
DOF, Johannes Bang. Brev af 18. sept. 2005 med kortbilag 
Ikke vedhæftet 



DOF Caretakere for Arresø v. Ivan Abramowitz 11.6. 2010 
Frederiksborg Statsskovdistrikt 
v. Skovrider Jens Bjerregård Christensen 
 
 
Søbrugerrådet for Arresø 
 
 
Vedr. eventuel ændring af ”Regler for færdsel på Arresø.”  
I flg. referat af 6. oktober 2006 vedr. møde i Brugerrådet for Arresø, blev de nugældende regler for 
sejlads på Arresø diskuteret med henblik på en evt. lempelse.  
 
 
Caretakergruppen for Arresø gør hermed opmærksom på, at betingelserne for fugle fouragerende og 
rastende på og ved Arresø p.t. er under forbedringer, da amt og stat, via vidtgående 
restaureringstiltag, har arbejdet for at søen opnår en vandkvalitet, så bl.a. udbredelsen af 
undervandsplanter forøges væsentligt i forhold til 1985. Sigtedybden er jf. Frederiksborg Amts 
overvågningsrapporter i den forbindelse gradvist øget gennem de seneste år. Målsætningen for 
Arresø er, at søen på sigt kan rumme et alsidigt dyre- og planteliv. Dette stemmer tillige overens 
med udpegningen af Arresø som fuglebeskyttelsesområde, som sikrer søens egenskab som raste- og 
fourageringområde for fugle.  
 
Fuglelivet omfatter fiskeædende fugle såsom rastende St. Skallesluger, Ll. Skallesluger, Fiskeørn, 
Fjordterne, Fiskehejre og ynglende Toppet Lappedykker, Blishøns og Gråand. Isfugl yngler i 
Kanalen og sandsynligt også på Arrenæs. De senere år er arter af vandfugle rapporteret i et større 
antal end hidtil: Knopsvaner, Skeænder, Taffelænder, Hvinænder, Troldænder og Bjergænder.  
 
Antallet af fugle og fuglearter øges således allerede i takt med den bedre vandkvalitet. Da Arresø er 
en udpræget lavvandet sø omkranset af bl.a. eng og mose, vil et stort antal fugle kunne få glæde af 
uforstyrret at kunne fouragere på den stadig større mængde undervandsplanter.  
 
Nordsjælland rummer 3 større søer. På de 2 dybe søer (Esrum og Furesø) er der mulighed for at 
sejlads året rundt med begrænset motorkraft.  
 
I Arresø har man derimod i mange år fastholdt et, efter vores opfattelse, fornuftigt forbud mod 
sejlads i fuglenes yngle- og fældningstid.  
 
Udvides mulighederne for sejlads, evt. ved at fredningstiden ophører eller begrænses, vil 
forstyrrelses-potentialet for de rastende og fouragerende fugle på søen øges tilsvarende. Dette vil i 
værste fald modvirke den positive udvikling fuglebeskyttelsesområdet Arresø ellers var inde i.  
 
Sejlads med motor vil uden tvivl markant øge forstyrrelsen af fuglelivet.  Det anbefales i den 
forbindelse at brugerrådet samt statsskovdirstriktet kaster et blik på Danmarks Miljøundersøgelsers 
fagrapport nr 397: "Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge  Sø".  
 
Rapporten dokumenterer at øget sejlads fra robåd, har en signifikant negativ effekt på antallet af 
rastende troldænder.  
 
Rapporten beskriver et vandområde, der i høj grad kan sammenlignes med Arresø, hvad angår 
beliggenhed, fugle- og fiskebestand samt vandområdets status som internationalt 
naturbeskyttelsesområde.  
 



2 væsentlige omstændigheder adskiller dog Store Kattinge Sø-problematikken fra Arresø-
problematikken: Den øgede sejlads på Store Kattinge Sø foregår uden brug af hjælpemotorer. 
Fiskeri/sejlads er på dele af Store Kattinge Sø tillige forbudt.  
 
Det er svært at se, hvorledes en lempelse af sejladsreglerne ikke vil medføre en øget forstyrrelse. 
Statsskovdistriktet mindes i den forbindelse om, at distriktet som juridisk tilsynsmyndighed er 
forpligtet til at sikre, at der ikke sker forstyrrelser, der vil have betydelige konsekvenser for de 
fuglearter, området er udpeget for i medfør af områdets NATURA2000-status, jf. bekendtgørelse nr. 
782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder.  
 
Vi anmoder derfor om at Søbrugerrådet/Skovdistriktet tager videst muligt hensyn til fuglelivet, når 
og hvis sejladsreglerne skal lempes, og i den forbindelse fastholder et fornuftigt forbud mod 
forstyrrende sejlads . 
 
 
 
 



Grundejerforeningen for Halvøen Arrenæs 18. 7. 2007 
 
 
 
Frederiksborg Statsskovdistrikt 
Skovridder Jens Bjerregaard Christensen 
Ostrupgård 
Gillelejevej 2B 
3230 Græsted                                                                   
                                                               
                                                                                 18.juni 2007. 
Vedr.. Sejladsregler på Arresø 
 
 
Grundejerforeningen for Halvøen Arrenæs har på sin generalforsamling drøftet 
sejladsreglerne på Arresø på baggrund af skovdistriktets planer om  revision af 
reglerne. 
 
Der var enighed om at de nuværende regler har fungeret godt og at begrænsningerne 
for sejlads har taget de nødvendige hensyn til det rige fugleliv. Vi mener ikke der 
generelt set er behov for udvidelse af mulighederne for sejlads, særligt ser vi intet 
behov for tilladelse af motorsejlads Selvom enkelte interesseforeninger ønsker 
udvidet sejlads, mener vi ikke der er dokumenteret et behov for ændringer i reglerne. 
 
