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Referent:  

Rie Dahl Jeppesen 

Dagsorden: 

1) Præsentation 

2) Bordet rundt, hvad optager medlemmerne 

3) Orientering fra enheden 

4) Mulighed for ny vandstandsregulering i Arresø v. Herdis Lindegaard Jespersen, formand 

Nordsjællands landboforening 

5) Orientering om planer for højvandssluse v. Kenneth Stübert Berger, Halsnæs kommune 



6) Evt. 

 

1) Præsentation ved Jens Bjerregaard Christensen:  

Der blev budt velkommen til mødet og til Naturcenter Auderød Havn som er indtrådt som nyt medlem i 

søbrugerrådet 

2) Bordet rundt: 

Hans Garde: Naturcenter Auderød havn er oprettet som en paraplyforening af 6 klubber. Formålet er at 

gøre andre mennesker opmærksomme på naturen omkring søen. Hans er desuden medlem af 

Frederiksværk roklub, og klubbens medlemmer er rigtig glade for projektet omkring Auderød Havn, da det 

giver dem mange nye muligheder. Havnen ønsker, at folk kan komme til søen, slå telt op, fiske eller gå tur. 

Roklubben mangler faciliteter til opbevaring af deres både indendørs.  

Der er offentlige toiletter på havnen, som drives af Halsnæs Kommune. 

Henrik Tang, Dansk Sejlunion: Med den nye bekendtgørelse er det kun tilladt at vindsurfe i den nordlige del 

af søen. I dag er der 12-15 elitevindsurfere, som bruger søen om vinteren i vindretningen syd-vest. De går 

ud ved pøleåen, i svinget ved Huseby og ved Klintevej, og vil gerne kunne surfe i det blå område (se bilag). 

Vindsurferne betragter de nye regler som et totalt forbud mod vindsurfing og ønsker ikke at respektere 

disse.  De ønsker at få en dispensation, så man kan gå ud fra Pøleå og Arresø Sejlklub, men kan godt se, at 

det er helt naturligt, at der ikke ønskes surfere ved Klintevej af hensyn til lodsejerne. Surferne vil 

selvfølgelig holde afstand til rørskoven af hensyn til dyrelivet, f.eks. stor skallesluger. Desuden mener de, at 

det er underligt med et totalforbud mod kitesurfing, da det ikke praktiseres i dag.  

JBC: Bekendtgørelsen er udarbejdet i en arbejdsgruppe og har været undervejs i 10 år. Arresø er 

internationalt fuglebeskyttelsesområde. Det er nu endt med dette kompromis, og den balance, der er 

fundet, har været grundigt drøftet. Henrik bør appellere til sine medlemmer om at overholder reglerne. 

Henrik Tang: Der er intet sammenstød mellem fugle og surfere, da fuglene ligger sig i læ, når det blæser. 

Man kan evt. lave fredningsperioder i stedet. 

Status for Arresøbekendtgørelsen ved JOA: 

Forrige minister har underskrevet  Arresøbekendtgørelsen, så den er gældende indtil den erstattes af noget 

andet. Der er klaget over miljø- og konsekvensvurderingen som lå til grund for bekendtgørelsen. Styrelsen 

har erkendt at der er sket en formel fejl, og bekendtgørelsen vil blive erstattet af ny bekendtgørelse uden 

substantielle ændringer i bekendtgørelsens indhold som offentliggøres samtidig med en såkaldt 

sammenfattende redegørelse. 

Der blev herefter diskuteret lidt frem og tilbage omkring vindsurfing. Det blev af Henrik påpeget, at der 

tidligere har været et stort aktivitetsniveau på søen, og at surfing er en forholdsvis uskadelig aktivitet. 

Modsat blev der henvist til, at emnet har været diskuteret tidligere i processen, og at det er vigtigt at tage 

hensyn til fuglelivet, da Arresø er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, og at stor skallesluger er blandt 

udpegningsarterne. Der kan evt. ændres på reglerne ved en senere revision, men ikke nu. 



Videre bordrunde: 

Jørgen Jacobsen, DOF: problemet med surfere er, at de forstyrrer stor skallesluger på det store åbne 

område fra november til marts, hvor de raster. 80% af arealet, hvor skalleslugerne raster, skal være 

forstyrrelsesfrit. DOF er forbavsede over, at surferne ikke agter at overholde reglerne, og ønsker ikke flere 

dispensationer. Ellers kan det berettes, at der er gang i en række fugleformidlingsprojekter, et atlasprojekt. 

JBC supplerede med at Jørgen Jacobsen er valgt som ny formand for grønt råd i Halsnæs. 

Erik Aksig, Arresøgruppen: stillede et spørgsmål til betydningen af landgangssteder. 

