Frederiksborg statsskovdistrikt

9. oktober 2006

Sammenfatning af søbrugerrådsmøde for Arresø fredag 6. oktober 2006
Deltagere:
Danmarks Naturfredningsforening:
Dansk Ornitologisk Forening: Knud Flensted (KF)
Friluftsrådet: William Jacobsen (WJ)
Frederiksværk Turistforening:
Frederiksværk-Hundested Kommune: Mette Vestergaard (MV)
Skævinge Kommune: Afbud fra Ole Roed Jakobsen
Helsinge Kommune: Inger Fogh (IF)
Hillerød Kommune: Jeff Rasmussen (JR)
Arresøgruppen: Ole Ravn Thomsen (OR)
Søværnets Grundskole: Rene Hansen (RH)
Frederiksværk Ro- og Kajakklub:
Arresø Sejlklub: Svend Jensen (SJ)
Erhvervsfisker Tom Nielsen: ikke mødt
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen: Peter Jørgensen (PJ)
Danmarks Fiskeriundersøgelser: Afbud
Ferskvandsbiologisk Laboratorium: Kirsten Kristoffersen
DGI i Frederiksborg Amt: Rune Kargo (RK)
Nordsjællands Landboforening: Preben Birch (PB)
KFUM-spejderne Arresøcentret: Afbud
Danmarks Sportsfiskerforbund: Ejvind Hartmund (EH)
Dansk Kano- og Kajakforbund: Jørn Mathisen (JM)
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen (JBC), Ole Andersen (JOA),
Hans Holbech (HHO)
1. Præsentation og sammensætning af søbrugerrådet
JBC bød velkommen til det nyoprettede nye søbrugerråd.
Der blev indledt med en kort præsentationsrunde.
Sammensætningen af søbrugerrådet har været drøftet i distriktets brugerråd. Efterfølgende er
indbydelser sendt til myndigheder og organisationernes hovedkontorer. De fleste har udpeget
medlem til søbrugerrådet, men nogle få har endnu ikke meldt tilbage.
Distriktet har fået en henvendelse fra Danmarks Jægerforbund, som ikke blev inviteret, da der
ikke drives jagt på søen.
Der var enighed om at tilbyde Jægerforbundet en plads i søbrugerrådet, da brugen af søen kan
have indflydelse på jagt på naboarealerne – og omvendt.
2. Generelt om skovdistriktet og om Arresø
JBC orienterede om:
- Miljøministeriets organisation – og de ændringer der sker ved årsskiftet.
- Distriktets opgaver, organisation og opgavefordeling.
- Brugerråd (Overordnet brugerråd for hele distriktet samt søbrugerråd for Esrum Sø)
- Baggrunden for at der oprettes et brugerråd for hver af de store søer.
- Øvrige formaliserede samarbejdsfora: Jægerforum, Kronvildtgruppen, Kontaktmøder med
DOF.
se Powerpoint
JOA orienterede om Arresø generelt.
Se Powerpoint

Der blev stillet spørgsmål til udtørring af rørzonen. RK oplyste at rørzonen nærmest bredden
er blevet mere tør.
Der blev stillet spørgsmål til vandstanden den forløbne vinter. OR mente at vandstanden
sidste vinter har været højere end sædvanligt.
JOA kunne oplyse, at distriktet i forbindelse med lukning af afløbet i sommer har konstateret
at vandstandsmålerne ved udløbet på uforklarlig vis er ”sunket” så de viser en højere
vandstand end øvrige målere andre steder i søen.
Stålvalseværket skal bruge vand fra Arresø til køling, så der skal være vand nok til konstant
afløb. I sommer blev vandstanden så lav, at Frederikke havde problemer med at anløbe
Ågabet.
3. Overvågning af Arresøens miljøtilstand, NOVANA og lidt om fremtiden
PJØ gennemgik Arresøs tilstand, jf. Powerpoint.
4. Orientering om status for planerne om nationalpark Kongernes Nordsjælland
JBC orienterede. Udkast til lovforslag om nationalparker er p.t. udsendt til høring. Forslaget
forventes fremsat i Folketinget i efteråret.
JBC nævnet Arrenæsarealerne som eksempel på hvordan fokus skifter: De blev erhvervet med
henblik på at etablere stier – senere skiftede formålet til vandinfiltration – og nu bliver det
måske naturgenopretning som led i nationalpark.
5. Sti omkring Arresø
JOA orienterede om status. Amtets ekspropriationskomite er i øjeblikket i gang med
åstedsforretninger på de strækninger omkring Arresø og Esrum Sø, hvor der ikke har kunnet
opnås enighed med lodsejerne.
6. Auderødlejren
Søværnets brug ophører ved udgangen af 2007.
Lejren er sat til salg – men det er endnu ikke helt klar hvad området og de mange bygninger
vil kunne bruges til. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra ministerier og styrelser, amt og
kommune arbejder med sagen.
RH oplyste at skydebanen nedlægges. Dermed vil sikkerhedszonen med restriktioner for
færdsel og sejlads kunne ophæves.
Skovdistriktet har lagt billet ind på parcellen med havnen.
7. Regler for sejlads på Arresø, herunder brug af elmotorer
JOA gennemgik kort de gældende regler fra 1989. Der er et behov for revision af reglerne.
Søens status som NATURA2000 område gør at ændringer f.eks. lempelse af
færdselsrestriktionerne ikke kan gennemføres før de mulige virkninger på er vurderet nøje.
JM mente, at det gældende forbud med kano og kajak i tiden fra 1. marts til 1. juli er uheldigt.
Hvis man skal have basis for en klub i området, skal det være muligt at sejle hele året.
EH mente, at det er uforsvarligt at sejle ud i robåd for at fiske, da man risikerer ikke at kunne
komme hjem. Oplyste at fiskeri kun sker i perioden 1. maj – 1. november.
KF oplyste at DOF gerne ser på mulighederne for at lempe reglerne så friluftslivet får bedre
muligheder. Ser gerne en zonering, da nogle områder er mindre sårbare end andre. Der bør
kun være stille sejlads, evt. ved brug af elmotorer. Mener at forbudet mod kano og kajak
gælder i en periode hvor færdsel er mindre skadelig. Det er mere skadeligt at opskræmme
rastende fugle efterår og vinter.
RK mente at kajaksejlads i foråret kun generer gråænder og lappedykkere. Ønsker derfor
forbudet mod kano og kajak ændret, problemerne i forhold til fuglene er efterår og vinter..
Stille sejlads må have fortrin for motorsejlads.

