
Udkast til: 
Referat af brugerrådsmøde for Arresø torsdag d. 22. maj 2008 
 
Deltagere:  
Danmarks Naturfredningsforening: O.A.K. Nielsen 
Fiskeringen: Karl Erik Strandesen 
Dansk Ornitologisk Forening: Johannes Bang 
Arresø Sejlklub: Svend Jensen 
Friluftsrådet: Boris Damsgaard 
Danmarks Fiskeriundersøgelser, DTU: Søren Berg 
Danmarks Jægerforbund: Per Krogh 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium: Kirsten Christoffersen 
Nordsjællands Landboforening: Preben Birch 
Dansk Kano- og Kajakforbund: Jørn Mathiesen 
Halsnæs Kommune: Jakob Lausen 
Gribskov Kommune: Inger Fogh 
DGI i Frederiksborg Amt: Rune Kargo 
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen, Jens Ole Andersen, Hans 
Holbech, Mogens Lindhardtsen (referent) 
 
Afbud: 
Danmarks Sportsfiskerforbund: Ejvind Hartmund 
Arresøgruppen: Tonny Bruun Nielsen 
Miljøcenter Roskilde: Per Helmgaard 
KFUM-spejderne Arresøcentret: Troels Duhn 
Hillerød Kommune: Jeff Rasmussen 
Søværnets Grundskole: ingen tilbagemelding 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Orientering om udviklingen i stiprojektet omkring Arresø 
JOA redegjorde for projektets status. (Præsentation vedlægges). Der afventes afgørelser fra 
Naturklagenævnet, Vejdirektoratet, Taksationskommisionen og kommunale godkendelser 
efter Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven.  En delstrækning på 125 m. ved Arresø er 
etableret allerede efter aftale med grundejeren. 
 

3. Orientering omudviklingen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
JBC fremlagde den procesplan for 2008 der er aftalt med de 5 borgmestre i de involverede 
kommuner: 
Drøftelser med landbruget frem til 26. juni 
Pilotprojekt på landbrug ved Arresø. 
Grønne alliancer om naturpleje. Projekt i Ll. Lyngby Mose 
Møde med gl. styregruppe/sekretariat 21. maj 
Møde med grønne råd 19. juni 
Borgmestermøde august 
Borgermøde på Kronborg med deltagelse af ministeren 3. september 
Politisk behandling i kommunerne af afgrænsningen sep-okt-nov 
Borgmestermøde november 
Fremsendelse til ministeren af forslag til etapeinddeling november 2008 
 
 



   4. NOVANA-overvågning herunder fiskeundersøgelsen fra 2007 v. Søren Berg 
SB gav et spændende foredrag som redegjorde for udviklingen i Arresøs fiskebestand. Der er 
nu foretaget 4 grundige undersøgelser med biologiske oversigtsgarn siden 1991. Den nyeste 
undersøgelse fra 2007 viser relativt få, men store brasen, brasenyngel er næsten væk! Det 
samme gør sig gældende for skalle. Aborrebestanden var betydeligt større end tidligere, der er 
meget yngel, men også ældre årgange var pænt repræsenteret. Der er en god ålebestand i 
forhold til andre søer. Der er en ny stor årgang af små sandart på vej, som vil være 
fiskerimæssigt betydningsfuld i 2010 og de nærmeste år efter. Sandartbestanden fluktuerer i 
karakteristiske bølger fordi bestanden prædaterer på sin egen yngel. Udsvingene i 
rovfiskebestanden forplanter sig til byttefiskene og til søens sigtdybde. 
På forespørgsel om erhvervsfiskeriets indvirkning anbefalede SB at der ”bare fiskes løs”. 
Undtagelsen er muligvis ål, hvor der i øjeblikket drøftes en genopretningsplan for den 
europæiske ålebestand og formentligt lægges op til standsning af alt ålefiskeri i ferskvand. 
Notat om fiskeundersøgelsen vedlægges referatet 
 

5. Fuglene i og omkring Arresø v. Johannes Bang 
JB indledte sit interessante indlæg med en observation fra samme formiddag: Musvåge, 
Rørhøg, Fiskeørn og Havørn, alle observeret fra Pøleåens udløb.  
 
