
 

 

  

Deltagere: 

Jens Bjerregaard Christensen (NST) Online 

Bjørn Aaris-Sørensen (NST) 

Jan Kidholm Christensen (NST) 

Jørgen Jacobsen (DOF) 

Gudmund Nielsen (DN) Online 

Kirsten Seestern Christoffersen (KU ferskv. Lab.) Online 

Jeff Rasmussen (Hillerød Kommune) 

Walter Brüsch (Arresøgruppen) 

Preben Birch (NOLA) 

Ingeborg G. Nielsen (Dansk Sejlunion) Online 

Jacob Lausen (Halsnæs Kommune) 

Stine Kjær Petersen (Gribskov Kommune) Online 

Troels Duhn (KFUM-spejderne Arresøcentret) 

Hans Garde (Naturcenter Auderød Havn) 

Ejvind Hartmund (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

Gæster: 

Jette Haugaard (Foreningen for Å-gabets Bevarelse) 

Kasper Trojlsgaard (Arctic Friend) 

 

 

Fraværende: 

Ditte Galsgård (Miljøstyrelsen) 

Søren Berg (DTU Aqua) 

Jes Hansen (Fiskeringen) 

Michael Holst (Friluftsrådet) 

Arresø Sejlklub 

Per Krogh (Danmarks Jægerforbund) 

Lars Christensen (Frederiksværk Ro- og Kajakklub) 

Louise Aggebo (Dansk Kano- og Kajakforbund) 
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Søbrugerrådsmøde for Arresø d. 24. februar 2022 

 

Referat 

 Ny repræsentant for Friluftsrådet Michael Holst blev præsenteret men var ikke 

deltagende. Michael afløser Boris Damsgaard. 

Gæsterne fra Foreningen for Å-gabets Bevarelse og Arctic Friend (Jette Haugaard og 

Kasper Trojlsgaard) blev budt velkommen og vil præsentere sig under bordrunden. 

 

 Bordet rundt: 

DN: Gudmund fra Gribskov – interesserer sig for tilstanden i søen og har fulgt Gribskov 

Kommunes initiativ til, sammen med de øvrige kommuner, at nedsætte en gruppe som skal 

arbejde for en ren Arresø. Gudmund spørger Gribskov om status på projektet. DN har 

tidligere selv kommet med forslag til forbedringer. (Se svar fra Gribskov Kommune 

nedenfor) 

DOF: Jørgen Jacobsen – I gang med de sædvanlige vinterobservationer af fugle. Havørnen 

i Auderød Skov er desværre ikke aktiv længere. Er optaget af balancen mellem friluftsliv og 

fugle. 

Friluftsrådet: Michael Holst – fraværende. 

Danmarks Sportsfiskerforbund: Ejvind Hartmund – Fortæller, at man er ærgerlig over, at 

der i næste uge skal afholdes et møde med Halsnæs og Gribskov og Å-gabets bevarelse 

om et muligt erhvervsfiskeri i fremtiden. Har store forventninger til lystfiskeriet efter sandart i 

2022. Kører en kampagne mod garnfiskeri i DK´s søer. 

Fiskeringen: Jes Hansen – fraværende. 

Arresø Sejlklub: – fraværende. 

Nordsjællands Landboforening: Preben Birch – Kommunerne har vedtaget at arbejde for 

at etablere de gamle amtsudpegede stier rundt om Arresø. Det mener NOLA ikke er 

hensigtsmæssigt af hensyn til Natura2000 udpegningen, som er kommet til efter de første 

planer. 

KFUM-spejderne Arresøcentret: Troels Duhn – Oprydning på arealerne efter stormfald, 

og bådebro-fornyelse. Har været ramt af coronanedlukninger og håber det bliver bedre fra 

nu af med arrangementer. 

Dansk Kano- og Kajakforbund: Louise Aggebo – fraværende. 

Danmarks Jægerforbund: Per Krogh – fraværende. 

Dansk Sejlunion: Ingeborg Stenbæk Madsen – Ingen bemærkninger.  
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Frederiksværk Ro- og Kajakklub:  Lars Christensen – Hans Garde fra NAH har denne 

kasket i dag og beretter under NAH senere. 