PB oplyste at lodsejere omkring søen ønsker mulighed for sejlads med elmotor.
WJ oplyste at Sejlklubbens motorbåd i Esrum Sø kun bruges ca. 15 gange pr. år. Men det var
vigtigt at have den af hensyn til sikkerheden og udsætning af bøjer m.m.. Ledsagebåd kan
være nødvendig i blæsevejr.
SJ oplyste at klubben ikke er interesseret i motorbåde, kun brug af elmotor så også ældre kan
komme på søen.
OR – var som lodsejer ikke meget for mere sejlads med motorer. Tvivlede på at alle
grupper/foreninger nødvendigvis skal have følgebåd. Man kunne måske deles om en
motorbåd.
RK: DGI mener det er ”pjat” at kræve motoriseret følgebåd til kano- og kajakture.
Mener at det vigtigste er at få ophævet kano-kajak forbudet.
WJ gjorde opmærksom på at zonering i praksis vil lukke store dele af søen for kano- og
kajaksejlads. Vigtigt at man afhængigt af vejret kan vælge hvor og i hvilken retning man
sejler, så man ikke ”lukkes inde” ved bestemte vindretninger. Kajakker må højst sejle 300
meter fra land.
RK tilføjede at det også er vigtigt at kunne sejle fra lejrplads til lejrplads.
PB gjorde opmærksom på, at nabolodsejere nok ville blive kede af det, hvis de kom til at
ligge i en sejladsfri zone.
EH vil godt holde sig ude af beskyttelseszoner under forudsætning af tilladelse til brug af
elmotorer.
8. Adgangsforhold til søen, herunder broer
JOA gennemgik placering af eksisterende broer og havne. Og gældende regler for
nyetablering af broer m.v.
RK gjorde opmærksom på at der i den tidligere skovfogeds tid stiltiende er accepteret en del
anlæg – og at en opstramning derfor nok skal indledes med en registrering/opsamling på
eksisterende private anlæg.
Det blev foreslået at distriktet, når der gives tilladelse til broer også får lavet en aftale om,
hvad broen må bruges til – og hvem der må bruge den.
MV gjorde opmærksom på at broer specielt i rørzonerne også er af betydning, når man går
eller cykler, så man komme ud og se søen. Ønsker broen ved Dunke bibeholdt.
9. Forslag til fremtidige drøftelser i søbrugerrådet
Der fremkom følgende forslag til emner til kommende møder:
JR - Den kommunale planlægning omkring søen (jf. dagsordenens pkt. 3.)
WJ - Sejlads- og adgangsforhold (Hvornår kan man begynde med en kano- og kajakklub)
PB – Kloakering i det åbne land
RK – Distriktets politik m.h.t. græsning i rørzonen (KF supplerede at DOF gerne ser græsning
i rørzonen.)
Der var enighed om i rimelig tid før kommende møder, at udsende foreløbig dagsorden som
medlemmerne så kan supplere inden endelig dagsorden udsendes.
Procedure for oplæg til ændring af regler for søen blev drøftet. Formentlig kan DMU vurdere
virkningerne.
KF mente det vil være hensigtsmæssigt at brugerrådet når til enighed om ønsker, inden
distriktet beder DMU om vurdering.

10. Meddelelser
Bævere. I nationalparksammenhæng har der vist sig stor interesse for at få udsat bævere i
Arresøsystemet.

JBC oplyste, at distriktet netop har fået en henvendelse fra Helsinge Kommune med
opfordring til genoptagelse af planerne om bæverudsætning.
PB gjorde opmærksom på at der skal være mulighed for at nedbryde eventuelle dæmninger
der medfører væsentlige gener.
KF oplyste at DOF er mod udsætning af fugle, men gerne ser udsætning af bæver.
Generelt var der positiv indstilling til at tage sagen op igen.
11. Eventuelt
OR forlystede med en skrøne om algeplagens oprindelse: Det forlyder at den pågældende
grønalge blev indført til Slotssøen i Hillerød på foranledning af Christian IV, der gerne ville
have grønt vand om Frederiksborg Slots røde mure. Derfra skulle algen have bredt sig ned ad
Pøleå…
12. Kommende møder
Der var enighed om at møder hvert ½ år vil være passende. Næste møde vinter/forår 2007.
Møderne kan som dette første møde lægges fredag eftermiddag, men må ikke slutte senere
end kl. 16.

