
Referat af brugerrådsmøde for Arresø torsdag d. 14. april 2009 
 
Deltagere:  
Danmarks Naturfredningsforening: O.A.K. Nielsen 
Dansk Ornitologisk Forening: Johannes Bang 
Danmarks Sportsfiskerforbund: Ejvind Hartmund 
Søværnets Grundskole: Naomi Hagelberg 
Søværnets Grundskole: Torben Pedersen 
Arresø Sejlklub: Svend Jensen 
Friluftsrådet: Boris Damsgaard 
Danmarks Fiskeriundersøgelser, DTU: Søren Berg 
Miljøcenter Roskilde: Per Helmgaard 
Danmarks Jægerforbund: Per Krogh 
Nordsjællands Landboforening: Preben Birch 
Dansk Kano- og Kajakforbund: Jørn Mathiesen 
Halsnæs Kommune: Jakob Lausen 
Gribskov Kommune: Lise Vølund 
DGI i Frederiksborg Amt: Rune Kargo 
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen, Jens Ole Andersen, Hans 
Holbech, Flemming Olsen og Mogens Lindhardtsen (referent) 
 
Afbud: 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium: Kirsten Christoffersen 
Hillerød Kommune: 
Fraværende: 
Fiskeringen: Kim Holm Boesen 
Arresøgruppen: Tonny Bruun Nielsen 
KFUM-spejderne Arresøcentret: Troels Duhn 
 
 
 

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

2. Orientering om udviklingen i stiprojektet omkring Arresø 
JOA orienterede om at Vejdirektoratet har afvist at godkende amtets ekspropriationer til 
søstierne, som hermed skal ”rulles tilbage”. Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland vil snart 
tage kontakt til kommunerne for at afklare deres syn på mulighederne og vilje til at deltage i 
et fremtidigt projekt. Der foreligger et grydeklart projekt, men det er kun kommunerne der 
kan ekspropriere efter vejloven . Sagen er beskrevet på enhedens hjemmeside. 
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Cykelstierne.htm 
Der verserer nu erstatningssager om godtgørelse af advokatomkostninger mv. i forbindelse 
med den tabte sag 
 
OAKN foreslog, at man måske skulle satse på et mere begrænset projekt med trampesti i 
stedet for cykelsti. 
 
JOA svarede, at det vil man lade være op til kommunerne. JBC tilføjede at udgangspunktet i 
forbindelse med ekspropriationer og forhandlinger har været en 2 meter bred sti med 
grusbelægning.  
 
JM anførte at dette også tager bedre hensyn til handicappede.  
 



   JOA pointerede, at stiforslaget kun nogle steder lever op til handicapvenlighed. Der er blandt 
andet strækninger, der er for stejle. 
 
RK tilkendegav at han også var tilhænger af trampestier, mens cyklister må henvises til 
eksisterende veje i baglandet. JBC spurgte om det var DGI´s holdning i sagen, hvilket RK 
bekræftede. 
 
JBC afsluttede punktet med, at man vil se på det, når projektet kommer op igen.  
 
 

3. Orientering om udviklingen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Kommunerne fremsendte i et fælles brev til miljøministeren den 25. november 2008 et forslag 
til afgrænsning af nationalparken. Den 22. januar i år bad miljøministeren, efter et møde med 
forligspartierne, kommunerne om at drøfte afgrænsningen en gang mere, idet man ikke fandt 
forslaget ambitiøst nok. Kommunerne afholder i den forbindelse borgermøder den 31. marts i 
Helsingør, Hillerød 2. april og Halsnæs 28. april. Gribskov Kommune har ikke fastlagt 
tidspunkt endnu (er nu afholdt d.29.4.09). Kommunerne skal vende tilbage til ministeren med 
et svar inden 1. juni 2009. Vi regner med at ministeren vil træffe en endelig afgørelse i juni og 
at vi kan indvie nationalparken i 2011 efter en offentlig høring i 2010. 
 
