
 

 

  

Deltagere: 
Jens Bjerregaard Christensen (NST) 
Bjørn Aaris-Sørensen (NST) 
Jørgen Jacobsen (DOF) 
Gudmund Nielsen (DN) 
Kirsten Seestern Christoffersen (KU ferskv. Lab.) 
Jeff Rasmussen (Hilerød Kommune) 
Walter Brüsch (Arresøgruppen) 
Preben Birch (NOLA) 
Ingeborg G. Nielsen (Dansk Sejlunion) 
Jacob Lausen (Halsnæs Kommune) 
Morten Jepsen (Miljøstyrelsen) 
Ejvind Hartmund (Danmarks Sportsfiskerforbund) 
Louise Aggebo (Dansk Kano- og Kajakforbund) 
Stine Kjær Petersen (Gribskov Kommune) 
 
Afbud fra: 
DTU Aqua 
Friluftsrådet 
Fiskeringen 
Arresø Sejlklub 
KFUM-spejderne Arresøcentret 
Danmarks Jægerforbund 
Frederiksværk Ro- og Kajakklub 
Naturcenter Auderød Havn 
 

Søbrugerrådsmøde for Arresø d. 25. februar 2021 

 

Referat 

 Ny skovfoged og sekretær for søbrugerrådet Bjørn Aaris- 

Sørensen blev præsenteret. 

 

 Bordet rundt: 

DN: Gudmund fra Gribskov – ikke noget nyt omkring Arresø ift. 

Vandområdeplanerne. 

DOF: Jørgen Jacobsen fortæller, at der er udpeget ny formand i 

DOF-Nordsjælland - John Hansen. DOF bruger en del tid på 

Søborg Sø (caretakergruppe). Beskæftiger sig med Ramløse 

Havns planer, Havørnen i Auderød ser ud til at trives, 

Arrenæsfredningen følges. 

Danmarks Sportsfiskerforbund: Er optaget af kontraktforlængelse af erhvervsfiskeriet og 

i det hele taget erhvervsfiskeriet i 7 danske søer, et fiskeri som alle steder bør udfases 
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snarest muligt. Det er selvfølgelig glædeligt at fangsten af sandart er steget til det 10-

dobbelte i 2020, men dette forhold skal komme lystfiskerne til gode, og vi er klar! Håber at 

forslaget (fra EU2 

kommissionen) om ikke at drive jagt og fiskeri i natura2000 

områder ikke realiseres. Henviser til at sportsfiskerne er 

naturbevarende og bl.a. har været med til at udarbejde 

færdselsregler for Arresø. 

Nordsjællands Landboforening: Preben Birch fortæller, at de 

følger arbejdet med de blå og grønne udpegninger. Er glad for 

dialogen med kommunerne og har de gode briller på og det gode 

humør. Følger også Esrum Sø planerne omkring stier osv. 

Dansk Kano- og Kajakforbund: Louise Aggebo fortæller, at der 

har været livlig aktivitet på isen. Ellers nedlukning pga corona. 

Afventer Ramløse Havns udvidelse. 

Dansk Sejlunion: Ingeborg følger med i isbådssejladsen og ellers 

ingen kommentarer. Ingeborg har overtaget repræsentationen 

i søbrugerrådet fremadrettet. 

Arresøgruppen, grundejerforeningerne omkring søen: 

Walther fortæller, at Arresøgruppen har været hårdt ramt af 

corona og derfor ikke holdt så mange møder. Er glad for 

naturplejetiltaget som blev foretaget i rørzonen. Ser mulighed 

for et fugletårn i Ryengen. Er bekymret for mange mennesker 

kan forstyrre fuglelivet. Minkproblemer. 

Halsnæs Kommune: Jacob fortæller om Stålsat By projektet. Et 

stort projekt som pågår pt. Bæverobservationsskjul ved Dr. 

Holm er ved at blive etableret. Kajak og kano-shelter ved 

Auderød Havn bliver søsat til sommer (og taget ind til oktober 

hvert år) og vil blive fulgt i de kommende 5 år i forhold til 

eventuel forstyrrelse m.m. Har observeret 2 par havørne på 

søen. Der er ikke taget stilling til om Halsnæs vil være medrejser 

på Arrenæsfredningen (bliver taget op politisk til april). 

Gribskov Kommune: Stine har overtaget repræsentationen fra 

Lise Vølund. Orienterer om den nye kommuneplan, som skal 
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omfatte lokalplanen for Ramløse Havn også. Bliver sendt i høring i uge 10. DOF er 

bekymret for en eventuel merforstyrrelse ifbm udvidelsen, og efterspørger, om 

kommunens planlæggere konsekvensvurderer på dette. Der bliver taget 

badevandsanalyser i Arresø for at tjekke udviklingen. 

Hillerød Kommune: Jeff fortæller, at han og kollegaerne er blevet 

til en ny sektion som hedder Natur, miljø og klima med ny leder 

Vibeke Meno. Nationalparken fylder for tiden. 

KU, Ferskvandsbiologisk laboratorium: Kirsten ser på 

muslinger i Arresø. En studerende vil undersøge muslingerne i 

Kanalen (måske viser det sig, at muslingerne bevæger sig mod 

det marine miljø?). Søen bruges i stigende grad til undervisning, 

bl.a. pladsen ved Pøle Å´s udløb. 

Miljøstyrelsen: Morten havde Arresø på programmet i 2020 

(undersøgelsesmæssigt). Resultatet er at der ikke er sket 

signifikante ryk i udviklingen mod det positive. Vandkvaliteten 

er uændret/stabil. Resultater eftersendes referatet snarest. 

 

 

 Naturstyrelsen orienterede om: 

Naturpleje i bredzonen, grøfterensninger ved Sandet, 

nabosager, Arrenæsfredningsforslaget (JBC orienterede 

bl.a. om mødet med DN og om planerne for fredningen i 

relation til NST´s interesser som f.eks. tilskudsordninger, 

stisystemer og planer om urørt skov for området), Å-gabet, 

erhvervsfiskeriet, bæverforvaltningsplan 

(https://mst.dk/media/206255/forvaltningsplanbaeversam 

let-2020.pdf ) 

 

 Eventuelt 

Nyt redningsnummer i Auderød Havn (Jacob orienterede). 

Issituationen: Der har været kitesurfere og motorkøretøjer på 

isen. Masser af skøjteløbere. Halsnæs frigav isen i sydenden ved 

Dr. Holm. Politiet har været kontaktet ifbm 

forsamlingsforbuddet og motorkørsel. 
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Flodemålet er 4 cm under d.d. (link til vandstandsmåler: 

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kystfredning- 

og-natur/soeer-vandloeb-og-draen/vandloeb-ogdraen/ 

offentlige-vandloeb/aktuel-vandstand-i-udvalgteoffentlige- 

vandloeb/ramloese-aa-ved-frederiksvaerkvej ) 

 

 Dato for kommende møde: 

Torsdag d. 24. februar 2022 