JOA fortalte at der er tale om en videreførelse af tidligere regler som alle har omtalt landgangsstederne. 

,Det er steder  hvor folk kan komme til og fra søen til fods. Jakob Lausen, Halsnæs kommune: Vi er i gang 

med en miljøvurdering af Auderød Havn ift. Fuglebeskyttelsen m.m., der kigges på hvordan havnen så ud 

før, hvilken forstyrrelse det vil medføre osv. Sagen drøftes i morgen (18. marts) og herefter påbegyndes 

arbejdet med den endelige lokalplan. Det har været svært at fastlægge søværnets brug.  

Lise Vølund Hennings, Gribskov kommune: Grejbanken er ved at få lavet depot på Ramløse Havn og 

regulativet for Pøleå er vedtaget. 

Ejvind Hartmund, Danmarks Sportsfiskerforbund: Er glade for at sejllads er tilladt, også med de 

begrænsninger der ligger. Det er godt at Naturstyrelsen har holdt fast i retningen fra 2002. Det er også 

dejligt DN og DOF accepterer bekendtgørelsen, men ærgerligt processen blev udskudt. Lystfiskerne vil 

gerne have stoppet professionelt garnfiskeri på alle søer også Arresø. Det overvejes, om man evt. skal 

indføre egne restriktioner for lystfiskerne, hvor meget der tages med hjem/skal det sættes ud.  

Lisette Søgaard, Hillerød Kommune: Regulativet på Pøleå er vedtaget. Det er nu tilladt at sejle fra Arresø til 

Alsønderup Engsø. O.A.K. Nielsen, DN: DN agter at holde øje med, at surferne overholder reglerne, og 

påpeger, at man kun må gå i land ved landgangsteder og offentlige broer, men ikke gennem rørskoven.  

Boris Damsgaard, Friluftsrådet: I friluftsrådet er man ivrige for at få det blå på landkortet, og der er dannet 

en gruppe, som arbejder med færdsel på havet. Af andre lokale projekter optager frilufthuset ved Kagerup 

og Auderød Havn dem meget,.  Naturstyrelsen skal have ros for at have givet gode rammer for til disse to 

projekter. Friluftsrådet har desuden fået ny direktør.  

Ole L. Santon, Arresø Sejlklub: Det er dejligt at bekendtgørelsen nu er i hus, og at elmotorsejllads er tilladt. 

Han er sikker på, at man vil få en fredelig, god og smuk udnyttelse af Arresø, og at gæster vil sætte stor pris 

på de muligheder, der foreligger 

Christian Ohlendorff, Dansk Kano- og Kajakforbund: Kajakklubben i Ramløse er vokset ud af sejlklubben. De 

har tidligere delt klubhus på Ramløse Havn, men har nu kun to containere til kajakkerne. Det er ikke nok, og 

man håber at kunne få tilskud til eget klubhus/opbevaring af kajakker. 

Meddelelser fra NST 

Naturstyrelsen bliver delt op i to styrelser Naturstyrelsen, NST (drift, skovrejsning, naturprojekter, 

vildtforvaltning – lidt myndighed) og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA (myndighed). 

Naturstyrelsens hovedkvarter flytter til Randbøl. Vandovervågerne kommer over i den nye styrelse SVANA, 

men får lov at blive på enhedskontoret i Nordsjælland. De terrestriske overvågere fra Vestsjælland rykkes til 



Nordsjælland. Man regner med at have to fuldt funktionsdygtige styrelser fra 1. juli 2016, men er først helt 

adskilt fra 2017. Miljø- og Fødevareministeriet har desuden fået ny minister; Esben Lunde Larsen. 

Landbrugspakken er færdiggjort, og vi venter nu spændt på den nye naturpakke, som forhåbentlig er færdig 

i løbet af foråret. Natura2000 planerne kommer efter påske for de lysåbne arealer og derefter skal der 

udarbejdes handleplaner, plejeplaner osv. for de private, statslige og kommunale arealer.  

Der er bævertælling 1. april, og man er i gang med at lave ny bæverforvaltningsplan. En bæverfamilie har 

etableret sig ved Ll. Lyngby Mose 

Der er blevet ryddet en ha pilekrat på Arrenæs, hvor der er nu kommet er flot rigkær. Ved hyttegården 

bliver der nu også ryddet et større areal.  

Naturstyrelsen har fået tilladelse til etablering af en flydebro til kano og kajakoverbæring ved 

Arresødalbroen.  

Der er indgået aftale om at DHI kan hente vand  ved Frederikkes anløbssted til DHI’s testanlæg på 

Hundested Havn 

Erhvervsfiskeri sidste år har ikke været nogen succes. 