Arresø er EU-fuglebeskyttelsesområde og udpegningsarterne omfatter ynglende Rørdrum og 
Rørhøg og store forekomster af trækkende Stor Skallesluger og Fiskeørn. JB fremhævede at 
den gunstige udvikling og bevaringsstatus frem for alt fordrer føde og redemuligheder. Føde 
er der nok af, redemuligheder, og den fornødne fred, står det måske lidt værre til med. 
Høstning af rør bør udføres etapevist og inden 1. februar. Rørdrum har brug for gammel 
rørskov, 5 – 10 år og helst vådt. 
 
OAK supplerede med at der er flere svanereder nu end tidligere, hvilket er tegn på flere 
vandplanter og dermed forbedring af søens vandkvalitet. 
 
RK spurgte konkret til færdselens betydning. Fuglelivet er følsomt for færdsel midt på søen 
om vinteren og langs rørskoven om foråret. 
 
JOA bemærkede at diskussionen skal tages i forbindelse med Natura2000-planerne i 2010. 
 

6. Hegning ud mod søen. Hvad er der for og imod at lade kreaturer græsse helt ud i 
søen? 

JB udtrykte at det vil være rigtigt godt i tynd rørskov for gæs og vadefugle.  
 
JM nævnte at der er positive erfaringer 
 
OAK ligeledes positiv, godt for gæs og vadefugle 
 
KC nævnte at det kunne gå ud over sensitive vandplanter og visse fuglearter. 
 
SB supplerede at det formentligt kunne give færre geddeyngel 
 
JL bemærkede at der nogle steder vil kunne være tale om en tilstandsændring i beskyttede 
naturtyper der kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 
 
PB fremhævede at tilladelse til kreaturgræsning ud i søen må komme an på hvilken natur der 
stræbes efter, F.eks Rørdrum, pilekrat mm. Man bør ikke drive det hele ens. 
 



   OAK bemærkede at der er 40 km hele vejen rundt, så der er plads nok til forskellige drifts- og 
plejeformer. 
 
 
 
 

7. Kitesurfing en ny sport på Arresø? 
     
JOA havde sat drøftelse af brugerrådets holdning til kitesurfing på Arresø på dagsordenen, da 
det er en voksende sport, som vi før eller siden vil blive spurgt om tilladelse til. Kitesurfere 
sejler væsentligt hurtigere end vindsurfere og starter og slutter på lavt vand. 
 
OAK: DN siger nej! 
 
RK mente ikke at Arresø vil blive særligt interessant for kitesurfere. Der er mere attraktive 
surfmiljøer ved kysterne. 
 
JB: Kitesurfing på søen ville være en katastrofe! 
 
PB: Det hører ikke hjemme på søen 
 
 

8.  Eventuelt 
OA nævnte at minkkampagnen stadig er kørende og at der fortsat meget gerne udlånes fælder. 
De skal tilses 2 gange dagligt. JL nævnte at han ikke havde fået svar på en henvendelse om 
fælder. 
 
RK spurgte til salg af Sonnegården, Sonnerup, mente at SNS burde være forpligtet til ikke at 
lade den forfalde eller forsvinde iffm salg.. JBC svarede at det vil vi lade være op til 
bygningsmyndigheden. 
 
JBC nævnte at lokalenheden havde holdt møde med Halsnæs kommune, og at der var 
eninghed om at nedsætte en idegruppe vedr. fremtiden for Arrenæs. 
 
JOA nævnte planerne for udsætning af bæver i Nordsjælland. §3-tilladelse drøftes stadig i 
kommunerne. 
 
Næste møde i brugerrådet bliver til april 2009 med mindre der kommer væsentlige sager som 
kræver tidligere indkaldelse. 
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