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Dagsorden: 

       Orientering fra enheden, herunder brev til søens naboer, møde med pumpelagene, 
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       Nyt flodemål for Arresø (ønsket af NOLA) 

       Bordet rundt, hvad optager medlemmerne nu 



 

Ad. Orientering fra enheden, herunder brev til søens naboer, møde med pumpelagene, 

afstrømningen fra søen, Nationalparken 

Ida Dahl Nielsen orienterer om nationalpark Kongernes Nordsjælland heriblandt:  

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget landmand Carl Frederik Bruun 

som formand for den kommende bestyrelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

- Bestyrelse bestående af fem kommuner, samt diverse foreninger  

- Etablering af nationalpark råd. Rådet kan vælge to repræsentanter til bestyrelsen.  

- Indvielse af nationalparken d. 29. maj på Esrum Kloster, med officielle taler og folkefest, 

det endelige program er endnu ikke fastsat. 

Der bliver formentlig yderligere fejring i den efterfølgende weekend. 

Ida Dahl Nielsen informerede om projektet omkring genskabelsen af Søborg Sø 

Der arbejdes med et projekt, som omfatter ca. 500 ha, hvor der vil blive genskabt en sø på 

ca. 335 ha og omkringliggende enge. Søen vil blive meget lavvandet med en 

gennemsnitsdybde på 1 m. Projektet berører 63 lodsejere. Det forventes, at der skal 

gennemføres en jordfordeling. Projektet forventes at koste 93 mill.  

Hodya Huusom orienterede om det brev, Naturstyrelsens har udsendt primo januar 2018, til 

alle naboerne omkring Arresø. 

Brevet indeholder nogle generelle afsnit samt ét personligt afsnit for hvert brev. 

Proklamation og redegørelse af bekendtgørelsen om færdsel m.v. på Arresø, som 

trådte i kraft i april 2016. 

Naturstyrelsens ejerforhold og myndighedsområder m.v. 

Gennemgang af div. beskyttelser i Arresø; § 3, EU habitat område og 

fuglebeskyttelsesområde bedre kendt som Natura 2000. 

Naturstyrelsen ønsker at indgå skriftlige aftaler for alle broer og anlæg 

Personligt afsnit med luftfototos fra 2016 over pågældende matrikel(r) samt 

Naturstyrelsens kommentar til ejer.  

Tre afsnit om hvad man skal der skal ske for eksisterende broer og anlæg, hvad man 

skal gøre hvis man ønsker nye broer og anlæg opført, samt hvordan man skal forholde 

sig til broer og anlæg ved ejerskifte 

Afsnit om at slåning af tagrør, fældning af træer buske, udlæg af jord og sten m.m. er 

ikke tilladt uden Naturstyrelsens tilladelse. 

I den efterfølgende dialog blev det understreget, at brevet ikke er et udtryk for et ønske om 

at tjene penge på div. anlæg, men et ønske om en gang for alle at nulstille div. forhold på 

Naturstyrelsens ejendom ved at forklare hvor skellet ligger, indgå skriftlige aftaler om anlæg 

m.m. samt sikre en formidling af bekendtgørelsen for søen.  

 

Ole Andersen fremlagde Jørn Hovgaards plan en Marina på Ramløse Havn. 

Ole Santon oplyste at Sejlklubben støtter meget op om de lokaler, der er tiltænkt ikke mindst 

kajakkerne, øvrige klublokaler og offentlige toiletter m.m. Sejlklubben er pt. ikke med på 



det større projekt med restaurant, køkken m.m. Bestyrelsen ser gerne et mindre projekt end 

Jørns ambitiøse 1. forslag. 

Christian Ohlendorff Kajakklubben, med dens 65 medlemmer og 35 på venteliste, er 

utilfreds med de nuværende toilet- og omklædningsforhold. Kajakklubben støtter ligeledes 

projektet.  

Der var generel konsensus om, at der mangler div. faciliteter for havnens mange brugere, 

foreninger og klubber. Der står nu 4 containere med udstyr, der hvor Marinaen tænkes 

placeret. 

