
Søbrugerrådsmøde for Arresø d. 22. maj 
2008

• Dagsorden. 
• Godkendelse af referat fra sidste møde 
• Orientering om udviklingen i stiprojektet omkring Arresø
• Orientering om udviklingen i Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland
• NOVANA-overvågning herunder fiskeundersøgelsen fra 

2007
• Fuglene i og omkring Arresø v. Johannes Bang
• Hegning ud mod søen. Hvad er for og imod at lade 

kreaturer græsse helt ud i søen?
• Kitesurfing en ny sport på Arresø?
• evt.



Gang- og cykelsti omkring de store 
søer

Fredningsnævnet har d. 3. sept. 2007 godkendt  forløbet om Esrum Sø. Der er 
forhåndsgodkendelse til et ændret forløb på 3 matrikler, hvor stien skal flyttes nogle meter. 
Der fremkom under besigtigelserne et ønske om udvidelse med 2 stitunneler under 
Endrupvej og Fredensborgvej. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet

Fredningsnævnet har d. 18. sept. 2007 godkendt forløbet i Ll. Lyngby Mose ved Arresø.

Vi afventer stadig en afgørelse fra Vejdirektoratet. VD har d. 21.5. 2008 bedt om yderligere 
oplysninger

Vi afventer en række afgørelser fra Naturklagenævnet. Der har været besigtigelser d. 16. og 
17. april vedr. Esrum Sø stien

Vi venter på Taksationskommisionens afgørelse for en lang række af lodsejerne.

Vi afventer en række kommunale godkendelser i henhold til Naturbeskytelsesloven og 
Vandløbsloven

Vi påtænker at begynde i Tisvilde Hegn så snart vi får grønt lys fra Gribskov Kommune. Vi 
har netop modtaget tilladelsen og skal nu have udarbejdet et udbud

Vi har nu søgt Fredningsnævnet om dispensation fra Danstruplundfredningen.

De første 125 meter er lavet ved Sandbjerggård, Præstehøjvej i Huseby





Drøftelser med landbruget Gribskov K., NOLA færdigt notat  26. juni 
Pilotprojekt på landbrug ved Arresø. Hillerød K.,NOLA

Grøn alliance. Projekt i Ll. Lyngby Mose. SNS, Hillerød K., NOLA

Møde med gl. styregruppe/sekretariat 21. maj
Møde med grønne råd 19. juni 
Borgmestermøde august 
Borgermøde 3. september
Politisk behandling i kommunerne af afgrænsning sep-okt-nov
Borgmestermøde november 

Fremsendelse til ministeren
af forslag til etapeinddeling november 2008

PROCESPLAN i 2008 
15.4.2008



Fiskeundersøgelsen



Årligt fiskeri 1953 - 2007
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Fiskeriet i Arresø 2007

• Sandartfiskeriet har med sine godt 14 ton været den vigtigste 
indtægtskilde.

• Ålefiskeriet går stadig ned ad bakke. Det skyldes ikke kun skarven, 
men også at der kommer meget mindre åleyngel til Europa end 
tidligere. Der arbejdes i øjeblikket med en forvaltningsplan for ålen 
som skal træde i kraft fra 2009. Der lægges op til en totalfredning af 
ål i ferskvand, måske med en 5 årrig overgangsperiode.

• Der er stadig en pæn bestand af aborre, og sommerens 
fiskeundersøgelse gav også megen aborreyngel.

• I hele 2007 har der været en indtjening til distriktet på i alt kr. 
172.445,81 (bruttoomsætning 1.175.000,-) og det er kr. 100.684,41 mere 
end i 2006!!



Hegning ud mod søen

• Hvad er for at lade kreaturer græsse 
helt ud i søen

• Og hvad er imod (hævd, miljø m.m.)

• Hvad siger loven

• Kræver det sagsbehandling



Kitesurfing

En ny sportsgren i vækst



• Eventuelt
– Mink

• Forslag til punkter til næste møde
• Dato for næste møde
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