
Dagsorden for sø-brugerrådsmødet for Arresø
d. 6. oktober kl. 13 – 16

• Præsentation og sammensætning af søbrugerrådet
• Generelt om skovdistriktet og om Arresø
• Overvågning af Arresøs miljøtilstand, NOVANA og lidt om fremtiden 

v. Peter Jørgensen Frederiksborg Amt
• Orientering om status for planerne om nationalpark Kongernes 

Nordsjælland
• Sti omkring Arresø
• Auderødlejren
• Regler for sejlads på Arresø, herunder brug af elmotorer
• Adgangsforhold til søen, herunder broer
• Forslag til fremtidige drøftelser i sø-brugerrådet
• Meddelelser
• Evt.



Arresø

Danmarks største sø



Arresø
Danmarks største sø

• Areal 4072ha, heraf udgør 
bredzonen godt 200 ha

• Opland 216 km2

• Max. dybde 5,6 m
• Gens. dybde 3,1m
• Vandspejlet er 3,9 meter over 

havet



Arresø
Danmarks største sø

• Erhvervsinteresser:
– Fiskeri
– Rørskær er næsten ophørt
– Vandindvinding; Stålvalseværket, vandinfiltration
– Søværnet stopper ved udgangen af 2007
– Frederikke
– Kanoudlejning i Frederiksværk

• Friluftsliv:
– Naturoplevelser, gående, cyklende
– Sejlads, på vand og på is
– Lystfiskeri er frit
– Fuglekikkeri
– Overnatning ved bredden



Natura2000

Habitatområde
udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr 
og planter, som er af betydning for EU

Fuglebeskyttelsesområde
er områder, hvor ynglefugle som er sjældne, truede eller følsomme 
overfor ændringer af levesteder, beskyttes, og områder, hvor fugle som 
regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, raste under trækket 
eller overvintre skal beskyttes



Natura2000

Gunstig Bevaringsstatus
Skovdistriktet skal sammen med øvrige myndigheder sørge for at de 
udpegede områder og arter opnår og opretholder en gunstig bevarings
status. 

Planer og tiltag skal vurderes
Skovdistriktet og andre myndigheder skal sørge for at udpegede arter 
og naturtyper ikke forstyrres og forringes så meget at det vil få negative 
konsekvenser på længere sigt. Det gælder både for den daglige drift og 
for nye projekter, hvor niveauet for forstyrrelse eller forringelser skal 
vurderes. Vurderingen for arten eller naturtypen gælder både lokalt og 
som en del af Natura 2000 nettet. Vurderingen skal baseret på
forsigtighedsprincippet. Dvs. at sandsynlighed for betydende negative 
virkninger på art eller naturtype er nok til at afvise et projekt, en 
ansøgning eller en driftsform.



Natura2000

Habitatområde: Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Naturtyper:
3150 / Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3260 / Vandløb med vandplanter
6210 / Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6430 / Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7230 / Rigkær
9110 / Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 / Bøgeskove på muldbund
9160 / Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 / * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 / * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Arter:
Padder og krybdyr:
Stor vandsalamander - [Triturus cristatus]

Hvirvelløse dyr:
Skæv vindelsnegl - [Vertigo angustior]

http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/3150.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/3260.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/6210.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/6430.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/7230.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/9110.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/9130.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/9160.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/91D0.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/naturtyper/91E0.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/Stor_vandsalamander.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/Skaev_vindelsnegl.htm


Natura2000

Fuglebeskyttelsesområde Arresø:

Ynglende liste I-arter:
rørdrum (Botaurus stellaris)
rørhøg (Circus aeruginosus)

Trækfugle:
stor skallesluger (Mergus merganser)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/roerdrum.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/roerhoeg.htm
http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/stor_skallesluger.htm
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/arter/fiskeoern.htm


Natura2000

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Levevis
Rørdrum yngler i tagrørsskove langs bredden af søer og vandløb. Det 
er vigtigt at disse tagrørsskove er uforstyrrede i månederne februar til 
august.
Rørdrum er en territoriehævdende art, der kræver et territorium på
omkring 7-20 hektar.
Fisk, frøer og salamandre er rørdrums foretrukne fødeemner.
Da rørdrum bygger rede i rørskoven, er det vigtigt, at rørskoven
omkring reden er under permanent vanddække for at hindre rovdyr i at 
kunne nå frem til reden og få fat i æg eller unger.

