ for 

Søborg Sø. Endvidere fremgår det af 

miljøkonsekvensrapporten og bygherres besvarelse, 

at vandspejlskoten for Søborg Sø fastlægges til 1,0. 

Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger hertil. 

 

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Fjernelse af dræn, div. 

redaktionelle fejl, forslag om 

tekstændringer 

Gribskov Kommune finder at 

nedknusning af brønde og dræn kan 

delvist undlades, og påpeger 

redaktionelle fejl vedr. figurhenvisninger, 

navngivning af vandløb mv. Foreslår 

desuden tekstændringer vedr. beskyttet 

natur og kulturhistoriske værdier mv. 

 

Miljøstyrelsen har noteret sig kommunens 

bemærkninger, som primært har betydning for de 

kommende tilladelser, som bygherre skal indhente 

hos kommunen og har ikke yderligere at tilføje i 

forhold til bygherres besvarelse hertil. 

Miljøkonsekvensrapporten vil ikke blive ændret.  

Høringssvarene 

giver ikke 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 

Henkastning af affald Håndtering af henkastet affald vil sortere under 

kommunen, men Miljøstyrelsen noterer sig, at 

Høringssvarene 

giver ikke 
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Et høringssvar gør opmærksom på, at der 

gennem længere tid er henkast affald i 

den sydlige del af projektområdet, hvilke 

bør fjernes inden vandfyldning. 

 

bygherre vil forholde sig til problemstillingen og 

orientere kommunen. Miljøstyrelsen har ikke 

yderligere bemærkninger hertil. 

anledning til 

ændringer i 

forhold til 

afgørelsesudkastet. 
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3. Konsekvenser af høringen og den 
videre proces 

 
Såvel bygherre som Miljøstyrelsen har forholdt sig til alle høringssvarene, og det fremgår af flere 
høringssvar og af bygherres tilkendegivelser, at det er et stort ønske hos en stor del af befolkningen i 
området, at stien (cykelrute 33) hen over den sydlige sø bliver bevaret. På den baggrund ønsker 
bygherre at arbejde for denne løsning, og afgørelsen vil blive udformet således, at alternativ B kan 
gennemføres. Hvis cykelrute 33 hen over søen ikke gennemføres, vil rute 33 blive etableret i et forløb 
vest om den sydlige sø, som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. 
 
Ingen af de øvrige høringssvar har givet anledning til ændringer i projektet eller i forhold til 
afgørelsesudkastet.  
 
Den endelige afgørelse vil blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
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4. Bilag A 
 

Kopi af høringssvar fra den offentlige høring af projektet Genopretning af Søborg Sø som blev 
gennemført 5. november 2020 – 7. januar 2021. 
 
 
  



Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: soeborg Soe (soeborg-soe@mst.dk)
Titel: Søborg Sø - Høringssvar nr. 1 - -----------------------------------------
Sendt: 16-12-2020 20:24

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: ----------------------------------
Sendt: 15. december 2020 13:16 
Til: soeborg Soe <soeborg-soe@mst.dk> 
Emne: Genopretning af Søborg sø - j.nr. 2020-61576 

Hermed nogle spørgsmål vedrørende genopretning af Søborg sø: 

Har man tænkt på at adskille gangsti/cykelsti og ridespor? Jeg vil varmt anbefale at der laves to forskellige 
stisystemer og især at ridefolket får deres eget spor! Som det er nu - især fra Søborg by til gartner Mortensen, 
er der meget dårligt for gående flere steder på grund af ridespor og sumpede områder. 

Hvorfor lukker man stien fra PUMPEHUSET TIL SLOTSRUINEN?Bliver der lavet en ny cykelrute istedet? 

Hvor bliver der mulighed for at ro kajak/kano? 
Hvad med fiskeri i søen? 

De bedste hilsner 
Ohle Hansen 
Kongsgaden 18 - Søborg 
3250 Gilleleje 

e-mail : ----------------------------------

Mobil ----------------------------------
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Miljøstyrelsen 

Soeborg-soe@mst.dk D. 28. December 2020

Genopretning af Søborg Sø. Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast :l § 25 :lladelse 
(VVM-:lladelse) – bemærkninger fra DN Gribskov 

DN Gribskov skal indledningsvis henvise Al vores bemærkninger Al idéoplæg for genopretning af Søborg Sø 
fremsendt Al Miljøstyrelsen 16. marts 2018. 

DN Gribskov glæder sig over, at man nu er kommet Al næste skridt i genopretningen af Søborg Sø – nemlig 
udkast Al VVM-Alladelsen. 

Vi vil gerne kviLere for en meget sober og detaljeret gennemgang af de nuværende og forventede forhold 
indenfor det betragtede areal for den kommende sø og Alhørende arealer. 

Der er grund Al at glæde sig over deLe Altag. Sådanne iniAaAver er meget vigAge, hvis vi som samfund skal 
gøre os håb om at reLe op på de forhold, der desværre er dominerende for vores hjemlige natur. Naturen 
mangler først og fremmest plads i det intensivt udnyLede og opdyrkede landskab, hvor deLe forhold i 
kombinaAon med brug af sprøjtegiNe og overgødskning har et stort ansvar for den stadig faldende 
biodiversitet.  

Helt overordnet er det derfor også glædeligt, at der i projekPorløbet på et senere Adspunkt også kan 
tænkes i at koble den genetablerede sø med andre naturområder og inkludering af arealerne i naAonalpark 
”Kongernes Nordsjælland”. Det er således oplagt senere at arbejde for at sikre en eller flere naturkorridorer 
Al Gribskov, som ligger få kilometer syd for den genopreLede sø. Herved vil Søborg Sø kunne bidrage Al at få 
skabt mere sammenhæng i den nu meget fragmenterede naAonalpark. 

I vores høringssvar Al idéoplægget havde vi flere bemærkninger. Vi kan se, at der for flere af disse er gjort 
en række overvejelser i miljøkonsekvensrapporten. 

ImidlerAd er det vigAgt for os igen at pointere, at der skal findes en god balance mellem områdets offentlige 
brug Al forskellige rekreaAve formål og hensynet Al at genskabe et naturligt dyre- og planteliv og sikre deLe 
mod unødig forstyrrelse.  

Vi vil i den forbindelse pege på, at vi finder det problemaAsk, såfremt cykelrute 33 anlægges ind over den 
sydlige del af søarealet på en dæmning (alternaAv B) fremfor at vælge at anlægge sAen udenfor selve 
søfladen (alternaAv A) og dermed sikre, at trafik/larm/forstyrrelser holdes væk fra de områder, der er 
præget af temporære øer og meget lavvandede arealer med potenAel stor biologisk værdi.  

Ligeledes gælder, at der ved anlæggelse af parkeringspladser, madpakkehus og etablering af fugletårne skal 
tages hensyn Al en placering, der sikrer god afstand Al følsom natur, ikke skæmmer udsyn og områdets 
helhedsindtryk som naturområde i øvrigt. 

Mht. området, hvor man ønsker at sikre den sjældne fugl Engsnaren, vil vi anbefale, at området øges fra de 
foreslåede 30 ha Al 50 ha, idet deLe skridt alt andet lige vil være en yderligere sikkerhed for at sikre artens 
overlevelse i området og i øvrigt også komme andre dyr og planter Al gode. Omkring de eksisterende træer i 
området vil vi foreslå, at disse i størst muligt omfang fredes mod fældning. Nogle vil – som i Solbjerg Engsø – 
blive stående døde på det oversvømmede terræn og i mange år bl.a. udgøre vigAge restepladser for 
området fugle. 
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Endeligt fremgår det, at et landbrugsområde beregnet af størrelsesordenen 10 ha udenfor projektområdet 
vil kunne oversvømmes i situaAoner med særlig høj vandstand. Vi har i vores Adligere høringssvar peget på, 
at der grundet klimaforandringer må påpeges flere og flere situaAoner, hvor monsterregn - måske i 
kombinaAon med vandopstuvning i forbindelse med voldsom vind kan medføre indtrængning af saltvand 
gennem kanalen og hermed en højere vandstand. Der er lavet forskellige scenarier for deLe i rapporten, 
men det siger sig selv, at det er meget vanskeligt at forudsige konsekvenser af klimaændringer og hermed 
potenAalet for en stærk forhøjet vandstand. Derfor skal vi gentage vigAgheden af, at områder tæt på selve 
projektområdet sikres således, at der ikke sker en eNerfølgende forurening af hele projektområdet – dvs. 
ingen pesAcidanvendelse, oplag af gødningsstoffer, olie, kemikalier mv.  

DN Gribskov glæder sig Al, at der kommer vand i søen igen, og et Altrængt naturområde herved kan blive 
genskabt. 

Mvh. 

DN Gribskov 

v/ Linda B. Jørgensen



Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: soeborg Soe (soeborg-soe@mst.dk)
Titel: Søborg Sø - Høringssvar nr. 3 - -----------------------------------------
Sendt: 04-01-2021 09:07

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: -----------------------------------------
Sendt: 1. januar 2021 20:04 
Til: soeborg Soe <soeborg-soe@mst.dk> 
Emne: Høringssvar journal 2020-61576 

Hej 

Tak for en super god online gennemgang af rapporten og de gode 
indslag. 

Hermed vores bemærkninger / spørgsmål: 

- vi ønsker, at søen også kan bruges til fritid, dvs. at fiske ( båd børn og voksne), sejle med kano, robåde 
mv, skøjte ( hvis der kommer vinter igen)
- vi er mange fra byen, der går en “ tur rundt om slotsruinen”, en tur på ca 3 km. Dvs Kirken, Kongsgaden, 
slotsruinen, Søborg gårdsvej ellers forlænger turen til 5 km over rævebakken ( Ålekistevej). Vil der stadig 
være mulighed for dette? Vil der være mulighed for at komme fra slotsruinen og til Pumpehuset som nu og 
dermed mulighed for disse korte ture?
- pga af skolen, er der meget trafik på Søborggårdsvej. Der har tidligere været høring omkring lukning af 
vejen, men det blev ikke besluttet. Ålkistevej er en smutvej og om morgenen og om eftermiddagen er der 
meget trafik - også med lastbiler. Kan der her forventes mere trafik ? Kan der laves cykel- og gåsti på 
strækningerne? Folk der kommer med toget til enten pårup eller Søborg trinbræt, vil benytte denne rute og 
den er allerede halv farlig.

Med venlig hilsen 
------------------------------------- 

Sendt fra min iPad 
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: soeborg Soe (soeborg-soe@mst.dk)
Titel: Søborg Sø - Høringssvar nr. 4 - -----------------------------
Sendt: 04-01-2021 09:16

Fra: -----------------------------------------
Sendt: 3. januar 2021 13:52
Til: soeborg Soe <soeborg-soe@mst.dk>
Emne: Miljøkonsekvensrapport

Til Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen

Vedr.  journalnr. 2020-61576. 

Efter at have gennemlæst miljøkonsekvensrapporten dukker der en del spørgsmål op.
Jeg synes at man i rapporten, kan læse rigtigt meget om den nye natur, hvilke tiltag der bliver taget med hensyn til 
natur og dyreliv. Der ikke meget om hvordan vi mennesker må bruge søen. Det har bragt disse spørgsmål op hos mig. 
Har man tænkt sig at adskille gangsti/cykelsti og ride spor ?
Hvorfor etablere man ikke en sti fra pumpehuset til slotsruinen ?
Bliver der lavet en ny cykelrute ?
Må man ro i kajak eller kano ?
Bliver der etableret en flydebro hvor man kan sætte en kano i ?
Ejer naturstyrelsen et sted det kan etableres en flydebro ?
Hvad med fiskeri?
Hvad med et offentligt toilet ? Alle gæster (mellem 50 og 100000 som Naturstyrelsen skriver ) kan vel ikke benytte 
kirkens toilet.

Det bragte mig på de tanker, at I( Naturstyrelsen)jo har en unik mulighed for at bruge gården hvor vi bor og som 
naturstyrelsen ejer lige om lidt.
Der er i forvejen etableret en parkeringsplads. Den kan udvides ( bilerne fra Hillerød siden skal ikke nødvendigvis ned 
igennem byen for at parkere)
Der kan etableres en sti ned over marken til søen.
Selve gården kan bruges til mange ting.
Der er masser af toiletter, som kan bruges til offentlig adgang. Den ene længe er bygget om til selskabslokale og kan 
bruges til undervisning af Skoleklasser i forbindelse med naturvejledning om søen. Kursus afholdelse.
Der kunne etableres et infocenter som kunne drives af frivillige, der kunne fortælle om fuglebestanden, og de andre 
dyr og fauna der måtte komme i den ”Nye” natur.
Der kunne i den forbindelse også etableres en lille cafe der kan drives af frivillige.
Der er lynhurtigt fibernet.. hvis man ville lave kontorer og undervisning.
Den nye sø inspektør/ opsynsmand kunne bo på gården.

Ja mulighederne er mange.

Venlig hilsen
Jes Arnild
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Genopretning af Søborg Sø Journalnr 2020-61576

Indsigelse vedr. de trafikale forhold på Hillerødvejen
Forslag om etablering af venstresvingsbaner

Hillerødvejen bliver i Miljøkonsekvensrapporten omtalt som den meget trafikerede vej (side 314) 
og på strækningen fra Sodemarksvej til Møllevej/Søgårdsvej er det ikke muligt at overhale (dobbelt 
optrukne streger).
Yderligere er strækningen Hillerødvejen 180 til 150 udfordret af, at det dels er en lige strækning 
men samtidig indeholder en lavning (lunke), hvor en bil kan overses, både når man kommer 
kørende fra nord og fra syd.
Desuden er der en del trafik fra Dragstrupvej, som fortsætter ad Toftevej og modsat.

