
 

 

Referat af Søbrugerrådsmøde for Arresø d. 23. april 2013  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Bordet rundt 

3. Orientering fra enheden (bl.a. fugletårn, havnen på Arrenæs) 

4. Zonering for friluftslivet 

5. Bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø med tilhørende 

miljøvurdering og konsekvensvurdering fra DCE 

6. evt. 
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Danmarks Fiskeriundersøgelser Søren Berg 
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1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2 Bordet Rundt 

Lisette: Hillerød Kommune har en Naturkvalitetsplan til høring til 6. maj. Den 

dækker også naturen ud over Natura2000 områderne 

Ole Santon: Arresø Sejlklub har nu udvidet med en kajakklub ”Arresø Kajakklub”. 

Den har 20 medlemmer (som er det besluttede max. antal)+ nogle på venteliste 
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Ejvind: Forbundet har sammen med bl.a. DN, WWF og GreenPeace kørt en 

kampagne : ”Stop for ålefiskeriet” 

Rune: En gruppe interesserede har startet et græsningslaug på Arrenæs på arealer 

forpagtet af Naturstyrelsen 

Erik: Sandet er færdigkloakeret. De sidste grundejere skal slutte sig til i år. 

 

3 Orientering fra enheden 

Der har i foråret været foretaget en bævertælling. Knap 50 frivillige var ude 2 

aftener og 2 morgener fordelt rundt i Arresøens opland. Der blev set 10 – 15 

forskellige bævere, herunder en unge ved Sophienborg i Hillerød. Øvrige 

lokaliteter med bæver er Pøleå, Dronningholm, Ellemosen, Ågabet, Kanalen bag 

gymnasiet. 

Ole Santon fortalte at de havde set et fældet træ på Ree Golf 

 

Naturstyrelsen har med Halsnæs Kommune magelagt Arresødalparken med 

Krudtværksmuseet 

 

Nationalparken forsøger borgmestrene og landbruget mm, om de ved tæt dialog 

med køkkenbordsmøder med de enkelte lodsejere kan nå til enighed om en 

afgrænsning af en kommende nationalpark. Et forslag vil ligge klar i 2014. 

 

Et nyt græsningslaug på Naturstyrelsens areal bag Dronningholm Mose  (som 

omtalt af Rune) har 40 medlemmer. Der er tale om sommergræsning, køerne 

sættes i år ud d. 9. maj. Naturstyrelsen betaler hegnet, som lauget opsætter og 

vedligeholder.  

 

Naturstyrelsen har udlejet 2 jagtarealer på Arrenæs, da de ikke som hovedparten 

af enhedens øvrige arealer er med i civillisteloven ( jagten tilhører kongehuset). 

Arealerne har været i udbud, og det er lokale lodsejere der har vundet udbuddet. 

 

De sidste rester fra forsøgene med vandinfiltration er netop gravet op af Arresø. 

Herefter skulle alt være reetableret. 

 

Enheden vil i maj-juni nedsætte en arbejdsgruppe m.h.p. at finde en fremtidig 

udformning og administration af havnen på Arrenæs. Der er kontakt til flere som 

gerne vil deltage i arbejdet: lokal grundejerforening, spejdercentret, Arresøfarten, 

Halsnæs Kommune, Friluftsrådet og Frederiksværk Ro- og kajakklub. 

En del af havnearealet er udlejet de næste 2-3 måneder til DHI til nogle filterforsøg 

i forbindelse med rensning af ballastvand 

Ole Santon: Arresø Sejlklub vil gerne deltage 

Ejvind: Lystfiskerne har fået mulighed for at benytte Ramløse Havn og er derfor 

p.t.  ikke interesseret i at være med 

 

Erhvervsfiskeriet har i 2012 ikke været så ringe endda: 

År Ål Sandart Gedde Aborre Brasen 

2009 5.592 4.612 340 2.021 835 

2010 5.112 1.418 322 3.349 632 

2011 5.352 20.068 564 4.653 117 

2012 5.810 21.010 578 5.330  
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Der har været fremgang for sandart og aborre. 

Faldet i udbytte af brasen skyldes ikke nedgang i bestanden, men manglende 

afsætningsmuligheder. 

 

Arresøfarten ser frem til et godt år. De har fået et flot ny renoveret anløbssted i 

Kanalen, Frederikke vil i kortere perioder blive parkeret i Kanalen ved 

Arresøfiskeriet, så der ikke skal sejles tomgang til havnen. Såfremt Arresøfarten 

kan finde en sponsor og vil stå for vedligeholdelsen, vil enheden lægge areal til et 

madpakkehus ved anløbsstedet ved Kanalen. 

