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Naturstyrelsen Nordsjælland 
Halsnæs Kommune 
 
 
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til sæson-udlægning af  tømmerflåde i 
Arresø  

Afgørelse  
Der meddeles hermed 5-årig dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til temporær 
opankring af tømmerflådeshelter i Arresø.   
Dispensationen er gældende i perioden år 2021 til og med 2025. 
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3. 

Betingelser 
Det er en betingelse for dispensationen, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen 
samt at tømmerflådeshelter udlægges tidligst 20. juni og hjemtages igen medio september 
samme år.  

Hvad søges der om ?  
Halsnæs Kommune ønsker at forøge befolkningens muligheder for særlige natur- og 
landskabsoplevelser på Arresø ved i sommerhalvåret at udsætte et 2-personers 
”tømmerflådeshelter” i Arresø. 

Kommunen har gode erfaringer med et lignende tømmerflådeshelter I Roskilde Fjord. 
Hér har brugere udtrykt stor begejstring for initiativet og projektet har bidraget med positiv 
omtale og øget opmærksomhed om kommunens unikke natur og landskabsoplevelser.  

Et offentligt tilgængeligt tømmerflådeshelter i Arresø, vil muliggøre at kajak- og kano-roere kan 
overnatte til søs og herved få en unik oplevelse og forståelelse af søen, dens landskab og 
natur. 

Der søges om tilladelse til:  

1) Etablering af kædeforankret teknisk anker – med dimensionerne 0,2*1,4 meter. Anker 
nedrammes i søbund. Herved kan søfladen besejles uden risiko for kollision.  
 

2) Udlægning/opankring af tømmerflåde påmonteret shelter i perioden  20. juni og 
hjemtaget igen medio september i en periode på 5 år fra 2021-2025   
Tømmerflådeshelter består af en plan tømmerflåde i ubehandlet træ på ca. 4*4 meter 
påmonteret et mindre træ-shelter ca. bredde 3 m dybde 2,5 m dybde samt 1.60 i højde.   
 
Udlægning (og hjemtagning) sker ved hjælp af på motorbåd og arbejdet varer ca. 2* 4 
timer totalt.  
 

3) Shelter forankres frit i Arresø, minimum 100 meter fra bredden ved Auderød Naturhavn 
centralt i Arresøs vestlige del. Den præcise lokalitet indenfor det angivne område jf. fig 1 
aftales med Naturstyrelsen Nordsjælland, som ejer søen  
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Figur 1 Placering af shelter 

Figur 2 Eksempel på shelter 



 

1. Om Natura2000-området nr. 134 for Arresø  
 
Jævnfør bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en 
vurdering af, om projektet kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område eller 
kan medføre beskadigelse af yngle- og rasteområder for såkaldte bilag-IV arter.   

Det ansøgte ønskes udlagt i internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område nr. 
134, Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose.   
Området er udpeget som Natura2000-område på grundlag af følgende naturtyper og arter: 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tømmerflådeshelter forankres på åben sø væk fra og ikke i kortlagte naturtyper. Det vurderes,  
at det ansøgte inklusiv trafik, ikke vil medføre øget negativ påvirkning af de oplistede 
naturtyper.  

Arter 
Følgende fuglearter er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag: rørdrum (ynglende), 
havørn (trækkende), rørhøg (ynglende), fiskeørn (trækkende), isfugl (ynglende) og stor 
skallesluger (trækkende).  

Ynglende og fouragerende rørhøg og rørdrum er i overvejende grad knyttet til rørskov.  
Ynglende rørdrum og rørhøg er primært registreret i Arresøs sydlige og nordvestlige del mere 
end 3 km fra opankringsstedet.  
 
Isfugl yngler ved Arresødal ca. 3,5 km mod nordvest i brinker og fouragerer alene på lavt vand 
langs sø- og kanalbræmmer.  
 
Stor skallesluger raster i stort antal på Arresø i vinterhalvåret primrært i den sydlige del af 
Arresø øst for Arrenæs.  
 
Fiskeørn yngler ikke ved Arresø, men bruger hele søen til fouragering og raster i de tilstødende 
skovområder.  

Figur 3 Udpegningsgrundlag 



Havørn yngler i Nejede Vesterskov samt i Auderød Skov.  
Arten foretrækker at raste i Ll. Lyngby Mose, ca. 3 km mod øst, men ses fouragerende over 
hele søen.  
 
Forstyrrelse af fuglearter som følge af øget sejlads  
Erfaringer fra Roskilde Fjord, hvor der er udlagt et lignende tømmerflådeshelter, viser at det 
primært benyttes i weekender – af 1-2 kajakker.  
 
Kommunen vurderer, at tømmerflådeshelter vil medføre en nettotilgang af kajaktrafik til og fra 
shelter med ca. 10 kajakker/kanoer pr. uge.  
 
