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Andersen, Jens Ole

Fra: Hannibal <hannibal@mil.dk>

Sendt: 14. december 2009 09:01

Til: Andersen, Jens Ole

Cc: sdj@mil.dk

Emne: SV: Spørgsmål vedr. Søvæernets brug af Arresø  i de senere år af Grundskolens virke 

Hej Ole Andersen 
Tak for henvendelsen. Jeg har i samråd med de 2 andre instruktører fra Auderød (SGS) regnet på at vi har forbrugt ca. 
3.700 timer i 2007 incl. øvelser. Den daglige timeperiode ligger fra kl. 0800 – 1700 dog under øvelse blev timeperioden 
døgnets 24 timer. 
Håber det giver dig de ønskede oplysninger, ellers håber jeg du vender tilbage. 
 
Med venlig hilsen 
Hannibal 
 
 

Fra: Andersen, Jens Ole [mailto:JOA@sns.dk]  
Sendt: 3. december 2009 13:46 
Til: hannibal@mil.dk 
Cc: ssg-udd219@mil.dk 
Emne: Spørgsmål vedr. Søvæernets brug af Arresø i de senere år af Grundskolens virke  
 

Hej Hannibal  
Vi vil i det nye år påbegynde arbejdet med fastlæggelse af nye retningslinier for færdslen på Arresø. Det er en 
spændende opgave, hvor interessenterne er mange, og hvor ønskerne og forventningerne spænder meget vidt. Vi har 
ved flere lejligheder sagt: 

Det er aftalt i Søbrugerrådet for Arresø, at spørgsmålet om sejladsforhold, herunder motorbådssejlads skal afvente 
Natura2000-planen, og indgå i drøftelserne og  udarbejdelsen af handleplanen i 2010.     

Indtil nedlæggelsen af Søværnets Grunsskole ult. 2007 udgik der dagligt motorbådssejlads i Natura2000 området herfra. 
Lokalenheden har i søbrugerrådet fremført, at man ved fastlæggelse af en fremtidige færdsel på søen, vil tage 
udgangspunkt i den belastning søen havde indtil da. 

Nu nærmer tiden sig, hvor vi kommer til at diskutere, hvor stor en belastning af søen der udgik fra Søværnets 
Grundskole. 

Jeg vil derfor høre dig, om du relativt kort kan beskrive hvor megt I benyttede søen?  

Venlig hilsen  

Ole Andersen  
Skovfoged  
e-post direkte joa@sns.dk  
tlf. direkte 4846 5617 mobil 2321 5350  

Officiel e-post bedes sendt til: nordsjaelland@sns.dk  
Hjemmeside: www.skovognatur.dk/nordsjaelland  

Miljøministeriet  
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland  
Gillelejevej 2 B, 3230 Græsted  
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tlf 4846 5600 l fax 4846 5601  
CVR: 1191 6910  

        EAN:  5798000870130  

 

-----Oprindelig meddelelse-----  
Fra: bakken6a@image.dk [mailto:bakken6a@image.dk]  
Sendt: 3. december 2009 09:28  
Til: Andersen, Jens Ole  
Emne:  

Hej Ole  

Tak for sidst, det var sjovt og hyggeligt. Med hensyn til antallet af  
sejltimer på Arresø for Søværnet skal du kontakte en af følgende personer:  

hannibal@mil.dk  
ssg-udd219@mil.dk  

Hannibal er daglig leder, den anden er instruktør.  

Mvh  
Peter Knudsen  

 


