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1. Lancering af Sølaugets nye hjemmeside 
 
Sølaugets nye hjemmeside er nu en realitet. Vi har længe ønsket at lancere 
en mere attraktiv og farverig hjemmeside, der kunne give vore medlemmer og 
andre hjemmesidelæsere et mere konkret indtryk af den naturskønhed og 
herlighedsværdi, som søerne i vort område repræsenterer.  
 
Den nye hjemmesides mest synlige attraktion er forsidens ’fotoalbum’, som 
indeholder 25 farvefotos af sø-landskaber i Hørsholm/Rungsted området. 
Hvert foto ledsages af en skjult billedtekst, som hentes frem ved et klik på 
’info’-rubrikken nederst i fotoet. Her får man søens navn samt forskellige 
detaljer om, eksempelvis, dens overflademål, dens plads i områdets større 
afvandingssystem, dens miljøtilstand, og lidt lokalhistorie.  
  
Derudover har den nye hjemmeside naturligvis ’arvet’ stort set alt indholdet fra 
den gamle hjemmeside, men det er nu bedre organiseret – i kun fire sektioner 
om (a) kommunikation (materiale om Sølaugets dialog med de offentlige 
myndigheder, presseomtale og et arkiv med tidligere numre af ’Nyt fra 
Hørsholm Sølaug’), (b) kildemateriale (med direkte adgang til relevante 
rapporter og brochurer), (c) henvisninger (links) til andre foreninger og 
institutioners hjemmesider, og (d) om Sølauget, hvor man finder vore 
vedtægter samt detaljer om vor bestyrelse og en indmeldelsesblanket.  



 
 
 

 

Vi inviterer hermed alle vore medlemmer og andre interesserede til at besøge 
den nye hjemmeside. På grund af de mange fotos, kan det godt tage lidt tid at 
få hele hjemmesiden frem på skærmen, første gang man besøger den. Men 
når først man én gang har været der, skulle genbesøg gå nemt og hurtigt.  
 

Den nye hjemmesides internet-adresse er : www.hoersholmsoelaug.dk . 
 
 
2. Vort høringsindlæg om Vandhandleplanen og Spildevandsplan 
 
Hørsholm Sølaug fremsendte den 12. september 2012 til Hørsholm Kommune 
en detaljeret høringsskrivelse om kommunens Vandhandleplan 2010-2016 og 
Spildevandsplan 2012-2016. Vort indlæg kan læses i sin helhed på vor nye 
hjemmeside, men dets hovedpunkter er som følger : 
.  
Efter at kommunens søer gennem en lang årrække er blevet betragtet som en 
integreret del af kloaksystemet, erkender kommunen nu, at søerne og vand-
løbene i vort område i dag ikke lever op til de nye målsætninger om, at alt 
vand – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet – skal være i 
”god tilstand”, d.v.s. kun afvige svagt i forhold til uforstyrret tilstand. Dette mål 
skal være opfyldt i 2015 sideløbende med gennemførelse af en række tiltag, 
der skal omlægge kloaksystemet og mindske udledningen af spildevand.   
 
Det er Sølaugets opfattelse, at de indsatser, der er beskrevet i planerne er 
utilstrækkelige til at opnå de overordnede mål, og at planerne på mange 
punkter er uklare, upræcise og vagt formulerede. Dette er navnlig betænkeligt, 
fordi historien viser, at Kommunen i mange tilfælde gennem de seneste tre 
årtier heller ikke har levet op til de tidligere spildevandsplaner.  
 
Sølaugets høringsindlæg efterlyser især en klar målsætning for reduktion af 
antallet af overløbsbygværker fra kloaksystemet til søer og vandløb. Antallet 
af overløbsbygværker er stort det samme i dag som for 30 år siden. Og i de 
seneste knap 10 år er der sket en kraftig forøgelse af spildevandsudledningen 
-- mere end 30 pct. -- fra disse overløb. Ud over spildevandsudledningerne 
sker der omfattende udledninger gennem mere end et halvt hundrede overløb 
af regnvand fra befæstede arealer (veje, parkeringspladser mv.). Disse over-
løb er stærkt forurenende for vandmiljøet på grund af det store indhold af 
kulbrinter, tungmetaller mv., og der er derfor pr. definition tale om spildevand. 
 
Dette forhold rejser særlige problemer i forbindelse med planerne om separat-
kloakering. Tanken her er at adskille regnvand og spildevand i to separate 
ledningssystemer og herefter lede regnvandet ud i miljøet. Man overser her, 
at regnvand fra befæstede arealer indeholder kulbrinter, tungmetaller m.v. og 
derfor medfører stort set samme alvorlige miljøbelastning som husspildevand. 
Derfor må mindstekravet være, at der sker en forudgående rensning af 
regnvandsudledningerne, f.eks. ved hjælp af sandfang og olieudskiller. Selv 
om Kommunen officielt stiller direkte krav om, at alle afledninger fra veje og 
parkeringsarealer skal ledes gennem sandfang og olieudskiller, er der i dag 
adskillige eksempler på, at kommunen ikke selv lever op til dette krav. 

http://www.hoersholmsoelaug.dk/


 
 
 

 

Høringsskrivelsen kommenterer ligeledes på Kommunens bemærkninger om 
klimatilpasning. Der efterlyses bl.a. bedre samordning mellem Hørsholm Vand 
og Hørsholm Kommune i relation til beredskabsindsatsen i forbindelse med 
skybrud, samt mere borgerinformation om gældende beredskabsplaner og 
større inddragelse af borgerne i det hele taget, f.eks. i form af et klimaråd.  
 