Som lokal beboer ved jeg, at Hillerødvejen er meget trafikeret, at det til tider kan gå ret hurtigt samt 
enkelte bilister er utålmodige og kører uden om andre bilister der skal ad hhv. Toftevej og 
Dragstrupvej.
Jeg har erfaret, at flere beboere i Dragstrup er utrygge ved at skulle svinge fra Hillerødvejen op ad 
Dragstrupvej – ikke kun når man kommer nordfra. Desuden er det også forbundet med utryghed at 
skulle ”krydse” Hillerødvejen fra Dragstrupvej, når man skal til Græsted ad Toftevej.
Denne utryghed er begrundet i, at der jævnligt opstår nær-ved-situationer. Se de tre eksempler sidst 
i brevet.

Med udsigten til den øgede trafik til de tre P-pladser ved Toftevej 70, i Søborg og ved Søborggård – 
og dermed et forøget antal venstresvingende trafik (sydfra ind ad Toftevej) – vil nær-ved-
situationerne kunne blive til egentlige trafikuheld.

Mit forslag er, at der etableres to venstresvingsbaner med midterrabat mellem Dragstrupvej og 
Toftevej, så der vil være venstresvingsbaner fra hhv. nord og syd. Fra syd mod Toftevej og fra nord 
mod Dragstrupvej.
Der vil være behov for disse venstresvingsbaner allerede i anlægsperioden.

Med venlig hilsen
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

Tre oplevede eksempler på farlig kørsel ved Dragstrupvejs udmunding i Hillerødvej.
Alle tre er overhaling for dobbelt optrukne streger.

1) Venstresving fra Gilleleje siden.
Jeg var under nedbremsning til venstresving op ad Dragstrupvej og blev overhalet.
På Dragstrupvej holdt bil, som påbegyndte højresving mod Gilleleje.
Overhalende bil har ikke kunnet se udkørslen fra Dragstrup, og ulykke blev undgået ved kraftig
opbremsning

2) Som bil nummer 3, fra Hillerød siden.
Blinkede for svingning mod Dragstrup. Bil nummer 5 foretog overhaling i stor fart fra lunken, men
måtte bremse, undvige og forulykkede da den forreste bil stansede for svingning mod Toftevej.
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Forreste bil stansede på grund af modkørende. Det betyder at overhalende bilist ikke har set 
modkørende trafik, og sandsynligvis heller ikke de to biler foran mig.

3) Ved udkørsel fra Dragstrupvej mod Hillerød.
Afventede trafik fra Hillerød, hvor 3 biler gav signal til at svinge op ad Dragstrupvej. Da bil 
nummer 2 havde svinget, gjorde jeg mig klar til svingning. Opdagede en overhalende bil som kun 
var synlig under bil nummer 3, og kom direkte i min vejbane.
Overhalende bil har ikke kunnet se udkørslen fra Dragstrup, og ulykke blev undgået ved den ekstra 
orientering

-----------------------------------------
Dragstrup
-----------------------------------------
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Administrativt høringssvar til miljøvurderingen af og udkast til afgørelse for projektet 
”Genopretning af Søborg Sø i Gribskov Kommune”, journalnummer 2020-61576.  

Miljøstyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelse for Søborg Sø i offentlig høring 
fra den 5. november 2020 til den 7. januar 2021.  

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Naturstyrelsen Nordsjælland, som bygherre og udkastet til 
afgørelse (§ 25 tilladelse) er udarbejdet af Miljøstyrelsen, som myndighed.  

Gribskov Kommune har bemærkninger til udkast til § 25 tilladelsen og bemærkninger til 
Miljøkonsekvensrapporten.  

Bemærkninger til § 25 tilladelse til genopretning af Søborg Sø 

1. § 25 tilladelse til genopretning af Søborg Sø
Mange af de anlægsaktiviteter, der skal gennemføres ved etablering af Søborg Sø, kræver tilladelse 
efter vandløbsloven og efterfølgende regulativændringer for eks. Søborg Landkanal og Saltruprenden. 
Gribskov Kommune er vandløbsmyndighed og træffer afgørelse om regulativændringerne. 

Vandløbslovens § 2 angiver, at vandløbslovens bestemmelser også finder anvendelse på søer mv. Det 
bør overvejes om der skal udarbejdes et regulativ for Søborg Sø, som beskriver vandspejlskoter, 
vedligeholdelsesforpligtigelser, færdselsregler mv. Udkastet til regulativet kunne med fordel udarbejdes 
som et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.  

Fastsættelse af søens vandspejlskoten er desuden en nødvendighed for nedlæggelse af Søborg Sø 
Landvindingslaug, som besluttet på generalforsamling den 21. maj 2019.   

De kommunale veje i området er i dag ikke trafikbelastet og forventes, at kunne rumme den mertrafik 
genopretning af Søborg Sø forventes at medføre. Gribskov Kommune gør opmærksom på, at der ikke er 
taget højde for afholdelse af større arrangementer og events. Anlægsaktiviteten ”Etablering af nye stier 
samt publikumsfaciliteter”, bør suppleres, så der tages højde for denne merbelastning af områdets veje 
og parkeringspladsforhold. 

Anlægsaktiviteten ”Drænbrønde og dræn fjernes, nedknuses og/eller tilkastes”, mener Gribskov 
Kommune er delvis unødvendig. Kun de synlige anlæg bør fjernes af æstetiske hensyn og dybe huller 
bør kastes til af sikkerhedsmæssige årsager.   

Sag: 01.00.00-G00-1324-18 

5. januar 2021

Miljøstyrelsen  
Tolderlundsvej 3 
5000 Odense C  
Mail: soeborg-soe@mst.dk 
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4. Vilkår for tilladelse
Overfladevand, Hydrologi, Klima og Tekniske anlæg 
Det er positivt at projektet allerede inden anlægsarbejdet iværksættes tager højde for mulige 
påvirkninger af den øgede vandstand i nærområdet. De muligt påvirkede ejendomme får etableret 
nødvendige foranstaltninger i form af fx omfangsdræn, minirenseanlæg og andre ejendomsmæssige 
forhold. Overvågning af udviklingen i de etablerede pejleboringer vil vise om der er behov for yderligere 
foranstaltninger. 

Plejeplan 
Det er beskrevet, at senest 2 år efter der er givet tilladelse til projektet skal Naturstyrelsen have 
udarbejdet en pleje-og driftsplan. Gribskov Kommune vil gerne høres/inddrages inden vedtagelsen og 
mener, at det er hensigtsmæssigt at vedligeholdelsesforpligtigelsen fastlægges på et tidligere tidspunkt. 
F.eks. er det angivet at sandfanget nedstrøms pumpehuset overvåges og tømmes efter behov, men ikke
hvem der har forpligtigelsen.

5. Baggrund for afgørelse
Jord og Klima 
Det fremgår, at projektet i driftsfasen vil reducere CO2 udledningen med ca. 398 tons – 8.434 tons CO2-
ækvivalenter. Der er i konsekvensrapporten nævnt to forskellige beregnede udledninger for kulstof: 
afsnit 16.3 hvor den beregnes til 398-10.718 tons CO2-ækvivalenter for den nuværende 
arealanvendelse og i afsnit 16.6 hvor den beregnes til 398-8.434 tons CO2 ækvivalenter for reduktion i 
udledning i driftsfasen. Og det fremgår ikke hvorfor der evt. skulle være forskel på de to tal beregnet for 
den nuværende arealanvendelse til reduktion i driftsfasen. 

Det fremgår samtidig, at selv om beregninger af metanudledning er meget usikker, vil den samlede 
reduktion af klimagasser udgøre en positiv påvirkning på miljøet. Der er i konsekvensrapporten ikke 
nogen beregning/vurdering af hvor meget udledningen af metan og lattergas vil stige. Det står derfor 
ikke klart hvordan det kan konkluderes, at der vil være en reduktion af klimagasser.   

6. Overvågning
Gribskov Kommune foreslår, at der i forbindelse med overvågning af udviklingen i vandopfyldning i 
området med droner, suppleres med elektroniske vandstandsmålere på relevante lokaliteter.  

Som en del af overvågningsprogrammet, kunne den rekreative brug af området, herunder effekten på 
biodiversiteten evalueres løbende. Det kunne gøres ved indsamling af oplysninger om aktiviteter, 
arrangementer, besøgende mv. sammenholdt med viden om status for områdets udvikling af natur, 
herunder forekomst af engsnarre. 

Bemærkninger til Miljøkonsekvensrapporten 

Kapitel 7. Landskab 
7.3 Eksisterende forhold 
”Den digitale højdemodel er vist på Figur 7.1”. Det er ikke korrekt idet den digitale højdemodel er vist 
på figur 7.2. I underteksten til figur 7.2 står en henvisning til figur 3, der skal givetvis henvises til figur 
7.3. 

Kapitel 10. Hydrologi – afstrømning og afvanding 
10.4 Eksisterende forhold 
Fig. 10.1 signaturforklaringen: Søborg Kanal ved Søborggård bør rettes til Pumpekanalen ved 
Søborggård. De 2 strækninger ligger på hver sin side af pumpestationen, hvilket gør en forskel. 

10.5. Påvirkninger i anlægsfasen 
Fig. 10.3 og 10.4, teksten: ”Grundvandsspejl” skal rettes til ”vandspejl”. 
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Kapitel 13. Naturtyper og andre arter. Terrestrisk 
13.2 Lovgivning  
Nyeste NBL er LBK nr. 240 af 13/03/2019 

13.3 Eksisterende forhold 
Mose-signaturen er utydelig på figur 13.1, hvor der er tagrør på luftfoto. 

”Gribskov Kommune har i forbindelse med det statslige §3 eftersyn i 2013 foretaget en gennemgang af 
deres naturarealer. I den forbindelse blev de mest værdifulde arealer fundet og opdelt i klasse 1 og 2. 
Ingen af de beskyttede naturarealer inden for projektområdet har opnået denne klassifikation, og er 
derfor ikke blandt de mest værdifulde arealer i Gribskov Kommune.” 

Ovenstående er ikke korrekt og der kan i stedet stå: 
”Ingen af de beskyttede naturarealer inden for projektområdet er blandt de mest værdifulde arealer 
med højeste naturværdi i Gribskov Kommune.” 

Gribskov Kommune besigtigede i 2010 de §3-arealer Frederiksborg Amt klassificerede som 1 og 2, altså 
de arealer med højest naturværdi. I den forbindelse blev der ikke besigtiget naturarealer indenfor 
projektområdet. 

Kapitel 20. Areal anvendelse 
20.7 Projekttilpasninger/afværgeforanstaltninger og overvågning 
1. dot: Teksten er uforståelig.

Kapitel 21. Kulturhistoriske værdier 
21.5 Påvirkninger i anlægsfasen 
”Projektet forudsætter en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, da ændringer i hydrologien 
kan påvirke fortidsminderne både i anlæg og driftsfasen” (er gentaget sidst i afsnit 21.6).  

Det er området ind til 100 meter fra fortidsmindet (2-100 meter zone), der kan blive hydrologisk 
påvirket og som derfor udløser dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.  

Overskriften: Mindesten, bør rettes til Søborg Slotsruin, Voldgrav og Mindesten. 

Det er Søborg Slotsruin og Voldgraven, der hver kaster 100 meter beskyttelseslinje af sig, ikke 
mindestenen. Kortvisningen med de 2 beskyttelseslinjer på fig. 21.1 er korrekt. 

Spørgsmål  
Har Miljøstyrelsen spørgsmål til kommunens administrative høringssvar, kan jeg kontaktes på mail: 
lvhen@gribskov.dk eller tlf.: 72 49 83 28.  

Med venlig hilsen 

Lise Vølund 
Biolog 
Center for Teknik og Borgerservice 

Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 

mailto:lvhen@gribskov.dk


Søborg d.4.januar 2021

Til Miljøstyrelsen.

Vedr  .:   journalnr.     2020-61576  .      

Ang.  Matrikel nr. 83A Søborg By, Søborg.

Undertegnede skal hermed udtrykke bekymring for, om en genopretning af Søborg 
Sø vil påvirke grundvandsstanden i de omliggende lavtliggende parceller (som 
rapporten også berører i generelle vendinger) i en sådan grad, at store dele af vores 
grund kommer til at ligge under vand. I værste scenarie også vores hus på stue plan 
niveau.

Vi anmoder hermed om at få dette noteret i de relevante dokumenter i tilfælde af en 
evt.  forebyggelses -/erstatningssag.

Med venlig hilsen
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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Høringssvar vedr. J.NR 202061576 Søborg SØ projektet. 

På vegne af Græsted Jagtforening    
og Danmarks Jægerforbund fremsendes hermed 
høringssvar. 

Vi kan helt tilslutte os de visioner og tanker som 
naturgenopretnings forslaget indeholder. Det giver rigtig 
god mening af hjælpe naturen på denne måde.  

Vi forudsætter, at Græsted Jagtforening kan fortsætte 
deres aktiviteter i samme omfang som hidtil og, at de 
omkringboende lodsejere bevarer jagtretten på egen jord. 
Vi kan ikke acceptere indskrænkninger i disse hævdvundne 
rettigheder. 

Med venlig jæger hilsen.  

Finn Poulsen. 

TLF 28121029 mail finnpou@live.dk  

Jægerråds formand i Danmarks Jægerforbund Halsnæs. 

Medlem af kreds bestyrelsen i Kreds 7 

Kreds 7 Distrikt 4 

Jægerråd Halsnæs 
Finn Poulsen 

Mob 28121029 
Mail finnpou@live.dk 

5. januar 2021

Høringssvar 9

mailto:finnpou@live.dk
mailto:finnpou@live.dk


Høringssvar 10





Til: Ida Dahl-Nielsen (iddni@nst.dk), Morten Elling (moell@nst.dk)
Cc: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: soeborg Soe (soeborg-soe@mst.dk)
Titel: Søborg Sø - Høringssvar nr. 11 - -----------------------------------------
Sendt: 07-01-2021 12:27

Fra: -----------------------------------------
Sendt: 6. januar 2021 15:31
Til: soeborg Soe <soeborg-soe@mst.dk>
Emne: Søborg Sø

Vedr. journal nr. 2020-61576
Søborg Sø

Som borger i Søborg har jeg et par kommentarer.