Arresø er Natura 2000 område og omfattet af EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og 
habitatsdirektiv. Dermed indgår søen i den ny naturplanlægning for alle Natura 2000 
områder, som miljøministeriet starter 22/6 2007. Det vil være naturligt at afvente de 
handleplaner, som den nye naturplanlægning resulterer i  og som skal sikre at 
forholdene lever op til kravene i EU direktiverne, før der ændres på sejladsreglerne 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Jacobsen 
Formand for grundejerforeningen 
Ravnsbakkevej 31 
3300 Frederiksværk 
47720014 
 



DOF d. 27. okt. 2009 
Miljøcenter Roskilde  
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde    den 27. oktober 2009 
 
Vedrørende ’Regler for færdsel m.v. på Arresø’ samt sejlads på Pøleå, Alsønderup Enge og 
Holløse Bredning 
 
DOF Nordsjælland har på det seneste observeret en stigende sejladsaktivitet på Arresø, Pøleå samt 
Alsønderup Enge, som har haft en særdeles negativ effekt på fuglelivet. Foreningen skal derfor 
venligst tillade sig at fremsende følgende:  
 
Arresø er som bekendt EU-fuglebeskyttelsesområde (SPA 106). Udpegnings-grundlaget udgøres af 
rastende stor skallesluger og fiskeørn samt ynglende rørdrum og rørhøg. Andre arter omfattet af 
EU-fuglebeskyttelsesdirektivets liste 1 som f.eks. isfugl yngler i området, og i 2009 ynglede et par 
havørn for første gang i Nejede Vesterskov ved søens østlige ende. 
 
Hvis man skal gøre sig håb om at opnå en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlagets arter 
og øvrige liste 1 arter i området, er det absolut nødvendigt, at man imødegår den tiltagende 
rekreative belastning af søen og de tilstødende vandløb og vådområder med en tilsvarende justering 
af færdselsreglerne. DOF-Nordsjælland har tidligere gjort opmærksom på dette problem i 
forbindelse med Idefasen til Vand- og naturplanerne i december 2007.  
 
I denne forbindelse anbefalede DOF-Nordsjælland: 
 
 - at det nuværende generelle forbud mod motorbådssejlads på Arresø opretholdes. 
- at det nuværende forbud mod sejlads med kano, kajak og windsurfer i fuglenes yngletid udvides til 
1.3 til 15.7. 
- at der af hensyn til den internationalt betydningsfulde forekomst af stor skallesluger indføres 
forbud mod sejlads i hele søen fra 1.11 til 31.3. 
- at kano og kajaksejlads på Alsønderup Enge bringes til ophør. 
 
 
Desværre ser problemerne ud til at tiltage i omfang: 
 
1. Windsurfing: Der har i den senere tid været flere eksempler på problemer med windsurfing i den 
østlige del af Arresø. Det er lykkedes fra 4 til 7 windsurfere at tømme denne del af søen for rastende 
vandfugle og fiskeørne samt skræmme de ynglende havørne ud af området. Det er velkendt, at 
windsurfing er betydeligt mere forstyrrende end andre former for sejlads 
(http://www.friluftsraadet.dk/files/pdf/SamletRapport.pdf).  Det må konkluderes, at aktiviteterne 
ikke er forenelige med en bevarelse af områdets fugleliv. 
 
2. Kano- og kajaksejlads: Der har jævnligt gennem årene været tilfælde af forstyrrende sejlads 
med kano og kajak på Alsønderup Enge. I den senere tid er situationen tilspidset. Der har været 
flere eksempler på kajakker, der er kommet sejlende fra Arresø op ad Pøleå, og som har skræmt 
samtlige rastende vandfugle og de ynglende havørne bort fra Alsønderup Enge. Dette er selvsagt 
uforeneligt med en bevarelse af områdets fugleliv. Desuden er fuglelivet og ikke mindst havørnene 
til stor glæde for de mange besøgende, der ønsker at nyde en uforstyrret natur. 
 
Tilsvarende har der tidligere været eksempler på forstyrrende kanosejlads foretaget af lokale 
beboere i Holløse Bredning. Også her bør der være sejladsforbud. 
 

http://www.friluftsraadet.dk/files/pdf/SamletRapport.pdf


3. Fiskeri: Der har været problemer med erhvervsfiskeri i form af udlægning af ruser fra motorbåd i 
kanten af rørskoven langs Arrenæs. Aktiviteten har haft forstyrrende effekt på ynglende rørhøge i 
området. Denne form for erhvervsfiskeri bør derfor ikke finde sted. 
 
Det er DOF-Nordsjællands håb, at Miljøcenter Roskilde ud fra et ønske om at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for områdets fugleliv, i videst mulig omfang vil lade de ovenfor anførte 
anbefalinger indgå i arbejdet med Vand- og naturplanerne for området samt ved en kommende 
revision af ’Regler for færdsel m.v. på Arresø’.  
 
DOF-Nordsjælland er klar over, at sejlads på de tilstødende vandløb er reguleret af 
vandløbsregulativerne. Imidlertid har vi fundet det vigtigt at give et samlet billede af 
forstyrrelsernes omfang.  
 
Med venlig hilsen 
På DOF-Nordsjællands vegne 
 
 
 
 
Bjørn Blangsted Henriksen 
Formand 
 
 
 
Kopi til: SNS, Nordsjælland 
 
 



DOF Nordsjælland dateret 18. juni 2010, 1 bilag 
 
      18. juni 2010 
 
Hr. skovrider Jens Bjerregaard Christensen 
SNS Nordsjælland 
 
 
 
Evt. ændring af færdselsregler for Arresø  
 
 
Jeg henviser til DOF/SNS fællesmødet den 18. marts 2010, som var en optakt til en 
forventet dialog i søbrugerrådet til efteråret om eventuel ændring af reglerne for færdsel på 
Arresø. 
 
Spørgsmålet har efterfølgende været grundigt behandlet hos os og konklusionen er, at vi 
ønsker at afvente Natura 2000-planen for Arresø – herunder de bevaringsmålsætninger, 
som fastlægges heri - inden vi tager stilling til et eventuelt nyt regelsæt for Arresø.  
 
Som også tidligere nævnt, vil vi igen påpege, at de bestand-tal der anvendes som basis i 
naturplanerne ikke er tidssvarende som udgangspunkt for planer om gunstig bevarings-
status for udpegningsarterne. Vi har derfor sendt opdaterede tal til beliggenheds-
kommunerne i forbindelse med forhøringsperioden af N2000-planen. Kommunerne har 
videresendt materialet til Miljøcenter Roskilde for at det kan indgå i den videre 
sagsbehandling. Som eksempel vedlægges brevet til Hillerød Kommune.  
 
