
WB 18.02.2022 

Arresøgruppens bidrag til  

Søbrugerrådsmøde for Arresø d. 24. februar 2022 kl. 15 – 17.  

 

Søbrugerrådet: 

Bordet rundt. Hvad optager repræsentanterne lige nu. 

 

Der er stadig mange mink ved Arresø. De udsatte fælder virker ikke. 

 

Sheltere er stadig en dårlig ide pga. forurening og forstyrrelse af et sårbart Natura 2000 område. 

Sheltere på land benyttes og desværre er der nogle der ikke rydder op. Måske skilte med ”Husk at rydde op 

efter jer”.  

Tages op på brugerrådsmødet. Også problemet med afføring. Dispensation er tidsbegrænset så tilladelse 

skal genvurderes. Hvornår løber dispensationen ud? 

Fjord shelteren Hvideklint er en succes rent besøgsmæssig.  

 

Hillerød.  

Kloak/Renseanlæg renoveres –> udledning af urenset spildevand.  

Hvad er status for udledning til Arresø.  

Separat kloakering, hvordan går det i Hillerød? Uønsket vej og tagvand. Lokalplan kan ikke godkendes. 

Lokalplaner, som medfører øget udledning til Arresø, bør påklages med hensyn til risikoen for skade på 

Natura 2000 området Arresø. 

Hvordan påvirker udbygning af Hillerøds nye boligkvarterer, supersygehuset udledningen af spildevand til 

Pøle å? Virker sygehusets rensningsanlæg? 

Der udledes renset spildevand til pøle å, men er det korrekt at det ny anlæg kan ikke klare belastningen, og 

forekommer der overløb ved kraftige nedbørs hændelser.  

 

Vandområdeplaner høringsfrist juni. Her kan vi sende høringssvar med ønske om at forlængelse af fristen 

for at søen lever op til målsætningen om god tilstand ikke medtages i planen, og at der gøres mere for 

hurtigere at få søen ren. 

 

Lavbundsprojekter. 

Der er en del områder som i dag drænes ved pumpning ved Arresø. Er der i forbindelse med regerings 

planer om vådområder planer om at stoppe pumpning, også for arealer, der ikke er landbrug, men mose, 

f.eks. Lille Lyngby Mose, Ryengen og Ellemosen.  

I den forbindelse skal der tages hensyn til sommerhuse bygget i vådområderne.  

Nyt byggeri i mose og lavbund bør ikke tillades eftersom disse modvirker muligheden for lavbundsprojekter 

og naturgenopretning. Det kan f.eks. gælde private pumpede arealer, som Ryengen. 

 

Ramløse havn. Lokalplanen er ikke til rådighed, Hillerød? Hvad er status for næsset og for havneområdet? 

Der må forventes risiko for skade på Natura 2000 området, hvis havnen udvides ud i søen, og derfor lav 

sandsynlighed for at en havneudvidelse kan klare en klagesag. 

 

 

Nationalparken – Der planlægges indgangsporte på forskellige steder af kommunerne.  

Hvad med erhvervsfiskeri i Arresø i Nationalparken. 



 

Ågabet, kontrakt om leje og overtagelse. 

Formidlingscenter vil omfatte kulturhistorie, biomanipulation, fiskeriets historie. 

Skidtfisk bør fjernes fra søen ved genoptagelse af fiskeri, kan f.eks. anvendes til biogas.  

Arresøgruppen anbefaler at fiskeriet genoptages.   

Er det korrekt, som tidligere nævnt, at udbuddet skal være et EU udbud?  

 

• Kommunerepræsentanterne fortæller om projekter med betydning for Arresø (Stålsat By, 

vandområdeplaner, klima-/lavbundsprojekter, naturplejeprojekter, Ramløse Havn, samarbejdsprojekter 

med Nationalpark Kongernes Nordsjælland m.m.) 

• Miljøstyrelsen og KU fortæller om sidste nyt fra overvågning og forskning 

Zebra musling spreder sig og kan måske hjælpe med at skabe mere rent vand. 

 Naturstyrelsen orienterer 

• Flodemål, Skovløber Jørgen Andersen driver stemmeværket. Vandstanden har været 

sænket ca. 20 cm pga. reparation af kanalen. 7/12 21 blev vandstanden igen ført op til flodemål. Der har 

pga arbejde på kanalerne i Frederiksværk manglet vand i søen i 2021og rørområderne og rørdrum har lidt 

under den lave vandstand.  

• Samarbejdsprojekter med Nationalpark Kongernes 

• Nordsjælland (ny fugleudsigtsplatform ved Holløse Bredning, fugleøer, Ryengen, 

Bæverobservationsskjul ved Dr. Holm.)  

Arresøgruppen støtter det fuldhjertet. (Nørremose Kregme platform har været nedtaget. Er den fornyet og 

på hvilken måde). 

 

• Naturpleje i bredzonen  

Flodemålet og høj vandstand skal overholdes af hensyn til fuglelivet. Rørdrum har det ikke godt, ingen eller 

få ynglende par på grund af lav vandstand. 

Slusepraksis skal være bedre, og der skal tilstræbes høj vandstand i forsommeren og i forårs månederne. 

Fornyelse af tagrør f.eks. ved Søstien er fremragende, men kan man fjerne tagrørene, brænde dem eller 

sælge dem? Arresøgruppen støtter naturpleje i bredzonen, vi er meget positive. 

 

• Arrenæsfredningen er afleveret i maj måned til fredningsnævnet.  

Uenighed om lejrens areal. Var med i fredningen, men ejeren fik taget lejren ud af fredningen, og ejeren gik 

efterfølgende konkurs. Hvilke planer er der for lejren?  

 

• Å-gabet og ophør af erhvervsfiskeriet i Arresø  

Der er givet tilladelse til ålefiskeri i 2022, fra ministeriet? Er NST vidende om det? 

Åle pas til vandring og riste i ruser. Fiskeren har tidligere udsat åle yngel.  

Hvilke arter kan tåle fiskeri? Igen støtter arresøgruppen en fortsættelse af fiskeriet. 

Ålen er globalt truet som art pga. af parasitter. Arresøgruppen synes det er en dårlig ide at genoptage 

ålefiskeriet.   

 

• Nabosager 

 Eventuelt  

Der er konstateret frilevede oddere i Arresø oplandet. Kan man forbedre beskyttelsen af odderne.   

Bævere, hvad er status? 

 



WB - PFOS og PFAS. Der har været anvendt brandskum flere steder i oplandet tæt ved søen. Er der 

gennemført undersøgelser af indhold at perflourerede stoffer som PFOS og stofgruppen PFAS 

Der er allerede nu forbud mod at spise fisk fra Furesø systemet., hvor der er fundet ret høje 

koncentrationer. (WB vedlægger notat) 

 