For at undgå for stort pres på de små indfaldsveje gennem Søborg By, bør man kun etablere en mindre grus-P-
plads i nærheden af Søborg Slotsruin, og kun til personbiler. Denne kunne evt. etableres på den jord, som 
naturstyrelsen i forvejen er i besiddelse af mellem præstegården og "Kongshaven". Den kunne etableres som 
en enkelt "stribe-P-pladser", hvor bilerne parkere ved siden af hinanden, evt med plads til et kørespor hen til 
udkørsel ( lidt som P-plads ved kirken). Således kunne man nøjes med at bruge ca. 10 m af nuværende 
hestefold og der kunne være en gangsti bag p-plads ind mod marken fra kirken ned til Kongshaven. Busser 
bør henvises til allerede etablerede P-pladser med asfaltbelægning ved kirken og Søborg Forsamlingshus.

En anden mulighed for "usynlig" grus-P-plads kunne være på Søndertoftegårds lille granskov ( nu 
Naturstyrelsens ejendom) på sydsiden af Toftevej ned mod søen. Man kunne fælde træerne inde i skoven og 
lade de yderste rækker af rand-træerne blive stående. Således ville p-pladsen være usynlig for andre. Ved 
indkørsel er der gode oversigtsforhold og der kunne nemt etableres sti til søen fra P-pladsen.  Der kunne også 
være et par borde og bænke til publikum.

Jeg vil desuden gøre opmærksom på en "losseplads", der er på søen. Når man kører ind på østsiden af søen ad 
grusstien lige overfor Sodemarksvej, kommer man ca 200 m inde til en markvej til højre, som fortsætter ud på 
søen bag om Frijsenvang. Ca 100 m inde ad denne vej er der på venstre side en stor mængde affald. En eller 
anden lokal har i adskillige år "dumpet" sit affald og skrald her i vejkanten. Jeg har haft min færden her 
gennem mange år og har altid undret mig over "svineriet", men ved ikke, hvorfra det kommer. Måske skal 
dette undersøges nærmere inden det dækkes af vand.

Søen har i mange år været brugt til landbrug og afgræsning, og er dermed måske blevet lidt "artsfattig" mht 
alm dansk flora, græsser, blomster, vilde planter. Kunne man forestille sig at tilføre nogle af disse arter, så der 
blev større diversitet, hvilket også kunne give muligheder for flere insekter og honningavl, måske også til 
gavn for fugle.
Kunne man også på visse arealer langs med søkanten etablere/ plante frugttræer som æbler, pærer, blommer 
og kirsebær og måske frugtbuske, til glæde for både dyr og mennesker.

De venligste hilsner
-----------------------------------------
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Bemærkninger til  
Miljøkonsekvensrapporten for projekt genopretning af Søborg Sø 

Nogle konsekvenser for lokalbefolkningen  

Miljøkonsekvensrapporten for ’projekt genopretning af Søborg Sø, kort version ikke teknisk resume’ (i det 

følgende benævnt ’Miljøkonsekvensrapporten’) giver en grundig gennemgang af konsekvenserne for dyre- 

og planteliv, men vi mener, at der mangler en vurdering af konsekvenserne for lokalbefolkningen i vores 

tilfælde borgene i Søborg by. Det skal understreges, at vores bekymringer, som beskrives nedenfor, alene 

vedrører det færdige projekt (driftsfasen), idet vi naturligvis er klar over, at et projekt af denne karakter vil 

medføre gener i anlægsfasen. 

Beboerne i Søborg by oplever at være stærkt plaget af en omfattende gennemkørende trafik af tunge 

lastbiler og personbiler mellem Hillerødvejen og Græsted. Det drejer sig om strækningen Hillerødvejen - 

Krigsagervej/Møllevej/Toftevej – Bygaden – Holtvej - Græsted. Dertil kommer periodevis kraftig trafik af 

tunge landbrugskøretøjer, hvilket vi dog ser som et vilkår for beboere i et landbrugsområde.  

Det er - uafhængigt af reetableringen af søen i øvrigt - et stort ønske, at disse trafikgener reduceres 

væsentligt for at gøre byen attraktiv for ikke mindst børnefamilier og ældre borgere. 

Dette vil også komme turismen til gode, da mindre trafik jo forbedrer miljøet (ikke kun støj) 

Det er således ikke korrekt, når der i Miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.3.12 (’Andre miljøforhold -… ’) 

nævnes, at området ikke i dag er ”præget af væsentlige gener fra støj…, ”. 

Iflg. Miljøkonsekvensrapporten vil reetableringen af Søborg Sø medføre en forøgelse af antallet af turister i 

området på 50.000 – 75.000 personer stigende til 100.000. 

Miljøkonsekvensrapporten nævner desuden, at et antal på 100.000 turister årligt vil betyde en trafik på 

35.000 personbiler og 200 busser årligt. Ingen forventer at al denne motoriserede trafik vil gå gennem 

Søborg, men vi er stærkt bekymrede for, at denne voldsomt øgede trafikmængde yderligere vil skade 

nærmiljøet. 

Det er glædeligt, at der etableres et rekreativt område for rigtig mange mennesker inklusive byens 

beboere, men vi mener, at der skal tages hensyn til lokalbefolkningen, således at den ikke fratages de 

kvaliteter, et lille landsbysamfund tilbyder, og som er årsagen til, at man har valgt at bo netop her. 

Placering af parkeringspladser må derfor ikke øge mængden af motoriseret trafik i og gennem Søborg, og vi 

ønsker, at det medtænkes, hvordan trafikken gennem byen kan reduceres, i forbindelse med 

planlægningen af faciliteter for den forøgede mængde turister i området. 
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Vi ønsker, at der ikke etableres p-pladser indenfor eller i nærheden af Søborg by, og som vil betyde forøget 

færdsel gennem byen. P-pladser bør placeres i umiddelbar tilknytning til større veje og evt. forbindes med 

søen ved stisystemer for cyklende og gående. Den planlagte parkeringsplads ’øst for Toftevej 70’ opfylder 

dette ønske, hvorimod den planlagte p-plads ’ved Bygaden syd for Søborg Slotsruin’ samt p-plads sydvest 

for Bygaden 41 (Miljøkonsekvensrapporten s. 23 afsnit 2.3.13) vil betyde forøget bil-/bustrafik gennem 

byen. 

Det ønskes medtænkt, hvilke tiltag - trafiksanering/chikaner m.m. – der kan tages for at 

begrænse/forhindre den øgede motoriserede trafik gennem Søborg efter reetablering af søen. 

Eksempler på trafiksanering kunne være: Etablering af stillezone/stillevej 30 km/t i hele Søborg – sikres 

med indsnævringer (dog ikke højere end at landbrugsmateriel kan komme henover), forbedrede forhold for 

gående og cyklende i hele Søborg, skiltning med forbud mod gennemkørsel med køretøjer >3,5 t undtaget 

skolebusser og offentlig trafik, ved indfaldsvejene til Søborg o. lign. 

Trafiksanering i Søborg vil, ud over at være til glæde for byens beboere, desuden forbedre forholdene for 

alle ’bløde’ trafikanter, der ønsker at få glæde af de nye naturmuligheder. 

Det, at Søborg by rummer både skole og børneinstitutioner, understreger ydermere behovet for en 

trafiksanering af byen samt begrænsning af ’turist’-trafikken efter reetableringen af søen.  

Det skal desuden nævnes, at bilkørsel ud til slotsruinen ikke skal være muligt – dog undtaget kørsel i 

forbindelse med vedligeholdelse - for at begrænse nedslidningen af området. 

Af andre trafikmæssige tiltag kan gang- og cykelsti fra Søborg Station og Pårup Trinbræt i tilknytning til det 

øvrige stisystem være en gevinst for området. 

Vedr. områdets stisystem er vi i øvrigt bekymrede over, om de mange besøgende vil have en skadelig 

indflydelse på dyre- og planteliv og nedslidning af området i almindelighed. Er der fra Naturstyrelsens side 

taget stilling til områdets anvendelse i forhold diverse events som kunne være, motionsløb, 

mountainbikekørsel, distanceridning m.m.? Der kunne på særligt sårbare strækninger evt. etableres stille-

stier, hvor ryttere kun må skridte og cyklister kun må trække cyklen. 

Sammenfattende omhandler vores kommentar 

• Forhold vedr. forøget motoriseret trafik i og gennem Søborg, herunder placering af p-pladser og

trafiksanering af Søborg by

• Forhold vedr. stisystemet omkring søen

Med venlig hilsen 

----------------------- 

-----------------------



Kristiansminde Hestepension 

Side 1/5 

Bemærkninger / forslag til 
miljøkonsekvensrapport vedrørende 
genopretning af Søborg Sø 

1. Trafik
Der forventes en øget trafikmængde i forbindelsen med gendannelsen af Søborg Sø. Dette gælder 

biler, gående, cyklende og ridende. 

1.1 Stier 
Vi har en bekymring over privatlivets fred ved en øget trafikmængde på Kolbevej. Som forholdende 

er d.d. (januar 2021) er der i gennemsnit 1-2 besøgende om dagen via Kolbevej til Søborg Sø. 

Kristiansminde Hestepension ligger klos op ad Kolbevej. Kolbevej bruges i forbindelse med driften af 

ejendommen. Når hestene skal til og fra fold samt på ridebanerne benyttes Kolbevej.  

Hvis der sker en øget trafikmængde (gående, cyklende og kørende) er vi nervøse for at der kan opstå 

farlige situationer ved Hestepensionen. Heste er dyr som nemt kan blive forskrækket og derved 

medføre fare for sine omgivelser. 

På Kolbevej har der altid været fred og ro med 1-2 besøgende i gennemsnit om dagen. Vi er nervøse 

for at en øget trafikmængde vel påvirke privatlivets fred meget negativt. Det ville have en kraftigt 

negativ påvirkning på gården (Kristiansminde) hvis antallet af besøgende til Søborg Sø vælger at 

bruge Kolbvej som adgangsvej. 

En øget trafik på Kolbevej vil således medføre: 

• Kraftigt negativ påvirkning af privatlivets fred.

• Farlige situationer omkring Hestepensionen da Kolbevej bruges som adgangsvej til stalden,

foldene og ridebaner.

1.2 Forslag 
Forslaget går ud på at give besøgende alternativer til at benytte Kolbevej. Det er i forvejen planlagt 

etablering af en p-plads ved Fredbogård og det forventes at en del besøgende vil parkere der. Der er 

2 broer over landkanalen som sjældent bliver brugt. De er d.d. vokset til med buske og højt græs.  De 

2 overgange ses på Billede 3 og  Billede 4. 

Hvis disse to broer kommer i ”drift” igen, vil det give besøgende til Søborg Sø gode turmuligheder. 

Det vil også danne et bindeled mellem Græsted St. - Fredbogård og Søborg Sø. Dette vil give gode 

turmuligheder og mindske nødvendigheden af at bruge Kolbevej som adgangsvej. Da ruterne vil 

kunne koncentreres omkring Fredbogård.  
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Kristiansminde Hestepension 

Side 2/5 

2. Veje
Ved etablering af nye veje og stier anbefaler vi en opdatering af vejnavne vedrørende Kolbevej, 

”Søvejen” og Vokstrupgårdsvej. Se Billede 1 og Billede 2. 

Kolbevej starter ved Græsted Syd station og slutter ved Kolbevej nr. 30.  Vokstrupgårdsvej starter 

ved Esbønderupvej og slutter ved Vokstrupgårdsvej nr. 5. 

Imellem disse to husnumre (Kolbevej 30 og Vokstrupgårdsvej nr. 5) ligger en markvej som i daglig 

tale refereres til som Søvejen. Den ligger på en matrikel som ejes af Søborg SØ landvindingslaug. 

Problemet d.d. er at vejnavnene figurerer forkert på diverse kort. På fx google maps ligger 

Vokstrupgårdsvej nr. 5 på Kolbevej. Dette skaber enorm forvirring for bilister som prøver at finde 

Vokstrupgårdsvej nr. 5. Mange bilister ender med at benytte Kolbevej og derefter ”Søvejen”. 

Problemet er at det stykke (Søvejen) ofte er ufremkommelig om vinteren eller når det er meget 

vådt. Det hænder derfor ofte er biler kommer i problemer og sidder fast i mudderet. Dette ville være 

undgået hvis bilisterne havde benyttet Vokstrupgårdsvej som adgangsvej til Vokstrupgårdsvej nr. 5. 

Det anbefales at vejnavne bliver opdateret så de passer med de virkelige forhold. 

Vedrørende spørgsmål til ovenstående forslag, rettes henvendelse til Michael på ------------------

Mvh. 

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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Til Naturstyrelsen 6. januar 2021

Høringssvar ift Genskabelse af Søborg Sø - journalnr. 2020-61576. 

Søborg Sø Ridelaug repræsenterer 123 ryttere med daglig og ugentlige aktivitet på Søborg Sø`s 

arealer.   

Vi er rigtig glade for at ride på”Søen”, som er en stor naturoplevelse for os ryttere hele året 

– og vi ønsker fortsat at kunne have disse dejlige oplevelser.

Mange ridende bruger området til en naturoplevelse, og der rides ture med grupper på 10-15 

ryttere flere gange om måneden, ligesom der organiseres rideture med turister fra hele landet flere 

gange om året. 

Omkring ”Søborg sø” er der mange hesteejendomme, og mange har bosat sig i området blandt 

andet pga. de ridemuligheder der er i og omkring Søborg Sø. Samtidig er det et af de få lokale 

naturområder, der kan rides ture på.  

Ved ”Genskabelsen af Søborg Sø”, ønsker vi fortsat at kunne nyde naturoplevelserne omkring 

Søen til hest. Vi ønsker, at der ved anlæggelsen af et stisystem til gående og cyklende, også i tæt 

nærhed, etableres en ridesti til rytterne.  