 

Det har været op ad bakke at få bygget et fugletårn på Hougårds Pynt. Naboerne 

har været i mod en opførelse af fugletårn, og er lykkedes med at forhindre det. En 

skelforretning har afgjort at tårnet ville blive opført på Naturstyrelsens ejendom 

(naboerne påstod at de ejede arealet) og at man som gående og cyklende lovligt 

ville kunne komme til stedet.  Adgangen de sidste 40 meter skulle ske ad en privat 

vej. Naturstyrelsen har benyttet vejen i forbindelse med rørhøst og oparbejdning af 

rørene siden 1985, men den kørsel en entreprenør, som skal bygge fugletårnet, 

foretager er en anden anvendelse end rørhøsten, hvorfor lodsejeren forbød denne. 

Vi vil nu opføre et tilsvarende fugletårn på vores fåregræssede areal længere inde 

på Hougårds Pynt tættere på Annisse. 

 

Ole gennemgik kort baggrund og indhold i de nye Natura2000 pleje- og 

handleplaner, se vedhæftede PowerPoint. 

Hillerød Kommune søger nu NaturErhvervstyrelsen om til skud til 

forundersøgelser (og senere realisering) af et større projekt omkring hydrologien i 

Ll. Lyngby mose. Projekter der både omfatter stats- og private arealer, bygger på 

det arbejde, der er startet lokalt gennem landboforeningen med ”Grønne 

alliancer”. 

 

4 Zonering for friluftslivet 

Ole gennemgik principperne for styrelsens Friluftszonering, hvor alle arealer med 

offentlig adgang opdeles i 3 zoner: facilitetszone, friluftszone og stillezone. 

Enheden arbejder p.t. på en 15-årig driftsplan for enhedens arealer. 

Friluftszoneringen indgår som en integreret del af driftsplanlægningen, og 

enhedens forslag til zonering vil blive behandlet på brugerrådsmøde d. 4. juni 
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2013. Den endelige driftsplan ventes herefter at komme i offentlig høring over 

sommeren. 

Enhedens forslag til friluftszonering for Arresø blev herefter gennemgået. De 
eksisterende havne, fugletårne og større broer udlægges som facilitetszone. Den 
øvrige sø er friluftszone. 
Arealerne med adgangsforbud i Ll. Lyngby Mose indgår ikke i friluftszoneringen. 
Den øvrige del af fredningen udlægges som stillezone. 
Det nyeste udkast vedlægges referatet. 

Rune: Auderød skov er udlagt som stillezone, betyder det at tidligere tiders 
bueskydningsarrangementer ikke kan gentages her. 
Svar: Ja, de vil blive henvist til andre arealer 

Troels: Spejderne benytter lejlighedsvist Auderød skov til løb, kan dette fortsætte? 

Svar: Det afhænger af arten. Anmeldelsesløb (Orienteringsløb under 150 
deltagere) kan godt foretages i stilleskov. Anden ansøgningspligtig øvelsesaktivitet 
vil blive henvist til andre skove udenfor stillezonerne. 

OAK: Er magasinet dødt som besøgscenter? 
Svar: Vi har ingen aktuelle planer om aktiviteter her. 

Arresø Sejlklub oplyste at man efter forudgående henvendelse godt kunne få lov at 
overnatte primitivt på deres areal og få adgang til toiletter. 

Preben: Man vil også kunne få lov at telte på en del private arealer, hvis blot man 
spørger først. 

Erik: Vigtigt at havne og broer er med som aktivitetszone; men burde store dele af 
Arresø ikke udlægges som stillezone i stedet for friluftszone.. 

5 Bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø med tilhørende 
miljøvurdering og konsekvensvurdering fra DCE 

Ole indledte med at fortælle at styrelsen siden sidste møde havde besluttet at 
færdselsreglerne skulle udformes som en egentlig bekendtgørelse. Styrelsens 
jurister havde herefter lavet det udsendte udkast til bekendtgørelse på grundlag af 
de regler som var blevet forelagt på sidste søbrugerrådsmøde. Ole havde herefter 
lavet den udsendte miljøvurdering af reglerne og fået dem vurderet hos DCE. Det 
havde været en større opgave end forventet, da vi skiltes sidste år. 

Herefter blev der bedt om kommentarer til forslaget. 

Ole Santon: Vi kunne ønske større frihed, men bakker op hvis det bliver som 
forelagt. 

Peter fortalte at han var næstformand i Gribskov Kommunes idræts- og 
kulturudvalg. Her opfattede man forslaget som en gevinst for både naturen og for 
søen som helhed. 

Stig: Mener at søværnets aktiviteter er overdrevet, og satte spørgsmålstegn ved om 
det er realistisk at håndhæve reglerne. Henviste til at DOF er kommet med et 
forslag i 2010, til hvordan de mener færdslen bør være. 