Hvis Natura 2000-planen for Arresø ikke er offentliggjort inden færdselsreglerne diskuteres 
i brugerrådsmødet, anbefaler DOF Nordsjælland at de nuværende regler opretholdes, dog 
skærpet med et generelt forbud mod brætsejlads.  
 
Det seneste års tid og særlig sidste vinter har vi set betydelig øget brætsejlads, som 
skræmmer mange vandfugle på vingerne og forringer deres mulighed for at raste og 
fouragere i fred. Vi ser derfor meget gerne at SNS indskærper regler og forbud ved 
skiltning.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bjørn Blangsted Henriksen 
Formand 
DOF Nordsjælland 
 
Bilag: 
Vedr: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby 
Mose. Natura 2000-område nr. 134. Habitatområde H118.  
Fuglebeskyttelsesområde F106  
 
DOF-Nordsjælland skal hermed tillade sig at fremsende supplerende oplysninger til 
indsatsprogrammets generelle retningslinjer, jvf. forslagets side 25, punkt 1.4 og 1.5. 
 



I forslagets retningslinier for arterne stor skallesluger, fiskeørn og rørhøg anføres kriterier på hhv. 
mindst 2600 rastende individer, mindst 3 rastende individer og mindst 3 ynglepar. Dette er 
imidlertid ikke i overensstemmelse med den eksisterende naturtilstand, idet antallet af rastende og 
ynglende fugle i de senere år har ligget væsentligt over de nævnte minimumskriterier. 
I tabellen nedenfor er anført status for udpegningsgrundlagets arter i de senere år: 
 
År Rørdrum 

Ynglepar 
Rørhøg 
Ynglepar 

St. Skallesluger 
Rastende 

Fiskeørn 
Rastende 

2004 - - 3000 - 
2005 - - 2950 - 
2006 1 5 4500 4 
2007 4-5 3-7 2000 3 
2008 3 5-7 4200 2 
2009 2 10 5950 7 

‐ Uoplyst. Optællingerne er foretaget af Caretakergruppen/DOF for Arresø og kan i øvrigt findes på 
DOF-basen. 

Hvis man ønsker at bevare den eksisterende naturtilstand og sikre gunstig bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlagets arter, er man derfor nødt til at justere retningslinjerne i indsatsprogrammet, 
således at de stemmer overens med fuglebestandenes nuværende størrelse. Antallet af hhv. rastende 
og ynglende fugle i de foreslåede retningslinjer er således for lavt og bør øges, svarende til det i 
tabellen anførte. 

DOF-Nordsjælland skal hermed opfordre Hillerød Kommune til, at inddrage ovenstående materiale 
i svaret til Miljøcenter Roskilde ifm. forhøringsperioden således, at indsatsprogrammets ændres i 
overensstemmelse hermed. 
 
DOF-Nordsjælland den 4. marts 2010.  

 
 
 



Dansk Sejlunion 2 filer modtaget 6.9. 2010 
 

l  



 
 



Rune Kargo til Grønt Råd i Halsnæs, mail af 15. 4. 2010 
Sejladsregler på Arresø. 
Efter at søværnet har forladt Auderød-lejren og skydebanen, mener mange at lidt mere rekreativ 
benyttelse kan tillades, uden det vil påvirker udpegningsarterne negativt. 
Grønt råd anbefaler følgende ændringer til færdselsreglementet for Arresø: 

1. Man ændrer de regler, der sigter mod at beskytte de fugle der yngler i rørskov ,  således at kano og 
kajakker tillades hele året, men at det gælder for alle fartøjer, at der i yngletiden ikke må sejles 
parallelt med kysten nærmere end 100 meter fra rørskov. 

2.  Man skal forsat være meget restriktiv med tilladelse til brug af forbrændingsmotor (kun fiskeren, 
sejlklubben og SNS) men tillade brug af el‐motor der højst kan fremdrive fartøjet med 5 knob. 

Dette vil give mulighed for en række stille brugere kunne få glæde af søen. 
• Fiskerne kan komme ud at trolle. 

• Den gamle farfar kan komme ud at fiske uden at skulle ro hele vejen. 

• De store sejlbåde kan komme hjem på de vindstille aftener. 

• Motionskajaksejleren kan få sin morgentur. 

• Ro‐ og kajakklubber kan etableres.  

Samtidigt vil fuglene inde i rørzonen ikke blive forstyrret, da alle holder afstand. Trollingfiskerne 
vil ikke have rækkevidde til at forstyrre fuglene midt på søen om vinteren og meget få trailerbåde 
ville komme til søen udefra. 
 
---------------------------Den version jeg ville anbefale til beslutning ----------------------------------------
--------------- 
Grønt råd anbefaler følgende ændringer til færdselsreglementet for Arresø: 

1. Man ændrer de regler, der sigter mod at beskytte de fugle der yngler i rørskov ,  således at kano og 
kajakker tillades hele året, men at det gælder for alle fartøjer, at der i yngletiden ikke må sejles 
parallelt med kysten nærmere end 100 meter fra rørskov. 

2. Grønt råd anbefaler at man ikke ændrer reglerne for brug af motor eller højst tillader brug af el‐
motor der kan fremdrive fartøjet med højst 5 knob. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Isfærdsel i Nordsjælland. 

• Grønt råd opfordrer politimesteren til ikke at indskrænke adgangen til naturen for ansvarsbevidste 
voksne. 

• Grønt råd opfordrer kommunen og statskovsvæsnet til at arbejde for at Arresø bliver Danmarks 
bedste is‐legeplads for alle. 

 
 
 
 



Ro- og Kajakklubben i Frederiksværk dateret 21. 1. 2010 
Hanehoved d. 21.01.2010 

Til Søbrugerrådet for Arresø 
 
Ro- og  Kajakklubben i Frederiksværk ønsker hermed, at bidrage rådet med de ønsker og tanker 
klubben har gjort sig med hensyn til, at bruge Arresø i klubregis. 
Klubben ønsker, hvis det er muligt, at blive repræsenteret i rådet. Hvis dette ikke er muligt vil vi 
gerne sende en repræsentant til formidling af dette punkt. 
 
