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Referat af møde i søbrugerrådet for Arresø, tirsdag d. 30. september 2010.  
 
Deltagere:  
 
Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland O.A.K. Nielsen 
Danmarks Sportsfiskerforbund   Ejvind Hartmund 
Fiskeringen   Kim Holm Boesen 
Dansk Ornitologisk Forening   Johannes Bang 
Arresøgruppen   Søren Friis Jensen 
Arresø Sejlklub   Svend Jensen 
Friluftsrådet   Boris Damsgaard og Leif Helstrup 
Miljøcenter Roskilde   Per Helmgaard 
Danmarks Fiskeriundersøgelser   afbud 
Danmarks Jægerforbund   Hans Skov 
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Lab. Kirsten S. Christoffersen 
Nordsjællands Landboforening   Preben Birch 
KFUM-spejderne Arresøcentret   Troels Duhn 
Dansk Kano- og Kajakforbund   Jørn Mathiesen 
Dansk Sejlunion   Jesper Højenvang 
Halsnæs Kommune   Jakob Lausen 
Hillerød Kommune   Kristian Søgaard 
Gribskov Kommune   Kristine Kleffel og Lise Vølund 
DGI i ”Frederiksborg Amt”   Rune Kargo 
Frederiksværk Ro- og Kajakklub   Kirsten Ravn og Peter Holst 
Grundejerforening??   Søren Friis Jensen 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland  Jens Bjerregaard Christensen 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland  Hans Holbech 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland  Ole Andersen 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland  Flemming Olsen 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland  Ida Dahl Nielsen 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland  Bianca Lauterbach 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland  Christina Kaule Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 



   

Der var ingen bemærkninger til referatet. 
 
2. Siden sidst 
Bævere i Nordsjælland: NEW gav en opdatering af bæverudsætningen sidste år. Nu venter vi på  
nye hold bævere til udsætning i dette efterår. Det er aftalt med de tyske myndigheder, at der så vidt 
muligt leveres 15-18 bævere i år. Vi har endnu ikke fastlagt os på udsætningsstederne, området 
ved Vinderød Kirke, Nørremosen, Alsønderup Enge, Gribskov og Holløse Bredning er mulige 
udsætningssteder – men det afhænger helt af den familiestruktur, der er i de nye hold bævere. Det 
nuværende hold bævere har efterladt sig spor på flere af stederne. Bævere er nysgerrige dyr, som 
bevæger sig over store områder og bosætter sig ved kildespring. Vi har derfor store forventninger til 
området ved Nejede Vesterskov, som byder på flere kildespring, hvor vi forestiller os, bæverne 
finder hen. Søbrugerrådet vil naturligvis modtage en invitation til bæverudsættelse, når den tid 
kommer. 
Adkomst til Arresø: Arresø er blevet matrikuleret og staten v/Skov- og Naturstyrelsen har fået 
tinglyst adkomst til søen. 
Sejlrende i Ramløse Havn: Arresø Sejlklub har med vores accept søgt og fået Gribskov Kommunes 
tilladelse til uddybning af sejlrenden udenfor Ramløse Havn 
Fugletårne: Vi har søgt om tilladelser til etablering af fugleskjul og fugletårne, ikke kun for at skabe 
fugleoplevelser, men samtidig at skabe et spændende oplevelsessted i de forskellige naturtyper. 
Ved Ågabet er det planen at lave en platform med overdækning og borde/bænkesæt, hvorfra man 
bl.a. kan nyde udsigten til Vinderød Kirke. På vejen ud til platformen vil man komme igennem flere 
forskellige naturtyper. Andre steder hvor vi gerne vil have fugletårne er Hovgårds Pynt og Holløse 
Bredning – begge steder er der klaget over tilladelserne, men det er endnu ikke afklaret om 
klagerne er klageberettigede. 
Søværnets Grundskole: Havnen og arealerne nærmest denne overdrages til SNS. Vi overvejer, at 
området op til havnen skal lægges ud som græsningsareal. Publikumsfaciliteterne, der nu ligger på 
arealerne vest for havnen flyttes tættere på havnen. Vi ser masser af muligheder og ønsker at 
beholde havnen som havn – den store bygningsmængde gør stedet ideelt til formålet.  
Stiprojektet omkring Arresø: Alle sager er nu afklaret og der er udbetalt erstatninger til de klagende. 
Projektet gives nu tilbage til kommunerne. Resten kan læses på vores hjemmeside, som løbende 
opdateres. 
Naturstyrelsen: JBC orienterede om den forestående fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og 
Skov- og Naturstyrelsen pr. 1. januar 2011. SNS Øresund nedlægges i samme forbindelse og 
areal, samt medarbejdere fordeles mellem Nordsjælland og Hovedstaden. Ca. 80% af arealerne 
går til Nordsjælland sammen med Planteavlsstationen. Med den nye organisation vil alle statsejede 
arealer i Nationalparken Kongernes Nordsjælland blive administreret samlet fra vores enhed. 
Nationalparken – Status: De 5 borgmestre har efter ministerskiftet opfordret den nye miljøminister 
til at få etableret nationalparken. Ministeren er positiv overfor planerne og har i august holdt møde 
med Nordsjællands Landboforening og møde med borgmestrene. Vi satser på at Nationalparken 
står klar i maj 2012.   
Erhvervsfiskeri: 2009 var ikke et godt år, men der fiskes videre i år og man håber på bedre resultat. 
Sandarten har da også vist sig igen. 
Is på søen: Is: Politibekendtgørelsen for færdsel på is blev i vinters vendt på hovedet – og det er 
derfor nu sådan, at det er forbudt at færdes på isen med mindre andet er skiltet. Dvs. kommunerne 
skal gå ind på udvalgte områder og tage ansvar for isens sikkerhed – hvilket man godt kunne 
ønske sig til den kommende vinter. 
Gribskov Kommune vil gerne samarbejde med SNS til vinter. 
Vandstand: Vurderes til normal i det forgangne år. 
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3. Orientering fra Miljøcenteret om søens tilstand og udvikling   
Per Helmgaard fra Miljøcenteret i Roskilde gennemgik, hvordan det stadig går i den rigtige retning 
med Arresø. Se vedlagte kopi af hans powerpointpræsentation. 
 