Vi har følgende indvendinger samt spørgsmål til Projektet ”Genskabelse af Søborg Sø” 

Ridekort: 

Der sælges ikke mange ridekort, da koordineringen af dette ikke har fungeret i et par år. Ligeledes 

var ideen med oprettelsen af ridekortene bla., at der skulle slås græs på stierne for de penge, der 

kom ind for kortene. Dette blev imidlertid ikke gjort, hvorfor mange ryttere valgte ikke at betale. 

Stiforløb: 

Der er lagt op til i projektet, at der skal etableres en sti hele vejen rundt langs søen. 

1. Hvordan sikres bla stien langs Hillerødvejen?

Der er meget trafik på Hillerødvejen, ligesom der køres meget stærkt. Af sikkerhedsmæssige 

årsager, bør stien ligge på bagsiden af de eksisterende huse, så langt fra vejen som det er muligt. 

2. Hvordan vil ridestierne være opbygget?

Som ridende ønsker vi et separat ridespor, hvor materialet er af fast beskaffenhed, f.eks grus der 

kan klare det slid ridning medføre. Det er vigtigt, at der ikke er skærver, da de kan skære hestenes 

hove op.  Vi ønsker et spor, hvor det er muligt at trave, tølte samt galoppere.  Dette kunne lægges 

naturligt ved siden af de planlagte cykel-og gangstier. 

3. Etablering af sti langs med Bygaden.

Ved etablering af de nye ridestier, bliver ridemulighederne meget begrænsede og flere af de sikre 

rideruter bliver nedlagt. Etablering af en sikker ridesti langs Bygaden bør prioriteres højt.  

Alternativet er at ride på vejen blandt busser og større landbrugsmaskiner. Det er decideret utrygt 

og farligt, da der må køres 80 km på en del af strækningen.   
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4. Ridning udover Søborg Sø

Som tidligere nævnt medfører Genskabelsen af Søborg Sø store begrænsninger i 

ridemulighederne. Det bør derfor prioriteres, at der etableres sammenhængende ridestier alle de 

steder det kan lade sig gøre, så rytterne, på lige fod med de gående- og cyklende borgere i 

kommunen, får de samme rettigheder og muligheder for at benytte området. Der bør derfor ikke i 

projektet sættes begrænsninger for denne færden ved at begrænse mulighederne, som tilfældet er 

ved den planlagte sti hen over søen (s 257). 

Vi ønsker alle at kunne færdes og nyde Søborg Sø`s nye naturområde, og vi ønsker alle at kunne 

blive ved med at ride på og omkring Søborg Sø. 

Med venlig hilsen  

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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Fra: -----------------------------------------
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Til: soeborg Soe <soeborg-soe@mst.dk>
Emne: J.nr. 2020-61576. Høringssvar: Genopretning af Søborg Sø: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til § 
25 tilladelse (VVM-tilladelse)

Til Miljøstyrelsen,

Miljøstyrelsen har igangsat høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til 
afgørelse for projektet ’Genopretning af Søborg Sø’.
Her er Museum Nordsjællands bemærkninger til sagen.

Museum Nordsjælland har på et tidligt tidspunkt været i dialog med Naturstyrelsen i forbindelse planerne om 
naturgenopretning af Søborg Sø. I den forbindelse har museet udarbejdet en kulturhistorisk rapport samt et tillæg, 
der omhandler naturgenopretningens konsekvenser for fortidsminderne. Vi har ligeledes givet indspil til arbejdet 
med miljøkonsekvensrapporten, hvor hensynet til fortidsminderne overordnet er varetaget ved, at der i rapporten er 
indsat en passus om, at der skal gennemføres arkæologiske forundersøgelser forud for anlægsarbejde. Desuden 
åbnes der for arkæologiske undersøgelser, der skal kortlægge den varierende vandstands indvirkning på bl.a. 
stenalderbopladser i bredzonen. Der er ligeledes indbygget et forslag til formidling af nyere tids kulturhistorie i 
forbindelse med projektet ved oprettelse af et udstillingssted i pumpehuset.

Der er knyttet en lang række forskellige anlægsarbejder til genopretningen af Søborg Sø. Nogle af disse 
anlægsarbejder er knyttet til selve naturgenopretningen (f.eks. udvidelse af diger, opgravning af drænrør og gravning 
af omløb og tilløb), mens andre sker i forbindelse med omlægningen af eksisterende tekniske anlæg og etableringen 
af nye veje, stier, parkeringsmuligheder og andre publikumsfaciliteter i området. Omfanget af arkæologiske 
forundersøgelser i planområdet kan først afgøres, når detailplanlægningen er på plads. Særligt når det gælder de 
foreslåede parkeringsarealer, er det umuligt at forudsige, hvad forundersøgelserne vil afsløre af fortidsminder i disse 
områder. Det kan derfor blive aktuelt at overveje alternative placeringer.

Mens projektet således i vid udstrækning forsøger at tage hensyn til kulturhistorien, er der ikke planlagt tiltag for at 
dokumentere den meget spændende naturhistoriske udvikling i området før søbunden igen dækkes af vand. I den 
kulturhistoriske rapport anbefaler museet således, at der gennemføres boringer på den tørlagte søbund med henblik 
på at indsamle prøver, der kan belyse udviklingen fra den salte fjord til den senere sø i området, der langt fra er 
tilstrækkeligt belyst og dateret. Det er trist i betragtning af, at det netop er naturen, der står i centrum i dette 
projekt, hvor naturgenopretningen udgør et nyt stadie i områdets udvikling.

Arkæologiske undersøgelser i vådområder er erfaringsmæssigt komplicerede og ofte tidskrævende, og dette kan 
påvirke den skitserede tidsplan. Museum Nordsjælland vil derfor endnu en gang gøre opmærksom på, at 
planlægningen af de arkæologiske undersøgelser bør igangsættes snarest muligt.

Med venlig hilsen

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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DOF Nordsjælland
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DOF Nordsjællands kommentarer til Miljøkonsekvensrapporten, genopretning af 

Søborg sø, j. nr. 2020-6176 

Rute 33. 

I miljøkonsekvensrapporten er der opstillet 2 forskellige løsningsmodeller for cykelrute 33.  

Stien rykkes tættere mod Græsted (a) eller beholder sin nuværende placering (b). 

DOF Nordsjælland foretrækker fortsat, at cykelstien rykkes tættere på Græsted. Vores 

forbehold overfor den nuværende placering kan læses nedenfor. 

Hvis cykelstiens nuværende placering beholdes, er der flere ting, man skal være 

opmærksom på. Det område, stien vil gå igennem, bliver sandsynligvis et meget 

spændende og attraktivt område for fuglelivet med mange små øer, fugtige engområder 

med sjapvand og tørre enge. Et ideelt fouragerings- og rastested for bl.a. vade- og 

andefugle. 

Hvis stiens placering beholdes, vil den med stor sandsynlighed blive særdeles velbesøgt af 

cyklister og gående, hvilket vil medføre en mere eller mindre konstant forstyrrelse af 

fuglelivet. Fuglenes reaktion på mennesker afhænger af afstanden, og i denne 

sammenhæng vil mennesket komme meget tæt på fuglene. Flugtafstanden for de enkelte 

arter er meget forskellig, og det har også stor betydning, om forstyrrelsen forgår i 

yngletiden eller resten af året.  

Undersøgelser fra fuglereservatet Tipperne har vist, at viben ændrer rugeadfærd, så den tid 

fuglene var på reden, blev reduceret med op til 45 %, mens der var mennesker på engen. 

Undersøgelser i Begtrup Vig viste også, at viberne blev forstyrret af færdsel. Her var 

fuglene i luften i omkring en time om dagen på grund af mennesker, der gik tur på 

strandengen - mere end den samlede tid de var i luften på grund af prædatorer som 

krager og måger. (1) 

En anden undersøgelse fra Skjern Enge har vist, at svømmeænder også bliver meget 

påvirket af menneskelige forstyrrelser. Antallet af fødesøgende krikænder var reduceret i 

over en time efter en forstyrrelse på en offentlig sti tæt ved (hhv. over og under 250 meter) 

deres område. I samme undersøgelse blev det konstateret, at næsten alle pibeænder 

forsvandt inden for en afstand af 150-250 meter fra stien. I en afstand på 250-400 meter 

fra stien steg antallet af pibeænder betydeligt. 

Ligeledes har andre undersøgelser blandt vadefugle vist, at den almindelige færdsel 

forstyrrer fuglene, så de forlader bredområderne og slår sig ned andre steder i området - 

eller flyver helt væk til andre uforstyrrede områder. 

Al erfaring viser, at fuglene ændrer adfærd, når mennesker kommer for tæt på deres 

redesteder, hvilket kan medføre, at fuglene fortrænges. Uden for ynglesæsonen viser det 

sig, at fuglene afbryder deres aktiviteter som f.eks. fouragering og rast og flytter til andre 

områder, når mennesket kommer indenfor deres flugtafstand - eller flytter andre steder 

hen. 
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Med genopretningen af Søborg Sø åbner der sig en enestående mulighed for, at søen kan 

danne ramme om et rigt og varieret fugleliv. Hvis dette skal opnås, er det nødvendigt, at 

der skabes så optimale, fuglevenlige betingelser som muligt, og at menneskelige 

forstyrrelser holdes borte fra eller reduceres til et minimum i fuglenes fouragerings- og 

yngleområder. 

(1) Karsten Laursen og Thomas Eske Holm: Forstyrrelser af fugle ved menneskeligfærdsel-en oversigtsartikel.

Dansk Ornitologisk Tidsskrift, 2011; 127-138.

Tagrør 

Der vil uvægerligt opstå tagrørskov i og omkring Søborg Sø, når søen er genoprettet.  

Rørskoven er yderst vigtig for mange fuglearter. Hvilke fugle, der vil etablere sig i skoven, 

er meget afhængigt af rørskoven sammensætning og alder.  

Bl.a. har store uhøstede, sammenhængende rørskovsarealer stor betydning for 

pladskrævende fuglearter som rørdrum og rørhøg, men også for grågås, vandrikse og 

plettet rørvagtel. Omvendt har de mere lysåbne engområder, der opstår efter afhøstning af 

tynd og tør rørskov betydning som yngle- og fourageringshabitat for vadefugle og gæs. 

Som det nævnes i miljøkonsekvensrapporten, skal der ikke være hegnet ned til de 

lavtliggende områder i søens vestlige del, hvor kreaturerne græsser. Dette vil være med til 

at holde væksten af tagrør nede i områderne, og der vil derved skabes sjapvandsområder 

for bl.a. vadefugle. 

Rørskoven vil i kombination med krat, træer og buske bidrage til en generel større 

variation i fuglelivet og vil fungere som levesteder for bl.a. nattergal og andre 

sumpsangere. 

Hvis det bliver nødvendigt at fjerne noget af rørskoven, vil det set ud fra et fugleperspektiv 

være det mest optimale, at rørene høstes i mindre blokke med lange kantzoner frem for i 

store sammenhængende arealer. Således vil rørskoven fremstå som en mosaik af arealer 

med forskellige alderstrin.  

I forbindelse med en evt. høstning skal det påpeges, at det afskårne materiale bør fjernes. 

Ellers forhindres fuglenes adgang til rørskoven, og yngle- og fourageringsmuligheder 

forringes. 

Engsnarre 

I udkast til § 25 - tilladelse til Genopretning af Søborg Sø, pkt 4.1, vilkår for tilladelsen, 

reserveres et areal til engsnarren på sammenlagt ca. 30 ha og der udarbejdes en plejeplan, 

specielt for at tilgodese engsnarren. Plejeplanen skal godkendes af Miljøstyrelsen inden 

opstart af anlægsaktiviteter i den sydlige sø. 

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling ønsker at knytte følgende kommentarer til 

ovenstående: 
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De 30 ha kan formentlig bestå af mindre enheder, 6-10 ha, blot disse ikke ligger for langt 

fra hinanden. Mellem delområderne kunne være afgræssede enge. 

Ved udpegningen af de 30 ha, er det vigtigt at vælge jordbunds- og fugtighedsforhold, der 

kommer så tæt på forholdene på de nuværende engsnarreområder (nord og syd for et-

vejen). 

Vi mener det er vigtigt, at man inden udpegningen, har gjort sig nogle overvejelser om 

hvordan biotopen skal etableres. Skal den eksisterende vegetation fjernes og skal den nye 

indfinde sig ved naturlig selektion eller skal man vælge en udsåning med relevante arter. 

Det er sandsynligt at de udpegede områder i etableringsfasen, vil have en mindre 

engsnarrebestand end det fuldt udviklede stabile område. Det gælder så om at gøre 

etableringsfasen så kort som mulig. 

De områder, der i 2020 rummede engsnarre var dels områder der lå brak, dels områder der 

blev slået sent (august). I 2021 vil vi følge udviklingen i områderne mhp at se, hvor 

engsnarren slår sig ned. Vi vil også, sammen med en botaniker, søge at identificere 

plantesamfundet, kvalitativt og kvantitativt, således at man, hvis en udsåning senere bliver 

aktuel, har et udgangspunkt for at vælge arter. 

Kunstige fugleøer 

Et af hovedformålene med genskabelse af Søborg Sø er, at det kan blive Nordsjællands 

nye fugleparadis. Men det bliver kun et halvt paradis hvis fuglene ikke kan finde steder, 

hvor de kan yngle i fred for ræve.  

Derfor er rævesikre og forstyrrelsesfrie øer i søen helt afgørende for projektets succes i 

fuglesammenhæng. 

De indgår ikke i miljøkonsekvensrapporten, hvilket DOF finder er en væsentlig mangel. 

På det offentlige møde i efteråret 2020 blev det forklaret, at de naturlige øer primært i den 

vestlige del vil have så lavt vand omkring, så de bliver mere eller mindre landfaste i løbet af 

foråret i normale år, og at de derfor ikke vil være egnede som yngleøer for fugle. 