Søren Bald udtrykte forbehold overfor projektets økonomiske og æstetiske forhold 

Projektet vil givetvis kræve en lokalplan. 

Ole Andersen informerede om erhvervsfiskeriet i Arresø, som er på økonomisk nedgang. 

Kim Holm Boesen Fiskeringen var bekymret for mængden af sandart i Arresø. 

Ole Andersen informerede om Halsnæs Kommunes projekt Stålsat By, i samarbejde med 

Naturstyrelsen. Projektet går bl.a. ud på at tydeliggøre den kanal der løber fra Arresø og ind 

i Frederiksværk. Planen er at fremhæve Kanalen ved at tynde ud i træerne langs Kanalen og 

skabe indsigt fra bl.a. Hillerødvejbroen. Der er ansøgt fondsmidler til projektet. Kanalen er 

fredet og der må kun udføres ”almindelig forstlig drift”, hvorvidt det at skabe indsigt går 

imod fredningens bestemmelser, skal afklares med Fredningsnævnet. 

- Søren Bald var skeptisk omkring indgrebets omfang, ”far med lempe”. 

- Der blev diskuteret om fældning af de store træer langs skrænterne kunne medføre 

jordskred m.v. 

Ole Andersen orienterede om sidste års møde med pumpelagene og en besigtigelse ved 

byggeriet af højvandsslusen i Frederiksværk.  

Jeff Rasmussen supplerede med et kort referat af et møde d. 20. dec. 2017 mellem Halsnæs-, 

Hillerød og Gribskov kommune, samt Naturstyrelsen. 

Dagsordenen var: Myndighedsforhold, Pumpelag og digekroner, Beredskabsplan og 

Måleserie og mulighed for driftsoptimering af afløb  

Kanalen er et privat vandløb og det er efter vandløbsloven kommunen dvs. Halsnæs, 

der er vandløbsmyndighed.  Tilsynet omfatter endvidere kontrol med broer og 

opstemningsanlæg, jfr. bestemmelserne i lovens kapitel 10. Dvs. det er også Halsnæs 

kommune der skal kontrollere at styringen foregår jf. bestemmelser herom. 

Flodmålet er fastsat ved landvæsenskommissionskendelse d. 4. oktober 1977. Det 

fremgår ikke af kendelsen specifikt hvor flodmålet er gældende, men det er indhugget 

i Arresødal-broen, så vi går ud fra at flodmålet gælder hér. Det betyder, at Halsnæs 

kommune er myndighed og skal kontrollere flodmål samt bør stå for at evt. undersøge, 

om der er behov for at ændre flodmål i medfør af lovens § 49.  

I udgangspunktet vil pumpelag være reguleret af vedtægter. Det er 

vandløbsmyndigheden, der er myndighed på pumpelag i henhold til vandløbsloven §7 

jf. kapitel 9.  Herunder skal kommunerne føre tilsyn med, at f.eks. koter på digekroner 

i pumpeanlæg opfylder vedtægter. Kommunerne er i dialog med deres respektive 

pumpeanlæg herom.   



Halsnæs kommune har udarbejdet en beredskabsplan for håndtering af 

stemmeværkerne i fm. Højvandsslusen. 

Orbicon har for Naturstyrelsen gennemført en kort måleserie ved forskellige 

afstrømninger ved 3 forskellig sluseindstillinger. Se vedlagte powerpoint. 

Gudmund Nielsen DN spurgte ind til, om problemerne med vandstanden ligger i manglende 

vedligeholdelse af digerne? 

Indlæg om arbejdet med folderen ”Arresø – til vands og til lands” ved Jens Erik 

Larsen, Foreningen Frie Fugle 

Jens Erik Nielsen fortalte om baggrunden for Foreningen Frie fugle. Frie Fugle har lavet 

parforcecykelruter, udgivet bogen Teltpladser og Overnatning i Det Fri, laver cykelkort for 

hele landet og arrangere cykelturer m.v. 

Foreningen udgiver snart Friluftskort for Arresø, som er et formidlingsprojekt omhandlende 

friluftsmuligheder på Arresø heriblandt cykelruter, kajakruter, vandreruter og orientering om 

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Arresø m.m.  