Fra før man havde tanker om fuglebeskyttelse og brugerråd, lå nogle af danmarks OL roere og 
trænede til deres berømmelse i Arresø, lige uden for Ågabet. De havde, og vi har stadig, en dejlig 
plads lige ved Ågabet, hvor vi har robåde liggende fra tidlig forår til sent efterår. 
 
Tiden er løbet fra de stærke OL roere, der trænede flere gange om ugen, i perioder, hver dag. 
Forgangen rosæson har vi haft både i vandet et par gange om ugen. Der er ingen tvivl om, at 
kommende sæson vil byde på yderligere aktivitet på Arresø.  
Tiderne har ændret brugsværdien, idet det ikke længere er de sportslige præstationer, der ligger til 
grund for brugen af Arresø, men i stedet motion og naturoplevelse. Vi vil dog ikke udelukke, at 
klubben tager det sportslige engagement op igen, hvis de rette forhold taler for det. 
 
Med udgangspunkt i traditionerne og bevistheden om, at Ågabet kun ligger med et godt stenkast fra 
roklubbens hovedkvarter, endda med direkte adgang for kajakker via fjorden og kanalen, er det et 
udtrykt ønske fra klubbens medlemmer, at bevare Ågabet, som klubbens udgangspunkt for brugen 
af Arresø.  
Vi forestiller os en fremtid med adgang til de eksisterende bygninger således, at vi kan have robåde 
og kajakker liggende fast deroppe, have klublignende forhold med omklædnings, bade og 
mødefaciliteter, mm. Alternativt, evt. en udbygning af de eksisterende forhold med plads til 4-6 
kajakker og et antal robåde. 
Vandet i Dunkelkrogen, og den øvrige del af denne gren af søen, er ofte et godt alternativ, når 
vejrforholdene er vanskelige på fjorden. 
Vi mener, at klubben skal have tilladelse til sejlads med kajakker hele året, på lige fod med 
robådene. Vi er positivt indstillet overfor, at der stilles restriktive sejladskrav i forbindelse med 
fuglebeskyttelsesområder og sivbræmmen, dog således at restriktioner er ens for alle bådtyper. 
Klubben ser også gerne en udbygning af de eksisterende lejrpladser, Øst for Ramløse havn, Vest for 
Auderød havn og Sydlige Auderød Skov, og gerne nye, med fornuftige anløbsbroer, der bla. kan 
være med til, at sikre, at sejladsen kan foregå uden for sivbræmmen, og direkte fra plads til plads, 
med anløb ved broerne og ikke i siv kanten.  
I den forbindelse bakker klubben op om et forbud mod kommerciel udnyttelse, -kano og kajak 
udlejning mm. 
 
I forbindelse med omtalen af Auderød havn i Halsnæs Posten, tirsdag d. 12.01.2010, kunne havnen 
også være et alternativ til Ågabet. Det betyder dog en noget længere transport af materiel, og stiller 
krav til omklædnings og badefaciliteter, samt til opbevaring af diverse både.  
Placeringen er ideel for kajakkerne, der har en noget større aktionsradius end robådene, men det 
fordrer, at kajakkerne kan få rotilladelse i samme periode som robådene for, at udnytte faciliteterne 
optimalt.  
 
Med venlig hilsen 
Frederiksværk Ro- og Kajakklub 

Bekendtgørelse af lov om vandløb  

   



Hermed bekendtgøres lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 23. juni 2001, med de 
ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 391 af 28. maj 2003, § 17 i lov nr. 442 
af 9. juni 2004 og af § 3 i lov nr. 454 af 9. juni 2004.  

§ 4. Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, er åbne for 
almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for 
vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.  

Stk. 2. Den, der lovligt spærrer for sådan sejlads, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.  

Stk. 3. Vandløbsmyndigheden, jf. § 7, stk. 1 og 2, kan fastsætte begrænsning i sejladsretten og på offentlige vandløb tillade 
sejlads med andre fartøjer end nævnt i stk. 1.  

Stk. 4. Vandløbsmyndigheden kan fastsætte gebyr til vandløbets ved ligehold 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fakta fra Halsnæsposten  tirsdag d. 12. januar 2010: 
 
Søbrugerrådet for Arresø skal være rådgivende for Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland 
vedrørende driften og benyttelsen af  Danmarks største sø Arresø. Skovrideren er formand, og de 
deltagende organisationerer følgende: 
 
Danmarks Naturfredningsforening. 
Dansk Ornitologisk forening. 
Friluftsrådet. 
Danmarks Sportsfiskerforbund. 
Arresø Sejlklub. 
Kommunerne Halsnæs, Gribskov og Hillerød. 
Ejerforeningerne omkring søen. 
Søværnets grundskole. 
Fiskeringen. 
Miljøcenter Roskilde. 
Danmarks Fiskeriundersøgelser. 
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium. 
DGI, Frederiksborg Amt. 
Nordsjællands Landboforening. 
KFUM-spejderne Arresøcentret. 
Dansk Kano- og kajak-forbund. 
Danmarks Jægerforbund. 
 
 



En række mails fra Ivan Abramowitz 
Fra: Ivan Abramowitz [mailto:ivan.abramowitz@gmail.com]  
Sendt: 16. september 2010 17:12 
Til: Christensen, Jens Bjerregaard; 'DOF-Nordsjælland Bestyrelsen'; Henrik Boeg; 'Jørgen Jacobsen'; 
birger.furbo@dofnordsj.dk; 'Johannes Bang' 
Cc: hilleroed@hillerod.dk; åå Gribskov Kommune; halsnaes@halsnaes.dk; asf@nepenthes.dk; 'Wium-
Andersen' 
Emne: Revision af sejladsregler. søbrugerråd 30 sept. 

 For at få et godt beslutningsgrundlag for fremtidig færdsel på Arresø og Pøle å har jeg samlet en 
del om EU Direktiverne, jeg skal henvise til habitatdirektivet Afsn 6. stk 1 og 2. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ivan.abramowitz@gmail.com 
 
Mobil 61362619 
 
                                                                                                       
 
D.16 september 2010 
 
 
 
Kære sagsbehandlere.                                                    D.  2010-09-16 
 
 
Sidste formular om Habitatdirektivet, som jeg har fundet er miljøministeriets svar på EU  klager vedr. 

