
Put and take i Lergravssøen i Dronningmølle 

Jeg vil gerne ansøge om lov til at etablere put and take i lergravssøen i Dronningmølle. 

 

En put and take sø vil tiltrække flere turister i sommeren, men også i foråret og efteråret, hvor det 
især er attraktivt at fiske. Det vil derfor være muligt at tiltrække flere turister til Dronningmølle og 
tiltrække dem i den såkaldte skuldersæson, hvor vi mangler tilbud til turisterne i Gribskov.  

Dette vil være til gavn for alle erhvervsdrivende i Dronningmølle. Campingpladsen, 
restauranterne og de resterende butikker vil få flere kunder. 

 

Jeg gør det selv, fordi jeg virkelig holder af fiskeri og dyr. Gennem flere år har jeg snakket med 
venner og familie om, at det kunne være så oplagt at skabe en put and take i lergravssøen. Jeg 
driver butikken Vild med Dyr, der ligger få hundrede meter fra søen, og har masser af kunder, der 
køber mad og udstyr til deres kæledyr i butikken. Det er både lokale kunder og rigtig mange, der 
har sommerhuse og handler til deres kæledyr, når de har god tid i weekenderne heroppe. Når jeg 
snakker med dem, kan jeg høre, at de synes, det vil være en god idé. Noget de gerne vil bruge. Jeg 
er sikker på, at det kunne få dem til at komme oftere til deres sommerhuse.   

 

Jeg har forhørt mig hos Dronnningmølle borgerforening angående min ide om at lave put 
and take i Lergravssøen. Borgerforeningen synes, det er en god ide. 

Jeg har også snakket med Svend Kaltoft, som står for vedligeholdelse af området. Svend er bla. 
medlem af borgerforeningen. Jeg er sikker på, at vi kan få et godt samarbejde.  

Jeg har forestillet mig at jeg kunne få lov at forpagte søen, for til gengæld at stå få 
græsslåning, samt klipning af buske og træer. Selvfølgelig i samråd med Svend Kaltoft og 
borgerforeningen. 

Jeg vil holde området pænt således, at det er attraktivt hele året for både fiskere, hundeluftere og 
andre. Som det er nu, kan man næsten ikke gå rundt om søen på grund af langt græs og tilgroede 
buske. Ved at lave en put and take, vil jeg altid sørge for nyslået græs og generelt holde buske og 
træer nede. Desuden vil jeg være den ansvarlige for dagligt at fjerne affald. 

 

Jeg har snakket med borgerforeningen om at opstille flere bænke og grille, og dette vil vi arbejde 
på i fællesskab. Så kan fiskere, lokale og turister grille deres nyfangede ørred eller spise 
deres medbragte mad. Gæster på campingpladsen kan gå til stranden, til put and take søen og til 



området med borde, bænke og grill. Det kunne give flere overnatninger. Enten ser vi selv på 
finansiering, når der begynder at komme lidt penge ind, eller vi prøver at søge LAG/FLAG med 
hjælp fra Gribskov Erhvervscenter A/S og ErhvervGribskov, som jeg er med i via Vild med Dyr. 

 

Søen er, som jeg ser det, helt perfekt til ørredudsætning eftersom den har en tilpas størrelse, 
vanddybde og temperatur. Der skal selvfølgelig tages vandprøver for at se, om der skulle være 
noget uforudset, og for at være sikker på at der er de optimale vilkår for udsætning af ørred. 

 

Jeg forestiller mig, at tilpasse ørredudsætningen i forhold til, hvor mange der bliver fanget.  

 

Salg af fiskekort vil udstedes i Vild med dyr i Dronningmølle, som jeg er indehaver af. Butikken 
ligger blot få hundrede meter fra Lergravssøen. Det er muligt, at salget udvides, så andre 
erhvervsdrivende i Dronningmølle også kan udstede fiskekort. Det er salget af fiskekort, der skal 
kunne få det til at løbe rundt med at sætte ørreder ud og passe området. Min bror og jeg har 
samtidig købt et hus i Dronningmølle med henblik på at starte B&B og galleri, da min bror maler, og
dette vil forhåbentlig også have gavn af, at vi investerer i Dronningmølle, som et godt sted at 
komme til. Min bror, kone og jeg har alle andre job, men investerer tid og penge i dette, fordi vi 
tror på, at det har potentiale til at give os mulighed for at arbejde med netop det vi brænder for 
fremover.   

 

Jeg har allerede haft en dialog med forvaltningen om dette i samarbejde med erhvervscentret, og 
forvaltningen har meget imødekommende har haft Lise Vøhlund Hennings og John Mogensen 
fra fra Center for Teknik og Miljø heroppe den 10. juni og se på lergravssøen sammen med mig. De 
emner vi drøftede da, har jeg søgt at have med i denne ansøgning.  

 

Endelig kan jeg tilføje, at jeg har hørt om Fishing Zealand initiativet, som Gribskov kommune er 
gået med i. Såfremt dette godkendes, så afklarer vi naturligvis 
samarbejdsmulighederne og synergierne her og går i givet fald med i dette. 

 

I er naturligvis velkomne til at vende tilbage med yderligere spørgsmål, ligesom jeg gerne viser 
rundt igen, hvis plan og miljøudvalget eller andre er interesserede eller har spørgsmål.  

Jeg ser fra til at høre fra jer. 



  

Med venlig hilsen 

Ulrich Gudme Vedelskov 