Hvis de skal blive til gode fugleyngleøer skal der være dybere vand omkring dem og det 

kan bedst ordnes i anlægsfasen samtidig med at diverse kanaler og grøfter mv alligevel 

skal opfyldes udjævnes. 

Udfordringerne ved anlæggelse af kunstige øer består vel i, at  

1) undgå hurtig tilgroning med høj urtevegetation, pilekrat o.l., dvs. muldlaget må

fjernes/dækkes af og erstattes af grus, med et rallag øverst.

2) Undgå at øerne eroderes væk af bølgeerosion – det er sikkert nødvendigt at sikre

deres sider med faskiner i de vindeksponerede vest- og nordsider.
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3) Få dem modelleret så de falder så naturligt ind i landskabet som muligt. Øer, der

bliver landfaste om sommeren, kan måske rævesikres ved gravning af brede kanaler

på de landværts sider

4) Sikre, at der er dybt (> 0,5 m) vand omkring øerne sommeren igennem.

5) Få dem lokaliseret så de er så langt væk fra stier og bredder med offentlig færdsel,

at fuglene ikke bliver forstyrrede af færdslen.

6) Give dem en anseelig størrelse, så det sikrer et rigt og varieret fugleliv, og plads til

de naturlige redeterritorieafstande der er mellem rederne. Men mindre øer er

absolut bedre end ingen.

Træer og buske 

DOF Nordsjælland er blevet kontaktet af Anine Nikolajsen, Københavns Universitet. Vi har 

fået tilsendt et spørgeskema, med nogle figurer, som viser hvilke træer og buske hun 

foreslår bliver bevaret, og hvilke der måske skal fjernes. Vi vil starte med at udtrykke vores 

tilslutning til hendes forslag. Vi synes det er et fint oplæg, som vi ikke har de store 

indvinder imod. Tværtimod, hvis det bliver slut resultatet, er vi yderst tilfredse. 

Bevarelsen af træer og buske i randzonen om den kommende sø giver en fin afgræsning 

og med gode muligheder for et rigt fugleliv. Midt på søen får den nuværende bevoksning 

lov at blive stående indtil de dør, men fjernes ikke. Det er dejligt at de får lov til at falde til 

bunds i søen. Det vil give nogle gode gemmesteder for ællinger, fisk etc. I oplægget 

foreslås nogle fældninger rundt omkring, men set fra vores synsvinkel ser det meget 

fornuftigt og spiseligt ud. 

I den nordlige del fjernes krat og buskads i og omkring den nuværende gangsti. Krattet er 

fyldt med småfugle foråret/ sommeren. Det er selvfølgelig beklageligt. Det vil være givtigt, 

hvis der med tiden indfandt sig et lidt større krat ved den kommende sti på/ved diget.   

På vegne af DOF Nordsjælland 

Inge Hansen, Bjørn Svendsen, Carsten Michael Jørgensen 
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5. Bilag B

Individuel behandling af høringssvar. 



Søborg Sø 
Opsamling på høringssvar fra offentlig høring, 5. november 2020 ‐ 7. januar 2021
Dato for revision: 28‐01‐2021

Nr.  Emner Resume af høringssvar Bygherres bemærkninger Miljøstyrelsens bemærkninger
1 Borger Stier

Sejlads
Fiskeri

Anbefaler at cykel‐ og ridestier adskilles. Sti mlm Søborg by til gartner Mortensen er meget dårligt for 
gående flere steder på grund af ridespor og sumpede områder. 
Hvorfor lukker man stien fra Pumpehuset til Slotsruinen? 
Bliver der lavet en ny cykelrute istedet? 
Hvor bliver der mulighed for at ro kajak/kano? 
Hvad med fiskeri i søen? 

Det stiforløb, der forløber vest for søen, vil få et adskildt tracé for ryttere og gående/cyklende. Forløbet mellem Søborg By og Gartneriet er der i første omgang ikke 
finansiering til at forbedre. Men vi håber på, at der på et senere tidspunkt ‐ f.eks.  via ekstern finansiering ‐ kan skabes bl.a. bedre belægning her. Stien mellem 
Pumpestationen og Slotsruinen nedlægges, da stien her kommer til at stå under vand. Der bliver i stedet en stiforbindelse fra Pumpestationen, langs Landkanalen mod vest, 
til Bygaden. Slotsruinen vil fremstå mere oprindeligt uden en sti fra Pumpestationen til Slotsruinen, der således i gen vil få vand på alle 3 sider. Samtidig vil en sti være dyr at 
etablere ud over vandfladen.
Søen bliver generelt lavvandet så der bliver relativt dårlige muligheder for sejlads. Naturstyrelsen forventer at der bliver mulighed for sejlads med fx kano og fiskeri i den 
nordlige sø, mens dette ikke er planen i den sydlige sø. Endvidere kan skøjtning blive  en mulighed på Søborg Sø, når myndighederne i øvrigt tillader det af sikkerhedsmæssige
årsager.

 Ønsket om at tilbageføre området omkring Søborg Slotsruin svarende til 
den oprindelige tilstand før dræning af området er begrundet i de 
kulturhistoriske interesser. Det betyder, at den eksisterende sti mellem 
Pumpehuset og slotsruinen oversvømmes og derfor må nedlægges som en 
naturlig konsekvens. Der vil være alternative sti‐ og vejforløb både vest og 
øst for den nordlige sø, som kan benyttes. 
Spørgsmål omkring sejlads med kano og fiskeri er besvaret af bygherre, og 
Miljøstyrelsen har ikke yderligere at tilføje.

2 Organisation / 
Forening

Placering af cykelrute 33
Rekreative faciliteter
Bevarelse af træer
Vandstandsstigning og risiko for 
forurening

DN ser frem til gennemførelse af projektet og finder det glædeligt, at der senere kan ske kobling til 
naturområder i nærheden (Kongernes Nordsjælland og Gribskov), og at visse bemærkninger fra 1. off 
fase er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten. 
I høringssvaret pointeres vigtigheden af, at hensyn til rekreative formål sker i balance med dyre‐ og 
planteliv. Finder det problematisk at anlægge cykelrute 33 ind gennem det sydlige søområde af 
hensyn til dyreliv. Faciliteter som fugletårne, p‐pladser mv. skal placeres hensigtsmæssigt under 
hensyn til dyrelivet og må ikke skæmme landskabet. 
Området for Engsnarren bør øges til 50 ha, og eksisterende træer sikres mod fældning, så de kan 
fungere som restepladser for fugle. Påpeger at vandstandsstigninger ifbm monsterregn og 
vindstuvning ikke må føre til forurening fra pesticider, gødning, kemikalier mv.

Der er væsentlige ønsker fra lokalbefolkningen om at bibeholde det eksisterende forløb for cykelrute 33 hen over den sydlige sø. Herved bliver det bl.a. muligt for borgere i 
Græsted at gå eller cykle en kortere rundtur. Naturstyrelsen vil gerne arejde for at imødekomme disse ønsker. Stien er som nævnt allerede eksisterende, men vil i forventeligt 
skulle forhøjes og udbygges med broer etc. Det er forventningen, at f.eks. tilkomne fugle vil tilpasse sig denne allerede eksisterende forstyrrelsesfaktor, evt. ved at foretrække
arealer væk fra stien. P‐pladser etc. vil blive placerede på eksisterende landbrugsarealer uden større naturindhold jf. de placeringer der fremgår af miljøkonsekvensrapporten. 
Placering af P‐pladser er endvidere sket under hensyntagen til forventet behov, landskab, naboer, trafiksikkerhed mv. Placering af fugletårne vil først ske når der er kendskab 
til, hvor fuglene vil foretrække at være, og hvor de bedst kan iagttages fra samt hvordan sammenhængen kan være til stier og P‐pladser. Fugletårne vil blive placeret på 
statens arealer, og placeringen vil blive drøftet med følgegruppen. Det sammen vil ske med øvrige de øvrige friluftsfaciliteter.
For engsnarren er det i litteraturstudie beskrevet, at det er væsentligt, at bl.a. ynglearealerne er af høj kvalitet ‐ især sene slæt og vegetationsdække i foråret angives som 
væsentlige. Er dette opfyldt er arten ikke særligt arealkrævende, og det er vurderingen, at de 30 ha med engpleje, der målrettes Engsnarren er tilstrækkelige. Der er i dag 
ingen målrettet pleje på de privatejede arealer hvor engsnarren er registreret, og ynglesuccesen kendes ikke. Engsnarren forventes, udover de beskrevne 30 ha eng, gennem 
søens dynamik få biotoper af væsentlig aralmæssig udstrækning, der ligner fuglens foretrukne habitat.  Bl.a. vil søens sæsonbetonede vandspejlsændringer påvirke et areal 
på omkring 80 ha, hvoraf en del vil kunne udvikle sig som engsnarre habitat. Der vil samlet set blive et endnu bedre fugleliv i området end i dag, Især vil de mange arealer 
med sjapvand, fugtig eng og lavvandet sø tiltrække mange forskellige fugle som andefugle, vadefugle mm. Det store sammenhængende naturområde med en mosaik af 
forskellige naturtyper vil fremme en stor biodiversitet.
Der er i øjeblikket en specialestuderende, der har registreret træer og buske i området. Hun arbejder på en anbefaling af hvilke bevoksninger, der skal bevares, og hvilke der 
bør fjernes. Dette ud fra flere kriterier som landskab, vandkvaliteten i søen, fugles ynglemuligheder, økonomi, etc. På basis af denne rapport, dialog med projektets 
følgegruppe, etc. vil Naturstyrelsen beslutte omfanget af bevoksningsrydninger. 
Der bliver bl.a. tinglyst forbud mod at gøde eller sprøjte arealerne inden for projektområdet. Risikoen for forureninger vurderes derfor meget lav, selv i situationer med 
monsterregn og vindstuvning.

Formålet med projektet er at styrke såvel rekreative tiltag som natur‐ og 
miljøforhold. Det er et stort ønske fra befolkningen i området at bibeholde 
rute 33 med sin oprindelige udstrækning gennem den sydvestlige del af 
søen, og  bygherre har tilkendegivet, at de ønsker at imødekomme dette 
ønske. Miljøstyrelsen finder, at bygherre både i miljøkonsekvensrapporten 
og med besvarelsen af høringssvaret har godtgjort at cykelrute 33 kan 
bevares gennem den sydlige sø uden væsentlig påvirkning af dyre‐ og 
fuglelivet herunder engsnarre. Der vil blive gennemført overvågning af 
engsnarren i  en periode på minimum 5 år efter etablering af søen. Såfremt 
det på sigt viser sig, at engsnarren påvirkes negativt af projektet, eller at der 
indfinder sig andre arter, som kræver yderligere beskyttelse, kan der vise sig 
behov for ændringer eller tilføjelser af vilkår i tilladelsen samt revision af 
drifts‐ og plejeplanen.
Miljøstyrelsen har ikke yderligere at tilføje til bygherres besvarelse vedr. 
fældning af bevoksning og risiko for forurening fra omgivende arealer. 

3 Borger Fiskeri
Sejlads
Stier
Trafik

Ønsker at søen kan bruges rekreativt til fiskeri, sejlads, at skøjte. Spørger om det fortsat er muligt at 
gå kortere ture rundt om slotsruinen og Pumpehuset. Påpeger at der er meget trafik på 
Søborggårdsvej pga. skolen og spørger om trafikken vil blive øget, og om der kan laves cykel‐ og 
gangsti på strækningerne. Rejsende med tog fra Pårup eller Søborg Trinbræt vil benytte denne rute, 
som allerede er risikabel.

Søen bliver lavvandet, og der bliver følgelig ikke de store muligheder for sejlads.   Naturstyrelsen forventer at der bliver mulighed for sejlads med fx kano og fiskeri i den 
nordlige sø, mens dette ikke er planen i den sydlige sø. Endvidere kan skøjtning blive  en mulighed på Søborg Sø, når myndighederne i øvrigt tillader det af sikkerhedsmæssige
årsager.
Den nuværende sti mellem pumpestationen og slotsruinen kommer til at stå under vand og vil ikke kunne anvendes fremadrettet. Der bliver i stedet en stiforbindelse fra 
Pumpestation langs Landkanalen til Bygaden. 
Der bliver en parkeringsplads ved Pumpestationen der selvfølgelig forventes benyttet, men det er ikke vurderingen at Søborggårdsvej som følge af projektet vil få en 
væsentlig øget kørende trafik.  Mange af de besøgende til projektet vil komme gennem Græsted eller fra Hillerødvejen gennem Søborg. 
Der er ikke inden for projektets nuværende rammer planer for nye stier, men dette kan ikke udelukkes såfremt, der kan skaffes f.eks. ekstern finansiering af disse.

Miljøstyrelsen har ikke yderligere at tilføje i forhold til bygherres besvarelse 
vedr. den rekreative anvendelse af søen. 
Forhold omkring trafik er behandlet i miljøkonsekvensrapporten såvel hvad 
angår påvirkninger i anlægsfasen som i driftsfasen. Gribskov Kommune er 
ansvarlig vejmyndighed, og bygherre har løbende afklaret placering og 
omfang af p‐pladser med kommunen bla. under hensyn til trafiksikkerhed. 
Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 19.5, at Gribskov 
Kommune kun i mindre grad forventer en stigning i trafikken på 
Søborggårdsvej men at kommune vil følge udviklingen i trafikintensiteten 
efter søen er etableret og løbende vurdere, om der opstår behov for at 
regulere trafikken i Søborg By. Miljøstyrelsen finde på den baggrund ikke, at 
høringssvaret giver anledning til ændringer i forhold til projektet eller 
afgørelsesudkastet.

4 Borger Stier
Sejlads 
Fiskeri
Publikumsfaciliteter
P‐pladser

I høringssvaret peges der på, at naturen får meget plads i miljøkonsekvensrapporten, men der 
mangler oplysninger om, hvordan søen kan anvendes rekreativt eksempelvis til kano‐ og kajaksejlads 
samt fiskeri, om cykel‐ og ganstier adskilles fra ridespor, om der etableres en ny cykelrute,  og hvor vil
der være toiletfaciliteter. Det foreslås at tage gården på Toftevej nr. 33 i brug, da Naturstyrelsen 
kommer til at eje den snart, og fordi der her er både toilet‐ og parkeringsfaciliteter, mulighed for 
etablering af cafe, informations‐ og undervisningsfaciliteter mv.