Preben: Flot arbejde. Landmændene er indstillet på at afgive råderet, men vil ikke 
kunne acceptere en beskyttelseszone på mere end 50 meter, da de så vil miste 
herlighedsværdi. 
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Kim: Ros, der kan altid findes hår i suppen, men mener det er et balanceret 
forslag. 
Er betænkelig ved forbuddet over reklamer større end 50x50 cm, da der står 
”Fiskeringen” på alle deres både, og det er længere end 50 cm. 
Dorthe: Oplyser at der er forskel på tilhørsmærkning og reklamer 

Erik:  

2 større søer (Furesø og Farum Sø) har bekendtgørelser fra 2006, hvor Natura 

2000 udpegningen også indgår i formålsparagraffen; mener dette også bør gælde 

bekendtgørelsen for Arresø. Furesø har et ”aktivt friluftsliv” som formål og har 

tilladelse til ca 400 motorbåde. Farum Sø har et ”stille friluftsliv” som formål og 

ingen motorbåde. Arresø bør være til stille friluftsliv. 

Betyder landgangssted at man må optage og isætte både her? 

Svar: ja, hvis det er praktisk muligt 

Der er gul signatur på kortet på private arealer, må ejeren ikke færdes her? 

Svar: Det er korrekt, at der ved Ryengen er private arealer der går ud i søen. 

Bekendtgørelsen gælder kun for de statsejede matrikler. 

Herudover en række gode konkrete kommentarer og spørgsmål som efterfølgende 

er sendt til enheden. 

Rune K spurgte om §6, stk. 2 betød, at man ikke må sætte en kano i vandet fra 
egen grund ? 

Sten: Kitesurfere er gode til selvjustits, der bør være plads til dem også. 
Svar: Søbrugerrådet har tidligere diskuteret dette, og der var dengang bred 
enighed om at forbyde kitesurfing på hele søen af hensyn til fuglelivet. Der har 
aldrig været tradition for kitesurfing på søen. 

Erik: Bekendtgørelsen er opdelt i selve bekendtgørelsen som skal underskrives, og 
en række bilag som løbende kan laves om. Der er meget tekst i bilagene, som burde 
stå i selve bekendtgørelsen. JBC: Det er korrekt, men dette vil ske i god dialog med 
brugerråd og brugere. 
Erik: Gælder betalingsregler også for gamle broer? 
Svar: Vi er indstillet på at indgå aftaler med alle broejere. 

OAK: DN har behandlet udkastet og finder at det er et rigtig godt stykke arbejde. 

Santon spurgte til brostørrelser og udformning – med udgangspunkt i, at 
grundejerforeningens bro har brohoved. Er der uoverensstemmelse mellem bilag 5 
og bekendtgørelsens tekst om udformning af broer, når det gælder eksisterende 
broer ? 
Svar: Vi vil se på om der skal opblødes i teksten, som er taget fra Esrum Sø og fra 
Hillerød Kommunes generelle retningslinjer. 

Ejvind: Ros til forslaget – om end det er blevet snørklet ved at have været hos 
juristerne. Forstår ikke betænkelighederne fra DOF. Der er regler på Esrum sø som 
fungerer godt. Gør opmærksom på at der er motorforbud i april og maj. 

Stig: Det er DOF’s opgave at tale fuglenes sag, og her er Arresø udlagt som 
fuglebeskyttelsesområde. Henviser igen til foreningens forslag fra 2010. DOF 
mener ikke, at der skal kunne sejles med motorbåde.  

JBC: Vil ikke resumere alle møderne, det er ærgerligt hvis vi er uenige om 
præmisserne. Det har været enhedens ønske at finde en balance. 

Dorthe: Kan støtte op om forslaget. Kan være indstillet på at gå op til 100 meter 
beskyttelseszone på enkelte steder, hvis der alligevel er for lavt til at sejle der. 
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Lise: Foreslår en evaluering efter 3 – 5 år. Vil gerne i dialog med lokale 
observatører om erfaringerne. 

Stig: Mener vi skal få nogle til at følge op på udviklingen. 

Kim: DCE tjener penge på det, mener ikke et ønske om opfølgning skal skrives ind 
i bekendtgørelsen. 

JBC: Der kommer en opfølgning via Natura2000 planerne, som fornys 
regelmæssigt. 

Vi vil nu justere udkastet til bekendtgørelse med de modtagne kommentarer og 
herefter forelægge det for vores direktion. Når de har godkendt det, vil det komme 
i offentlig høring, og forhåbentlig kunne vedtages endeligt i løbet af efteråret. 

6 Evt. 
Preben kom med et ønske til foreningerne om at henstille til medlemmerne om 
ikke at færdes på privatejede arealer i strid med gældende adgangsregler.   

Enighed om at det gør foreningerne også. 

I forsættelse af mødet havde enheden og Arresø sejlklub en samtale om den nye 
kajakklub. Man var blevet opmærksom på, at de nye regler ikke som forventet da 
vi forlod hinanden sidste år, var trådt i kraft inden årsskiftet. Sejlklubben har 
derfor startet kajakklubben i strid med de gældende regler, hvilket man var meget 
kede af. Vi blev enige om at situationen (hvor vi er på vej til at tillade kajaksejlads 
hele året) taget i betragtning, vil enheden give kajakklubben en dispensation til 
fortsat at sejle på Arresø i maj og juni dette år, mod at de kun sejler nord for den 
nye skillelinie. 

 

 

 


