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Lodsejere
ønsker sø
med vand
NATUR: Landmændene på Søborg Sø
håber, at Den Danske Naturfond vil
opkøbe deres jord,
så de kan fortsætte
deres hverv på tør
jord.

Af Karl Erik Frederiksen
SØBORG: Tidligere var det
mest ornitologer, medlemmer af Dansk Naturfredningsforening og andre
naturorganisationer,
der
slog på tromme for at få den
tørlagte sø Søborg Sø syd
for Gilleleje fyldt med vand
igen. Nu er det professionelle fuldtidslandmænd, der
dyrker jorden og står i spid-

sen for at området igen kan
blive til en vandrig sø med
tilstødende våde græsningsenge. Forudsætningen er
dog, at der kan findes en donor, så det bliver muligt for
dem at opkøbe jord andre
steder.
I første omgang peger lodsejerne på, at højst halvdelen
af de i alt 600 hektar, som den
gamle sø har været på, genskabes. De peger på den del,
der hedder Klaringen - og
som er den del, der sidst blev
tørlagt, da man i slutningen
af 1700-tallet havde gravet
en en fire kilometer lang kanal fra området og ud til Gilleleje (Søborg Landkanal).
Faktisk tørrede denne del af
søen først ud, efter at man
i 1873 havde gravet kanalen
og grøfterne dybere og man
begyndte at pumpe vandet
bort. Lige siden har et stort

Da Kaare Larsen var barn, lå betondækslerne i niveau med jorden. Nu har jorden sat sig, så markens drænbrønde står som høje monumenter i
landskabet. 
Foto: Karl Erik Frederiksen
pumpeanlæg sørget for at
holde søbunden nogenlunde
tør. For Klaringen kniber
det i dag med at holde vandet borte. Næsten halvdelen
af arealet ligger brak, fordi
det er umuligt at dyrke. De
marker, som dyrkes med
korn eller andre afgrøder
sætter sig. Hvert år synker
jordoverfladen to centimeter, og der bliver kortere og
kortere afstand mellem den
dyrkede jords overflade og
grundvandsspejlet.
- I år har vi en god høst
herude, fordi det har været
meget tørt. Men det er noget
af et lotterispil. Andre år er
her så fugtigt, at vi kun får
et lille høstudbytte, siger
landmanden Kaare Larsen,
indehaver af Brunbjerggård
i Dragstrup og formand for
Søborg Sø Landvindingslaug.

Høj vandstand
En stor del af Klaringen ligger nu brak, fordi landmændene har opgivet at dyrke jorden.

Når Kaare Larsen går ud på
sin stubmark til drænbrøn-

SØBORG: Når eller hvis der
engang kommer vand i Søborg Sø, kan ejerne af de
nærmeste huse og landejendomme i Søborg få en enestående udsigt over en sø med
et stort åben t vandspejl. De
behøver ikke at frygte for
fugt eller andre gener i deres
ejendomme. Som følge af en
interviewrunde med lodsejerne er der nemlig sket
nogle justeringer af det projekt, som blev fremlagt for to
år siden.
Der, hvor der i de første
planer skulle have været
våde eller »sumpede« enge
ind mod Søborg by foreslås
nu en terrænregulering,
så der kan dannes en brat
overgang mellem tør jord
og åbent vandspejl. På den
måde kan man undgå frygten for at påvirke de ejen-

hvad enten de er fuldtidslandmænd,
fritidslandmænd eller ejer jord af andre årsager, for eksempel til
at gå på jagt på. Nogle ser en
mulighed for at kunne købe
jord et andet sted, hvis de
får erstatning, andre ser en
mulighed for helt at afhænde deres jord, siger Carsten
Andersen.
Detaljerne i deres øvrige
kommentarer ønsker han
ikke at fortælle offentligheden, før hans rapport har
været til drøftelse blandt
lodsejerne. Bestyrelsen for
Søborg Sø Landvindingslaug skal drøfte den i denne
uge, hvor de også vil tage
stilling til, hvornår der skal
holdes generalforsamling.