 
3. Søvandringen sammen med Museumsforeningen 
 
Hørsholm Sølaug og Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn arrangede 
søndag den 23. september 2012 en fælles sø-vandring langs ’de kongelige 
søer’ i lokalområdet - fra Springdammen i syd via Slotssøen til Dronninge-
dammen. Vandringens titel var inspireret af, at søerne i dette område tog form 
takket være den kongelige virketrang i 1700-tallet – dengang Hirschholm Slot 
endnu lå dér, hvor vi i dag finder Hørsholm Kirke.  
 
Under turen fortalte museumsinspektør Lisbet Hein fra Egnsmuseet løbende 
de fremmødte deltagere om de kongelige søers glansperiode i 1700-tallet, 
hvor Springdammen leverede vand til ikke mindre end 48 springvand og et 
kunstigt vandfald i slotshaverne. Lisbet Heins omfattende historiske viden blev 
suppleret af indlæg om de kongelige søers nutidige rolle i lokalområdets 
’vand-økonomi’ og om deres miljømæssige tilstand.  
 
Inspireret af søvandringen fik Lisbet Hein den 27. september  offentliggjort en 
artikel i ’Ugebladet’ om de kongelige søer og deres historie. Artiklen kan ses 
via Sølaugets hjemmeside (afsnittet ’kommunikation’  presseomtale). 
 
 
4. Fra sump til sø : Solstrålehistorie fra fri-arealet ved Nattergalevej 

 

I februar 2010 arrangerede Hørsholm Sølaug på biblioteket i ’Trommen’ en 

fotoudstilling med temaet ’Hørsholms søer – smukke men sårbare’. Den bød 

på lidt over 30 fotografier af sølandskaber i Hørsholm/Rungsted området, som 

alle – med én undtagelse – var afbilledet ’i søndagstøjet’. Undtagelsen var et 

fotografi med overskriften ’Der var engang en sø’, efterfulgt af følgende tekst : 

 
’I en sænkning midt i de bakkede fri-arealer øst for Nattergalevej og 
nord for Kirstineparken har der i umindelige tider været en mindre sø. 
Men den er i stigende grad blevet forsømt og er efterhånden blevet så 
tilvokset, at der nu ikke er meget sø tilbage. Hvis ikke der gøres noget 
ganske snart for at genoprette det tidligere sø-miljø, vil der om nogle få 
år kun være et uskønt og sumpet vildnis på stedet.  
 
Hørsholm Sølaug opfordrer Kommunen, som ejer arealet (Matrikel 6a), 
og Grundejerforeningerne i de omkringliggende villabebyggelser 
(Kirstineparken og Birgitparken) til at gribe ind for at stoppe den 
fremadskridende miljøforringelse på dette meget synlige sted i 
Kommunen’. 



 
 
 

 

 
 

Her er ’Der var engang en sø’ fotografiet fra Sølaugets foto-udstilling i februar 2010 
(Foto : Kai Zachrau, Hørsholm Sølaug – januar 2010) 

 
 

 
 

Bulldozerne går i aktion på fri-arealet ved Nattergalevej to år senere 
(Foto : Hørsholm Kommune – marts 2012) 

 



 
 
 

 

Baggrunden for denne glædelige udvikling er et initiativ taget af Kommunens 
Center for Vej og Park, som i december 2011 søgte om og fik dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven §3 med det formål at genoplive den tilsumpede sø på 
friarealerne ved Nattergalevej og Kirstineparken. Det beskedne beløb, som 
krævedes til dette projekt, blev hentet fra den ’forskønnelsespulje’ for 2011, 
som Center for Vej og Park havde til rådighed. 
 
Bulldozere fra Kommunens materielgård blev mobiliseret for at fælde største-
parten af det pilekrat, der havde bredt sig over vådområdet, oprense bunden 
af sænkningen på fri-arealerne, og lukke et gammelt afløb derfra. Hensigten 
var ikke blot at genskabe et tilgroet vådområde, men også – i henhold til 
overskriften på kommunens pressemeddelelse af 22. marts 2012 – at gavne 
’glade frøer og skøjteløbere’. 
 
Det er med andre ord kommunens plan at skabe ’mulighed for skøjteløb om 
vinteren på søen’ og at ’genskabe gode forhold for dyrelivet’, heriblandt ikke 
blot frøerne, men også ’den beskyttede store vandsalamander, som vil få nye 
yngle- og rastemuligheder på stedet’. Endelig har man også – som fremhævet 
i den kommunale pressemeddelelse -- sørget for, at der fortsat er en pilebusk 
tilbage til nattergalen. 
  
 

 
 

Der var engang en sø – og nu er den på vej til at blive sø igen 
(Foto : Hørsholm Kommune – april 2012) 