 
4. Pleje af den lysåbne natur op til søen 
Græsarealer rundt om Arresø: NEW fortæller at arbejdet med at ændre slettearealer til 
græsningsarealer går fremad. Vores største problem er, at vi simpelthen mangler dyr til 
afgræsningen – men vi gør det så godt vi kan under forholdene. Vi har fået nogle landmænd til at 
skære ned i besætningen af malkekvæg og i stedet investere i kødkvæg, som kommer på græs på 
vores arealer. Samtidig er der stor succes blandt hesteholdere, især hesteholdere med islændere, 
som nyder godt af de store græsningsarealer. Vi har i år haft ca. 150 islandske heste på græs. 
Vi er i gang med en driftsplanlægning, som vil ende med en komplet prioriteringsliste over de 
lysåbne naturtyper – Habitatområderne prioriteres højest. Habitatområder med lysåbne arealer 
prioriteres højere end andre.  
Der blev spurgt til driften af arealerne på østsiden af Arrenæs. Som udgangspunkt bliver de 
permanente græsarealer ikke gødet. Men der kan være områder hvor vi er kontraktligt bundet af 
ældre forpagtningsaftaler som omdriftsarealer. Vi kan ikke bortforpagte, hvis vi udfaser gødning 
fuldstændigt – og indtægterne fra forpagtningerne går jo til drift af andre arealer. 
 
5. Pleje af bredzonen omkring Arresø 
Vi slår rørzonen for at den ikke skal gro til i buske. Rørene lader vi ligge efter slåning. Det er ikke 
optimalt, men på den måde når vi langt større arealer. Uanset hvad kan vi ikke nå det hele hvert år, 
og vi tænker i øjeblikket ikke i afsætning af rørene, vi er bl.a. afhængige af isen, som ikke er 
konsekvent år for år. 
På sigt vil man måske kunne bruge rørene til biobrændsel. Ved afsætning til tækning kan man kun 
bruge nye rør – til gengæld er de gamle rør gode for fuglene. 
Et overslag over årets lokalenhedens naturplejeomkostninger i 2010 viser: 
Vinterrelaterede opgaver: 
 Bredzonepleje Arresø 100.000 
 Lille Lyngby Mose 100.000 

Moser og skovsøer 125.000 
Invasive arter  175.000 
Terristiske naturtyper: 
Hegning, rydning , slåning, høslet 650.000 
Bæver   150.000 
Indtægter (bortforpagtning mm.)  400.000 
 
Total   900.000 
 
6. Natura2000 planerne: 
Præsentation ved Ida Dahl Nielsen fra SNS Nordsjælland. Se vedlagte bilag. 
 
7. Revision af reglerne for færdsel på Arresø 
Jens Ole Andersen præsenterede Skov- og Naturstyrelsen forslag til nye regler – som også blev 
delt rundt til mødets deltagere. Der var generelt stor tilfredshed med udkastet, men der var dog et 
par punkter oppe til drøftelse: 
Sejlads på søen hele året: Ja, dog må motorbåde i perioden 1. nov. – 15. marts kun sejle på den 
3.del af søen hvor der i forvejen er megen brugeraktivitet. 
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Brætsejlerne: Ærgerlige over søens opdeling. Det område som skal holdes fri af brætsejlerne, er 
netop et af de 3 områder brætsejlerne benytter pga. vinden, specielt når den er i vest og sydvest. 
Der er i forvejen en begrænset windsurferaktivitet på søen, fuglebestanden går frem og lader ikke 
til at være generet af windsurferne, så hvorfor begrænse aktiviteten? Man foreslår at ændre 
opdelingen og flytte stregen længere sydpå. 
Desværre er det bl.a. i konflikt med et stort fredet område, hvor bl.a. havørnen fra Nejede 
Vesterskov har sin færd. Men ellers henvises til Lynæs, hvor der er ideelle forhold for brætsejlere. 
Hvordan kontrollerer vi, at reglerne overholdes?: Information, skiltning og selvjustits har vist sig at 
være gode virkemidler. Vi får mange henvendelser fra observante brugere af naturen, og vi rykker 
selvfølgelig ud, hvis der er noget at komme efter – og hvis vi får beskeden mens overtrædelserne 
sker. Vi afventer nyt logo og nyt regelsæt før vi igangsætter skiltningen. 
 
Forslaget tages op på næste møde i søbrugerrådet, hvor vi sigter på at kunne få medlemmernes 
endelige tilbagemeldinger, således at et færdigt udkast til regelsæt kan indgå i Nature2000 
handleplanerne. 
 
8. Evt.  
Dato for næste møde medio maj 2011 
 
 
 
Referat: Bianca Lauterbach / Hans Holbech  
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