Frederiksborg statsskovdistrikt

26. juni 2007

Sammenfatning af brugerrådsmøde for Arresø fredag 22. juni 2007
Deltagere:
Danmarks Naturfredningsforening: O.A.K. Nielsen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Ejvind Hartmund
Fiskeringen: Preben Meyer
Dansk Ornitologisk Forening: Johannes Bang
Arresøgruppen: Svend Erik Larsen
Søværnets Grundskole: ikke mødt
Arresø Sejlklub: ikke mødt
Friluftsrådet: William Jacobsen
Miljøcenter Roskilde: ikke mødt
Danmarks Fiskeriundersøgelser: ikke mødt
Danmarks Jægerforbund: Hans Skov
Ferskvandsbiologisk Laboratorium:
Nordsjællands Landboforening: Preben Birch
KFUM-spejderne Arresøcentret: Troels Duhn
Dansk Kano- og Kajakforbund: Jørn Mathisen
Frederiksværk-Hundested Kommune: Jakob Lausen
Hillerød Kommune: Kristian Søgaard
Gribskov Kommune: Inger Fogh
DGI i Frederiksborg Amt: Rune Kargo
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen, Ole Andersen, Hans Holbech,
Flemming Olsen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt med følgende bemærkning til pkt. 7:
Formuleringen ”at fiskeri kun sker i perioden 1. maj – 1. november” er for kategorisk. I
praksis fiskes der næsten året rundt.
2. Orientering om status for planerne om nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparkloven er vedtaget. Miljøministeren kan nu udpege områder, hvor der kan oprettes
nationalparker. Punktet var sat på dagsordnen i forventning om, at Danmarks første
nationalpark – eller nationalparkområder netop ville være blevet udpeget. Det er imidlertid
ikke sket på grund af manglende politisk enighed.. Men det forventes at der udpeges 3
områder i år – heraf 1 før sommerferien.
Parkerne kan ikke oprettes uden samtykke fra de berørte kommuner.
JBC orienterede om lovens indhold, nationalparkernes opbygning og finansiering.
3. Orientering om stiprojektet omkring Arresø
JOA gennemgik baggrunden: Amtsrådet har på møde d. 14. december 2006 besluttet at
stiprojektet skal gennemføres, herunder at der kan eksproprieres de nødvendige strækninger
til stien.
Efter amtets nedlæggelse er arbejdet med stien overgået til Skov- og Naturstyrelsen.
Det er ikke alle lodsejere, der synes om ideen, så der er klaget og anket til Vejdirektoratet, til
Fredningsnævnet, til Naturklagenævnet og til taksationskommissionen.
Der ligger dog også en del frivillige aftaler. Det vil derfor allerede nu være muligt at anlægge
visse strækninger. Generelt vil distriktet dog vente til klagesagerne er afsluttet, så der kan
anlægges sammenhængende strækninger.
Der er også et par problematiske strækninger, hvor stiforløbet sker ad almindelig vej. Det må
her være op til kommunerne at finde en bedre løsning.

4. Orientering om opfyldningen ved Sandbjerggård
JOA orienterede: Ud for Sandbjerggård har en tidligere ejer over en længere årrække
deponeret (og ladet andre deponere) fyld på søbredden, der på den måde er vokset et godt
stykke ud i søen.
Efter at gården har skiftet ejer har distriktet været inde i en langvarig forhandling med den
nye ejer om oprensning af de opfyldte arealer, herunder hvem der skulle betale og skellets
placering.
Det ser nu ud til at det er lykkedes at aftale et kompromis (hvor distriktet afstår en bræmme at
det opfyldte areal til lodsejeren – og parterne bekoster egen oprydning på eget areal.)
5. Natura2000 arbejdet
JBC orienterede: Registreringen af Natura2000 områderne og analysearbejdet er netop
afsluttet, dog er der et lille efterslæb for privatejede skovarealer, der ikke er fredskov.
Idéfasen, som løber frem til 22. december 2007, er netop sat i gang d. 22. juni.
Basisanalyser og baggrundsmateriale kan findes på hjemmesiden www.vandognatur.dk , hvor
der også er mulighed for at fremkomme med ideer til naturplanerne.
Planerne skal så udarbejdes i løbet af 2008.
Handlingsplaner for lysåbne, private arealer udarbejdes af kommunerne
Handlingsplaner for statsskovene udarbejdes af Skov- og Naturstyrelsen
Handlingsplaner for private skovarealer udarbejdes af Miljøcentrene.
For Arresø er det endnu ikke afklaret om opgaven omkring benyttelsen ligger hos
kommunerne, hos Miljøcentrene eller hos Skov- og Naturstyrelsen.
Endnu er det ikke helt klart, hvordan handlingsplanerne skal udformes og hvor detaljerede de
skal være.
6. Distriktets indsats vedr. Vandrammedirektivet
JB mente at det er vigtigt, at Arresø bliver renere = at der kommer udtalelser om, at det vand,
der tilføres søen, renses bedre. Samt ønskede en generel opprioritering af naturen i området.
Der kom ønske om strammere regulering af erhvervsfiskeriet.
RK ønskede stop for al kunstgødskning på statens arealer på Arrenæs.
Lyngby Mose: Distriktet har samarbejdet med amtet om retablering af sø i Lyngby Mose.
Indtil nu er der opkøbt ca. 70 ha. Aftalt at en omtale af projektet sættes på dagsordenen for
næste møde.
7. Minkbekæmpelse
Vildtlevende mink har udviklet sig til et alvorligt problem for den hjemmehørende fauna i
Nordsjælland. F.eks. er ynglende edderfugle nu forsvundet fra Roskilde Fjord.
Minken har ingen naturlige fjender her. Skov- og Naturstyrelsen er derfor gået ind med en
minkbekæmpelseskampagne. Formålet er enkelt – at fange flest mulige mink.
Der er udgivet en plakat og tre foldere med oplysninger.
Distriktet tilbyder at udlåne fælder. Fælder skal tilses mindst 2 gange i døgnet.
For at lette arbejdet er der udviklet en fældetype, der sender SMS, hvis der går noget i fælden
(og også 2 gange i døgnet sender kontrolbesked, hvis fælden ikke er klappet.). Denne
fældetype er dog (endnu?) ikke til udlån.
8. Søværnets Grundskole
Søværnets aktiviteter ophører ved årets udgang. Forsvarsministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
og Frederiksværk-Hundested Kommune er i gang med at udarbejde forslag til
landsplandirektiv for den fremtidige anvendelse af arealet.