Habitatets direktivets artikel 6 stk 2.  Jeg har hæftet mig ved at kommunalbestyrelser og skovdistrikter har 

eksplisit pligt til at træffe en afgørelse for at forhindre forringelser og betydelige forstyrrelse (i de udpegede 

områder og overfor udpegede arter.) Sammenholdt med den rapport jeg tidligere har fremsendt om 

flugtafstande og trusler for fuglene er der muligheder for at have et beslutningsgrundlag vedr. sejladsen på 

Arresø. Men desværre mangler der en videnskabelig udredning om fuglelivet i Arresø. DMU har ikke engang 

opserveret tilstedeværelsen af  Rørdrum, Rørhøg, rastende Stor Skallesluger og Fiskeørn. 

Ang. forstyrrelser vedlægger jeg et foto, der viser kanoer, der raster i Havørnenes og andre fugles 

tilholdssted. Der må godt sejles efter de gældende regler lige nu, men det er ikke hensigtsmæssigt at lede 

kano/kajakker op i dette naturfølsomme område. Jeg vil anmode om at få denne trafik stoppet hele året og 

vil henvise til vedh. Skrivelse om Habitats direktivets intention om beskyttelsen af arter. Havørnen yngler nu 

for andet år i Nejede Vesterskov og ses raste og fouragere i Alsønderup Engsø. I øjeblikket kan Havørnene 

ikke får fred i Alsøndeerup Engsø eller på Ll.Lyngby næs (Alten) for sejlende kanoere . Det er ikke i EU 

Direktivernes ånd om at gøre det bedre for de sjældne fugle, der har gæstet Arresø de sidste 20 år.   

mailto:Ivan.abramowitz@gmail.com


 

 
 
 
+ henvisning til litteratur  
+ 



 
Og 
Vedr forstyrrelser af ynglefugle og rastefugle skal jeg henvise til Faglig rapport fra DMU NR. 275, ÅR 1999.: 
 
INDPASNING AF REKREATIVE AKTIVITETER TIL FUGLELIV OG ODDER I SKJERN Å NATURPROJEKT. 
 En biologisk udredning. 
Uddrag af mails: 
 
EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv fastsætter et overordnet mål for 
naturtilstanden: At sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og 
dyre- og planterarter, der har særlig betydning for naturen i EU. 
Det betyder, at hvis forholdene for de omfattede naturtyper og arter er gode, skal disse 
forhold fastholdes, og der må ikke foretages noget, der får negative følger. 
Er forholdene derimod ugunstige for naturtyperne og arterne, skal forholdene forbedres. 
 

 
Fra: Ivan Abramowitz [mailto:ivan.abramowitz@gmail.com]  
Sendt: 9. september 2010 20:55 
Til: Christensen, Jens Bjerregaard 
Emne: VS: anke over forvaltningen i sns nordsjælland 

Kære Jens Bjerregård.  
 
Jeg skal lige gøre opmærksom på at mulighederne i Arresø, kan være en helt anden end øget individuel 
udfoldelser på Fuglebekyttelsesområdet IBA 106. Det passer bedre ind i den klassificering af Arresø både 
med hensyn til en bedre vandkvalitet og udpegningen af området som et internationalt fugleområde. Hvorfor 
ikke fremhæve Arresøens kvaliteter, som en lavvandet ferskvandssø med fuglene som trækplaster? Arresø 
er vindeksponeret og ikke særlig attråværdigt at begive sig ud i med en afstand på 300 m fra rørzonerne, 
som tilstedeværelsen af ynglende rørdrum og rørhøg kræver i beskyttelsesområderne? Søer der sejles på 
har staten flere af, men en fredet og beskyttet sø som Arresø med dens små bioptoper er unikt. 
 
Venlig hilsen 
Ivan abramowitz 

 
Fra: Ivan Abramowitz [mailto:ivan.abramowitz@gmail.com]  
Sendt: 9. september 2010 16:12 
Til: 'asf@nepenthes.dk' 
Cc: 'Wium-Andersen' 
Emne: anke over forvaltningen i sns nordsjælland 
 
Kære Sagsbehandlere. 



Jeg er via Søen Wium Andersen blevet orienteret om, at der arbejdes og undersøges i denne sag vedr. 
hensynet til Arresøens fugleliv kontra ønsket om en lempelse aff gældende sejladsregler. I mine øjne er det 
meget svært at lave zoner på denne sø. Hvem vil føre tilsyn og skiltning vil man ikke. Da skovdistriktet aldrig 
har fået udført fugletællinger på søen? Fremlægger jeg vedh,  Caretakerne under DOF´s udredning af 
antallet af fugle. Skal der lempes bør der foretages en faglig og saglig vurdering samt kortlægning over 
fuglenes tilholdssteder således at fuglene kan opnå gunstig bevarings status. I håb om at det fremsendte 
materiale kan vise hvor vigtigt et fugleområde Arresø, således at også de udpegede  i fremtiden kan være 
ved Arresø, som er en lavvandet Strandsø med tilhørende enge og moser. Vandkvaliteten er ved at blive 
bedre så om nogle år vil vi kunne se planteædende fugle langs Arresøens bredder. Målsætningen er at 
skabe en økologiske sø med et varieret dyre og planteliv. Dette vil mange turister sætte pris på. I stedet for 
den individuelle udfoldelse på søen som man ikke kan styre, kan der arrangeres ture ud i naturen og 
oprettes Naturcentre (Auderød ), hvor Arresøens udvikling kan beskrives og fugle/dyreliv kan fremvises på 
Poster eller som fotos. Ture kan udgå fra dette center. Et fuglebeskyttelsesområde med fred på søen i 30 år 
er unikt og har da også givet pote med fouragerende fiskeørn om sommeren og hvor Havørnen og dens 
unger kredser og fouragerer i søen samt tager en pause ude på Næsset ved Ll. Lyngby (Alten og Ll. Lyngby 
mose med Strandeng). Vi har søer i Nordsjælland, hvor man kan udfolde sig på vandfladen, men ingen som 
Arresø, hvor stilheden og naturen har  rådet i mange år. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ivan.abramowitz@gmail.dk  



Indspil fra Dansk Forening for Rosport, Dansk Sejlunion 
og Dansk Kano og Kajak Forbund til sejladsreglerne på 
Arresø d. 10.9.2010 

 



 
 
 



Uddrag af mail fra Ole Aaquist Johansen af 15.9. 2010 
Men det får mig til igen at nævne 2 andre områder, som jeg før har skrevet til jer om - og som du også har 
været så venlig tidligere at give respons på. 
  
