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Referat af søbrugerrådsmøde for Arresø d. 20. 2. 2020 

 

Deltagere: 

Gudmund Nielsen Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland  

Jes Hansen Fiskeringen 

Jørgen Jacobsen Dansk Ornitologisk Forening 

Walter Brüsch Arresøgruppen 

Boris Damsgaard Friluftsrådet 

Kirsten S. Christoffersen Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk 
Laboratorium 

Preben Birch Nordsjællands Landboforening 

Troels Duhn KFUM-spejderne Arresøcentret 

Louise Aggebo  Dansk Kano- og Kajakforbund 

Jakob Lausen Halsnæs Kommune 

Jeff Rasmussen Hillerød Kommune 

Lise Vølund Hennings Gribskov Kommune 

Hans Garde Naturcenter Auderød Havn (NAH) 

Jens Bjerregaard Christensen Naturstyrelsen Nordsjælland 

Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland 

Anna Thormann Naturstyrelsen Nordsjælland 

 

 

Afbud/fraværende: 

Ejvind Hartmund Danmarks Sportsfiskerforbund 

Ole L. Santon Arresø Sejlklub 

Søren Berg Danmarks Fiskeriundersøgelser 

Per Krogh Danmarks Jægerforbund 

Steen Wintlev-Jensen Dansk Sejlunion 

Kirsten Ravn Frederiksværk Ro- og kajakklub 

Morten Jepsen Miljøstyrelsen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Forslag til nationalparkplan er sendt i offentlig høring (frist 4. marts 2020) . 

Ca. 10 min oplæg v. NP 

2. Status for vandområdeplanerne, fast punkt 

3. Bordet rundt, hvad optager medlemmerne nu 

4. NST orienterer: bl.a. status for erhvervsfiskeriet, afstrømningen fra søen, 

klassifikation af Kanalen 

5. Evt. 

6. Dato for kommende møde  

 

 

Forslag til nationalparkplan er sendt i offentlig høring (frist 4. marts 

2020). Oplæg v. sekretariatschef Marianne Ujvári 

 

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

(NP) er i høring til og med den 4. marts 2020.  
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Planen indeholder bl.a. en beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, 

kulturhistorie, friluftsliv, geologi & landskab, formidling og lokalsamfund mm. 

Beskrivelsen bygger på de mere end 400 forslag NP har modtaget. Der er i planen 

medtaget realistiske projektideer, som hvis de bliver prioriteret skal 

detailprojekteres m.m. 

NP skal i perioden arbejde med alle fagområder, men bestyrelsen vil vægte natur 

og kulturhistorie særlig højt. 

Planen vil blive justeret i forhold til de høringssvar som kommer, og den skal 

godkendes senest 1. juli 2020. 

 

NP gerne have studerende og samarbejde om studieprojekter. 

Boris, Friluftsrådet savnede blå aktiviteter, kommer med høringssvar 

Lavuk vil skabe overblik over handicapadgang 

Walther, Arresøgruppen spørger til om NP vil være med til at iværksætte, at der 

kommer fokus på manglende målopfyldelse for Arresø. Marianne: NP kan være 

med til at lægge et pres. 

Louise, Dansk kano- og kajakforbund: Kan NP gå med ind som samarbejdspartner 

ved ansøgninger om fondsmidler. Marianne: Bestyrelsen skal fastlægge rammer, 

så der kan ikke gives et konkret svar i dag. Hvis projektet står i NP-planen kan 

parken understøtte en ansøgning. 

 

NP har i samarbejde med NST og andre interessenter fået ansvar for start af en 

Naturstafet i fortsættelse af DR’s store satsning Vores Natur. Stafetten starter på 

Pibersletten nord for Nødebo søndag d. 31. maj.  

 

Status for vandområdeplane, fast punkt 

 

Som aftalt på sidste søbrugerrådsmøde har der på foranledning af Gudmund 

Nielsen været afholdt møde med kommunerne i november, notat fra mødet 

vedhæftet. Det aftaltes på mødet at ”Status for vandområdeplanerne” fremover 

skal være fast punkt på søbrugerrådsmøderne. 

Basisanalysen foreligger nu. Den økologiske tilstand er dårlig, forventes ikke at 

opnå målopfyldelse. Mål i basisanalyse tidligere 6 ton ph, nu 3 ton fosfor. 
De endelige miljømål og indsatser forventes fastsat i forbindelse med vedtagelse af 

Vandområdeplanerne ultimo 2020 for perioden 2021-2027. 

