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Naturcenter Auderød Havn blev ved medlemsmøde d. 28. oktober 2013 etableret som en 

paraplyorganisation mellem 6 foreninger, der alle er tilknyttet Arresø. Disse foreninger er: 

• Frederiksværk Ro- og Kajakklub  

• Arrenæs Bådelaug  

• Arresøfarten (turbåden Frederikke)  

• KFUM-Spejderne, Arresøcenteret  

• Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening  

• Arresø Sejlklub (Ramløse), Arresø Sejlklub er efterfølgende udtrådt af foreningen i 

2017.  

Alle 6 foreninger har i forvejen gjort brug af Arresø som en del af deres aktivitetsområde. 

Den 1. januar 2014 er havnen og et tilstødende areal på ca. 1,4 ha. overdraget til Naturcenter 

Auderød Havn, ved en lejeaftale mellem Naturcenter Auderød Havn og Naturstyrelsen.  

Havnen og det tilstødende areal har tidligere tilhørt Søværnet, og arealet blev ledigt, da 

Søværnets aktiviteter her blev flyttet til Frederikshavn. 

Naturcenter Auderød Havn ønsker med denne mulighed, at åbne for offentlighedens øgede 

adgang til at gøre brug af den fantastiske natur, som Danmarks største sø og dens omgivelser 

er i besiddelse af. Det er et mål, at der skal gives mulighed for turister og for lokalt boende, at 

komme til og på Arresø fra denne lokalitet. Der er blevet etableret vej og P-plads tæt ved 

havnen, så man kan komme på søen, hvis man kommer med kano eller kajak på taget af sin bil. 

Adgangen til havnens slæbested med sejlbåde på trailer vil være muligt efter forudgående 

aftale med foreningen. Der er opsat informationstavle ved indkørsel til havnen, som fortæller 

om den særlige natur og som fortæller om de særlige hensyn, der skal tages til søen, da den er 

et Natura 2000 område. 
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Foreningen har foretaget oprydningen af fysiske genstande, som ikke skal anvendes til 

havnens nye formål. Eksisterende bygninger skal til- og ombygges, så foreningernes robåde, 

kajakker, sejl, redningsveste m.m. kan opbevares under betryggende forhold. For den 

fremtidige drift ønskes mulighed for at de personer, som påtager opgaver med at få området 

til at fungere, får mulighed for at kunne gå indendørs ved etablering af ”klublokale”. 

 
De tilstødende arealer er etableret som stævneplads med mulighed for primitiv teltslagning og 

overnatning for dem, der vil benytte søen, eller besøgende, som blot vil nyde den skønne natur 

ved Arresø og Auderød Skov. 

Der forefindes en primitive lejrplads med shelter i det nordvestlige hjørne. Shelteret er blevet 

renoveret. Der er opført 25 mands bålhytte med shelter til større grupper i skovtykningen 

mod syd, hvorfra der er vid udsigt over Arresø. Det åbne areal ned mod havnen vil kunne 

bruges til primitiv teltslagning, men der vil ikke blive mulighed for egentlig campering.  

Eksisterende toiletter er stillet til rådighed for offentligheden i sommerhalvåret, idet der er 

lavet en aftale med Halsnæs Kommune om driften af disse. Toiletterne er blevet renoveret, så 

de i dag tager hensyn til miljøet, da de nu er med lavt vandforbrug. 
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Havnen er blevet udstyret med pontonbroer for at lette adgangen til søen for robåde, kajakker 

og kanoer, ligesom kajanlægget er blevet udstyret med pontoner som gangbro ved 

anlægspladsen for sejlbåde og joller. Turbåden Frederikke har fået anlægsplads i havnen, men 

passagerpåstigning regnes fortsat at skulle udgå fra Kanalen ved Arresødal. 

 

 
 

 

 

Naturcenter Auderød Havn vil være basis for de 5 klubbers daglige aktivitetsområde, men 

målet med projektet er, at det skal give mulighed for øget adgang for stilleaktiviteter på søen. 

Brugen af Arresø er ved bekendtgørelse ikke mulig for motorbådssejlads for privatpersoner. 

Målgruppen er lokalbefolkningen, men det er også foreningens ambition at gøre det 

tiltrækkende for turister at udnytte den mulighed, der nu er etableret. Ronetværk og andre 

forbindelser til de involverede klubber vil få mulighed for at benytte de faciliteter, der er og 

som ønskes etableret. 

På sigt er det målet at søge samarbejde med de omliggende kommuner for udbygning af de 

muligheder, der foreligger ved denne åbning af adgangen til Arresø. En weekendtur med for 

eksempel overnatningsmulighed ved Pøle Å i Hillerød kunne være en oplagt tur for ikke 

rutinerede roere. Etablering af overnatningsplads på det kommunale areal ved Pøle Å ś 

udmunding kunne være et aktiv for kommende søbrugere. 
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Plan for ombygning/nye lokaler 

 

 
 

For projektets gennemførelse har det været meningen, at en generel ændring af forholdene 

har været nødvendig, og at alle overflødige installationer fra forsvarets tid skulle fjernes. 

Bygninger skal renoveres og tilbygges med ny hal til de lange robåde (inriggere), der etableres 

”klublokale” med udsigt over søen, og der etableres terrasse ved klublokalet. Eksisterende 

gammel 40´ container skal fjernes (giver i dag plads for 4ér åres inrigger robåd ). Eksisterende 

toiletter er ombygget og renoveret, idet der er etableret nye toiletskåle med 

vandspareklosetter. Det er tanken, at der i alle forhold skal tænkes økologisk, og der vil blive 

fokuseret på, at affald håndteres ved korrekt sortering. 