Søen bliver generelt lavvandet, hvilket vil reducere mulighederne for sejlads. Naturstyrelsen ønsker videre at friholde den del af søen, der ligger syd for Bygaden for 
aktiviteter som sejlads og fiskeri.  Det forventes derimod, at sejlads med f.eks. kano og et vist fiskeri kan ske i den nordlige sø. 
Der vil fortsat være en cykelrute 33 gennem projektområdet. I den nordlige del vil trace blive omlagt til diget ved Landkanalen og i den sydelige del vil Naturstyrelsen arbejde 
for at det eksisterende traceforløb bliver opretholdt. Det stiforløb, der forløber vest for søen, vil få et adskildt tracé for gående/cyklende og ridende. Det er forventningen, at 
Fredbogård bl.a. kommer til at fungere som en portal til naturgenopretningsprojektet med café, toiletter, etc.  Toftevej 33 vil blive solgt.

Miljøstyrelsen har ikke yderligere at tilføje i forhold til bygherres besvarelse 
vedr. den rekreative anvendelse af søen, ønsker om bevarelse af cykelrute 
33. Anvendelse af ejendommen Toftevej 33 til publikumsfaciliteter har ikke 
været fremlagt som en del af projektet og vil  efter bygherres oplysninger 
blive solgt. Miljøstyrelsen har derfor ingen bemærkninger til denne del af 
høringssvaret.

5 Borger Vedligeholdelse af privat fællesvej I høringssvaret gøres der opmærksom på en kendelse vedr. vedligeholdelse af Søborg Søvej, hvor 
Søborg Søvej nr. 15, 16 og 17 ikke skal deltage i vedligeholdelse grundet kontingent til sølauget. Der 
ønskes svar på, hvem der fremadrettet har ansvar for vedligeholdelse af vejen af hensyn til evt. 
fremtidigt salg. De har tidligere fået oplyst, at  vejen fremadrettet skal vedligeholdes af kommunen.

Søborg Søvej er en privat fællesvej og vil også være det fremadrettet. Det er Gribskov Kommune der er myndighed her. Søborg Søvej administreres derfor efter lov om private
fællesveje afsnit II. Gribskov vil gennemføre nyt vejsyn og ny kendelse med fastsættelse af vedligeholdelsesandelen efter brug af vejen. Naturstyrelsen har indlede dialog med 
Gribskov Kommunen vedørende dette forhold. 

Forhold omkring vedligeholdelse af private fællesveje er ikke en del af 
miljøvurderingsprocessen og hører under kommunens ansvarsområde som 
vejmyndighed. Miljøstyrelsen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

6 Borger Trafikale forhold  Med den øgede trafik, som projektet vil generere, fremsættes der i høringssvaret ønsker om 
etablering af venstresvingsbaner på Hillerødvej ved Dragstrupvej og Toftevej, da der her ofte opleves 
trafikalt farlige situationer grundet dårlige oversigtsforhold og bilisternes høje fart. Svingbanerne bør 
anlægges allerede i anlægsfasen. Der gives desuden eksempler på tre farlige situationer, som er 
oplevet ved krydset  Dragstrupvej/Hillerødvej.

Placering af p‐pladser er sket i samarbejde med Gribskov Kommune bl.a. under hensyn til trafikken på Hillerødvej. Således er der ikke etableret parkeringspladser med 
adgangsforbindelse til Hillerødvej. Det er ikke vurderingen, at projektet vil ændre på de beskrevne forhold på Hillerødvejen væsentligt, fordi tilkørslen til P‐pladsen sker fra 
Toftevej og ikke fra Hillerødvejen. Etablering af venstresvingsbaner er ikke en del af bevillingen til Søborg Sø projektet. 

Forhold omkring trafik er behandlet i miljøkonsekvensrapporten såvel hvad 
angår påvirkninger i anlægsfasen som i driftsfasen. Det fremgår af rapporten,
at den forventede stigning i antallet af besøgende ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af sikkerheden for så vidt angår de trafikale forhold i og 
omkring projektområdet.  Gribskov Kommune er ansvarlig vejmyndighed, og 
bygherre har løbende afklaret placering og omfang af p‐pladser med 
kommunen under hensyn til trafiksikkerhed herunder også på Hillerødvej. 
Det fremgår af rapportens afsnit 19.5, at Naturstyrelsen vil gå i dialog med 
kommunen om eventuel behov for monitorering af trafikken før og efter 
projeket er etableret. På den baggrund finder Miljøstyrelsen ikke, at 
høringssvaret giver anledning til ændringer i forhold til projektet eller 
afgørelsesudkastet.



7 Myndighed Vandløbsregulativ
Nedlæggelse af landvindingslaug
Trafikale forhold og stier
Fjernelse af dræn mv.
Overvågning af vandstand
Plejeplan
CO2‐udledning / reduktion af 
klimagasser
Natur 
Kulturhistorie

Kommunen bemærker til § 25‐tilladelsen, at kommunen er vandløbsmyndighed og at tiltag, som 
kræver regulativændringer, fordrer en afgørelse fra kommunen. Gør desuden opmærksom på, at det 
bør overvejes at udarbejde et regulativ for Søborg Sø som beskriver vandspejlskoter, 
vedligeholdelsesforpligtigelser, færdselsregler mv. Kommunen er myndighed, og foreslår at 
regulativet udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen. 
Påpeger nødvendigheden af, at for at nedlægge Søborg Sø Landvindingslaug, skal der fastsættes en 
vandspejlskote.
Kommunen finder at veje i området kan bære den forventede trafik, men at der også bør tages højde 
for større arrangementer ifbm etablering af nye stier og publikumsfaciliteter.
Nedknusning af brønde og dræn kan delvist undlades. 
Ser positivt på, at der er taget højde for øget vandstand ift omkringliggende ejendomme, og at 
overvågning i de etablerede pejleboringer kan vise, om der skal ske yderligere tiltag. Foreslår at 
overvågning af vandstand suppleres med vandstandsmålere relevante steder og at biodiversitet, 
aktiviteter og antal besøgende ligeledes overvåges og sammenholdes med forekomst af engsnarre.
Kommunen ønsker at blive inddraget i udarbejdelse af pleje‐ og driftsplan, og at 
vedligeholdelsesforpligtelsen fastlægges tidligt.
Mener at der er uoverensstemmelser i beregninger om CO2‐udledning og stiller spørgsmålstegn ved 
konklusioner om reduktion af klimagasser.
Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten: gør opmærksom på forskellige redaktionelle fejl blandt 
andet vedr. figurhenvisninger, navngivning af vandløb mv. Foreslår desuden tekstændringer vedr. 
beskyttet natur og kulturhistoriske værdier mv.

Naturstyrelsen er bekendt med, at der skal udarbedes et nye regulativer for de berørte vandløb. Omkring vandløbsregulativ for Søborg Sø støtter Naturstyrelsen 
udarbejdelsen af et sådant, og ser frem til at samarbejde med Gribskov Kommune om udarbejdelsen.  Et regulativ for Søborg Sø vil kunne fastlægge forhold omkring 
vandspejlskoter, vedligheholdelsesforplittigelser, færdselsregler mv. 
Naturstyrelsen vil i forbindelse med detailprojektering og det konkrete anlægsarbejde tage stilling til nedknusning af brønde og dræn. Det forventes at i hvert fald synlige 
brønde nedknuses eller fjernes.
Årsmiddelvandspejlskoten for Søborg Sø er fastlagt til 1,0 m.  
Naturstyrelsen har forventning om at evt. større arrangementer skal tage udgangspunkt i Fredbogård og den forhåbentlige fremtidige udvikling af denne facilitet. 
Naturstyrelsen ser frem til nærmere dialog med Gribskov Kommune og Fredbogårdfonden omkring dette.
Naturstyrelsen påregner, at den overvågning af vandløbene der pt. finder sted vil blive suppleret med f.eks. målinger af søens vandspejlsniveau. Der er aftalt overvågning af 
projektområdets fuglebestand ‐ og herunder særligt Engsnarren ‐ gennem DOF. Da der ikke på nuværende tidspunkt findes værdifuld "biodiversitet" indgår området ikke i 
f.eks. Miljøstyrelsens overvågningsprogrammer, og der er ikke umiddelbart afsat overvågningsmidler til at følge udviklingen. Naturstyrelsen vil tilskynde at der på forskelligvis 
overvåges udviklingen af biodiversiteten i området og antal besøgende evt. i samarbejde med kommunen, Miljøstyrelsen og universiteter. Men på et mere overordnet niveau 
vil Naturstyrelsen ‐ gerne i samarbejde med Gribskov Kommune ‐ løbende følge op på drifts‐ og plejeplanens målsætninger. 
Grundet de mange adgangsveje ind i projektområdet, er det vanskeligt at foretage egentlige besøgstællinger. Men det vil f.eks. være relevant løbende at holde øje med 
udnyttelsen af parkeringspladserne  og Naturstyrelsen går gerne i dialog med Gribskov Kommune om hvorledes dette kan gribes an.
Naturstyrelsen arbejder naturligvis sammen med Gribskov Kommune vedrørende drifts‐ og plejeplanen.    
Drivhusgasser ‐ til beregning anvendes Miljøstyrelsens beregnings ark "Lavbundsprojekter_CO2_VER3.0.xslx" og DCEs vejledning "BESTEMMELSE AF 
DRIVHUSGASEMISSIONEN FRA LAVBUNDSJORDE". Begge kan findes på https://mst.dk/natur‐vand/vandmiljoe/tilskud‐til‐vand‐og‐klimaprojekter/udtagning‐af‐
lavbundsjorder/
Kapitel 16.3 beskriver de nuværende beregnede netto udledning af CO2, CH4 og N2O omregnet til CO2‐ækvivalenter. For et organisk kulstofindhold i jordbunden på 0‐6 % 
beregnes en nettoudledning på 398 ton for projektområdet og for et kulstofindhold på 6‐12 % beregnes 10.718 ton.
Kapitel 16.6 beskriver den fremtidige situation. Her er det beregnet at den samleder reduktionen i drivhusgasser fra projektområdet vil blive mellem 398 ton og 8.424 ton 
CO2 ‐ækvivalenter. Svarende til ‐ men ikke angivet i rapporten ‐ til en netto eftersituation på hhv 0 og 2.284 ton. Udledningerne ‐ i CO2‐ækvivalenter ‐ i efter situationen 
dækker over en betydelig CO2‐binding bl.a. som følge af genopbygning af tørvelag og en vis øget CH4 udledning bl.a. som følge af dannelsen af anaerobe forhold. 
Redaktionelle fejl ‐ selve rapporten ændres ikke. Kap. 7 bemærkningerne er korrekte. Kapitel 10 fig. 10.1 ‐ bemærkningerne er korrekte. Fig. 10.3 og 10. 4 ‐ der menes 
grundvandsspejl. 13.2 ‐ bemærkningen er korrekt. 13.3 ‐ bemærkningerne taget til efterretning. 20.7 ‐ det der menes er, at hvor dybe grøfter ikke er synlige for f.eks. 
græssende kreaturer fordi de er dækkede af vand vil de blive dækket til. Der regnes med at kreaturer ikke vil gå ud i vand der er dybere end 1 meter ‐ her dækkes grøfter så 
ikke til. 21.5 ‐ noteret forhold omkring dispensation i forhold til ændret hydrologi inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen for Søborg Slotsruin og Voldstedet. 

Miljøstyrelsen har noteret sig kommunens bemærkninger om og bygherres 
besvarelse af forhold omkring udarbejdelse af vandløbsregulativer og 
fastsættelse af vandspejlskote for Søborg Sø og har ikke  yderligere 
bemærkninger. 
Miljøstyrelsen har kontaktet Gribskov Kommune vedr. bemærkningen om at 
tage højde for større arrangementer ifbm etablering af stier og 
publikumsfaciliteter, og kommunen er for nuværende enig i bygherres 
besvarelse omkring Fredbogård og ser frem til den fremadrettede dialog om 
sagen. Bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer i projektet 
eller i forhold til afgørelsesudkastet.
Miljøstyrelsen er umiddelbart postivt indstillet på at deltage i visse 
eventuelle fremtidige og relevante overvågningsprogrammer og indgår 
gerne i dialog med Naturstyrelsen om dette. 
Miljøstyrelsen er på de resterende punkter enig i bygherres besvarelse og 
har ikke yderligere bemærkninger vedr. udarbejdelse af plejeplan, beregning 
af drivhusgasser samt kommunens bemærkninger til redaktionelle fejl. 

8 Borger Risiko for øget vandstand I høringssvaret udtrykkes bekymring for, om en genopretning af Søborg
Sø vil påvirke grundvandsstanden i de omliggende lavtliggende parcelleri en sådan grad, at store dele 
af grunden og boligen kan komme til at ligge under vand.
Der anmodes om at få det noteret i relevante dokumenter i tilfælde af en
evt. forebyggelses ‐/erstatningssag.

Den hydrologiske model, der er opstillet for projektet omfatter Søborg by. Modellen beregner grundvandsspejlet før og efter søens etablering. Modellen viser, at der i dag er 
et relativt højt grundvandsspejl på matr. 83a, men også at dette ikke ændres som følge af søens etablering. Matr. nr. 83 a ligger omtrent 3,5 meter over søens 
årsmiddelvandspejl på 1,0 meter. Bygherre og Niras vurderer at der ikke vil være nogen påvirkning fra søen på matr. nr. 83 a. Det kan i øvrigt oplyses, at der er opsat 
pejleboringer nærmere søen, hvor grundvandsspejlet bliver fulgt.

