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Forum: Søndersø 

Tid: Onsdag den 5.2.2014 kl. 16:00 

Sted:  Værløse Rådhus 

Deltagere: Alf Blume, DN Furesø 

Helle Bomgaard, Friluftsrådet 

Karin Beyer, DH Furesø 

Bendt Laursen, Repræsentant for lystfiskerne 

Per Lausen, Repræsentant for grundejerforeningerne nord for 

Søndersø 

Jan Smidt, DOF Furesø 

Erik Ornebjerghus, FIR 

Hans Dyrby Kloch, Centerchef for Drift og Teknik 

Mette Bjerre Larsen, Natur og Miljø 

Pernille Vous Jensen (referent), Vej og Park 

 

Afbud: Jakob Hermansen, Idræt og Fritid 

 

 

1. Velkomst 

2. Præsentation af det endelige forslag til ordensbestemmelserne 

 

Det med dagsordenen fremsendte forslag til ordensbestemmelser blev drøftet. 

Et nyt udkast er vedhæftet referatet. Alle bedes inden næste møde afklare med 

deres respektive bagland, om de kan accepteres. 

Der er efter mødet fremsendt en mail fra Per Lausen på vegne af grundejerne 

nord for søen med synspunkter omkring sejlads. Denne er vedhæftet referatet. 

 

Udover kommentarer vedrørende ordlyden i ordensreglementet, blev det 

besluttet, at der bør finde en årlig evaluering af aktiviteternes påvirkning af flora 

og fauna sted. 

 

Desuden blev linjen for stillezonen flyttet mod øst, hvor den støder på land i 

nord, så den følger §3 afgrænsningen på land, men kommer tilbage til den 

oprindelige linje. Kortbilag vedlagt. 

 

De endelige ordensbestemmelser samt medfølgende kortbilag, vil blive 

formidlet, de steder , hvor opdelingen af søen ”hæfter” på land samt ved 

hovedindgangene til Søndersø. 

Desuden vil der formidles  med piktogrammer anføres at hund skal føres i snor 

samt at færdsel til cykel og fods er tilladt. 
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3. Tiltag i forhold til rekreativ benyttelse, badebroer, legeredskaber eller andet. 

 

Kommunen har forhørt sig hos Egedal Kommune omkring erfaring fra triathlon 

i Burresø, men de har ikke kendskab til arrangementer på kommunale arealer 

der, da selve søen er privat ejet. 

Mette Bjerre har efterfølgende på foranledning af Friluftsrådet kendskab, fået en 

rapport, der handler om konsekvenser ved anlæg af trirute i og ved Søllerød Sø. 

Rapporten er vedhæftet som bilag. 

 

Der blev nævnt, at på længere sigt kunne en mulighed være at viderføre den 

asfalterede del af stien syd om Søndersø til Perimetervej og  derved koble 

Flyvestationens rekreative område sammen med Søndersø. Dermed bliver 

stillezonen heller ikke aktuel i forhold til vandgang derfra. 

 

DN kom med opfordring til at forbyde badning fra fuglekiggerbro, der ligger 

lige nord for vandværket. 

 

DN og Friluftsrådet ønsker, at det skal markeres tydeligt, at der skal vises 

hensyn til de gående. Eksempelvis ved skiltning med ”Gangsti – forsigtig 

cykling tilladt” 

 

Der var enighed om at kommunen bør arbejde for at få flg. tiltag gennemført: 

 

En udsigtsbro, hvor tilgængelighed prioriteres og fiskeri ikke er tilladt. Placeret 

ved pynten på nordsiden af søen. 

 

Lave enkle flydebroer ved eksisterende badesteder. 

 

Opgradere/prioriterer to ankomststeder til søen – Ballerupvej og Sandet. 

 

Etabelere toiletfacilitetter ved Ballerupvej. 

 

  

4. Tiltag i forhold til naturbeskyttelse. 

 

Dette punkt nåede grundet tidspres ikke at blive drøftet. Det blev derfor aftalt at 

DN’s  kommentarer i forbindelse med debatten på nettet omkring beskyttelse og 

benyttelse bliver vedhæftet, og danner udgangpunkt for drøftelse af tiltag i 

forhold til natrubeskyttelse på næste møde. 

 

5. Evt. 

Det blev aftalt at kommunen fremsender eksempler på naturparkour. 
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Drøfte en løsning  med beredskabet i forhold til livsgivende redning rundt om 

Søndersø. Beredskabet har ikke umiddelbart kendskab til, hvor og hvordan 

området tilgåes i køretøj. 

 

Bilag:  Foreløbige Ordensbestemmelser 

Kommentarer fra Grundejerforeningerne nord for søen vedr. 

punktet om sejlads. 

Vurdering af konsekvenser ved etablering af Triruten i Søllerød 

Sø. 

  Kortbilag med stillezone, badesteder og fiskesteder. 

 

  


