
 

 

Lottesminde 02.10 2022/kk 

Notat fra møde med Emilie Goret Hansen og Jesper Kuhn fra By, Land og Vand  
Helsingør Kommune 

Fra GF Lottesminde deltog Kim, Christian, Mette H og Karin, ref 

 

Emne: Sø 2, den ”grønne”. Alle søer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 

Formål med mødet: At samarbejde om at forbedre søens tilstand, og få klarhed over hvilke muligheder vi 
har for at vedligeholde brinker og rydde beplantning ved vandarealet og på brinkerne. 

Sø 2  

Søen er i sommermånederne dækket af andemad. Det skyldes sandsynligvis en ubalance i søens miljø. Det 
kan skyldes flere forhold, tilstrømning af næringsstoffer fra sø 1 eller tilstødende arealer, at der er en 
defekt i kloakledningen, der løber vest for søen i skovstykket, eller at dyndet i bunden af søen er forurenet, 
og vandstanden er for lav.  

Jesper fra miljøafdelingen vil kontakte de ansvarlige for ”afløb” og undersøge, om der kan være tegn på at 
kloakledningen vest for søen kan være defekt. 

Vi får via en konsulent taget prøver af vand og dynd i søen. Vi søger om tilladelse til at sætte en midlertidig  
”prop” mellem sø 2 og sø 3 for at undersøge, om højere vandstand vil hjælpe på søens tilstand i sommer 
2023. 

Efterår 2023 har vi svar på vandkvaliteten, hvad dyndet indeholder af næringsstoffer m.v., om 
kloakledningen er defekt, og vi har erfaret om højere vandstand har en positiv effekt på søens miljø.  

Er det ikke nok kan næste træk være, at fortage en oprensning af søens slam. Dette tiltag kræver tilladelse 
fra kommunen og en vurdering af, hvad der skal ske med dyndet? Kan vi lægge de i skoven, på nærliggende 
marker eller skal det til kommunekemi? GF skal indhente tilbud på denne opgave, kommunen bidrager IKKE 
økonomisk, og vi skal selv betale!!!  

Brinkerne ved sø 2 

På brinkerne må vi fjerne alt på nær fugtbundsplanter inden for en afstand af 1 m fra vandkanten med 
håndkraft. Vi må fjerne f.eks. pil, der vokser over vandoverfladen. 

Hvis vi vil bruge maskiner, skal vi søge om tilladelse/dispensation hos Emilie. 

Vi kan søge om dispensation til indgreb som medfører naturforbedring, og vi kan udarbejde en handleplan 
for søens genopretning 

Den synkende træbro i sø 3 

Emilie vil undersøge, hvor gammel broen er, før hun vil sige, hvordan vi kan forbedre den.  Kaj på 
Løvsangervej 9 har været med til at bygge den. 

 

 



 

 

Skoven  

Vi må rydde krat i skoven, det vil sige hyld, brombær o.l. Døde træer bør vi lade stå, eller vælte og lade ligge 
i området. Skoven er ikke pålagt særlige naturbeskyttelsesbestemmelser. Vi må stamme træer op, hvor det 
giver mening i forhold til udsigten. 

Det gamle plankeværk mellem sø 3 og 4 

Plankeværket står i skel mellem vores foreningen og en privat grundejer i Søernes Grundejerforening. 

Kommunen kan ikke hjælpe med at få plankeværket væk, vi må tale med ejeren. Ligeledes må vi tale med 
ejeren om at fælde de store træer, der står på tangen mellem søerne, så svanerne får en flyvekorridor 
mellem søerne. Ejeren bor på Mallorca, Kim har en plan. 


