
Bilag 1

Nedenfor ses en vurdering af forhold omkring fuglene ved den nuværende status og en fremtidig status på 
grundlag af bedste tilgængelige viden. 

Der foretages en vurdering af den nuværende status på Arresø og den fremtidige status på Arresø ved vedtagelse af den foreslåede 
bekendtgørelse.  
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Klip fra kriterier for gunstig 
bevaringsstatus DMU nr. 457 
3. udgave

Status 2012 Status ved færdselsregler iflg. 
ny bekendtgørelse

Bem.

Rørdrum
Antal ynglende rørdrum skal 
nationalt set være stabilt eller
stigende over rullende 12-årige 
perioder.

Antal ukendt Arten registreres ved optælling 
af paukende hanner, måles 
rullende over 12 årrig periode. 
Arten er påvirkelig af hårde 
vintre, som forøger
dødeligheden, og
bestandssvingninger
forekommer derfor naturligt.
Bevaringsstatus nationalt 
Gunstig

Rørskov skal være permanent 
vanddækket i yngletiden.

Vandstand styres manuelt efter 
flodemål. Der sigtes mod at 
holde en høj vandstand året 
rundt.

uændret Prædationstrykket på rørdrum 
nedsættes mærkbart, når 
rørskoven er permanent
vanddækket. Vurderet minimum 
er et vanddække på 15 cm i
perioden 1. februar-1. juni.

Rørskovsområdet skal være 
uforstyrret i yngleperioden og 

Der er ikke færdsel i rørskoven 
ud over rørhøst/naturpleje og 

Der er ikke færdsel i rørskoven 
ud over rørhøst/naturpleje og 

Rørdrum kræver uforstyrrede
yngleområder i perioden 1. 



relativt uforstyrret den øvrige 
del af året.

ulovlig jagt. Det er tilladt at sejle 
med joller, sejlbåde og 
motorbåde helt op til rørskoven 
hele året

ulovlig jagt. Der indføres en 
færdselsfri zone for friluftslivet 
på 50 meter ud for de vigtigste 
rørskovsområder ( ca. 13 km ) i 
perioden 1.2. – 31.7.. 

februar-1. august.

Der skal findes tilstrækkelig 
egnet rørskov til at understøtte 
mindst det antal par, som er 
angivet i det gældende 
udpegningsgrundlag. Arealet af 
rørskov skal være stabilt eller 
stigende.

Ca. 150 ha rørskov uændret Kravet til territoriets størrelse er 
i Vejlerne opgjort til omkring 20 
ha om end territorier på 7 ha 
kendes.

Stor Skallesluger
Tilstrækkelig habitat til at 
understøtte det antal store 
skalleslugere, som er nævnt i det
gældende udpegningsgrundlag.
Arealets størrelse skal være
stabil eller stigende set over 
milde vintre. (rullende 12-årrige 
perioder)

Fuglene bruger hele søen, dog 
størst antal i den sydlige halvdel.

Søens areal og fødegrundlag 
uændret.

Bevaringsstatus nationalt 
Gunstig
For at bevaringsstatus skal 
kunne karakteriseres som 
gunstig inden for det enkelte 
fuglebeskyttelsesområde, skal 
der findes passende habitater for 
mindst det antal store 
skalleslugere, som er nævnt i det
gældende udpegningsgrundlag,
og antallet i området skal være 
stabilt eller stigende set over 
milde vintre. Forudsætningen for 
dette er, at der findes små og
mellemstore fisk, som er stor 
skalleslugers fødeemner.
Udpegningsgrundlaget er at der 
skal sikres velegenede 
levesteder for rastende bestande 
på mindst 2600 individer af stor 
skallesluger.



Arealet af stor skalleslugers
fourageringsområder i de 
fuglebeskyttelsesområder, som 
er udpeget for stor skallesluger, 
skal være stabilt eller stigende.

Fuglene bruger hele søen, dog 
størst antal i den sydlige halvdel

Søens areal og fødegrundlag 
uændret

Fourageringsområder skal være 
relativt uforstyrrede. I 
bemærkningerne står: Det 
vurderes at 80% af
fourageringsområderne i
perioden 1. november-15. marts 
skal være uforstyrrede af bl.a. 
sejlads, fiskeri, anlægsarbejder 
og jagt.