 

Oprindeligt Budgetoverslag: 
 1.   Oprydning, omlægning af vand og el samt ændring  
            af tilkørselsforhold   kr.   200.000,00  er udført 
 2.   Om og tilbygning af eksisterende bygning kr.                 1.350.000,00 
 3.   Renovering toiletter  kr.    75.000,00 er udført  
     4.   Bålhytte med shelter til ca. 25 personer kr.  250.000,00 er udført   
     5.   24 m EasyFloat 24 m. (flydebro)  kr.  100.000,00  er købt 
 6.   Adgangsbro og fortøjninger ved jollekaj kr.  100.000,00  er udført 
 7.   Stævneplads med borde og bænke kr.    50.000,00  delvis udført 
 8.   Renovering af tilstødende primitiv lejrplads kr.    50.000,00  er udført 
 9.   Projektering, byggestyring og byggetilladel.   kr.  200.000,00 
 10. Uforudset   kr.   125.000,00  

     Oprindeligt overslag i alt  kr.      2.500.000,00 
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Til de udførte arbejder, skal bemærkes: 
 
Ad 1. Ændringerne er udført med hjælp fra Naturstyrelsen – der er udført P-plads og  
  Vendeplads, ligesom der er udført færiste for indkørsel til området, som nu er udlagt  
  som åbent overdrev- Naturstyrelsen oplyser, at de har brugt ca. kr. 300.000,00 på  
  opgaven. 
Ad 2. Facader er blevet malet – maling betalt af naturstyrelsen – egentlig byggearbejder  
  forestår. 
Ad 3. Velfungerende drift er aftalt udført af Halsnæs Kommune 
Ad 4. Bålhytten etableret i 2016, udført af Naturstyrelsen ved sponsering fra Arbejdsmar- 
  kedets Feriefond 
Ad 5. Letvægts flydebro er indkøbt, men udlægges først til foråret 2018, da Naturstyrelsen  
  pt. udfører bådhus til deres motorbåd, der bruges på søen for kontrol af vandkvalitet,  
  og øvrige aktiviteter pålagt Naturstyrelsen.  
Ad 6. Pontonbroer og adgangsbro er indkøbt og placeret i havnen. Pontonernes understel 
  er sponseret af Halsnæs Kommune og Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte 
  hertil med kr. 100.000,00 . 
Ad 7. Stævneplads med borde bænke m.m.  – sponseres af Friluftsrådet med kr. 25.000,00. 
  Der er lavet aftale om vedligeholdelse/drift af græsarealer m.m. med Halsnæs Kommune. 
Ad 8. Renovering af eksisterende tilstødende lejrplads er udført af Naturstyrelsen i  
  Samarbejde med Halsnæs Kommune. 
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Samlet tilsagn om pengemidler pr. 1. Marts 2018 til foreningens administration: 
 
 Halsnæs Kommune Turismepuljen  kr.  200.000,00 
 Friluftsrådet    kr. 215.000,00 
 Veluxfonden v. Friluftsrådet  kr.    47.000,00 
 LAG midler fra LAG Halsnæs/Gribskov     kr. 505.000,00 
 LAG Gearringsmidler fra Halsnæs Kommune kr. 215.000,00 
 
Udførte arbejder: 
 Pkt. 1   :  Naturstyrelsen  oplyst til os ca.  kr.  300.000,00 
 Pkt. 2   :  indhentet tilbud    ca   1.300.000,00 
 Pkt. 3   :  Ændringer i toiletrum udført af Halsnæs  
                  Kommune 
 Pkt. 4   :  Arbejdsmarkedets Feriefond/Natur- 
                  styrelsen – os oplyst til   kr. 250.000,00 
 Pkt. 5   :  Udføres delvis ved tilskud fra Friluftsrådet 
 Pkt. 6   :  Udføres delvis ved tilskud fra Friluftsrådet 
 Pkt. 7   :  Udført ved indsats fra Naturstyrelsen og  
                  Halsnæs Kommune 
 Pkt. 9   :  Forventes at kunne udføres billigere end stipuleret 
 Pkt. 10 :  Forventes at kunne holdes med mindre beløb.  
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Naturcenter Auderød Havn har siden opstart i 2013 kunnet konstatere, at projektet har opnået 
en endog meget positiv interesse fra naturelskere, og siden det store bålshelter blev opført 
ultimo 2016, har det kunnet konstateres, at rigtig mange udenbys personer har besøgt og også 
overnattet på dette naturskønne område. 
Primo 2017 blev bålshelteret medtaget på naturstyrelsens hjemmeside under overnatning i 
det fri – store lejrpladser – her vil det være muligt at booke shelteret. 
Booking kan foretages af både privatpersoner og foreninger, og det kan allerede nu 
konstateres, at stedet er meget populært hos folk, der elsker friluftsliv. 
 
Det er bestyrelsens ønske at få færdiggjort projektet med de ønskede om- og tilbygninger, så 
den skæmmende container bliver overflødiggjort, og at de eksisterende bygninger bliver 
istandsat med nyt tag, så det vil kunne fremstå som et samlet hele, til forskønnelse af området. 
 
De ildsjæle der bruger rigtig megen energi på projektet, har behov for at få et sted, hvor de kan 
gå i ly for vejr og vind, spise deres madpakker, få sig et hvil, få sig en kop kaffe og at de kan få 
et fælles samlingssted, hvor aktiviteter og drøftelse af nye muligheder for området kan fødes. 
 
 
 

 
 

 
På bestyrelsens vegne/Hans Garde 