Det første handler om færdslen på Arresø. Der er for tiden en række - med god grund, synes jeg - meget 
vrede ornitologer, som gang på gang konstaterer, at kano- og kajaksejlads forstyrrer de nye beboere, som I 
og vi har så meget glæde af her i Nordsjælland - nemlig havørnene i Nejede Vesterskov. Man oplevede flere 
gange sejlads i tiden før 1. juli. Da jeg henvendte mig til jer om dette, svarede I, at I her til efteråret skulle 
have et møde med fritids-brugerne omkring færdsel på Arresø. Forhåbentlig medfører dette ikke lempelser i 
adgangsbegrænsningen. Tværtimod synes det som om, at de regler er lavet på et tidspunkt, hvor man har 
regnet fuglenes yngletid som overstået 1. juli. Med det nye havørnepar og deres unger - med flere og flere 
par af rørhøg - og med ønsket om fred og ro til endnu flere spændende ynglefugle og andre dyr, som 
området sagtens kan bære, ville det være helt oplagt at udvide forbudet mod sejlads, så det gælder - ja 
faktisk hele året. Prøv at gå ind på www.dofbasen.dk for i dag d. 15/9 og se på de iagttagelser, der er gjort af 
kano-sejlads på Alsønderup Engsø, som er havørnefamilienens vigtigste fourageringsområde. 
  
Kan være, at fritidsbrugerne vil brokke sig - men det er vel ikke et argument i sig selv. Vi har alle - og ikke 
mindst I - et ansvar for naturens mangfoldighed. 
 
 
 

http://www.dofbasen.dk/


Mail fra EH, Danmarks Sportsfiskerforbund af 20.9.2010 
 
Vedr. færdsel på Arresø 
 
Som fremført ved tidligere møder i brugerrådet er det Sportsfiskernes ønske, at der etableres et regelsæt 
på Arresø som svarer til det på Esrum Sø. 
Det vil naturligvis tilsvarende være acceptabelt at særlige områder fritages for færdsel under hensyntagen 
til fugleliv m.v. 
 
Med venlig hilsen 
Ejvind Hartmund 
Danmarks Sportsfiskerforbund 



Mail d. 28.9. 2010 
 
 
 
Frederiksborg 
Statsskovdistrikt 
v. Skovrider Jens Bjerregård Christensen 
 
og Søbrugerrådet for Arresø 
 

 
Fiskeringens forslag vedrørende ændring af ”Regler for færdsel på Arresø” 
 
Indledningsvis vil Fiskeringen gerne kvitterer for, at Søbrugerrådet for Arresø endelig på ny 
kan tage en debat omkring reglerne for færdsel på Arresø. Det er ikke nogen hemmelighed, at 
Fiskeringen, sammen med andre sports- og lystfiskerorganisation, længe med stor undren har 
iagttaget og kommenteret det faktum, at man ikke som lystfisker kan sætte en mindre 
påhængsmotor på sin jolle og sejle ud og fiske på Danmarks største sø.  
Den manglende mulighed for at anvende motor, (sammen med en lidt for svingende sandart 
bestand), har kraftigt beskåret lystfiskernes lyst til at frekventerer søen – hvis du er der ude, 
og det blæser bare en smule op, så er der MEGET LANGT hjem! Personlig erfaring.  
 
Fiskeringen er ikke blind for DOF argumentet om, at der skal være plads til fuglene, men i 
modsætning til hvad DOF påstår vha. Kattinge sø rapporten, så er Arresø så stor, at fuglene 
sandsynligvis ikke flyver ud af søen, men bare flytter indenfor søen, når der kommer en båd. 
 
Fiskeringen foreslår derfor, at: 

• Det tillades, at anvende 4-takt benzinpåhængsmotorer på op til 5 hk (derved sikres 
begrænset fart, minimal støj og ingen olieforurening fra 2-takt olie). 

• Det tillades frit, at anvende elmotorer (lugtforurener ikke, støjer ikke). 
• Motortilladelsen udstedes til specifikke både der ligger i/ved søen (derved begrænses 

antallet). 
• Motortilladelserne administreres af Frederiksborg Statsskovdistrikt (et centralt 

administrations sted). 
• Motortilladelserne administreres således, at der gives en per bredejer og en per 

bådejer i havnene ved søen, samt en per forening med båd i søen. For foreninger gives 
desuden yderligere en motortilladelse per f.eks. 50 medlemmer (herved sikres, at også 
andre end lokale kan komme på søen, via medlemskab af et bådelaug eller en 
lystfiskerforening). 

• En motortilladelsen er personlig og kan ikke overdrages. 
• Der oprettes et fredningsbælte på 50 meter fra sivbræmmen i perioden 1. april til 31. 

maj, for at undgå forstyrrelse af de i sivene rugende fugle, hvor bådene ikke må 
færdes.     

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Kim Holm Boesen 
Fiskeringens formand 



Jernbanegade 4A, 3.tv. 
1608 København V. 
khb@fiskeringen.dk  

tlf.nr.: 4093 9966 
 
 
Kommentarer efter af forslaget har været fremlagt i søbrugerrådet: 
 
Fra: Kim Holm Boesen [mailto:khb@fiskeringen.dk]  
Sendt: 8. november 2010 17:28 
Til: =?utf-8?Q?; =20; =20; =20; =20; =20; =20; Helmgaard, Per; =20; =20 "Per=20Krogh" =20?= =?utf-
8?Q?; =20; =20; =20; =20; =20?= =?utf-8?Q? "Dansk=20sejlunion=20-=20jesper=20H=C3=B8jenvang" 
=20; =20; =20; =20; =20; =20; ?=@webmail.zitcom.dk 
Cc: Christensen, Jens Bjerregaard; Holbech, Hans; Andersen, Jens Ole; Olsen, Flemming; Karvinen, Vesa; 
Ibsen, John Busch; Dahl-Nielsen, Ida; Andersen, Christina Kaule 
Emne: Re: Referat af møde i søbrugerrådet for Arresø 30. 9. 2010 

Kære alle, 

Tak for et spændende møde den 30. september 2010. 