Trafikken vil primært foregå til og fra hhv. Auderød Havn og Frederiksværk Kanal.  
Området omkring shelterets aktuelle ”ankerplads” vil desuden blive besøgt.  
En opankring af tømmerflådeshelter kan have som sideeffekt at sejlads til 
forstyrrelsesfølsomme områder minimeres, da tømmerflåden i sig selv vil blive et fixpunkt for 
sejlende.  

Da Auderød Havn i dag er et hyppigt anvendt udgangspunkt for sejlads på den nordlige del af 
søen vil opankringsstedet være belligende i et område, der i forvejen er forstyrret af sejlads.   
 
Samlet vurdering  
Da tømmerflådeshelter opankres minimum 3 km fra ynglende fuglearter oplistet på 
udpegningsgrundlaget og alene er ”i drift” udenfor de relevante arters yngle- og træktider samt 
ikke ligger i et specifikt fourageringsområde for de oplistede arter, sammenholdt med at Arresø 
er Danmarks største sø på mere end 42 km2 , vurderes det ansøgte (opankret på den anførte 
placering) , inkl. trafik, ikke at medføre væsentlig øget forstyrrelse af fuglearterne på 
udpegningsgrundlaget.   
 
Som følge af ovenstående, vurderer Halsnæs Kommune desuden, at projektet som beskrevet, 
ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af Natura2000-områdets arter og 
naturtyper anført på områdets udpegningsgrundlag  

Om evt. påvirkning af bilag IV-arter 
I Habitatdirektivets bilag IV er oplistet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder skal beskyttes 
mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen omfatter både ynglesteder, rastesteder, 
fødesøgningssteder, overnatningssteder m.m. 
 
Eneste relevante art i denne sammenhæng er forekomsten af ynglende bæver ved 
Dronningholm Mose ca 2 km  sydvest for opankringssted, idet de øvrige arter oplistet på Bilag 
IV (odder, hvaler, flagermus, padder/krybdyr eller specifikke plantearter) ikke kendes fra 
opankringsstedet.     
 
Det ansøgte vurdreres ikke at medføre øget forstyrrelse omkring bæverbo i Dronningholm 
Mose eller i nærområdet.  
 
Bæveren fouragerer primært på lavt vand i kraftigt tilgroede områder med pil/el/birk og 
rørsump. Den ses meget sjældent på åben søflade.   
 
Samlet vurdering af indvirkning på Bilag IV-arter  
Halsnæs Kommune vurderer, at det ansøgte såvel i dets anlægsfase som i efterfølgende ”drift”, 
ikke vil medføre beskadigelse af yngle- og rasteområder for bæver eller for de øvrige dyrearter, 
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 



2. Om naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændringer (§3)  
 
Arresø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det betyder, at der 
ikke må foretages ændringer i søen, og derfor kræver det ansøgte en dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne.  

Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formål at beskytte udvalgte naturtyper, i dette tilfælde 
Arresø, fordi den er af afgørende betydning for den biologiske mangfoldighed og for den 
landskabelige variation. Det fremgår derudover at naturbeskyttelseslovens 
formålsbestemmelser (§1 stk 2) bl.a. at tilsigte ” ..at give befolkningen adgang til at færdes og 
opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet”. 
 
Der er med nærværende dispensation lagt afgørende vægt lovens formålsbestemmelser jf. 
ovenstående.  
 
Hensyn til naturbeskyttelsesinteresser herunder Natura2000-beskyttelsen af Arresø, er ved 
dispensationen desuden imødekommet ved at opankringen alene sker i sommerhalvåret uden 
for fuglenes yngle- og træktid i en relativ kort periode.  

Derudover vurderes det ansøgte ikke at ændre Arresøs funktion som  naturtype herunder 
levested for diverse ferskvandstilknyttede arter og plantesamfund, hverken i anlægsfase eller 
drift.  
 
Endelig vil evt. uforudsete negative følgeeffekter på Natura2000 områdets 
udpegningsgrundlag, bilag-IV arter eller øvrige natur- og landskabsforhold overvåges.  
Det understreges i den henseende, at dispensationen er midlertidig og ophører i år 2025.  
  
 
Klagevejledning 

Afgørelsen kan efter § 78, stk. 1. i Naturbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er:  

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 

klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Halsnæs Kommune 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 

virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs Kommune 

fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får 

besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 

medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 

 

Venlig hilsen 

Jakob Christian Lausen 
Specialkonsulent - Natur 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
 

 

Kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk dnhalsnaes-

sager@dn.dk; halsnaes@dn.dk;   

Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk; 

formand@dofnordsj.dk;  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV; fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Nordsjælland, Nordsjaelland@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk 

Naturstyrelsen Nordsjælland, ns@nst.dk 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland. knsj@danmarksnationalparker.dk 
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