
 Frederiksborg statsskovdistrikt 5. december 2007 
 
Sammenfatning af brugerrådsmøde for Arresø torsdag d. 8. november 2007 
 
Deltagere:  
Danmarks Naturfredningsforening: O.A.K. Nielsen 
Danmarks Sportsfiskerforbund: Ejvind Hartmund 
Fiskeringen: Preben Meyer 
Dansk Ornitologisk Forening: Johannes Bang, Bjørn Blangsted Henriksen 
Arresøgruppen: Tonny Bruun Nielsen 
Søværnets Grundskole: ikke mødt 
Arresø Sejlklub: Svend Jensen 
Friluftsrådet: William Jacobsen 
Miljøcenter Roskilde: Per Helmgaard 
Danmarks Fiskeriundersøgelser: afbud 
Danmarks Jægerforbund: Per Krogh 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium: Kirsten Christoffersen 
Nordsjællands Landboforening: Erik Hansen 
KFUM-spejderne Arresøcentret: Per Frank 
Dansk Kano- og Kajakforbund: Jørn Mathisen 
Frederiksværk-Hundested Kommune: Jakob Lausen 
Hillerød Kommune: Jeff Rasmussen 
Gribskov Kommune: Inger Fogh 
DGI i Frederiksborg Amt: Rune Kargo 
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen, Ole Andersen, Hans Holbech, 
Vesa Karvinen, Marie-Louise Olsen, Niels Worm under pkt. 3 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Orientering fra distriktet 
Status for Nationalpark Kongernes Nordsjælland:  
Der blev indgået forlig lige efter sidste brugerrådsmøde. Thy blev udpeget som Danmarks 
første nationalpark. Det blev tilkendegivet at Mols Bjerge og Skjern Å forventes udpeget 
senere på året – og at der er to yderligere oplagte områder, hvor der dog kræves yderligere 
afklaring: Vadehavet og Kongernes Nordsjælland. Det var hensigten, at der skulle afholdes 
møde med borgmestrene i de berørte kommuner ”efter sommerferien” = 14. november – men 
det er nu udskudt på grund af folketingsvalget. 
Arbejdsmarkedets FerieFond: I nationalparkforslaget indgik en lang række faciliteter og 
aktiviteter for publikum. Distriktet har søgt Arbejdsmarkedets Feriefond om tilskud til disse – 
og fonden har bevilget 13,9 mill.kr. (ud af totalprisen på ca. 22 mill.kr.) til brug i løbet af de 
næste 2-3 år. Tilskuddet er givet til etablering af fugletårne, naturlegepladser, bålhytter, 
formidling m.v. 
 
Stiprojektet omkring Arresø 
Der er ikke meget nyt at berette: 
Fredningsnævnet har truffet afgørelse: Projektet kan gennemføres som ansøgt for Arresø 
Stiens vedkommende og med en lille ændring for stien om Esrum Sø. 
Der verserer stadig klagesager for Vejdirektoratet og Naturklagenævnet. Klagerne har 
opsættende virkning. 
IF oplyste at Gribskov Kommune har fået en indsigelse over, at kommunen ikke har fundet 
landzonetilladelse nødvendig for gennemførelse af anlægget. 



    

Teknisk bliver der tale om en 2 meter bred cykle- og gangsti. Der eksproprieres / erhverves 
stiareal i 4 meters bredde = 2 meter sti med 1 meter rabat i hver side. 
Ønsker om ridesti er ikke blevet imødekommet af amtet. Det bliver derfor ikke tilladt at ride 
på de ny stistrækninger – og der bliver ikke anlagt parallelt ridestiforløb, som del af projektet. 
Erfaringerne viser i øvrigt også, at ridestier bør være helt separate forløb. 
 
RK spurgte om der var afsat penge til vedligeholdelse af stierne (det ser det ikke ud til, at der 
er til vandrestierne på Arrenæs i øjeblikket). 
Svaret er, at der skal være penge til det. Søstierne får status af offentlig sti. 
 
TB spurgte til tidsperspektivet for anlægget.  
Det afhænger af afslutningen af klagesagerne.  Nogle delstrækninger kan dog påbegyndes 
anlagt inden for kort tid. Der vil kun blive anlagt delstrækninger, hvor man kan komme til og 
fra i begge ender. 
 
Bæverudsætning 
Der er ansøgt om tilladelse til udsætning af bæver 5 steder. Nu er det op til kommunerne at 
træffe afgørelse. NOLA har givet positiv tilbagemelding – under forudsætning af at eventuelle 
meget generende dæmningsanlæg vil kunne fjernes. 
 