Spændende om Arresø overhovedet kommer med?? 

Jeff, Hillerød refererede fiskeøkologisk laboratorie for at have udtalt: 

Arresø er 4072 ha og søen rummer normalt en fiskebestand på 500-600 kg/ha. 

P/B forholdet for en fiskebestand er – afhængig af fiskenes størrelse – mellem 0,5 

–1, så regnes med 2000 tons fredfisk vil produktionen være 1000 – 2000 tons pr. 

år. Eller 2,7 – 5,5 tons pr. dag. 

Skal bestanden biomanipuleres skal der nok fjernes omkring 1500- 2000 tons 

fredfisk indenfor 2 år. 

Der var en periode, hvor sandarten i søen eksploderede, og vandet klarede op. På 

det tidspunkt havde sandarterne ædt alle fisk i størrelser mellem 5-20 cm og da 

kunne man have lavet en biomanipulation med en langt mere beskeden indsats. 

 

Gudmund, DN: har talt med MST og departementet. Biomanipulation batter ikke. 

Departementet havde sagt, at der ikke bliver lavet vandråd for søerne. 



 

 

3 

Virkemiddelkatalog kommer ult 2020, 6md høringsperiode til medio 2021. 

Vedtagelse af indsatser først i 2022 

Walter spørger hvorfor Arresø i Miljøgis er markeret som ”rød” 

mht.miljøfremmede stoffer? Vi har spurgt MST, som svarer: 

Arresø er rød på miljøGIS, da søens kemiske tilstand er "Ikke-god". Dette skyldes, 

at miljøkvalitetskravet for kviksølv i fisk er overskredet. Ydermere er 

miljøkvalitetskravet for det nationalspecifikke stof methylnaphthalener i 

sediment overskredet. Methylnaphthalener indgår i bedømmelse af den samlede 

økologiske tilstand. 

 

Bordet rundt, hvad optager medlemmerne nu 

 

Hans Garde, Auderød Havn: Færdiggørelse af bygninger er nu afsluttet. 

Plan/ønsker fremme af handicapbro. 

Ønsker åbne toiletter om vinteren. Drøftes med kommunen. 

 

Jørgen Jacobsen, DOF: Gav en kort fortælling om Arresøs status. Glæder sig 

over at der nu er 2 par ynglende havørne, isfugl, rørdrum og flere rørhøge. 

Fiskeørnen røget ud af udpegningsgrundlaget pga udpegningskriterier hvilket 

undrer DOF. 

Overvågning foretages af en Caretakergruppe på 10 – 15 ornitologer nogle gange 

årlig + MST 

Caretakerne udarbejder hvert år et kort til NST som lodsejer. Registrerer et IBA 

(Important Bird Area)-område, som er lidt større end Arresø 

I 2109 er registreret: 

Isfugl 4 ynglepar 

Rørhøg 10 par ynglepar 

Rørdrum 1 ynglepar 

Havørn 2 par  

 

Walter Brüsch, Arresøgruppen: Har modtaget en henvendelse fra OAK, som 

ønsker oprettet et besøgscenter i erhvervsfiskeriets bygninger. Arresøgruppen har 

ingen holdning til at bevare bygningerne. 

Vil gerne have vandrestier om søen 

Mink ses ofte. Jeff fortæller at Hillerød kommune som vandløbsmyndighed sætter 

SMS-fælder. 

Har observeret motorbådssejlads. Alle opfordres til at ringe til Jens Ole Andersen 

23215350 hvis der observeres uforklarlig motorsejlads. 

Disc Golf i Arresødalskoven, forstår ikke hvorfor i fredskov? Vi har vedhæftet 

enhedens notat fra Grønt Råds møde i Halsnæs Kommune. 

 

Troels Duhn, KFUM-spejderne Arresøcentret: Håber at købet af 

Ellehavegård er på plads 1. marts. Adgang til broen er altafgørende. 

 

Preben Birch, NOLA: Der er problemer med for meget vand. Ønsker lavere 

flodemål i Arresø. 

