
Arresø = Stillesø 

 
Naturstyrelsen har den 11. februar 2014 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel 
m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering i høring frem til 9. april 2014. 
  
Det fremgår af udkastet, at de eksisterende sejladsmuligheder bl.a. skal udvides med 10 tilladelser 
til motorbåde til brug for lystfiskerforeninger. Dette fremgår af Bilag 3, pkt. 1) c. 
 
Arresøgruppen, der repræsenterer grundejerforeninger for såvel helårs- som sommerhusbeboere i de 
tre kommuner rundt om Arresø, finder dette bekymrende og retter derfor denne henvendelse til 
kommunerne. 
 
Er det i kommunens interesse, at dens borgere og sommerhusgæster skal forstyrres af mere 
motorbådssejlads på Arresø, der jo er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.  
 
Både helårsbeboere og sommerhusbeboere har klart ytret sig imod yderligere motorbådssejlads og 
givet udtryk for, at de anser Arresøs største aktiv for netop at være søens ro og fred og fravær af 
almindelig motorbådssejlads.  
 
Naturstyrelsens afvejning af de forskellige interesser forekommer derfor urimelig skæv, når en lille 
gruppe lystfiskere ønskes tilgodeset på bekostning af en langt større gruppe naturinteresserede og 
beboere, der ikke ønsker mere motorbådssejlads. Lystfiskeriet kan jo udmærket fortsætte som hidtil 
fra både uden motor. Dertil kommer, at Arresø uden motorbådssejlads utvivlsomt harmonerer bedre 
med søens status som fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. 
 
Arresøgruppen mener, at alle parter, såvel helårsbeboere, sommerhusbeboere som 
naturinteresserede og naturen har nydt godt af, at søværnets eksercerskole stoppede sine aktiviteter i 
2007, så søen siden har været friholdt for denne motorbådssejlads. 
 
Ifølge de oplysninger Arresøgruppen har fra beboere omkring Arresø, foregik søværnets 
motorbådsaktiviteter alt overvejende i og omkring havnen på Arrenæs og absolut ikke spredt ud 
over hele søen som en daglig foreteelse. Arresøgruppen finder det derfor højst malplaceret, at denne 
sejlads, endda efter mere end 5 års pause, bruges som sammenligningsgrundlag i miljøvurderingen 
for en kommende motorbådssejlads med 10 fartøjer over hele Arresø.  
 
Arresøgruppen opfordrer derfor til, at kommunalbestyrelsen overvejer sit høringssvar meget nøje, 
og går imod den foreslåede udvidelse af mulighederne for motorbådssejlads på søen. 
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