PB orienterede om at Nordsjællands Landboforening har gennemført en 
underskriftindsamling og at rigtigt mange lodsejere ikke kan gå ind for nationalparkforslaget. 
NOLA mener ikke at lodsejerne inddrages tilstrækkeligt, og at der tages hensyn nok til 
lodsejernes holdninger. Man ved godt i NOLA, at nationalparken ikke på kort sigt betyder 
den store ændring, men man skal forstå at folk  generelt ikke bryder sig om at myndighederne 
tegner streger på kort over deres ejendom.  
 
JBC var meget enig i at vi skal styrke dialogen så meget vi overhovedet kan. 
 
 

4. Siden sidst: Søværnets Grundskole, fiskeriforpagtningen mv. 
TP orienterede om at Forsvaret endnu ikke har nogen køber til Auderødlejren. Der er stadig 
en nødbemanding på stedet og havnen benyttes bl.a. af Miljøcenteret til søsætning af både i 
forb.m. miljøovervågning. Der er drøftelser om anvendelse af Auderødlejren til flygningelejr. 
Rammerne for anvendelsen af området udstikkes i et landsplandirektiv. Herefter er det op til 
kommunen at udfylde rammen ved den alm. kommunale planlægning. 
 
JOA oplyste at SNS er interesseret i at få havnen overdraget. 
 
(Efter mødet har Integrationsministeriet tilkendegivet, at man, i lyset af de seneste tal for antallet af 
asylansøgere og andre muligheder for at udvide kapaciteten, har besluttet ikke at gå videre med 
overvejelserne om Auderød lejren. By- og Landskabsstyrelsen, har derefter meddelt, at man 
omgående vil genoptage arbejdet med tilvejebringelse af landsplandirektivet om genanvendelse af 
Auderødlejren) 
 
 
JOA orienterede om kontrakten med erhvervsfiskeren som forlænges uændret med 1 år. 
 
JOA oplyste at der på foranledning af  SNS er gennemført en matrikulering af Arresø, som 
ikke hidtil har været matrikuleret. Retten har ved en ejendomsdom tildelt SNS adkomst til 
matriklerne, så der nu er formel klarhed om ejendomsretten. Der var 2 indsigelser, som begge 
blev trukket tilbage i retten. Indsigelserne har gået på skellenes konkrete beliggenhed. 
Dommeren fortalte at sager herom altid kan afgøres ved alm. skelforretning. 



    

JOA fortalte at alle tilladelser til udsætning af bæver snart forventes på plads. Tilladelse efter 
vildtforvaltningsloven har været på plads et stykke tid. Nu er de kommunale tilladelser efter 
naturbeskyttelsesloven mv. også ved at være klar. Enheden håber at kunne udsætte bæverne 
til september i år. 
 
RK spurgte om det også kan nås hvis kommunernes afgørelser bliver påklaget til 
Naturklagenævnet. JBC svarede, at det mener man nok skal kunne nås. 
 

5. NOVANA-overvågning v. Per Helmgaard 
NOVANA- overvågningen startede i 1989 med intensiv overvågning af miljøtilstanden i 37 
danske søer. Siden er den suppleret med et ekstensivt frivilligt program på ca. 200 søer i et 
samarbejde med de daværende amter. Overvågningsprogrammet er siden beskåret væsentligt, 
men Arresø er stadig med blandt de 5 søer som Miljøcenter Roskilde overvåger intensivt. Der 
skrives ikke længere årlige rapporter om hver enkelt sø, men blot en årlig DMU-rapport, hvor 
der beskrives generelle udviklinger på landsbasis. Der kommer et nyt overvågningsprogram i 
2010, som skal overvåge søerne i relation til de nye nationale mål og Danmarks EU-
forpligtelser. 
 
Arresøs tilstand er meget afhængig af fosforbelastningen som er faldet fra 25-30 tons/år i 
1980´erne til nu gennemsnitligt 9 tons/år. 
 
Fosforkoncentrationen i søvandet er siden 1980´erne faldet fra over 800 ug/l til ca. 150 ug/l, 
men er stadig for høj. Algemængden, målt som chlorofyl, er halveret og sigtdybden er steget 
fra ca. 30 cm til ca. 50 cm. 
 
PH´s slides udsendes med referatet. 
 