 

Jakob Lausen, Halsnæs Kommune: Kommunen skal definere hvor Kanalen 

starter og søen slutter efter ønske fra fiskerikontrollen, hvilket har konsekvens for 

placering af garn omkring Ågabet. 
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Notat om erhvervsfiskeriet, som er fremlagt for Grønt Råd i Halsnæs vedhæftet. 

JBC: Hvis der er nogen, der af kulturhistoriske hensyn eller lignende vil bevare 

erhvervsfiskerens bygninger på uændrede vilkår indgår enheden gerne i dialog 

herom. 

Kommunen ser gerne et flydeshelter på søen.  DOF ikke begejstret. NAH har svært 

ved at se behovet. Arresøgruppen er ikke positive, der er ekstremt lydt. JBC har 

talt med flere, der har været ekstremt begejstrede for et ophold på Roskilde Fjord. 

Fordrer konsekvensanalyse, §3-dispensation. Kræver skøn over forventet brug. 

 

Jes Hansen, Fiskeringen: chokeret over at erhvervsfisker ikke stopper som 

udmeldt, men har fået forlænget dele af sin kontrakt ind i 2020. 

 

Lise Vølund Hennings, Gribskov Kommune: Ramløse Havn er på den 

politiske dagsorden. Der vil blive afholdt dialogmøde, da der er 2 foreninger der 

gerne vil noget, der skal lægges retningslinjer for udviklingen på havnen. 

Badevandsanalyser vil komme. Jeff, det vil være rart også at vide noget om ikter. 

Walter: Og om algetoksiner 

Stisagen i Dalanborg er af klagenævnet sendt tilbage til fornyet sagsbehandling. 

 

Kirsten Christoffersen, KU: om algetoksiner, Vil gerne analysere for 

algetoksiner hvis nogen kan hjælpe med økonomi hertil økonomi. Vil gerne i 2020 

genoptage undersøgelser ved. Vandremuslingen hvis der kommer interesserede 

studerende 

 

Louise Aggebo, Dansk Kano- og kajakforbund : Høringssvar til NP husk blå 

projekter, tilgængelighed/handicapadgang. 

 

Gudmund Nielsen, DN: Husker vedr. alger og baggrund for skiltning at 

embedslæge Jens Stensberg frarådede badning på baggrund af manglende sigt. 

Vil tale med bagland i DN om at presse på for en politisk indsats for en ren sø. 

 

Boris Damsgaard, Friluftsrådet: Rådet har bevilget penge til gåfællesskaber i 

Gribskov Kommune  

Arbejder med ny struktur og høringssvar til NP 

 

 

NST orienterer: bl.a. status for erhvervsfiskeriet, afstrømningen fra 

søen, klassifikation af Kanalen, mindre skarvkoloni 

Erhvervsfiskeren har fået forlænget sin kontrakt i et år med udløb ult. 2020. 

Fangsten i 2019 har ikke været imponerende 
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Lystfiskerne har endnu ikke udnyttet potientialet i bekendtgørelsen, der er indgået 

aftale om 7 motorbådslicenser ud af de 10 mulige. 

Sandflugtsplantagen var sat til salg, men blev trukket tilbage. 

Ingen bævertælling i 2019, vi gætter på en bestand på 40 – 50 bævere. Der 

arbejdes på en forvaltningsplan (kom i høring 28. februar, se MST’s hjemmeside). 

Der har i 2019 været en mindre skarvkoloni ved Vinderød på 28 reder. 

Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen har i fællesskab betalt for en opmåling af 

Kanalen. Orbicon har målt. Generelt vurderer vi, at Kanalen nu er lidt dybere end i 

1950’ene, og at bundbredden er nogenlunde uændret. 

Højvandsslusen i Frederiksværk har allerede været lukket nogle gange i år. 

Naturstyrelsen Nordsjælland har sendt Halsnæs Kommune et notat med henblik 

på en drøftelse om hvorvidt Kanalen fremover bør være et privat eller offentligt 

vandløb. 

Jens Ole Andersen går på pension til efteråret. Der er dialog om en genbesættelse 

med en person med faglig viden om søer, biodiversitet, ferskvandsbiologi og 

erfaring med driftsopgaver. 

Enheden og søbrugerrådet takkede Ole for hans store indsats omkring Arresø og 

søbrugerrådet 

 

Evt. 

 

Dato for kommende møde  

Torsdag d. 25. 2. 2021 kl. 15.00 – 17.00 
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