Jeg skal hermed meddele, at Fiskeringen kan gå ind for de af Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland 
skitserede nye færdselsregler for færdslen på Arresø. 
 
Med venlig hilsen  
 
Kim Holm Boesen  
Fiskeringens formand  
Jernbanegade 4A, 3.tv.  
1608 København V.  
khb@fiskeringen.dk  
tlf.nr.: 4093 9966  

 

mailto:khb@fiskeringen.dk


 
 
Grønt råd Halsnæs: 
Fra: Ebbe Vitt Jensen [mailto:ebbevitt@gmail.com]  
Sendt: 13. november 2010 16:35 
Til: Birgit Hansen 
Cc: Hans Jørgen Larsen; Henning Pedersen; Christensen, Jens Bjerregaard; Jørgen Jacobsen; Jørgen L 
hansen; Leif Helstrup; O.A.K. Nielsen; Rasmus Wiuff; Rikke Voss Hjelplund; Rune Kargo; Ulla Brink 
Emne: Vedrørende sejladsregler på Arresøen 

 
 
Kære Birgit 
 
Så blev der alligevel en rettelse. 
Nogle har påpeget, at det måske burde tydeliggøres at der kommer en offentlig høring om 
sejladsreglerne i forbindelse med handleplan for Arresø som Natura 2000-område. 
 
Referatet skal derfor tilføjes lidt, så det nu lyder som så: 

"I Grønt råd er forskellige holdninger til forslaget og der kunne ikke opnås enighed. 

  

Flertallet var positiv overfor hovedindholdet i forslaget, men der blev udtrykt betænkelighed ved 
nogle punkter. Især fremførtes af forskellige: 

•          Højeste hastighed på 8 knob er måske for meget 
•          10 motorbådstilladelser er måske for meget. Kan give for megen forstyrrelse for 
fuglene 
•          100 meter beskyttelse rundt om udvalgte rørskovsområder behøver måske ikke gælde 
hele året. 
•          Nogle af de 10 licenser til motorbådssejlads kan evt. også være fra Ramløse havn. 

  
DOF kunne ikke støtte udkastet fordi det efter deres mening ikke opfylder 
fuglebeskyttelsesdirektivets krav til udpegningsarterne. DOF udarbejder detaljeret redegørelse for 
dette synspunkt. 
 
SNS planlægger at vedtage sejladsreglerne sammenmed handleplanen for Arresø som Natura 2000-
område. Forslaget vil komme i offentlig høring senere” 
 
 
Venlig hilsen 
Ebbe 
 
Cc: Grønt råd 



DOF indlæg ved møde d. 16. dec. 2010 

 



 



 



Arresøgruppen 1. feb. 2011 



Mail fra DN d.  24.3.2011 

 



Mail d. 1.4. 2011 

                                                           
                                                                           
                                                            Nordsjælland 
 
                                                                                Formand:  Poul Erik Pedersen 
                                                                                Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde 
                                                                                Tlf.: 4970 9902 Mobil 2033 3412 
                                                                                e-mail: nordsjaelland@friluftsraadet.dk 
       
 
Til Naturstyrelsen Nordsjælland                                                                    31. marts 2011 
Ostrupgård 
Gillelejevej 2 B 
3230 Græsted 
 
Oplæg fra NST Nordsjælland til nye regler for færdslen på Arresø   
 
Friluftsrådets kreds Nordsjælland har med stor interesse læst NST Nordsjællands oplæg 
af 30/9 2010 til nye regler for færdslen på Arresø. 
 
Indledningsvis vil Friluftsrådet gerne tilkendegive, at vi finder det positivt, at der med 
oplægget åbnes for en vis udvidelse af mulighederne for friluftslivet på søen, men vi 
mener, at de foreslåede regler kan lempes/justeres yderligere for så vidt angår 
friluftsaktiviteter – og uden skade for naturen og fuglelivet. 
 
Konkret har Friluftsrådet følgende bemærkninger/spørgsmål/forslag: 
 

- Der åbnes for lystfiskeri fra mindre både med påhængsmotor, men kun fra den 
havn, der tidligere blev benyttet af Søværnets grundskole. Friluftsrådet foreslår, at 
også andre havne kan få sådanne tilladelser 

- Der vil kun blive givet tilladelse til indtil 10 lystfiskerbåde. Friluftsrådet foreslår, at 
der herudover tildeles lystfiskerforeninger og bådelaug 1 motortilladelse per 50 
medlemmer, således at også andre end lokale kan komme på søen via et 
medlemskab  

- Motorsejlads bliver ikke tilladt fra ½ time efter solnedgang til ½ time før solopgang. 
Hvad er baggrunden for dette forbud? 

- Sejlbåde må bruge el-motorer til havnemanøvrer, men herudover er brug af motorer 
ikke tilladt. Sejlbåde kan f.eks. komme ud for vindstille på vej hjem fra en 
aftensejlads eller der kan opstå en nødsituation, Friluftsrådet foreslår derfor, at 
sejlbåde kan anvende el-motorer under alle sejladser  

- Der lægges op til et forbud i perioden 1. november – 15. marts mod ikke-
erhvervsmæssig motorsejlads syd for en vest-øst linie, der går fra Auderød Skov til 
Dahlenborg og dermed opdeler søen i en nordlig og en sydlig del. Friluftsrådet er  
                                                                                                                   Side 1 af 2 
opmærksom på, at der navnlig i det sydlige søområde i den nævnte periode er 
rastende toppede lappedykkere, men et periodevis totalforbud mod motordrevne 
lystfiskerbåde i denne del af søen synes lidt for stramt. Friluftsrådet foreslår, at NST 



Nordsjælland tager kontakt til ”Fiskeringen” v/ Kim Holm Boesen, e-mail 
kbh@fiskeringen.dk med henblik finde perioder indenfor tidsrammen 1. november – 
15. marts, hvor der uden skade for naturen og fuglelivet kan sejles med 
motordrevne lystfiskerbåde 