Kano- og kajaksejlads samt 
windsurfing er ikke tilladt 1.3. –
30. 6. Herudover er der ingen 
begrænsninger i færdslen i 
vinterhalvåret

Der indføres en skillelinie syd 
for hvilken der ikke må dyrkes 
windsurfing hele året. Syd for 
skillelinien er ikke 
erhvervsmæssig motorsejlads
(lystfiskere og andet fritidsliv)
forbudt 1. 11. - 15. 3
Kanoer og kajakker må sejle 
hele året, dog med zonering til 
rørskov 1.2. – 31.7.

Kanoer og kajakker sejler langs 
bredden (i meget lille antal, (kan 
give enkeltstående forstyrrelser, 
ikke hver dag)), hvorfor selve 
søfladen syd for skillelinien vil 
være uforstyrret. Der sættes med 
færdsreglerne loft over antallet 
af motorbåde, hvilket betyder at 
hovedparten af området nord for 
skillelinien også til stadighed vil 
være fri for forstyrrende 
motorbåde.

Tilstrækkelig habitat til at 
understøtte det antal store 
skalleslugere, som er nævnt i det 
gældende udpegningsgrundlag. 
Arealets størrelse skal være 
stabil eller stigende. 
Bemærkninger: Ved 
fourageringsområder forstås 
områder, hvor fødegrundlaget er 
til stede, og hvor fuglene ikke er 
forhindret i at udnytte området 
af bl.a. forstyrrelser

Se ovenstående Se ovenstående Se ovenstående

Rørhøg
Der skal som minimum findes 
egnede muligheder for 
redeplacering for det antal 
rørhøge, som er nævnt i det

Ca. 150 ha rørskov uændret Udpegningsgrundlaget er: 
mindst 3 par ynglende rørhøg.
Bevaringsstatus nationalt 
Gunstig



gældende udpegningsgrundlag.
Yngleområdet (rørskoven) skal 
være uforstyrret. Bemærkninger: 
Yngleområdet skal være
uforstyrret ved og i umiddelbar
nærhed af reden i perioden 1. 
april-1. august.

Der er ikke færdsel i rørskoven i 
yngletiden. Det er tilladt at sejle 
med joller, sejlbåde og 
motorbåde helt op til rørskoven 
hele året, samt tillige med 
kanoer, kajakker og windsurfere 
2.7. – 30.2.

Der er ikke færdsel i rørskoven i 
yngletiden. Der indføres en 
færdselsfri zone for friluftslivet 
på 50 meter ud for de vigtigste 
rørskovsområder ( ca. 13 km ) i 
perioden 1.2. – 31.7.. 

Rørhøgen er et yndet mål for 
fuglefotografer, som de senere 
år har holdt i et antal for at 
fotografere, der hvor rørhøgen 
bygger tæt på offentlige veje 
bl.a. ved Nejedevej

Der skal findes tilstrækkelig
egnet rørskov til at understøtte
mindst det antal par, som er 
angivet i det gældende 
udpegningsgrundlag. Arealet af
rørskov skal være stabilt eller 
stigende.

Ca. 150 ha rørskov uændret

Isfugl
Isfugl placerer sin rede i egnede 
brinker ved åer og søer, men 
også i brinker i bl.a. grusgrave, 
som ikke ligger i tilknytning til 
fourageringsområdet. Kriterier
for levestedernes størrelse kan 
derfor ikke fastlægges.

Naturstyrelsen Nordsjælland er 
ikke bekendt med ynglesteder 
ved selve Arresø
Bevaringsstatus nationalt 
Gunstig

Reden og dens umiddelbare
nærhed skal være uforstyrret.
Bemærkninger: Det vurderes at 
reden og området i en radius på
200 m skal være uforstyrret i 
perioden 1. april-15.
juli

Sejlads i Kanalen er tilladt hele 
året

uændret Eneste kendte ynglested er i 
Kanalen, som ikke er omfattet af 
færdselsreglerne i 
bekendtgørelsen

Yngle/fourageringsområde 
stabilt eller stigende. 
Bemærkninger: Vurderet 
minimum er 500 m å eller 

Se ovenfor



søbred, som er egnet som 
fourageringsområde for arten
Havørn
Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus behandler kun 
levestedet, d.v.s. forhold 
omkring redestedet

Bevaringsstatus nationalt 
Gunstig
Havørnen yngler i Nejede 
Vesterskov, som ligger udenfor 
det område som bekendtgørelsen 
behandler. Havørnen fouragerer 
over hele søen. Den raster ofte i 
Ll. Lyngby Mose, ud for hvilken 
der med bekendtgørelsen 
indføres en ny 50m zone til land 
i perioden 1.2. – 31.7.