dene og løfter et betondæksel af, kan man se, at afstanden til grundvandsspejlet
her i oktober 2016 kun er
på 75 centimeter. Da drænbrøndene blev sat i jorden i
1950’erne var afstanden til
grundvandet over 1,5 meter.
I dag står brøndene som høje
monumenter i landskabet.
- Da jeg var barn, lå dækslerne i jordhøjde. Og når
jeg cyklede tværs over søen
for at komme i skole i Græsted, var vejen og markerne
i samme niveau. I dag går
vejen som en højderyg i gennem landskabet, fordi jorden sætter sig, når vi dyrker
den, siger han.
De sidste fem år har han og
den øvrige laugsbestyrelse
været fortaler for, at mulighederne for at få genskabt
søen skal undersøges. Det
førte til en dialog med Aage
V. Jensens Naturfond, som
har opkøbt flere naturområder i Danmark. Fonden
udarbejdede et forslag til

genopretning, som en generalforsamling i 2013 gav
bestyrelsen bemyndigelse
til at arbejde videre med. I
den plan blev foreslået en sø
på i alt 375 hektar, svarende
til hele Klaringen med tilstødende våde enge på alle
sider.
Men én ting er, hvad de
fremmødte til en generalforsamling siger, noget andet
er, hvad de som lodsejere
siger, når de også skal tage
hensyn til deres egen økonomi. Derfor overlod lauget det
til Natur- og Erhvervstyrelsens jordfordelingssekretariat i Tønder at udspørge de
i alt 63 lodsejere om, hvad
de mener. Denne runde er
nu slut. Derfor foreslås nu
et søområde på omkring 300
hektar. Det er stadig væsentligt mere end andre nye søer
i Nordsjælland. Solbjerg
Engsø er på 33 hektar, Alsønderup enge på 52, og hele
Holløse Bredning inklusiv
de våde enge er på 83 hektar.

De nærmeste ejendomme beskyttes
domme, der ligger tættest på
søen. Til alle de øvrige sider
skal en fugtig rør- og engzone på 50 meter skabe en blød
overgang mellem åben sø og
land. Gennemsnitsdybden i
søen vil komme i nærheden
af 1,5 meter.
- De, der bor nærmest, har
været bekymrede for, om
deres ejendomme ødelægges, men nu kan det fastslås,
at næsten alle lodsejere ser
positivt på at få omdannet
søområdet til sø igen, siger
jordfordelingsplanlægger
Carsten Andersen, Tønder,
som har haft opgaven at udspørge hver eneste af de i alt
63 lodsejere.
- Der er kun to, som det
har været umuligt at træffe.
Men de øvrige ejer tilsammen 99 procent af jorden, og
de er stort set alle positive,

- keef.

I perioder med store nedbørsmængder er det muligt at få et indtryk
af, hvordan området vil se ud, hvis der slukkes for pumpen. Billedet er
fra vinteren 2014.

En donor
- Det hele står og falder med,
om det er muligt at finde en
donor. Jeg håber, at det lykkes at gøre den nystiftede
fond, Den Danske Naturfond, som Aage V. Jensens
Naturfond nu er en del af, interesseret. Det kan blive fondens første søprojekt, og det
er allerede meget gennemarbejdet, siger Kaare Larsen.
Han ejer og forpagter selv
120 hektar jord på Søborg
Sø. Heraf ejer han alene 33
hektar på Klaringen. De
fem største lodsejere ejer
tilsammen knap 288 hektar
søbund.
- Jeg er afhængig af jorden, så jeg kan opretholde
min store kvægbesætning.
Jeg har en forventning om,
at jeg kan købe noget af erstatningsjorden på det øvrige søområde. Resten håber
jeg, at det er muligt at købe
andre steder, siger Kaare
Larsen.

Cykeltur.
Lørdag den 22.
oktober kl. 11-12
arrangerer Gribskov
afd. af Dansk
Cyklistforbund en
demonstration
"Cyklesti nu". Vi
starter i Helsinge,
kulturhuset,
Skolevej 43 kl. 11.
Vi kører ud ad
Valbyvej til
Aggebovej i samlet
flok. Det er ca. 3 1/2
km. og tager ca. 1/2
time. Vi kommer
med sikkerhedsveste.
Alle er velkomne.