 

6. Politik for havne og bådebroer 
JOA tilkendegav, at man føler et behov for nogle mere formaliserede retningslinier på 
området. Enhedens politik er at sige nej til etablering af private bådebroer og henvise til 
samling af både i de etablerede havne, som udvides efter behov. Som eksempel herpå 
henvistes til udvidelsesplanerne for havnen på Sandet, som var bilagt mødeindkaldelsen. 
Havnen i Auderød kan blive en anden af slagsen. 
 
JB udtalte at DOF støtter forslaget, men at der må være en aftale for den samlede 
færdselsbelastning på søen. 
 
RK udtalte støtte til JOA´s forslag 
 
PB ligeledes 
 
OAK Udtalte støtte og ros til udspillet og mener i øvrigt at der vises god selvjustits i 
grundejermarinaerne 
 
BD støttede ligeledes udspillet, men mener at der må være plads til flere både på søen. 
 
JBC konkluderede at der kunne arbejdes videre med den konkrete ansøgning og lovede at  
diskussionen om den samlede færdsel på søen vil vi få i 2010. Ved fastlæggelse af regler for 
sejlads i det internationale fuglebeskyttelsesområde er det enhedens holdning, at søværnets 
hidtidige aktivitet på søen kan indregnes. Omkring private bådebroer mv. vil enheden 



   inddrage kommunerne i et fast samarbejde om administrationen, på samme måde som man 
har gjort for Esrum Sø 
 

7. Erhvervsfiskeriet i Arresø. Ønsket af Ejvind Hartmund, Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

EH anførte at rovfiskebestanden kan fiskes for hårdt og tage varig skade og mener generelt at 
erhvervsfiskeri på statens søer bør udfases. 
 
SB mener ikke, at der er dokumentation i undersøgelser og forskning for, at der opstår varig 
skade. Sandartbestanden fluktuerer naturligt uanset fiskeri. Geddebestanden er lille og 
begrænses især af manglen på vandplanter (skjul) og ikke, som mange tror, af vandets 
uklarhed. 
 
RK fremhævede at SNS modtager forpagtningsindkomsten og kan stille 
forpagtningsvilkårene. Bl.a. kan det støde at erhvervsfiskeren sejler i speedbåd og ikke som 
tidligere i ”tuk tuk-båd” 
     
JBC fastslog at enheden hele tiden rådfører sig med de fiskesagkyndige om forvaltningen af 
fiskeriet. Hvis der viser sig grunde til at ændre praksis, skal der ikke herske tvivl om, at man 
står på den rekreative anvendelses side. Natur og friluftsliv er hovedformålet for 
administrationen af Arresø. 
 
 

8. Fugletårne 
JOA oplyste at Arbejdsmarkedets Feriefond har givet tilsagn om støtte til en række 
friluftsfaciliteter, herunder et antal fugletårne og –skjul. Der fremlagdes en række forslag til 
placeringer som er drøftet med DOF. Repræsentanter for enheden og DOF besigtiger 
placeringerne 21. april. 
 
JL tilkendegav at kommunen gerne støtter at der også etableres et tårn neden for Vinderød 
Kirke. 
 

9. Planer for og plejen af bredzonen omkring Arresø. Ønsket af OAK Nielsen på 
vegne af DN 

OAKN. Anførte at manglen på isvintre gør plejen vanskelig. Der bør være en plan for, at når 
endelig isen kommer, så er man klar. JOA svarede at enheden ikke selv råder over maskiner, 
men at entreprenøren rykkede ud med kort varsel i denne vinter 
 
RK støttede OAKN´ s opfordring, så vi opretholder rørskov og ikke får tilgroning med pil. 
 
JL spurgte om enheden har en prioritering af plejen for de enkelte strækninger. JOA svarede 
at det har man ikke, men at man vurderer behovet hele tiden. Fremover vil bævernes 
fouragering også komme til at indgå i vurderingen lokalt. 
 
 

10.    Eventuelt 
Næste møde i brugerrådet bliver til april 2010 med mindre der kommer væsentlige sager som 
kræver tidligere indkaldelse 
 
JL foreslog at man kunne høre lidt mere om den terrestriske natur op til søen. F.eks. Ll. 
Lyngby Mose og Arrenæs. 
 



  Og om bekæmpelse af bjørneklo  
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