
Søbrugerrådsmøde for Arresø
• Dagsorden.
• 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
• 2. Orientering om:

– Status for planerne om nationalpark Kongernes Nordsjælland
– Stiprojektet omkring Arresø
– Bæverudsætning
– Mink

• 3. Lyngby Mose
• 4. Søens matrikulære forhold
• 5. Afløb fra Arresø; mulighed for regulering, afløb forud for kraftigt 

regn; koter for regulativ  (JR, Hillerød Kommune)
• 5. Sejlads og adgangsforhold
• 6. Idefasen
• Evt.





Matrikulering af Arresø
• 24. februar 2006

Redegørelse fra landinspektør med forslag til fremgangsmåde
• 11. maj 2006

Indledende møde med landinspektør og efterfølgende møde med Kort- og 
Matrikelstyrelsen

• 19. februar 2007
Landinspektørens forslag forelægges for KMS

• 19. marts 2007
KMS har ingen bemærkninger til landinspektørens forslag

• 3. april 2007
Brev til de 3 kommuner

• 25. maj 2007
Kommunerne har godkendt. KMS bedes forelægge for Indenrigsministeriet

• 18. september 2007
Indenrigsministeriet svarer

• Primo 2008
Landinspektøren fremsender den endelige matrikuleringssag til Kort-og
Matrikelstyrelsen 



26. sept. 2007







Flodemål

Søens vandstand for henholdsvis sommer og vinter er oprindelig vedtaget i 
1832 og indhugget i Arresødalbroen. Flodemålsmærket sidder ca. 4,27 
meter over havet.
I vinterhalvåret måtte vandet ikke stige herover, i sommerhalvåret medio 
maj til 1. oktober skulle det stå 12" under.

Den nuværende vandstand er fastsat ved en 
landvæsenkommisionskendelse d. 4 oktober 1977 i forbindelse med 
ombygning af den eksisterende sluse ved broen. I kendelsen siges bl. a.:
Det kan iøvrigt oplyses, at slusen vil blive indrettet med en maksimal 
åbningshøjde på 2,05m svarende til 0,62m over vinterflodemålet, kote 
4,28m o.d.n.n.
Ved manøvringen af sluseanlægget vil der blive taget hensyn til 
Landvæsenkommisionens henstilling fra 3. juli 1962, om at 
Arresøens vandspejl ikke bør overstige kote 3,97m o.d.n.n.
Når vandstanden er over 3,97 ved Arresødalbroen er sluserne altid helt 
åbne.



Arresødalbroen, det er her søens vandstand reguleres





Arresøs vandstand 1977 – 1995



Arresøs vandstand 2001 - 2004
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