Fiskeørn
Egentlige kriterier for gunstig 
bevaringsstatus på lokalt niveau 
udarbejdes, når der foreligger 
kriterier for arten på nationalt 
niveau. Midlertidige kriterier 
tager udgangspunkt i aktuelle 
yngleforsøg og på at optimere 
biotopen, når yngleforsøg er 
igangsat. De tager sigte på at 
sikre reder og 
fourageringsområder

Bevaringsstatus nationalt 
Usikker
Der ses hvert år trækkende og 
oversomrende fiskeørne ved 
Arresø.
Fiskeørnene raster på 
bundgarnspæle i søen og i træer 
hele vejen rundt langs de ca. 40 
km. bred



The bittern in Europe: a guide to species and habitat management EU-Life

Forhold omkring rørdrummen er indgående behandlet i ”The bittern in Europe: a guide to species and habitat management. Skrevet af 
Graham White, Jochen Purps and Alsbury støttet af LIFE i 2006
Rapporten behandler bl.a. forhold omkring status for udbredelse, habitatbehov i ynglesæsonen, parringsforhold og territorier, føde og 
spiseadfærd, trækforhold, habitatbehov i vintersæsonen, monitering af paukende hanner og ynglende hunner, vinterophold og andre 
økologiske faktorer. Menneskelige forstyrrelser er ikke nævnt i disse beskrivelser.
Der er et kapitel om Trusler og begrænsende faktorer. For en række EU-lande er opgjort de vigtigste begrænsende faktorer.

For Danmark er oplyst

Habitat tab og forringelse

Negativ succession og uhensigtsmæssig 
pleje

Meget vigtigt

Mangel på store rørskove Af nogen vigtighed
Vandindvinding/dræning Ikke vigtigt

Arts dynamik
Fødetilgængelighed Ikke vigtigt
Predation Af nogen vigtighed

Forurening Af nogen vigtighed

Klima påvirkning
Hårdt vejr Af nogen vigtighed
Vandstandsvariationer Af nogen vigtighed

Ander menneskelige påvirkninger
Rekreation Ikke vigtigt
Forfølgelse/efterstræbelse Ikke vigtigt

Den enkelte trusler er behandlet.
I kapitel 4.6 behandles forhold om de menneskelige forstyrrelser:

Frit oversat.
Andre menneskelige påvirkninger

Rekreation og forstyrrelse
Vådområder kommer under stigende pres af mange former for rekreation. I de senere år er der flere mennesker som besøger naturen. De 
kan gøre skade både ved at trampe opvoksende tagrør og ved at forstyrre dyrelivet på kritiske tidspunkter. Tidligere var mere stille sysler 
som lystfiskeri og sejlads mest udbredt. Nu er mere støjende vandsport såsom vandskisport, speedbådssejlads o. lign. mere populært. Det 
har en negativ effekt på dyrelivet både gennem støjgener og fysiske skader fra kølvandet på de hurtige både især på rørskovskanterne. En 
lignende trussel er tabet af habitat på grund af udviklingen i turistindustrien. Vådområder i Middelhavet er særlig udsatte på grund af 



udviklingen i turistindustrien i dette område (Tucker og Evans 1997).Eksempler på dette findes i marsken i Ebro og Llobregat Delta og 
Aiguamolls de L'Emporda i Catalonien, Spanien. Sådanne problemer er ikke udelukkende i syd og er et problem i de nordlige områder som 
Golfen af Finland.

Kollision
Kollision med højspændingsledninger er et problem i nogle områder som Aragon i Spanien, Po Delta i Italien og Dungeness i 
Storbritannien. Vejtrafikken kan give problemer i visse områder, for eksempel, var otte rørdrum dræbt i fire år på hovedvejen krydse Seine-
udløbet reserve i Frankrig.