Forsvarets mål er, at salg af areal og bygninger skal indbringe flest mulige penge. Der er
enighed om, at området ikke skal omdannes til byudvikling, men måske feriecenter,
kursusvirksomhed, undervisning.
RK spurgte om skydebanen nedlægges.
Det er endnu ikke afklaret. Der er både ønsker om at få den fjernet – og ønsker om mere civil
skydebanekapacitet i Nordsjælland.
Distriktet påregner at overtage den nordlige parcel med havnen. Hensigten er at flytte
aktiviteterne fra Ågabet.
9. Sejlads og adgangsforhold
Kano og Kajaksejlads:
Distriktet har modtaget en del bidrag, som er udsendt med mødeindkaldelsen.
Det må konstateres at synspunkterne i disse indlæg virker mindre kompromissøgende, end der
blev giver udtryk for på sidste brugerrådsmøde.
PB – Lodsejerne langs søen ønsker ret til at sejle på søen fra deres ejendom (ikke
nødvendigvis med motor).
JM – henviste til at Knud Flensted på sidste møde gav udtryk for, at kano- og kajaksejlads
ikke generer væsentligt om foråret. Uden mulighed for dette er der ikke basis for at lave en
klub på søen.
JB - støttede ideen om oprettelse af zoner, som i givet fald i foråret skal friholdes for al
sejlads. Ønsker ikke sejlads med motorer.
Om efteråret er trækfuglene mere følsomme – og de skifter opholdssted efter vindforholdene
– derfor er det ikke muligt at lave effektive faste frizoner.
RK – støtter muligheden for kano- og kajaksejlads, men mener ikke der bør tillades
motorsejlads. Med motor vil fiskerne trolle over hele søen året igennem – hvilket vil give
mere forstyrrelse.
OAKN – DN går ind for at naturen også skal kunne opleves. Så OK for K&K sejlads, hvis der
etableres sejladsfrie zoner/vige.
JM – er ikke tilhænger af zoner. Ser hellere et afstandskrav på f.eks. minimum 100 meter fra
bredden. Det er hårdt at ro/padle på meget lavt vand, hvilket vil hjælpe til at afstanden
respekteres. Frizoner vil kollidere med kravet om at kano/kajak-klubmedlemmer højst må
sejle 300 m fra land.
WJ – kunne tilslutte sig afstandsmodellen.
JL – anførte at ændring af reglerne for færdsel på søen bør afvente forvaltningsplanen – også
selvom brugerrådet og distriktet evt. kan blive enige inden.
JB – så ingen grund til at vente 3 år, hvis der forinden var en løsning der ikke skader
fuglelivet.
WJ – var enig i at en ændring ikke skal forhales, hvis der i øvrigt er enighed om denne
PB – lodsejerne skal have ret til at sejle ud fra deres parcel – også hvis parcellen evt. ligger i
en beskyttelseszone.
JBC – distriktet vil forsøge at komme med et oplæg til videre drøftelse på mødet i efteråret.
Bådmotorer:
PM - mente at elmotorer forstyrrer mindre end andre fremdriftsmuligheder. Arresø er stor og
det kan være vanskeligt at ro hjem, hvis man er sejlet langt væk og vejret bliver dårligt. Fisker
alligevel ikke i bredzonen.
RK – trolling på de dybere områder falder sammen med trækfuglenes rasteområder, så nej til
motorsejlads.
PM – mente omvendt at forstyrrelsen fra fiskeri vil være minimal.
JL – oplyste at kommunen ikke er tilhænger af motorsejlads på Arresø for nuværende.
Henviser til at afvente forvaltningsplanen – ikke mindst a.h.t. til det juridiske aspekt i
ændringen af bekendtgørelsen.

JB – bakker op om at ændringer skal afvente forvaltningsplanen
10. Eventuelt
Bæverudsætning:
Henvendelsen fra Helsinge Kommune blev videresendt til amtet, som nåede at foretage
sagsbehandlingen. Amtet var indstillet på at anbefalede udsætning, men overlod beslutningen
til de berørte kommuner. Gribskov, Hillerød og Halsnæs Kommuner vil derfor snart få en
officiel henvendelse fra distriktet.
PB – landbruget kan stadig gå ind for udsætning – under forudsætning af, at meget generende
opdæmninger vil kunne fjernes hurtigt og at der senere bliver jagt på dem.
11. Kommende møder
Distriktet foreslår 8. november kl 13-15
ref. HHO + JOA