Høringssvaret er modtaget hos Miljøstyrelsen og vil fremgå af både 
høringsnotatet og nærværende oversigt. 
De hydrologiske forhold er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens kapitel 10 
og belyser blandt andet forventede stigninger i grundvandsspejlet efter 
gennemførelse af projektet. Det fremgår af såvel miljøkonsekvensrapporten 
som bygherres besvarelse, at grundvandsspejlet indenfor det konkrete 
område ikke ændres som følge af projektet. Dette vil desuden blive 
verificeret ved efterfølgende beregninger i detailprojekteringen og ved 
løbende overvågning af de opsatte pejleboringer i området. Endelig fremgår 
det af vilkår 3 i udkast til tilladelse, at hvis der sker utilsigtede 
vandstandsstigninger udenfor projektområdet som følge af projektets 
gennemførelse, skal dette afhjælpes ved dræning eller anden relevant 
metode, hvis lodsejer ønsker det.  

9 Organisation / 
Forening

Jagt  Jægerforbundet tilslutter sig projektet, som vil være gavnligt for naturen. Det forudsættes, at 
Græsted Jagtforening kan fortsætte deres aktiviteter i samme omfang som hidtil og, at de 
omkringboende lodsejere bevarer jagtretten på egen jord.
Forbundet kan ikke acceptere indskrænkninger i de hævdvundne rettigheder.

Forholdene omkring Græsted Jagtforenings skydebaneaktiviteter ændres ikke som følge af projektet. Tilsvarende ændrer projektet ikke på jagtretten på privat ejendom jf. 
gældende jagtlovgivning.  Naturstyrelsen har ikke kendskab til jagtrelaterede hævdvundne rettigheder inden for projektafgrænsningen, og jagtretten tilhører alene 
lodsejeren.

Miljøstyrelsen har ikke yderligere at tilføje til bygherres besvarelse af 
høringssvaret.

10 Organisation / 
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Cykelrute 33 over Søborg Sø
Træer og beplantning i området 

Finder det afgørende, at cykelrute 33 bevares på den sydlige strækning mellem Ørbakkegård og 
Saltrup, da det vil give en helt særlig oplevelse, og det samtidig er en klar forventning fra de 
oprindelige lodsejeres side. 
Ønsker at eksisterende træer og beplantning kun bevares tæt på søbredden, så størst mulig 
vandflade opnås. Vigtigt at bevare strategiske udsigtspunkter åbne, bla ved Fredbogård og foran 
boliger aht herlighedsværdi.
Der er mange hensyn at prioritere i projektet, men alle bør have samme ejeranddel i et 
statsfinancieret projekt og oplevelsespotentialet bør opprioriteres måske på bekostning af maksimalt 
naturpotentiale. Vigtigt at tilgodese borgerne i området, og ikke kun stærke organisationer, da 
lodsejerne særligt har bidraget meget for at projektet er lykkedes.
Opfordrer til fortsat god dialog og tillidsfuldt samarbejde, så Søborg Sø kan blive et godt 
referenceprojekt for de mange kommende tilsvarende projekter.

Naturstyrelsen bemærker det meget markante synspunkt i forhold til at beholde det eksisterende cykelrute trace ud over søen. Naturstyrelsen vil arbejde med mulighederne 
for at beholde det eksisterende trace for cykelrute 33 ud over søen for cyklende og gående, se i øvrigt høringssvar nr 2 og 4 for uddybning af dette. Der forventes, at ridende 
ikke vil kunne benytte dette trace, men vil skulle ride langs Landkanalen . 

Der er i øjeblikket en specialestuderende på Københavns Universitet i gang med at undersøge bevoksningen inden for projektområdet med henblik på at  komme med forslag 
til rydninger mv. Når dette foreligger, vil det blive drøftet i blandt følgegruppen, og Naturstyrelsen vil efterfølgende tage stilling til hvilke træer og buske, der fx. skal ryddes 
inden, der kommer vand på området. I plejeplanen for området vil der blive taget stilling til den fremtidige bevoksning i området. 

Naturstyrelsen skal afveje de forskellige interesser herunder både natur og friluftsliv. Naturstyrelsen lægger op til at den rekrativ benyttes i den sydlige sø primært 
koncentreres omkring stier, mens der i den nordlige projektområde forventes mulighed for forskellige former for fladefærdsel som kanosejllads, skøjtning og fiskeri. 

Naturstyrelsen lægger stor vægt på at projektet forankres lokalt og bruger ressourcer på at inddrage borgere og organisationer i drøftelser. Naturstyrelsen har stor interesse i 
at projektet bliver et godt reference projekt for kommende projekter og vil gerne indgå i dialog omkring projektet. 

Formålet med projektet er at styrke såvel rekreative tiltag som natur‐ og 
miljøforhold. Det er et stort ønske fra befolkningen i området at bibeholde 
rute 33 med sin oprindelige udstrækning gennem den sydvestlige del af 
søen, og  bygherre har tilkendegivet, at de ønsker at imødekomme dette 
ønske. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten at cykelrute 33 kan bevares 
gennem den sydlige sø uden væsentlig påvirkning af dyre‐ og fuglelivet, 
hvorfor dette muliggøres i Miljøstyrelsens afgørelse. 
Miljøstyrelsen noterer sig, at bygherre vil indgå i dialog med flere forskellige 
interessenter i forhold til bevarelse af bevoksning og har ikke yderligere at 
tilføje om dette. 

11 Borger P‐pladser
Trafik
Henkastning af affald
Biodiversitet
Plantning af træer

I høringssvaret foreslås at der for at undgå for meget trafik på indfaldsveje til Søborg By etableret 
mindre og grusbelagte p‐pladser ved Søborg Slotsruin (kun personbiler), som ikke tager for meget af 
nuværende hestefold, og at busser henvises til asfalteret plads ved kirken og Søborg Forsamlingshus. 
Alternativt kan etableres en lille grusplads i en nåletræsplantning ved Søndertoftegård, da det ville 
skjule pladsen og der her er gode oversigtsforhold.
Gør opmærksom på langvarige problemer med henkastning af affald på østsiden af søen , hvilket bør 
undersøges inden vandfyldning.
Foreslår at den artsfattige natur beriges med hjemmehørende blomster og græsser som kan gavne 
biodiversitet herunder insekter og fuglelivet. Endelig foreslås det, at der plantes frugttræer langs 
søbredden til gavn for dyr og mennesker.

Det er ikke muligt at henvise busser til kirkens parkeringsplads, da de vil kunne spærre for biler tilhørende deltager i kirkelige handlinger som fx begravelser, brylupper mv. 
Parkeres busser ved Søborg Forsamlingshus vil der være reletivt langt at gå til slotsruinen ligesom placeringen her vil kunne kollidere med arrangementer i forsamlingshuset. 
Naturstyrelsen er af den forventning, at etableres der ikke p‐pladser i nærheden af Slotsruinen, vil folk finde andre steder at parkere, og dette kan give forværrede forhold for 
trafiksikkerheden. 

Naturstyrelsen har drøftet placering af p‐pladser med Gribskov Kommune, og trafiksikkerheden har indgået i vurderingerne. I høringssvaret foreslås en parkeringsplads 
mellem Søborg By og "Kongshaven". Dette areal ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, og det vil være svært at kunne opnå en dispensation til en p‐plads her. 
Naturstyrelsen har derfor planlagt en p‐plads syd for slotsruinen, og her er der ingen beskyttelse i forhold til fortidsminder og naturbeskyttelses lovens §3. Det foreslåede 
areal til p‐plads ved en lille  granskov ved Søndertoftegård syd for Toftevej vil efter jordfordeling ikke tilhøre Naturstyrelsen. I øvrigt vurderer Naturstyrelsen ikke at den 
foreslåede placering vil kunne erstatte de planlagte P‐pladser ved Toftevej/Hillerødvej, pumpestationen og syd for Slotsruinen.

NST undersøger det påpegede problem omkring henkastning af affald på østsiden af søen inden vandfyldning. 

Natyrstyrelsen vil i forbindelse med detailprojektering og udarbejdelse af plejeplan tage stilling, hvordan en naturlig flora og fauna hurtigst kan indfinde sig i projektområdet. 
Der vil i den forbindelse også kunne tages stilling til om der evt. skal plantes frugttræer langs nogle af stistrækningerne.

Forhold omkring placering af p‐pladser og trafik er behandlet i 
miljøkonsekvensrapporten såvel hvad angår påvirkninger i anlægsfasen som 
i driftsfasen. Gribskov Kommune er ansvarlig vejmyndighed, og bygherre har 
løbende afklaret placering og omfang af p‐pladser med kommunen bla. 
under hensyn til trafiksikkerhed. Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens 
afsnit 19.5, at Gribskov Kommune kun i mindre grad forventer en stigning i 
trafikken på Søborggårdsvej men at kommune vil følge udviklingen i 
trafikintensiteten efter søen er etableret og løbende vurdere, om der opstår 
behov for at regulere trafikken i Søborg By. Miljøstyrelsen finde på den 
baggrund ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i forhold til 
projektet eller afgørelsesudkastet.
Håndtering af henkastet affald vil sortere under kommunen, men 
Miljøstyrelsen noterer sig, at bygherre vil forholde sig til problemstillingen 
og har ikke yderligere bemærkninger hertil. 
Bygherre har i besvarelsen desuden redegjort for, at de i forbindelse med 
udarbejdelse af pleje‐ og driftsplan vil træffe beslutning om eventuel særlig 
udsånining samt plantning af frugttræer, og Miljøstyrelsen har ikke 
yderligere bemærkninger hertil. 
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Trafik og trafiksanering
Støj
P‐pladser
Stier

Søborg Bylaug avner en vurdering af konsekvenserne for lokalbefolkningen i 
miljøkonsekvensrapporten for projektets driftsfase. Søborg By er plaget af tung trafik og personbiler 
mlm Hillerødvej og Græsted, hertil kommer landbrugskørsel. Borgerne ønsker generelt en reduktion 
af trafikgener, da trafikstøj er et problem, og de mange turíster vil medføre øgede gener som følge af 
trafikmængden.
Glæder sig over etablering af det rekreative område, men der bør tages hensyn til lokalbefolkningen. 
Placering af p‐pladser bør ske ved større veje og må ikke øge trafikken gennem Søborg By, hvilket bør 
medtænkes ved planlægning af turistfaciliteter ligesom der bør gennemføres trafiksaneringstiltag 
gennem Søborg såsom stilleveje, indsnævringer, forbedrede forhold for gående/cyklister, skiltning 
mv. Dette også af hensyn til skole og børneinstitutioner. 
Kørsel ud til slotsruinen bør ikke være mulig af hensyn til nedslidning. En gang‐ og cykelsti fra Søborg 
Station og Pårup Trinbræt med tilknytning til øvrige stisystem vil være en fordel. 
Udtrykker bekymring for påvirkning af dyrelivet ved større events og foreslår at stier visse steder 
etablers som stillestier. 

Søborg Bylaug ønsker trafiksanering mv i Søborg By. Gribskov Kommune har vurderet, at de ændrede trafikale forhold som følge af projektet og har vurderet at det 
eksisterende vejnet er tilstrækkeligt. Trafiksanering er ikke en del af det planlagte naturgenopretningsprojekt, men Naturstyrelsen har videresendt høringssvaret med ønsker 
om trafiksanering til Gribskov Kommune. 

Placeringen af p‐pladser har været drøftet og er aftalt med Gribskov Kommune, idet der blandt andet er taget hensyn til trafiksikkerhed. Placeres der ikke en P‐plads vest for 
byen vil besøgende holde i vejkanten og det kan give meget farlige situationer. Naturstyrelsen vil i første omgang prioritere p‐pladsen ved Toftevej, ved Pumpestationen og 
syd for Slotsruinen. På sigt vil der blive taget stilling til, om der er behov for yderligere. 

Naturstyrelsen er i dialog med Gribskov Kommune omkring Fredbogård som udgangspunkt for fx større events. Naturstyrelsen har taget forslaget om stillestier til 
efterretning, men vil i første omgang afvente benyttelsen af de planlagte stier. Forhold omkring brugen af stier vil blive drøftet i følgegruppen.

Forhold omkring placering af p‐pladser og trafik er behandlet i 
miljøkonsekvensrapporten såvel hvad angår påvirkninger i anlægsfasen som 
i driftsfasen. Gribskov Kommune er ansvarlig vejmyndighed, og bygherre har 
løbende afklaret placering og omfang af p‐pladser med kommunen bla. 
under hensyn til trafiksikkerhed. Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens 
afsnit 19.5, at Gribskov Kommune kun i mindre grad forventer en stigning i 
trafikken på visse veje i Søborg men at kommune vil følge udviklingen i 
trafikintensiteten efter søen er etableret og løbende vurdere, om der opstår 
behov for at regulere trafikken i Søborg By. Miljøstyrelsen finde på den 
baggrund ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i forhold til 
projektet eller afgørelsesudkastet.
Kørsel til slotsruinen vil fremadrettet blive naturligt begrænset, da der er 
planlagt etableret en p‐plads syd for ruinen. 
Det vil være op til bygherre at beslutte, hvorvidt anvendelsen af visse dele af 
stien skal reguleres. 

13 Firma Trafik 
Stier
Opdatering af vejnavne

Forventer øget trafik af såvel biler, gående, cyklende og ridende hvilket skaber bekymringer over 
privatlivets fred og risiko for farlige situationer på Kolbevej ved Hestepensionen, hvis hestene bliver 
forskrækkede.
Foreslår at forbedre mulighed for alternative ruter for de besøgende frem for Kolbevej bla ved at 
muliggøre passage over to eksisterende men tilgroede broer i nærheden af Fredbogård. Dette vil øge 
turmuligheder og mindske behovet for at anvende Kolbevej. 
Anbefaler opdatering af vejnavne, da de figurerer forkert på diverse kort, hvilket medfører unødig 
trafik på Kolbevej.  