Forfølgelse/efterstræbelse
Rørdrummen er fuldt beskyttet i EU og ikke en efterstræbt art. Som hovedregel betyder det at den ikke er udsat for ulovlig jagt, men i 
bestemte områder (såsom Frankrig og andre Middelhavslande) bliver enkelte fugle skudt af fuglefængere. Dette kan ske enten gennem 
uvidenhed om arten, dårlig sigt (især natjagt), eller uansvarlighed. For eksempel blev 2 rørdrum skudt  i Rochefortsumpene, Frankrig i 
vinteren 2003. Skudte fugle kan meget vel være overvintrende fugle fra andre lande, så jagten kan have en effekt langt fra hvor den finder 
sted. En radiomærket hun blev skudt i Massacioccoli i Italien i efteråret 2003.

A Review of Disturbance Distances in Selected Bird Species
Af M Ruddock & D.P. Whitfield 2007
Af fugle på Arresøs udpegningsgrundlag er kun rørhøg, fiskeørn og havørn omtalt.

Udpluk fra rørhøg:
Rørhøg er refereret med en observation fra 1993 (Fernandez & Azkona), hvor rederne blev observeret i 549,5 timer. Ved 5 - 10 daglige 
forstyrrelser på hverdage og 50 – 100 daglige forstyrrelser i weekenderne. Den største forstyrrelse fra krebsefiskere som havde ruser i 
rørskoven. Ynglesuccessen var upåvirket mellem uforstyrrede og forstyrrede reder, men ungerne i de forstyrrede reder havde ikke lige så 
god ernæringstilstand, som i de uforstyrrede reder. 
Rørhøge synes at foretrække redeplaceringer som er væk fra landsiden (sikre mod gående predatorer) og væk fra rørskovskanten mod åbent 
vand (sikrer mod oversvømmelse). Denne placering forebygger også forstyrrelse fra menneskelige fodgængere og sejlende (Stanevicius 
2004) .Redeplaceringerne i Stanevicius studie var fra åbent vand 15,1 – 46,9 m og 7,2 – 52 m fra land. Forfatteren formodede at fuglene 
ikke blev aktivt forstyrret indtil nogen gik ind i rørskoven umiddelbart ved siden af reden og båd-induceret oversvømmelse af reden blev 
ikke observeret gennem 3 års arbejde med 55 ynglende par.

Fiskeørn
Spredningen i anbefalingerne er stor og drejer sig primært om ynglende fugle



Høvørn
Havørnen er omtalt både som ynglefugl og ikke ynglende/trækfugl. Der er nogle interessante opgørelser af forskellige forstyrrelseskilder og 
deres flugtdistance til hvilende og fouragerende ørne, i dette tilfælde Bald Eagle. Der er opgjort et ”kombineret gennemsnit” med en 
flugtdistance på 133 meter til hvilende/siddende fugle og 224 meter til fouragerende/stående fugle. Størst forstyrrelsesafstand  afkaster 
bredfiskere og gående trafik, mens kanoer og kajakker afkaster de korteste forstyrrelsesafstande
I forhold til forholdene på Arresø, hvor det er søens størrelse og det meget begrænsede antal både, samt det forhold at træer der er egnede 
til hvile ofte er placeret bag rørskoven, er det svært at relatere forskningsresulteterene til færdselsreglerne.

Lokal inddragelse af DOF
Ved opstarten på arbejdet med at udarbejde et sæt nye færdselsregler, havde den lokale enhed et indledende møde med den lokale DOF 
repræsentant Johannes Bang. Han skrev d. 18. sept. 2005:
”Som aftalt på mødet med Frederiksborg Statsskovdistrikt den 24. august fremsendes hermed et kort, hvor de vigtigste fuglelokaliteter i 
Arresø er markeret.
De vigtigste områder er markeret med A og B, som er yngleområder for rørhøg og formodentlig også rørdrum. Ved den øvrige markerede 
rørskov, bør der holdes en afstand på mindst 50 m. 
Speedbåde og motorbådssejlads med stor hastighed og dragesejlads bør undgås.
Surfing bør begrænses til området ud for Ramløse Havn.
Hvis man tager disse hensyn til fuglelivet, som må være rimelige i et EF-fuglebeskyttelsesområde, kan der også være plads til kanoer og 
kajakker.
Med venlig hilsen
Johannes Bang”
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