
Søbrugerrådsmøde for Arresø d. 30. 
september 2010

Dagsorden. 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 
• Pleje af den lysåbne natur op til søen. Ønsket af Halsnæs Kommune
• Bæverne, hvordan går det og hvad er fremtidsplanerne. Ønsket af 

Gribskov kommune
• Siden sidst: SNS har fået adkomst til Arresø, om uddybning af sejlrende 

til Ramløse Havn, Stibro over Kanalen, Fugletårne, Søværnets 
Grundskole, stiprojektet omkring Arresø, Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland, is, vandstand

• Orientering fra Miljøcenteret om søens tilstand og udvikling.
• Pleje af bredzonen omkring Arresø. Ønsket af DN
• Natura2000 planerne 
• Revision af reglerne for færdsel på Arresø
• evt.
• Dato for næste møde



Pleje af den lysåbne natur op til søen.
Ønsket af Halsnæs Kommune



Bæverne, hvordan går det og hvad er 
fremtidsplanerne. Ønsket af Gribskov kommune



Siden sidst
• Vi har fået adkomst til Arresø
• Uddybning af sejlrende
• Stibro over Kanalen
• Fugletårne
• Stiprojektet
• Havnen ved Søværnets Grundskole
• Erhvervsfiskeriet
• Is
• Vandstand

















Forslag til placering af fugletårne og skjul.
Kort 2

3. Hovgårds Pynt
4. Lykkesholm
5. Nejedevej. 

”Svinget”
6. Nørremosen
7. Pølebro
8. Ågabet
9. Holløse Bredning 3.
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12Jan Hjort Christensen





Gang- og cykelsti omkring de store 
søer

• Vi har d. 7. nov. 2008 skrevet til kommunerne at ekspropriationen skal 
gå tilbage

• De tinglyste ekspropriationer er aflyst

• Alle om Arresø fået udbetalt vederlag for fremmøde og juridisk bistand

• Taksationskommissionen har holdt møde d. 7 juni 2010

• Taksationskommissionens kendelse er anket af 9 lodsejere om Esrum 
Sø

• 9 lodsejere ved Esrum sø har stævnet SNS ved Byretten. Krav 
500.000,- kr.

• Vi har lavet en strækning af Arresøstien i Tisvilde Hegn og ved 
Sandbjerggård, mere vil følge

• Klager vedr. Arresøstien er nu afsluttet. Sagen gives videre til 
kommunerne

Hjemmesiden fortæller om stiprojektet

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Cykelstierne.htm






Erhvervsfiskeriet
Årligt fiskeri 1953 - 2009
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Vandstand



Orientering fra Miljøcenteret om 
søens tilstand og udvikling.



Pleje af bredzonen omkring Arresø. Ønsket af DN



Natura2000 planerne



Revision af reglerne for færdsel på Arresø

Trusler:
• Ældre luftfotos, sammenholdt med nye 

antyder, at rørsumpen mindskes,hvilket
udgør en trussel for rørhøg og rørdrum.

• Færdsel på stierne, sejlads mv. kan 
forstyrre og påvirke bestanden af rørdrum, 
rørhøg og stor skallesluger.



Revision af reglerne for færdsel på Arresø

Generelle retningslinier:
• Areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 

arter må ikke gå tilbage eller forringes.
• Der sikres velegnede levesteder for rørdrum, rørhøg, for rastende 

bestande på mindst 2600 individer af stor skallesluger (i isvintre 
særligt omkring vågerne) og mindst 3 individer af rastende fiskeørne 
(sø med omgivelser).

• Der sikres optimale yngleforhold for en bestand på mindst 3 par 
ynglende rørhøg.

• Der sikres uforstyrrede levesteder for ynglende rørdrum og rørhøg, 
dels ved nogle afstandskrav fra søsiden på udvalgte steder rettet 
mod sejlende og dels ved en fornuftig kanalisering af færdslen på
den kommende Arresøsti, som forventes anlagt og ibrugtaget 
indenfor de kommende få år.

• Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte
arts sårbarhed for bl.a. forstyrrelser og tilgroning



Revision af reglerne for færdsel på Arresø

Den hidtidige benyttelse og den natur der har 
indfundet sig herunder bl. a.:

• Havn i Ramløse og på Arrenæs
• Skydeterræn nedlagt
• Søværnets speedbådskurser og øvelsesaktivitet
• Turbåden Frederikke
• Erhvervsfiskeriet
• Frit lystfiskeri
• Roklub, sejlklub og Arresøcenter
• Publikums almindelige rekreative brug















Revision af reglerne for færdsel på Arresø

Vi foreslår i hovedtræk:
• Færdsel med robåde, sejlbåde, joller, kanoer, kajakker og sejlbrædder, der drives 

uden motorkraft er tilladt på visse vilkår
• Der gives forsøgsvis gives tilladelse til indtil 10 lystfiskerbåde med motor
• På grund af geddens og sandartens fredningstider, må lystfiskerne ikke sejle med 

motor i april og maj.
• Lystfiskerbådene får hjemsted i SGS-havnen på Arrenæs
• I perioden 1 november – 15. marts er der forbud mod ikke erhvervsmæssig 

motorsejlads syd for en linje, der går fra Auderød skov til Dahlenborg
• Brætsejlads er ikke tilladt syd for en linje, der går fra Auderød skov til Dahlenborg
• Kitesurfing er ikke tilladt
• Brug af isbåde er tilladt. Isbåde skal holde en afstand af mindst 100 meter til våger.
• Ud for udvalgte rørskovsområder, se vedhæftede kort, skal der holdes en afstand på

mindst 100 meter til kanten af rørskoven. 
• Eksisterende lovliggøres.Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til nye broer, 

som er foreningsejede og åbne for offentligheden.
• Alle broer skal være nummererede og der betales en årlig afgift for broen.



• Eventuelt

• Forslag til punkter til næste møde
• Dato for næste møde
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