Naturstyrelsen er i kontakt med Gribskov Kommune omkring Fredbogård og de tilhørende arealer, og i den forbindelse er det også relevant at drøfte anvendelsen og 
tilgængelighede af de broer, der er nævnt i høringssvaret. Brugen af disse broer vil kunne give nogle mindre rundture fra Græsted og rundt i projektområdet. Der er planer 
om, at Fredbogård kan være udgangspunkt for ture i området.  Det forventes at den kørende trafik vil være koncentreret om asfaltveje og grusvej til de planlagte p‐pladser. 
Det må forventes at der vil være en øget benyttelse af Kolbevej af særligt gående og cyklende fra lokalområdet. Kolbevej er en privat fællesvej. Kolbevej er ikke en del af den 
regionale cykelrute 33 eller den sti der går rundt om søen. Det må forventes at det i sær er lokale, der vil benytte Kolbevej i forbindelse med en rundtur i området.

I forhold til navngivning af vejene er det ikke en del af projektet, men Naturstyrelsen har videresendt høringssvaret til Gribskov Kommune.  

Miljøstyrelsen er ikke  yderligere at bemærke til bygherrers besvarelse for så 
vidt angår opgradering af de nævnte broer, da det anses som vedligehold af 
eksisterende infrastruktur og ikke en projektændring. Det er kun positivt, 
hvis det kan mindske trafik og eventuelle gener for ejendommen på 
Kolbevej. 
Miljøstyrelsen er enig i bygherres besvarelse om, at kommunen er ansvarlig 
myndighed for så vidt angår navngivning af veje, og at det ikke er omfattet af 
projektet.

14 Organisation / 
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Stier
Ridemulighed

Ridelauget repræsenterer 123 ryttere med daglig/ugentlig aktivitet i området. Ønsker fortsat at 
kunne nyde naturen og ride i området, og at der ved anlæggelse af stier til gående og cyklende også 
etableres ridestier.
Konstaterer at ridekortordningen ikke fungerer, da der ikke som forventet blev slået græs på stierne. 
Spørger til hvordan stien langs Hillerødvejen etableres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og hvordan 
ridestierne vil være teknisk opbygget. Ønsker at etablering af en sikker ridesti langs Bygaden 
prioriteres højt, da det vil være farligt at ride på vejen grundet høj fart og landbrugsmaskiner. Da 
ridemulighederne ind over søen begrænses stærkt med projektet bør der etableres 
sammenhængende ridestier alle øvrige steder, hvor det er muligt. Der bør ikke være begrænsninger i 
forhold til at kunne benytte den planlagte sti hen over søen, som beskrevet i rapporten. 

Naturstyrelsen arbejder på at gøre det muligt at ride rundt i kanten af hele projektområdet. På østsiden af projektområdet vil den eksisterende sti fra Søborg by til Gartneriet 
blive forlænget til grusvejen Saltrup Mark, således at man undgår at komme ud på Hillerødvejen. Stien forventes etableret i god afstand fra Hillerødvejen. På nuværende 
tidspunkt er der ikke afsat økonomi til belægning på denne strækning. Se i øvrigt høringssvar nr 2 og 4 for uddybning omkring stier

På vestsiden af projektområdet forventes anlagt et ridetrace i den nordlige sø langs Landkanalen med et opdelt trace for henholdsvis cyklende/gående og ridende. På den 
sydvestlige del af traceet langs Landkanalen er der på nuværende tidspunkt ikke afsat økonomi til belægning, og der er ikke taget stilling om der skal være særskilt trace for 
henholdsvis cyklende/gående og ridende. 
Det forventes ikke, at det bliver muligt at ride ud over søen på det nuværende rute 33 trace blandt andet af økonomiske og sikkerhedsmæssige årsager (rytter og cyklende 
skal passere hinanden på broer), men det vil vi gerne drøfte videre i detailprojekteringen. 

I lighed med andre af Naturstyrelsen arealer i Nordsjælland vil der på nuværende tidspunkt ikke være nogen ridekortordning. 

Naturstyrelsen har i første omgang ikke planlagt sti langs Bygaden, men vil gerne lægge jord til en sådan sti, hvis der kan skabes økonomi og tilladelser.

Som nævnt i bygherres besvarelse vil det blive muligt at ride omkring søen, 
men hvorvidt det også skal være muligt at ride ind over den sydlige sø, vil 
være op til bygherre at beslutte. Hvis der på sigt skal etableres ridestier 
andre steder end beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, kan det komme på 
tale, at de skal anmeldes som projektændringer, der skal screenes for 
eventuel miljøvurderingspligt i henhold til miljøvurderingsloven. 

15 Organisation / 
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Arkæologi og kulturhistore
Planlægning af forundersøgelser

Museet har udarbejdet en kulturhistorisk rapport med tillæg, der belyser konsekvenser for 
fortidsminderne i området, og der skal gennemføres arkæologiske forundersøgelser forud for 
anlægsarbejde. Museet har også peget på, at der bør gennemføres undersøgelser til kortlægning af 
den varierende vandstands indvirknng på bla stenalderbopladser i bredzonen, ligesom der bør ske 
formidling af områdets kulturhistorie i Pumpehuset. Omfang af arkæologiske forundersøgelser kan 
først afgøres endeligt, når detailplanlægning af anlæg og anlægsarbejder er fastlagt, og det kan 
derfor blive aktuelt med alternative placeringer af eks. p‐pladser afhængig af forundersøgelserne.
Museet finder det trist, at der ikke er planlagt tiltag til dokumentation af den naturhistorisk udvikling 
i området forud for vandfyldning af søen, eks. ved gennemførelse af boringer og indsamling af prøver 
til belysning af udviklingen fra salt fjord til efterfølgende sø. 
Museet opfordrer til, at planlægningen af forundersøgelser igangsættes snarest muligt, da disse 
erfaringsmæssigt kan være komplicerede og tidskrævende.

Naturstyrelsen vil snart kontakte Museum Nordsjælland for aftaler om planlægning af de arkæologiske forundersøgelser. Museum Nordsjælland anfører i høringssvaret at 
omfanget af arkæologiske forundersøgelser i planområdet først kan afgøres, når detailplanlægningen er på plads. Detailprojekteringen igangsættes i 2021.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder beskrivelser og vurderinger af den 
påvirkning, som projektet kan medføre i forhold til  kulturhistoriske forhold 
herunder fortidsminder. I miljøkonsekvensrapporten er desuden fremlagt 
forslag til afværgeforanstaltninger for at minimere en eventuel påvirkning fra
bølgeerosion. Det fremgår desuden af bygherres besvarelse, at der vil blive 
gennemført arkæologiske forundersøgelser forud for vandfyldning. 
Miljøstyrelsen har ikke hjemmel til at stille krav om naturhistorisk 
dokumentation og har derfor ikke bemærkninger til denne del af 
høringssvaret.

16 Organisation / 
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Stier
Tagrør
Engsnarre
Fugleøer
Beplantning

DOF foretrækker, at cykelrute 33 placeres så langt mod Grædsted som muligt for at nedbringe 
forstyrrelser for fuglelivet mest muligt fra besøgende i området, og fordi området hvor ruten ligger i 
dag forventes at blive det mest varierede og attraktive areal for fuglelivet. DOF redegør for forskellige
undersøgelser af, hvordan forskellige fugle forstyrres af rekreativ færdsel, og udtrykker bekymring 
for, at fuglene kan blive fortrængt af den øgede færdsel. Menneskelige forstyrrelser bør derfor 
reduceres til et minimum i fuglenes fouragerings‐ og yngleområder. 
Tagrør vil være vigtig for mange fuglearter, ligesom det bør sikres, at der opstår store 
sammenhængende rørskovsarealer. Der bør ikke hegnes ned til søbreddens vestlige del, så 
afgræsning kan holde væksten nede i disse områder og dermed skabe sjapvandsområder for bla 
vadefugle. Hvis tagrør skal høstes, bør det ske i mindre blokke med lange kantzoner, så der opstår 
mosaikker af arealer med forskellige alderstrin. Afskårent materiale bør fjernes aht fuglenes adgang, 
yngle‐ og fourageringsmuligheder.
De arealer, der reserveres til Engsnarre, kan bestå af mindre arealer på 6‐10 ha, blot de ikke ligger 
langt fra hinanden og samtidig adskilles af afgræssede enge. Jordbunds‐ og fugtforhold skal svare til 
eksisterende områder med Engsnarre, og det skal overvejes, om der skal ske udsåning af relevante 
arter forud for etablering af områderne. DOF vil følge udviklingen for Engsnarre herunder 
plantesamfundet. 
DOF finder, at manglende etablering af rævesikre fugleøer er en mangel og at de vil være essentielle 
for at skabe tilstrækkelige yngleområder. Fugleøerne bør etableres i anlægsfasen forud for 
vandfyldning. Der redegøres for udfordringer  ift etablering øerne. Endelig kan DOF tilslutte sig det 
forslag om bevarelse henholdsvis fjernelse af eksisterende beplantning, som de har modtaget af A. 
Nikolajsen, Københavns Universitet. Dog finder DOF det beklageligt, at der er planlagt fjernelse af 
beplantning langs den nordlige gangsti, da den er værdifuld for småfugle om foråret/sommeren. 

Søborg Sø bliver et stort sammenhængende naturområde, og der skal tages hensyn til bl.a. naturforhold herunder fuglene og de rekreative interesser. I den sydlige sø vil 
naturen blive vægtet højt og de rekreative interesser vil primært blive tilgodeset ved stiadgang, fugletårn, bord/bænk mv. En række af arealerne især i den sydveslige del af 
området ønsker lodsejerne fortsat at beholde, og der vil fortsat blive drevet jagt på disse. Naturstyrelsen har vurderet, at det vil være svært anlægsteknisk at gøre øer 
rævesikre bla. p.gr.af topografien (der er kort afstand og lavt vand mellem de kommende øer og land) og jordbundsforholdene (der er relativt meget humus i jorden). Det vil 
blive nogle meget kunstigt skabte øer og forventeligt omkostningstungt, hvis det skal være rævesikre øer. Samtidig har Naturstyrelsen fra start af ønsket så lidt gravearbejde 
som muligt inden for projektet. Naturstyrelsens samlede vurdering er et fravalg af rævesikre øer i dette projekt. Der vil blive en række naturlige øer i projektområdet, men 
det er et fravalgt kunstigt at gøre disse særligt rævesikre. 
En række borgere ønsker det eksisterende cykelrute 33 trace opretholdt. Det gælder ikke mindst mange af de lodsejere, der tidligere har haft arealer på søen. Naturstyrelsen 
har afvejet de forskellige interesser og vil arbejde videre med at undersøge mulighederne for at opretholde det eksisterende trace for cykelrute 33 ud over søen til brug 
fremover for cyklende/gående, se i øvrigt høringssvar nr 2 og 4 for uddybning af dette. Stien er som nævnt allerede eksisterende, men vil forventeligt skulle forhøjes og 
udbygges med broer etc. Det er forventningen, at f.eks. tilkomne fugle vil tilpasse sig denne allerede eksisterende forstyrrelsesfaktor, evt. ved at foretrække arealer væk fra 
stien, og således stadig give mulighed for et rigt fugleliv.

Når det er endeligt afklaret, hvilke arealer Naturstyrelsen kommer til at eje vil arbejdet med en plejeplan gå i gang. Her vil blive afvejet en række forhold for at fremme 
biodiversiteten  i området. Der vil også blive inddraget praktiske hensyn til den fremtidige drift og pleje af området. Plejeplanen vil rumme en beskrivelse af de fremtidige 
arealer med græs, rørskov, krat, træer og buske . Plejeplanen vil som udgangspunkt ikke omfatte private arealer. Plejeplanen vil blive drøftet med relevante parter bl.a. 
kommunen, følgegruppen herunder DOF. Især i forhold til engsnarren vil Naturstyrelsen gerne i dialog med DOF for at få etableret optimale betingelser for denne fugl. 
Naturstyrelsen vil udarbejde et forslag til rydning af eksisterende bevoksning på de statsejede arealer og dette forslag vil blive drøftet i følgegruppen. 

Formålet med projektet er at styrke såvel rekreative tiltag som natur‐ og 
miljøforhold. Det er et stort ønske fra befolkningen i området at bibeholde 
rute 33 med sin oprindelige udstrækning gennem den sydvestlige del af 
søen, og  bygherre har tilkendegivet, at de ønsker at arbejde for at 
imødekomme dette ønske. Miljøstyrelsen finder, at bygherre både i 
miljøkonsekvensrapporten og med besvarelsen af høringssvaret har 
godtgjort at cykelrute 33 kan bevares gennem den sydlige sø uden væsentlig 
påvirkning af dyre‐ og fuglelivet herunder engsnarre. Der vil blive 
gennemført overvågning af engsnarren i  en periode på minimum 5 år efter 
etablering af søen. Såfremt det på sigt viser sig, at engsnarren påvirkes 
negativt af projektet, eller at der indfinder sig andre arter, som kræver 
yderligere beskyttelse, kan der vise sig behov for ændringer eller tilføjelser af
vilkår i tilladelsen samt revision af drifts‐ og plejeplanen. 
Miljøstyrelsen kan tilslutte sig DOF's forslag om sikring af bedst mulige 
forhold for engsnarre og beskæring af tagrør, og det fremgår af bygherres 
besvarelse, at forslaget vil indgå i det videre arbejde med plejeplanen. 
Miljøstyrelsen har ikke yderligere at tilføje til bygherres besvarelse vedr. 
bevarelse og fældning af bevoksning. 
For så vidt angår etablering af fugleøer er det kun overfladisk behandlet i 
miljøkonsekvensrapporten. Såfremt det på et senere tidspunkt skulle blive 
besluttet at etablere disse, vil det blive anset som en projektændring, og det 
må forventes, at bygherre skal fremsende en screeningsansøgning i henhold 
til miljøvurderingsloven, idet fugleøer ikke i tilstrækkeligt omfang er 
beskrevet og vurderet i miljøkonsekvensrapporten til at være omfattet af 
tilladelsen. 
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