 

Jørgen Jacobsen DOF var bekymret for at kortet ville bevirke at kajaktrafikken på søen ville 

blive så stor, at det ville være til gene for fuglelivet i rørskoven, heriblandt fuglene for 

udpegningsgrundlaget for Arresø, som er fuglebeskyttelsesområde.  

Dette synspunkt blev anfægtet af Christian Ohlendorff, som mente at søen var så stor at en 

øget kajaktrafik næppe ville udgøre en trussel for fuglene. Christian berettede yderligere, at i 

hans daglige sejlads i kajak på søen, mødte han sjældent andre kajaksejlere. 

Jens Erik Larsen henviste til at der på søen er udsat bøjer ud for rørskoven, som man ikke 

må sejle indenfor, netop for at skåne fuglelivet. 

Christian Ohlendorff berettede om, at søens brugere, var gode til at tage hensyn til 

fuglelivet, og ikke sejlede indenom bøjerne. Hans Garde var også af den opfattelse at der var 

stor respekt for reglerne. 

Der var konsensus om at Friluftskort for Arresø vil bidrage til formidlingen af 

bekendtgørelsen for Arresø og beskyttelseszonerne for fuglelivet selv med et øget antal 

kajakbrugere eller andre frilufts aktiviteter. 

Kortet blev udleveret til interesserede, tilbagemelding på fejl skal ske senest 8. marts 2018 

til Ole Andersen 

 Nyt flodemål for Arresø (ønsket af NOLA) 

Søren Hansen Nordsjællands Landboforening berettede om den store mængde 

nedbør i efteråret 2017, som havde givet forhøjet vandstand bl.a. p.g.a. 

højtvandsslusen. Søren var bekymret for de dyrkede arealer omkring Arresø, hvis 

den årlige nedbørsmængde ikke aftog i styrke. Søren fremsatte forslag om at 

nedsætte flodmålet for Arresø med 2,5cm. Eller blot sænke flodmålet for en periode, 

for at monitorere konsekvenserne. 

 



Stine Holm Halsnæs Kommune sagde, at der er mange 

naturbeskyttelsesforanstaltninger omkring Arresø bl.a. §3, Natura2000, målsatte 

vandløb, vandplanerne, hvorfor alle styrelser og kommuner skal høres. Der vil være 

tale om et reguleringsprojekt under Vandløbsloven, som vil kræve en VVM-

vurdering. Det er ansøgeren der skal betale omkostningerne hertil. 

Søren Hansen nævnte, at der også ville være en klimamæssig gevinst ved en 

vandstandssænkning, idet søen så ville have en større buffer. Det synes fysisk nemt, 

men en redegørelse kan blive dyr. 

Ejvind Hartmund Danmarks Sportsfiskerforbund mente, at der måtte være mulighed 

for at landbruget kunne afse arealer, der kunne holde vand tilbage inden det nåede til 

Arresø. 

Søren Hansen var opmærksom herpå, opfordrede til at kommunerne tog kontakt til 

de lodsejere, som kunne være aktuelle her. 

Jeff Rasmussen fortalte at dette er i tråd med en nylig rapport der bl.a. nævnte 

”vandparkeringspladser” som virkemiddel. Kommunen havde tidligere haft kontakt 

til Vestre Strødam pumpelag, men der havde ikke dengang været interesse. 

Søren Hansen fortæller at NOLA gerne stiller sig til rådighed i forbindelse med 

kontakt til lodsejerne. 

Bordet rundt, hvad optager medlemmerne nu: 

Boris Damsgaard Friluftsrådet fortæller at der stadig er små puljer der kan søges. 

Der blev spurgt til risikoen for en øget phosfor belastning af Arresø nu hvor 

Solrødgårds udledning til Havelse Å er stoppet. Jeff Rasmussen oplyser at 

udledningen sker indenfor den eksisterende tilladelse. Man afventer nu klagenævnets 

afgørelse. 

Lystfiskerne mener, det er bekymrende med en sandartfisker på søen. 

Evt. 

Dato for kommende møde er fastast til 21. 2. 2019 

 