Arresøgruppen, grundejerforeningerne omkring søen: Walther Brüsch – Vedlagt bilag 

til referatet ifht. punkter som blev fremlagt på mødet:  

 

Halsnæs Kommune: Jacob Lausen – Fortæller at der arbejdes på højtryk for at få mere 

vand ud gennem Frederiksværk. Søshelteret søsættes midt juni og tre mdr frem. Midlertidig 

dispensation gælder 5 år (4 år fra nu, da søsætningen blev udskudt et år pga corona). 

Jakob fortæller at det søshelter der i dag findes i Roskilde Fjord er en succes. 

Gribskov Kommune: Stine Kjær Petersen – Arbejder også i kommunen med forhøjet 

vandstand. Bæverdæmningen i Ramløse Å er ikke længere synlig. Sag om 

bæverdæmningen kører pt i Klagenævnet. Badevandsprøver tre steder i Arresø bliver 

taget. Kan ses på kommunens hjemmeside.  

Vedr. spørgsmålene fra søbrugerrådetsdeltagere om Ren Arresø og Ramløse havn, vil 

Stine undersøge dette nærmere og eftersende et svar til orientering i referatet. 

Gudmund (DN) supplerer med, at han har haft dialog med udvalgsformand Pernille 

Søndergård som vil rykke forvaltningen for at komme videre med sagen.  

 

Eftersendt information fra Gribskov Kommune: 

Ramløse Havn 

I forhold til projektet med udvidelse af Ramløse Havn, afventer man vedtagelse af ny 

lokalplan. 

 

Ren Arresø 

På mødet i søbrugerrådet for Arresø blev der spurt om administrationen i Gribskov 

kommune havde rettet henvendelse til Halsnæs og Hillerød kommune jf. byrådsbeslutning 

den 24. juni 2021 pkt 90 vedr. projekt ”Ren Arresø”. Stine lovede at vende tilbage herom: 

 

Beslutningen blev drøftet på direktørniveau i Gribskov kommune som efterfølgende tog 

kontakt til Hillerød og Halsnæs kommuner. Kommunerne appellerede til at afvente 

regeringens kommende vandområdeplan 3. Planerne er pt i høring. Orienteringssvar til 

byrådet er vedlagt til orientering til søbrugerrådet.  

 

Byrådet er i dec. 2021 orienteret om følgende: 
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I ovennævnte sag blev administrationen pålagt at tage kontakt til Hillerød og Halsnæs 

kommuner med henblik på at afdække interesse for at indgå et formelt kommunalt 

samarbejde til fordel for ”Ren Arresø”.  

Der har været drøftelse om emnet på Direktørniveau. Resultatet er, at både Halsnæs og 

Hillerød appellerer til, at vi afventer regeringens nye vandområdeplan 3 (VP3) inden der 

kan tages stilling hvordan kommunerne enkeltvis eller i samarbejde kan og vil arbejde 

videre med emnet.  

De statslige vandområdplaner og tilhørende bekendtgørelser implementerer EU 

vandrammedirektiv. Det er Miljøministeriets redskaber til at definerer mål og indsatsplaner 

på søer og vandløb. Herunder også for den statsejede Arresø.  

Vandområdeplan 3 forventes offentliggjort ultimo 2021. Jeg kan godt have en fornemmelse 

af at den kan bliver forsinket. Når den er kendt vil administrationen genoptage drøftelsen 

med Hillerød og Halsnæs om der kan være interesse for et formelt fælleskommunalt 

samarbejde om ren Arresø. 

Hillerød Kommune: Jeff Rasmussen – Vandområdeplanerne er i høring og omfatter også 

overløb i kommunen. Jeff har talt med Niels Worm om odderobservationsplatforme. NST 

supplerer med at fortælle, at der pt foregår opsætning af flere observationsplatforme af en 

studerende, som samtidig observerer bæveraktivitet. 

KU, Ferskvandsbiologisk laboratorium: Kirsten S. Christoffersen -  Har ikke gennemført 

specifikke projekter siden sidst. Gudmund spørger til vandremuslingerne i Arresø som 

Kirsten fortalte om på sidste møde. Kirsten fortalte, at der pt bliver undersøgt om 

muslingerne kan tåle saltvand og dermed vandre ud i havet fra søen. Det vides ikke endnu. 

