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Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil gerne rette din opmærksomhed på den 
igangværende proces med udarbejdelse af nye færdselsregler for Arresø . DOF’s 
lokalafdeling i Nordsjælland har igennem lang tid været involveret i denne proces  
bl.a. gennem drøftelser i søbrugerrådet for Arresø, ved møder med skovrider Jens 
Bjerregaard Christensen og korrespondance med Naturstyrelsen Nordsjælland .
 
Naturstyrelsen Nordsjælland har i hele denne proces ikke lagt skjul på , at man 
ønsker at indføre langt mere sejlads på Arresø, end der er tilladt i medfør af de 
eksisterende regler, der senest er revideret i 1989. Blandt andet ønsker man at 
indføre sejlads med motorbåd, der ikke tidligere har været tilladt. DOF, Dansk 
Naturfredningsforening og grundejerforeningerne rundt om Arresø er utvetydigt imod  
motorbådssejlads på søen. Desuden ønsker styrelsen at udvide 
sejladsmulighederne for kano og kajak i fuglenes yngletid . Endvidere vil man tillade 
windsurfing i den nordlige del af søen hele året .
 
DOF Nordsjælland har adskillige gange advokeret for , at fugle- og naturbeskyttelsen 
skal være i højsædet på en lokalitet , der netop på grund af fugle- og naturværdier er 
udpeget som både EU-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde (Natura 
2000-område). Lokalafdelingen har i december 2010 fremsendt sit 
kompromisforslag til revision af færdselsregler for Arresø, som både tilgodeser 
fuglebeskyttelse og sejladsaktiviteter. Disse forslag har DOF senere fremført i 
forbindelse med høringsfasen for naturplanen og handleplanen , men de er 
tilsyneladende ikke taget i betragtning .
 
Om baggrunden for ændringerne for færdslen på Arresø anfører Naturstyrelsen som  
væsentligste grund, at Søværnets øvelsesaktivitet er ophørt i  2007. Om 
øvelsesaktiviteterne hedder det ”Det medførte stor aktivitet døgnet rundt , med bl.a. 
træning i overlevelse i redningsflåder og bjergning af nødstedte med båd og  
helikopter. Det er anslået, at aktiviteterne omfattede 3000 timer årlig 
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motorbådssejlads fordelt på hele døgnet” . Det er ikke anført i hvilke og hvor store 
dele af søen aktiviteterne er foregået .
Naturstyrelsen har begrundet de lempelser for bl .a. motorbådssejlads og 
windsurfing, der er sket i udkastet til nye regler med, at påvirkningen af 
udpegningsgrundlaget, som ophørte da øvelsesaktiviteterne sluttede i  2007, 
fremover kan give plads til nye tilsvarende aktiviteter bl .a. motorbådssejlads for 
lystfiskere og windsurfing hele året.
 
I DOF mener vi, at omfanget af de tidligere øvelsesaktiviteter er stærkt overdrevne , 
hvilket underbygges af adskillige års observationer på og omkring Arresø . Desuden 
har DOF indhentet følgende oplysninger fra den ansvarlige for øvelserne , SSGT 
(seniorsergent) Frederiksen, Uddannelsesafdelingen, Søværnets Sergent- og 
Grundskole om brugen af Arresø: ”Uddannelse i sejlads med motor (speedbåd): 30 
timer/deling; 2 delinger per indkaldelse; 8 indkaldelser per år. I alt 480 timer. Der er 
anslået 200 timer til diverse. Formålet med uddannelsen er at øve at gå i båden , 
forlade båden, lægge fra og til kaj, samt manøvrere båd. Egentlig sejlads/transport 
er der ikke tale om. Sejlads sker fra den lille havn N for Auderødlejren . Man bevæger 
sig ikke længere end 500-1000 m væk fra havnen.”
 
Sejladsen er derfor kun er foregået relativt kortvarigt og kun i en lille og begrænset  
del af søen ud for Søværnets havn ved Auderød Skov . I langt den største del af 
søen, herunder de ornitologisk set mest værdifulde, har der ifølge det oplyste aldrig 
været nævneværdig øvelsesaktivitet.
Udkastet til nye regler er konsekvensvurderet af DCE. Denne vurdering er foretaget 
udelukkende på grundlag af Naturstyrelsens oplysning om , at der tidligere (indtil 
2007) er foregået 3700 timers motorbådssejlads på hele søen. DOF Nordsjælland 
har i brev af 26. marts 2013 over for DCE anført det fejlagtige grundlag for  
vurderingen. DCE har i brev af 22. april 2013 til DOF Nordsjælland slet ikke forholdt 
sig til dette vigtige spørgsmål, men blot anført at deres vurdering er sket på grundlag  
af Naturstyrelsens oplysninger, og at DCE ikke har ressourcer til selv at undersøge  
omfanget af Søværnets tidligere aktivitet .
På mødet i søbrugerrådet for Arresø den 23. april 2013 har Naturstyrelsen fremlagt 
et notat underskrevet Hannibal, som dokumentation for at Søværnets aktivitet har  
haft det omfang som påstået. I dette notat er intet anført om hvor mange af de  3700 
årlige timer der er sejlads og hvor mange der er andre aktiviteter på land . Der er ej 
heller anført, i hvilke dele af søen aktiviteten er foregået .
 
I DOF mener vi, at Søværnets tidligere øvelser må anses for irrelevante for  
vurderingen af konsekvenserne af indførsel af de nye foreslåede aktiviteter . Dels 
fordi øvelserne ikke har haft det påståede omfang på søen , og dels fordi de ophørte 
for 6 år siden. Hvis man vil tillægge den tidligere aktivitet betydning , må man som et 
minimum kunne forlange, at der kan fremlægges fornøden dokumentation for  
sejladsens omfang og præcisere, i hvilke dele af søen den er foregået .
 
Disse forhold, samt Naturstyrelsens begrænsede ressourcer til at monitorere og  
håndhæve komplicerede færdselsregler, mener DOF Nordsjælland ikke at naturen, 
borgerne og kommunerne omkring Arresø kan være tjent med . Arresø vil miste sin 
særegne attraktion med den store og uforstyrrede vandflade , som i dag er til glæde 
både for tilrejsende, naboer og fuglelivet.
Vi vil derfor opfordre Gribskov byråd til at gøre sin indflydelse gældende og hjælpe  
med at bevare Arresø som vi kender den, og måske endda skabe grundlag for nye 
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attraktioner som ynglende Havørn og Fiskeørn ved at begrænse færdslen på søen .
 
Med venlig hilsen
 
John Andersen
Formand DOF Nordsjælland
www.dofnordsj.dk
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