JL oplyste, at Frederiksværk-Hundested Kommune som udgangspunkt er positive. 
IF oplyste, at Gribskov Kommune bl.a. overvejer nødvendigheden af konsekvensvurdering. 
JR gjorde opmærksom på, at kommunernes beslutninger vil kunne ankes. 
 
Mink 
Skov- og Naturstyrelsen har igangsat en kampagne til bekæmpelse af vildtlevende mink. 
Skovdistriktet har hjemkøbt 75 fælder til gratis udlån, ligesom der er lavet en lille folder der 
fortæller om minkene. Skovdistriktet har opsat en række fælder og flydeplatforme med fælder 
på egne arealer. 
JOA fortalte at han i én fælde på kanten af Pøleå havde fanget 13 mink på 2½ uge. 
På skovdistriktets hjemmeside findes oplysninger om minkkampagnen: 
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Hovedstaden/Frederiksborg/Jagt/Reguleringafmink.htm
 

3. Lyngby Mose 
NEW gennemgik genopretningsprojektet, som er det seneste af genopretningsprojekterne 
omkring Arresø. 
Der opereres med 2 projektforslag: Det ”store” som omfatter 180 ha, og det lille der omfatter 
155 ha. Begge har taget udgangspunkt i Hedeselskabets gamle drænplaner, hvilket skulle 
sikre mod utilsigtede oversvømmelser andre steder, når vandstanden i mosen hæves. 
En væsentlig ulempe ved et ”lille” projekt er, at vandstanden bliver så lav i forhold til Arresø, 
at det vil blive nødvendigt at etablere en pumpestation for at løfte afløbsvandet op i søen. Det 
vil udover anlægsomkostningen give betydelige løbende driftsudgifter – bl.a. ca. 90.000 kr./år 
alene til elforbrug. 
Distriktet har indtil nu erhvervet ca. 45 % af det areal, der er nødvendigt til den ”lille” 
løsning. 
Der erhverves areal, der ligger op til 1,25 meter over kommende vandspejl, så der ikke opstår 
utilsigtet forsumpning af naboers arealer. 
 
JB oplyste at DOF går ind for etablering af den ”store” løsning. 
 

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Hovedstaden/Frederiksborg/Jagt/Reguleringafmink.htm


   4. Søens matrikulære forhold 
Distriktet har iværksat matrikulering af Arresø.  
Formelt vil det indebære at søen opdeles i 3 nye ejerlav – et pr. tilstødende kommune. 
Formelt vil det betyde at de 3 kommuners areal vokser betydeligt.  
Der sker ikke ændringer i ejerforholdene og distriktet påregner ikke en komplet gennemgang 
og afsætning af skel mellem søen og de tilstødende private arealer. 
 

5. Afløbet fra Arresø, muligheder for regulering, afløb ved kraftig regn, koter m.m. 
JR oplyste at Hillerød Kommune har haft betydelige problemer med opstuvning af vand i 
Pøleåen i forbindelse med sommerens store nedbørsmængder. Efterlyste mulighed for en 
slags varsling, så man i tide kan regulere vandstanden og få gjort plads til vandet. 
 
Distriktet har talt med DHI (Dansk Hydraulisk Institut) om mulighederne for at lave en model 
for simulering af afløbet. 
JOA viste en grafisk oversigt over vandstanden i Arresø over en årrække. Oversigten viste 
dels at årets vandstandssvingning har været stor, men at vandstanden stort set har holdt sig 
indenfor tidligere års udsving. Der har tidligere været mere vand i Arresø end i år.  
Faktisk har vandstanden i søen lige inden sommerens ekstreme regn været omtrent som i 
2006, hvor lav vandstand i en periode gjorde det umuligt for Frederikke at besejle Ågabet. 
Det er ikke muligt at sænke vandstanden meget, da der hele året skal være en vis afstrømning, 
bl.a. for at sikre kølevand til stålværket. 
OAK oplyste at maksimalafstrømningen fra søen tidligere er målt til at være 5700 
liter/sekund. Den kan kun opnås ved højeste vandstand.  
 
 
 

6. Sejlads og adgangsforhold 
Der er siden sidste møde kommet 2 henvendelser om sejladsen til Miljøministeren. 
Dels fra Fiskeavisen, dels fra Søren Wium-Andersen. 
Henvendelserne er behandlet af Skovdistriktet og Miljøcenter Roskilde, som har henvist til 
videre drøftelse med henblik på input til vand- og naturplanerne. Henvendelser og svar 
udsendes med referatet. 
EH efterlyste en beslutning om motorsejlads – ikke blot elmotor. Uforsvarligt at sejle ud uden 
motor. Der skal være mulighed for at komme sikkert hjem. Man skal have mulighed for at 
”forbruge naturen, som den jo er skabt til.” 
 