Miljøstyrelsen: Ditte Galsgård – fraværende. 

DTU Aqua: Søren Berg – fraværende. 

 

Naturcenter Auderød Havn: Hans Garde – fortæller, at roklubben gør god brug af 

tilbygningen i havnen, som er en stor succes. Også en stor succes, at der kommer mange 

udefra og bruger faciliteterne. Desværre følger der også affaldsproblemer med, men det 

plejer at blive fjernet af kommunens affaldsfolk heldigvis. Etablering af bålpladser har givet 

mere kontrol med ild. Broerne trænger til renovering. Dialog med NST omkring finansiering 

og materialer er i gang. 

Gæsterne fik ordet: 

Foreningen for Å-gabets Bevarelse: Jette Haugaard – en lille foreningen som blev startet 

for 2,5 år siden, med formål at bevare Å-gabets ”fiskerleje” og bygninger. Vil samtidig gerne 
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understøtte historiefortællingen om gårdene rundt om Arresø og disses funktion gennem 

tiden. Er gået i samarbejde med Arctic Friend.  

Arctic Friend: Kasper Trojlsgaard – Fortæller at Arctic Friend er involveret i flere lokale 

friluftsprojekter, og ville derfor også gerne deltage og bidrage til initiativerne ved Å-gabet 

med aktiviteter, som kan give interesserede en naturoplevelse. Vil også gerne engagere 

børn og unge i f.eks. fiskeri og tilberedning af fisk m.m. 

 

 

 Naturstyrelsen orienterede om: 

 Flodemålet i Arresø er højt efter rekord meget nedbør i februar.  

 Samarbejdsprojekter med Nationalpark Kongernes Nordsjælland (ny 

fugleudsigtsplatform ved Holløse Bredning, fugleøer, Ryengen) 

 Naturpleje i bredzonen foretages efter en turnus, hvior rørskoven forsøges 

friholdt for træopvækst. 

 Arrenæsfredningen (Auderødlejren er taget ud af det oprindelige forslag). 

 Å-gabet og ophør af erhvervsfiskeriet i Arresø. JKC orienterede om, at der 

hurtig kommer til at florere historier baseret på rygter. Fakta er, at 

erhvervsfiskerikontrakten udløb i 2019. På baggrund af anbefalinger fra DTU 

Aqua skulle ålefiskeriet ophøre, da det ikke længere kunne drives bæredygtigt. 

Samtidig kom der en overvejelse omkring bygninger ved Å-gabet og en 

eventuel brug af disse til andet formål i fremtiden. Pga disse overvejelser blev 

kontrakten forlænget 2 gange 1 år og er nu udløbet med udgangen af 2021. 

Nu var det afklaret, at bygningerne kunne bruges til andet formål. 

Erhvervsfiskerne har ryddet deres grej fra Å-gabet. Overvejelser om et 

fremtidigt erhvervsfiskeri vil bero på en opdateret rådgivning fra DTU Aqua, 

ligesom metoden skal kunne lade sig gøre uden negative effekter på det 

eksisterende friluftsliv m.m. 

 Skarvtælling fra 2021 viser en svag stigning ved alle observationskolonier. 

 

 

 

 

 Eventuelt 
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 Walter Brüsch PFOS er et emne som bør fylde mere, f.eks. omkring en 

eventuel risiko for at spise fisk fra Arresø m.v. JKC fortæller, at man ved, at 

der ved Auderødlejren gennem tiden er blevet brugt PFOS, og at der har 

været græssende dyr i området. Flere områder er oplagte at få undersøgt. 

 Walther Brüsch undrer sig over diskussionen om hvorvidt der skal være et 

erhvervsfiskeri kontra lystfiskeri. 

 JKC viste fangsttallene far 2021 fra erhvervsfiskeriet i Arresø (vedhæftet 

referatet). 

 Der blev spurgt til kommunernes plads i fremtidige brugerråd. Det er besluttet, 

at søbrugerrådene fortsat skal have kommunerepræsentantskab. 

 Foreningen for Å-gabets Bevarelse (Med Arctic Friend som suppleant) får 

plads i søbrugerrådet fremadrettet. 

 

 

 Dato for kommende møde: 

Torsdag d. 23. februar 2023 


