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DOF Nordsjællands kommentarer til Teknisk Rapport, Naturgenopretningsprojekt 

Søborg Sø. 

 

 

Et af punkterne i visionen for Søborg Sø er ”at kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv”. 

 

Den tekniske rapport side 137 beskriver så udmærket, hvordan man vil opnå dette. 

 

Citat fra rapporten: ”Erfaringerne fra andre genoprettede eller kunstigt skabte søer viser, at 

der kan tiltrækkes mange fugle, og at det ikke altid tager lang tid. Bl.a. er Filsø og Årslev 

Engsø er, at der hurtigt indfandt sig mange fugle. Særligt varierende vanddybde, holme, 

lange strækninger af søbred og fred for mennesker og rovdyr, er gavnligt for at der 

kommer mange fugle i søerne. De fugle der tiltrækkes er som nævnt svømmefugle og 

vadefugle, samt fugle der lever i rørskov og rovfugle.” 

 

Afsnittet viser med al tydelighed hvilke kriterier, der skal være til stede for at opfylde 

målene for et rigt fugleliv. Et af midlerne er at undgå forstyrrelser, ikke mindst i fuglenes 

yngletid. Derfor er det meget vigtigt, at der bliver taget højde for netop de faktorer, som 

kan ødelægge mulighederne for fuglene – stiforløb, friluftsliv, høj vandstand og 

manglende beplantning. 

 

Stier 

DOF Nordsjælland kan anbefale, at stiforløb/rute 33 rykkes så langt op mod Græsted som 

muligt jf. figur 4.32. 

 

Vi kan på ingen måde tilslutte os idéen om, at rute 33 føres gennem den vestlige del af 

søen. I det område vil der forhåbentlig blive dannet mange små øer til gavn for rugende 

engfugle og som rastepladser, og et stiforløb tæt på vil forhindre en del af fuglene i at 

yngle i området, da der vil være konstante forstyrrelser og uro. Med hensyn til småøerne 

vil det være nødvendigt, at der omkring øerne udgraves render, så ræve og andre rovdyr 

får sværere ved at prædere rederne/tage ungerne.    

 

For det gamle vejforløb fra Søborg by (søens østlige del) vil det være ønskværdigt, at det 

bevares i sin nuværende form som hjulspor med træer og buske på begge sider af stien. 

Der bør ikke foretages nogen form for planering/tilretning eller beskæring. Beplantningen 

vil være med til at give de besøgende nogle andre naturoplevelser og skabe et mere rigt 
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fugleliv, da beplantningen giver beskyttelse, flugt- og rede muligheder for en langt række 

fugle. 

 

Der kan visse steder med fordel laves ”kikhuller” i bevoksningen, så det bliver muligt at se 

søen. 

Vi vil nok engang påpege, at vi foretrækker ”frem og tilbage” stiforbindelser til 

udsigtspunkter/platforme/fugletårne.  

 

Trægangbro/cyklebro i den nordlige del 

Et stiforløb af denne karakter er ikke ønskværdigt. Det vil skabe forstyrrelser for fuglelivet i 

den del af søen. Særligt i relation til, at jagten, som det ser ud til på nuværende tidspunkt, 

vil finde sted i den sydlige del. Derfor er det vigtigt, at fuglene kan finde mere rolige 

forhold i denne ende. 

 

Det optimale fuglemæssigt i den nordlige del vil være at omdanne det til fuglereservat. 

 

Vandstand 

DOF Nordsjælland fortrækker en vandspejlskote på 1 m. Det vil give fine store områder 

med sjapvand, som er yderst vigtigt for at gæs, ænder samt vade- og engfugle vil være 

tilstede i og omkring søen. Det gælder såvel for trækkende fugle som for standfugle. De 

lave vandområder vil være gode, da de danner grundlag for et godt fødeunderlag og 

fuglene har mulighed for at nå bunden.  

Undersøgelser har vist, at Vibens unger tager betydeligt hurtigere og mere på, når de 

vokser op, hvor de har tilgang til vand fremfor dyrkede marker.  

 

Med en vandspejlskote 1 m vil det betyde en betydelig rørskov, hvilket er et godt område 

for mange forskellige arter fx sangere, vandrikse og rørdrum. 

Men det er vigtigt allerede nu at indtænke plejeplaner i den kommende sø. Ikke kun i 

forhold til rørskoven, men også i forhold de omkringliggende engarealer, så der kommer 

afvekslende zoner i tilknytning til søbredden. 

 

Med hensyn til pleje af rørskov er det optimale, at den holdes i forskellige højdevariationer, 

fordi det vil give de bedste betingelser for et varieret fugleliv. 

 

Rydning af nuværende beplantning 

DOF Nordsjælland har utallige gange fremhævet vigtigheden af at bevare de store solitære 

træer, der forekommer i det område, som dækkes af vand. Det vil være et oplagt sted for 

bl.a. havørn og fiskeørn at raste og bruge træerne som udkigspost for at lokalisere føde.  
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Ligeledes er vi fortalere for at buskene bevares og ikke fjernes ved søens etablering. De dør 

af sig selv efterhånden som vandstanden stiger og buskene vil falde til bunds og skabe 

føde og skjulesteder bl.a. ællinger. 

 

Fiskeørnen nævnes på side 137 som en mulig ynglende rovfugl. Denne ønskesituation vil 

kun blive mulig, hvis der sættes en kunstig redeplatform op til den, og det skal være et 

uforstyrret sted ex. midt i søen. Der er ingen naturlige redesteder til fiskeørn i nærheden af 

søen. Men den vil givetvis fouragere i søen, når der kommer fisk. 

 

Friluftsliv 

Kano/kajak og anden sejlads på søen (uanset om vi taler om den nordlige eller den sydlige 

del) kan vi ikke tilslutte os på nogen måde. Det vil skabe forstyrrelser, uro og pres på 

fuglelivet konstant, og søen vil i den situation ikke blive det ønskede fuglemekka.  

 

Oprettes der fiskeplatform, er det helt givet, at der vil blive tabt fiskekroge. Hvert år ser vi 

ubehagelige eksempler på fugle, der har en fiskekrog siddende. 

 

Shelter/naturlegeplads bør placeres tæt ved og i forbindelse med Fredbogård. Det vil 

passe fint ind i de tanker og ideer, der har været fremlagt om gårdens fremtidige brug. 

 
 

 
  

 
På vegne af DOF Nordsjælland 

 
Inge M. Hansen 

Bestyrelsesmedlem og Brugerrådsrepræsentant 