- Brætsejlads (Windsurfing) vil efter oplægget ikke være tilladt syd for den ovenfor 
omtalte vest-øst linie. Brætsejlads på søen har fundet sted i mange år og er ikke en 
ny aktivitet i relation til Natura 2000-planerne. I dag er der kun mellem 2 og 10  
brætsejlere, der benytter søen. I 2010 blev der kun sejlet omkring 5 gange og det 
højeste antal deltagere var 6. Hertil kommer, at brætsejlads nord for den nævnte 
linie stort set ikke kan finde sted i de aktuelle perioder på grund af vindforholdene, 
hvorfor brætsejladsen på søen i realiteten vil ophøre, når denne friluftsaktivitet ikke 
må udøves syd for linien. Friluftsrådet foreslår derfor, at brætsejlads tillades i visse 
områder syd for linien, hvor det kan ske uden skade for naturen og fuglelivet. 
I tilslutning foreslår Friluftsrådet endvidere, at NST Nordsjælland tager kontakt til 
”Dansk Sejlunion” v/Jesper Højenvang, e-mail ds@sejlsport.dk  med henblik på at 
udpege sådanne områder 

- Oplægget indeholder også et totalforbud mod Kitesurfing (Dragesejlads). 
Friluftsrådet foreslår, at der åbnes mulighed for Kitesurfing i et begrænset omfang 
og henviser i den forbindelse til vedhæftede skrift ”Kitesurfing og fugleliv” 
udarbejdet af Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts-Forbund og foreningen 
Kitebording, Danmark 

- Efter oplægget må katamaraner, tømmerflåder, pontonbåde o.l. ikke lægges for 
svaj eller fortøjes ved private broer langs bredden. Det er senere oplyst, at dette 
forbud næppe vil ramme spejderes tømmerflåder, men hvad er baggrunden for 
dette forbud? 

- Ifølge oplægget vil der blive opkrævet en årlig afgift for motortilladelser. Det er 
efterfølgende oplyst, at afgiften skal dække administrationsudgifterne ved 
tilladelsesordningen, men vi er betænkelige ved denne afgift, der så vidt vides i 
øvrigt kun findes ved Esrum Sø. Efter Friluftsrådets opfattelse bør og kan 
administrationen af motortilladelser være meget enkel og dermed ikke særligt 
omkostningskrævende. Eksempelvis kan administrationen mere eller mindre 
overdrages til havne og foreninger. I tilgift kan man så formentlig også få mere 
opsyn med trailerbåde, der jo lige nu er uden for kontrol, medmindre der lige er  
en ansat fra NST på stedet 

 
Endelig skal bemærkes, at Friluftsrådet gerne ser en udbygning af de eksisterende 
lejrpladser øst for Ramløse havn, vest for Auderød havn og ved den sydlige del af 
Auderød skov – og gerne med hensigtsmæssige anløbsbroer. 
 
Friluftsrådet Nordsjælland ser frem til en fortsat god dialog med NST Nordsjælland. 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Erik Pedersen,  
Formand for Friluftsrådet Nordsjælland                                                       Side 2 af 2 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
1 pdf-fil om kitesurfing vedhæftet 
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Mail af 10.4. 2011 fra Rune Kargo 
 
DGI Nordsjælland, Friluftsudvalget’s kommentar til ”Oplæg til regler for sejlads på Arresøen af 
30.9 2010”. 
 
Vi mener, forslaget har en rimelig afvejning af benyttelse og beskyttelse.  
Det virker rimeligt at søværnets tidligere aktivitet veksles til mindre lempelser på andre områder. 
De særlige regler og zoner, der skal beskytte de rastende fugle om vinteren fra fiskerbåde og 
brætsejlere virker godt udtænkt. Vi glæder os meget til at det vil blive muligt at nyde stille sejlads 
med kano og kajak hele året, hvis der overholdes rimelige afstandskrav til vigtig rørskov. 
Vi har dog et par kommentarer: 

1. Muligheden for 10 motorbåde virker unødvendig . 4 både må kunne være nok. 
2. Muligheden for 8 knob virker af lidt meget.  
3. Skal det virkelig være nødvendigt at have færdsels‐forbud nær rør‐zonen hele året? I de kolde 

måneder er der meget lidt trafik og meget lidt at forstyrre, så er det ikke unødigt at påtvinge 
brugeren den ekstra risiko, når vandet er koldt.   

4. Er det ikke mere rimeligt, at det bliver et forbud mod ”at sejle parallelt med kysten nærmere end 
100 m” og ikke et totalt forbud. Så bliver der heller ikke behov for en masse undtagelser ved havne 
og broer og når fiskeren skal ind til sine redskaber. 

 
På vegne af friluftsudvalget Rune Kargo. 

10/40 - 2011 



Mail fra Herdis Dam 20.4.2011 
 
Til Skovfoged Ole Andersen 
 
I forbindelse med Søbrugerrådets behandling af forslag til nye regler om færdsel 
på Arresø har Nordsjællands Landboforening følgende ændringsforslag til 
forslaget:  
 
Vi ønsker at passagen: 
 
"Ud for udvalgte rørskovsområder, se vedhæftede kort, skal der holdes en afstand 
på mindst 100 meter til kanten af rørskoven. Dette gælder alle fartøjer incl. 
isbåde. Undtaget er dog fartøjer tilhørende erhvervsfiskeren, MCR og SNS." 
 
ændring således: 
 
"Ud for udvalgte rørskovsområder, se vedhæftede kort, skal der holdes en afstand 
på mindst 100 meter til kanten af rørskoven. Dette gælder alle fartøjer incl. 
isbåde. Undtaget er dog fartøjer tilhørende erhvervsfiskeren, MCR og SNS samt 
bredejeres færdsel udfor egen ejendom. 
Denne færdsel skal dog foregå i rimelig afstand til rørskovsområdet." 
 
Begrundelsen for dette ændringsforslag er at SNS ikke ”bare” kan indskrænke 
færdselsretten for lodsejerne langs søen, da denne opfattes som en del af 
ejendoms- og råderetten, og en indskrænkning vil medføre en forringelse af 
ejendommenes værdi.  
 
 
 
 
 
Herdis L. Dam 
 
formand Nordsjællands 
Landboforening 
 
 
mobil 24 43 42 41 
email: formanden@nola.dk 



Arresøgruppen, mail af 1. juni 2011 
 

 