Miljøcentret er enig i at beslutning om evt. motorsejlads må afvente forvaltningsplanen, så det 
kan vurderes om/hvor meget søen kan bruges til motorbådssejlads. Der kan ikke påregnes 
afgørelse før i løbet af 2009. 
 
EH påpegede at Forsvarets speedbådssejlads ophører til nytår. 
  
RK fandt det positivt, at der ikke er privat motorbådssejlads i søen. 
 
JBC påpegede, at der er forskel på privatejede motorbåde og både, der ejes af åbne foreninger 
som lystfiskerforeninger, hvor enhver kan blive medlem. 
 
RK tilkendegav at netop trollingfiskeri er den for fuglelivet mest generende form for sejlads. 
 
TB spurgte til støjproblemer i forbindelse med motorsejlads. 
 



   JBC påpegede, at distriktet skal tilgodese både beskyttelse og benyttelse af naturen. Påpegede 
muligheden for at regulere sejladsen via zonering såvel geografisk som årstidsmæssigt. 
Støjmæssigt er det omtrent samme problematik som kendt fra Esrum Sø – hvor støjende 
motorer søges udfaset. 
 
JB påpegede at der skal tages hensyn til rødlistearter – både ynglefugle og rastende. Her kan 
zonering blive problematisk, da rastende fugle, f.eks. stor skallesluger, vil søge at lægge sig et 
sted med læ. Lystfiskerne har måske samme interesse. Zonering kan næppe tage højde for de 
helt aktuelle vejrforhold. 
 
PM påpegede, at på Arresø er sandartfiskeriet det attraktive. Det foregår ikke i rørzonen. 
 

7. Idefasen 
Indtil videre er der kun indkommet få bidrag. Bidragene kan ses på www.vandognatur.dk  
 
Brugerrådets medlemmer opfordres til at bidrage med ideer og forslag. 
 
Det blev bemærket at teksten på hjemmesiden kun lægger op til ideer vedr. naturbeskyttelse – 
ikke vedr. friluftsliv. Derfor er friluftsliv kun med, hvor det ses som en trussel 
 
JBC bemærkede, at dette ikke burde afholde friluftsorganisationerne fra at bidrage med ideer 
om friluftslivet, især her hvor en eventuel udvidelse af friluftslivet ses som en trussel ifht 
beskyttelsen. 
 
BBH oplyste at DOF har sat mange på opgaven med at lave bidrag til idefasen. 
 
Der blev spurgt til opgavefordelingen mellem SNS og MCR vedr. vand- og naturplanerne: 
 
Miljøcentrene tager sig af de lysåbne arealer og Skov- og Naturstyrelsen af skovnaturarealer. 
SNS laver dog planer for egne lysåbne arealer, idet det er hensigten at driftsplanerne skal 
have denne funktion. 
 
IF påpegede, at det ikke betyder, at kommunerne afholder sig fra bidrag og ideer vedr. de 
statslige arealer. 
 
 

8. Eventuelt 
EH spurgte til erhvervsfiskeriet i søen. 
 
Det går jævnt godt – men langt fra de store sandartår. 
 
BBH spurgte til planerne for Auderødlejren, når Søværnet flytter ud. 
 
Der arbejdes fortsat på et landsplandirektiv. Kommunen og SNS er enige i at der ikke skal 
være boligbyggeri på området. Forsvarets stilling er lidt mere uklar. Måske fordi det har vist 
sig vanskeligt at opnå den forventede salgsindtægt. 
 
RK spurgte til rygter om bevarelse af skydebanen. 
PF oplyste at Jægerne er interesseret i bevarelse af riffelbanen i samarbejde med 
skytteforeningerne. Vil kræve fornyet miljø- og sikkerhedsgodkendelse.  
 

http://www.vandognatur.dk/


   PH oplyste, at der er gennemført en fiskeundersøgelse. Resultaterne er endnu ikke 
offentliggjort. Kan måske gennemgås på næste møde. 
 
DOF har oprettet en hjemmeside om Arresø: 
http://www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=106
 
     

9.  Kommende møder 
 
Næste møde afholdes torsdag den 22. maj 2008 kl 15-17 
 
Emneforslag til næste møde: 
Fiskeundersøgelsen 
Fuglene i søen 
Hegning ud mod søen 
 
ref. HHO + JOA 
 
 

http://www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=106
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