Oplæg ved Claus, vandovervåger hos Naturstyrelsen Nordsjælland: 

Der har ikke været lavet nogen målinger i Arresø sidste år, så man kender ikke den seneste udvikling, men 

der vil blive udført 19 målinger i år. 

Vandremuslingen/Zebra muslingen er kommet til Arresø efter at have været i de københavnske søer, 

Frederiksborg Slotssø og Esrum Sø i mange år. Den fandtes i Danmark før istiden, men karakteriseres som 

en invasiv art. Erhversfiskerne så den første gang i søen i 2014.  Den er umulig at bekæmpe og er kommet 

for at blive.  

Den bliver kønsmoden efter 2-3 år og har en levetid på op til 20 år. Larven lever fritlevende et par uger og 

kan derfor nå at sprede sig rigtig langt. Herefter finder den noget hårdt at sætte sig fast på. En musling kan 

gyde omkring 1 mio. æg på en sæson.  

Negativ betydning: 

Kan danne tykke lag på hårde overflader, hvilket medfører: 

- At den udkonkurrerer hjemmehørende muslinger 

- At der kan blive øget vandstand i åer, og den kan stoppe rørledninger 

Positivt: 

Forbedrer sigten ved at spise alger (- blågrønalger) og binder fosfor i muskelvæv og skaller, som dermed 

begraves i søbunden. 

Den er guf for skalleslugerne mm. 

Oplæg ved Herdis Lindegaard Jespersen, Nordsjællands Landboforening: 



Er netop blevet udnævnt til formand for Nordsjællands Landboforening og kommer som sendebud fra 

vandløbslagene/pumpelagene omkring Arresø. Pøle Å lag ønsker at deltage i søbrugerrådet, da de er meget 

afhængige af, hvad der sker med vandstanden i søen og dermed i Pøleå. Man kunne godt tænke sig, at der 

blev lukket op for sluserne lidt tidligere på sæsonen, når det er meget vådt, så man kan sikre en mere stabil 

vandstand og undgå længerevarende oversvømmelser. De kommer ikke med noget færdigt forslag til en 

løsning, men for at høre, om folk er interesserede i en mere stabil vandstand og at undgå at overstige 

flådemålet om vinteren. 

Der diskuteres herefter lidt frem og tilbage. 

JOA forklarer, at man i år har haft stigbordene helt åbne fra november, og det har taget meget land tid at få 

niveauet ned fra de 4,10 DNN, som det var, da det var højest til de 4,00 DNN, som det er nu. Flådemålet 

ligger på 3,97 DNN. 

Jørgen Jacobsen, DOF henviser til, at nogle af naturtyperne omkring søen er afhængige af vekslende 

vandstand, og Jakob fra Halsnæs Kommune påpeger, at en ændring af vandstanden vil kræve en 

Natura2000 konsekvensanalyse. 

Herdis henviser til, at ønsket ikke er en konstant lavere vandstand. 

 Erik fra Arresøgruppen påpeger, at det også er et problem for andre lodsejere omkring søen.  

Ejvind fra sportsfiskerforbundet mener, at man bør leve med konsekvensen af klimaændringerne, og at 

landmændene skal overveje at tage de lavest liggende arealer ud af drift.  

Det besluttes at lade dialogen fortsætte og bl.a. kigge på, hvor langt oppe vandstigningerne i søen påvirker 

oplandet. Pøle Å lag og kommunerne vil blive inviteret til et møde.  

Oplæg ved Kenneth Stübert Berger fra Halsnæs kommune: 

Afløbet fra Arresø præsenteres se vedhæftede PowerPoint. 

Der er planer om at lave en ny højvandssluse, da der har været større oversvømmelser i Frederiksværk 

under de seneste storme, og man forventer flere og større storme fremover samtidig med en forhøjet 

vandstand. Ifølge forudsigelserne kan man regne med at få problemer med de nuværende sluser ca. hvert 

2. til hver 4. år.  

Højvandsslusen skal stå åben, og vil kun blive lukket ved varsel om forhøjet vandstand. Ved 24 timer uden 

afstrømning vil vandstanden i Arresø stige max. 1-2 cm. (hvis det ikke regner) efter 2 døgn vil man have en 

vandstandsstigning på 2,6 cm. 

Ifølge Kenneth forsvinder vandet hurtigst ud af søen, når sluserne åbnes helt op, og vandstanden i 

Frederiksværk falder.  

Det diskuteres hvordan man sænker vandstanden mest effektivt og undgår for lav vandstand i 

Frederiksværk by. Der er forskellige meninger om dette og der appelleres til at dette undersøges ordentligt. 

Hvis beslutningen om højvandsslusen vedtages, forventes den anlagt i 2017. 

Evt: 



Ingen indlæg. 

 

Dato for næste møde: 23. februar 2017 kl. 15 - 17 

 


