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85.         Søndersø - beskyttelse og benyttelse
 
Sagsnr.: 190-2012-66767 Åbent punkt
Dokumentnr.: 190-2014-54688   

 
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte de fremtidige ordensbestemmelser samt rekreative og naturmæssige tiltag for
beskyttelse og benyttelse af Søndersø.
 
Sagsfremstilling
Furesø Kommune har pr. 1. juli 2012 overtaget Søndersø med bredarealer og den eksisterende sti rundt
om. Området er allerede i dag et bynært, attraktivt fritids- og naturområde for vandreture og motionsløb
både for de omkringliggende lokalsamfund og for andre brugere.
I foråret 2013 tog kommunen initiativ til en bred debat med borgere og brugere af området med henblik
på at få de bedste ideer til beskyttelse og benyttelse af de kommunale arealer i og omkring Søndersø.
Debatten fandt sted på kommunens hjemmeside og affødte mange og gode ideer til udviklingen af
området.
 
Denne debat, samt de midlertidige rammer for benyttelse af søen, har dannet udgangspunktet for den
efterfølgende proces, hvor en arbejdsgruppe, har udfærdiget ordensbestemelser til en afbalanceret
rekreativ udnyttelse af området (bilag 1).
 
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra DOF, DN, Fiskeforeningerne, Furesø Idrætsråd,
Friluftsrådet, en fællesrepræsentant for grundejerforeningerne nord for søen, DH Furesø samt
forvaltningen. Resultatet af gruppens arbejde er et sæt ordensbestemmelser, som gruppen har
enstemmigt godkendt.
 
Arbejdsgruppens medlemmer har udover ordensbestemmelserne også drøftet den fysiske pleje af
området. Der er en engageret tilslutning i forhold til en fælles udarbejdelse af en tidssvarende plejeplan
for området, som skal tage sit udgangspunkt i den eksisterende plejeplan for Søndersø. Udover
naturpleje vil en ny plejeplan også rumme rekreative tiltag eks. adskilt placering af badesteder og
fiskesteder herunder fiskebroer og badebroer.
 
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat midler i budgettet til udvikling af området omkring Søndersø. De projekter, der måtte
blive prioriteret i det videre arbejde, skal der i givet fald søges særskilt finansiering til, evt. via
fondsmidler.
 
Den mest nødvendige drift og vedligeholdelse af arealerne, herunder en opdeling af søen i to zoner – en
stillezone og en aktiv zone – afholdes via eksisterende driftsmidler.
 
Borgerinddragelse
I forbindelse med udarbejdelse af plejeplan for området, vil DOF og DN blive inddraget. Desuden vil
plejeplanen blive sendt i offentlig høring.
 
Det videre forløb
Udvalget vil blive præsenteret for en ny plejeplan for området ultimo 2014 primo 2015.
 
Lovgrundlag
Fredningen af 6. maj 2009 ”Den Nordøstlige del af Flyvestation Værløse med tilstødende arealer
omkring Præstesø og Søndersø.”
Grøn Plan 2013-2024
Landskabs og Plejeplan for Søndersø
Plejeplan for Præstesøfredningen
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Indstilling
Forvaltningen indstiller:
 

1.      at udvalget, med baggrund i arbejdsgruppens arbejde, godkender de foreslåede
ordensbestemmelser for området.

2.      at udvalget godkender udarbejdelse af ny plejeplan for området med arbejdsgruppens forarbejde
som udgangspunkt.

 
Bilag
Ordensbestemmelser endelige 2014.docx 190-2014-60849
Kommentarer vedr. sejlads på Søndersø.pdf 190-2014-60855
Kortbilag med zoneinddeling mm.pdf 190-2014-60869

 
 
Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:
Ikke til stede: Alle var mødt
 
Indstilling godkendt.