http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/roerdrum.htm


Natura2000

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Hvad kan hjælpe rørdrum?
Man kan hjælpe rørdrum ved at undlade at færdes i nærheden af 
ynglestedet i månederne februar til august.
Genopretning af tidligere vådområder vil ligeledes gavne arten. Det kan 
eksempelvis være en hævning af vandstanden og genetablering af 
rørskoven.
For at fastholde rørskoven som rørskov, så den ikke efterhånden gror 
til i pilekrat og lign., kan man regelmæssigt skære rørene af og fjerne 
dem samtidigt med at vedplanterne fjernes.
Tagrørene må kun høstes i perioden 1. november - 29. februar.

http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/roerdrum.htm


Natura2000
Rørdrum (Botaurus stellaris)

Kriterier for gunstig bevaringsstatus:

For at bevaringsstatus kan karakteriseres 
som gunstig inden for det enkelte 
fuglebeskyttelsesområde skal antallet af 
ynglende rørdrummer være stabilt eller 
stigende (over rullende 12-årrige perioder).

Hvordan sikrer vi det?

http://www.skovognatur.dk/natura2000/arter/roerdrum.htm




Gang- og cykelsti omkring Arresø



Gang- og cykelsti omkring Arresø

• Har længe været en del regionplanen, 
senest i 2005

• 1. 9. 2005 besluttede amtsrådet at 
igangsætte stiprojektet

• 18. maj 2006 vedtog amtsrådet 
forvaltningens oplæg

• ult. september afholdes åstedsforretninger
• 14. dec. 2006 amtsrådsmøde



Gang- og cykelsti omkring Arresø

Formål:

At skabe et sammenhængende og ubrudt 
stiforløb med mulighed for oplevelse og 
forståelse af landskabs-, natur- og 
kulturværdier for gående og cyklister rundt 
om søen.



Gang- og cykelsti omkring Arresø
• Kriterier for detailprojektering og anlæg af stien
• Stien skal kunne bruges af cyklende og gående 
• Nyanlæg etableres i beskeden bredde med grus 
• Linieføring skal så vidt muligt afspejle, hvilke oplevelser der skal 

formidles (udsigter, uforstyrrethed, specielle biotoper, kulturmiljøer 
etc.) 

• Hvis det på enkelte delstrækninger er af afgørende betydning i 
forhold til formidlingspotentialet eller af naturbeskyttelsesmæssige 
årsager, kan gående og cyklende trafik adskilles på to separate 
linieføringer 

• Stien består overvejende af eksisterende stier samt mark- og 
skovveje, som sammen med nyanlæg af delstrækninger vil skabe 
sammenhængende stier hele vejen rundt om søen 

• Under hensyntagen til det rekreative formål med stien, vil det kun 
være i helt specielle undtagelsestilfælde, at stiforløb lægges parallelt 
med eksisterende veje med motortrafik af betydning 







Regler for sejlads
REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ af den 12. maj 1989 med enkelte senere justeringer.

• § 2. Færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft, er tilladt.

• Stk. 2. Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. 
marts - 1. juli.

• § 3. Færdsel med motordrevne fartøjer er i almindelighed ikke tilladt, idet en sådan kun må finde 
sted for
a. både tilhørende Skov- og Naturstyrelsen
b. både tilhørende forpagteren af fiskeriet på søen
c. både tilhørende Søværnets Grundskole, til brug i tjenstligt øjemed
d. både tilhørende ro- og sejlklubber, der efter forud indhentet tilladelse fra Skov- og 
Naturstyrelsen, benyttes som redningsfartøjer, ved undervisning og ved afholdelse af stævner 
o.l.

§ 4. Det er ikke tilladt at have 
både liggende for svaj eller i 
rørbræmmen, idet al sejlads skal 
udgå fra de af Skov- og 
Naturstyrelsen godkendte 
anlægsteder, jfr. § 13



Regler for sejlads
• Tilladelser:
• Amtet har tilladelse til brug af motorbåd
• Politi, Falck, og militær har øvelser efter ansøgning
• Sejlklubben og Arresøcentret har tilladelse til brug af 

påhængsmotor
• Sejlklubbens sommerlejr får tilladelse til motoriserede 

følgebåde
• Ved sejlstævner gives tilladelse til motoriserede 

følgebåde
• Kano- og kajakgrupper får ikke tilladelse til motoriserede 

følgebåde



Regler for sejlads

• Hvem har interesse?
• Skal bådene en størrelsesbegrænsning?
• Skal vi udvide antallet af motorbåde?
• Er der passende med havnepladser?
• Skal sejlads være tilladt hele året?
• Hvad kan søen / naturen bære?
• Skal vi have en zonering?





Adgang til Arresø
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