
Bemærk! Nedenstående notat er udarbejdet af Statsskovdistriktet under Skov- og 
Naturstyrelsen (SNS) i forbindelse med besigtigelse af fællesarealet og Arresøens bredzone på 
området. Bredzonen er fastlagt som arealet fra stien langs søen og ud mod søen. 
Arresø med tilhørende bredzone hører under skovdistriktets ansvarsområde.  

-------------------------------- 
 
Notat vedr. besigtigelse med Grundejerforeningen Ramløse Søkrog d. 20. april 2009. 
 
Ved besigtigelsen deltog repræsentant for grundejerforeningen Gudmund Nielsen og skovfoged Ole 
Andersen 
 
GN fremviste grundejerforeningens arealer, som gennem det sidste år har undergået flere 
vellykkede plejetiltag. Det er tidligere aftalt at grundejerforeningen vil lade deres arealer slå, og 
efterfølgende fjerne det afslåede. SNS Nordsjælland vil bakke op om tiltaget, således at 
lokalenhedens arealer bliver slået samtidig af samme entreprenør i den udstrækning det kan lade sig 
gøre at køre på arealerne. Vi betaler hver især for eget areal. 
Resultatet stod flot, og der var et flot blomstertæppe af anemoner og vorterod m. fl.  
 
SNS´s bredzoneareal blev gennemgået. Indenfor rørskoven er bredzonen opdelt i lysåbne 
engstykker som bliver slået jvnf. ovenstående og træ- og buskbevokset krat. Der er en nogenlunde 
ligelig fordeling mellem lysåben natur og krat. 
Det er SNS’s ønske at den nuværende fordeling og udstrækning bibeholdes, mens 
grundejerforeningen gerne så en del af krattet og specielt de store træer fjernet. 
 
Bredzonen blev gået igennem fra syd. 
Ud for de et par af de sydligste matrikler var rørskoven skåret ned. Dette blev påtalt af  OA, idet det 
ikke er tilladt at slå rørskoven. Der er for nylig udstedt en bøde på 5000,- i et lignende tilfælde. Ved 
gentagelse vil SNS politianmelde slåningen. 
 
Der findes resterne af et ildsted på bredzonen. Det blev aftalt at der må være eet bålsted på SNS´s 
areal, som frit skal kunne bruges af offentligheden incl. grundejerforenings medlemmer. Der må 
kun brændes rent træ og trækul på bålstedet. 
 
I sydkanten af det første krat står en gruppe med 3 birketræer der har været stammet voldsomt op. 
Det blev aftalt at grundejerforeningen måtte fælde disse træer. Resten af krattet skal lades urørt. Der 
må ikke fjernes dødt ved, fældes træer eller foretages beskæring i krattet. 
I buskettet som ligger ud for Paradis alle står en flot markant rødel og nogle mirabel som skal blive 
stående. 
 
Busket nr. 2 bevares ligeledes, inkl. de mange flotte fuglekirsebær. I kanten af krattet er fældet en 
større birk. Dette er ikke sket efter aftale, idet SNS havde ønsket at den skulle stå tilbage. Det blev 
pointeret, at fældning af træer på SNS’s arealer kun må ske efter forudgående aftale. 
Der var fældet et træ mere, som OA ikke umiddelbart kunne huske. 
 
En gruppe pil er ved at danne krat umiddelbart syd for broen, disse bør skæres ned. 
 
Alle krat nord for broen skal blive stående. Gruppen af større rødel må ikke tyndes. En evt. tynding 
kan tages op senere. 
For alle krat gælder at de skal lades urørt. Der må ikke fjernes dødt ved, fældes træer eller foretages 
beskæring i krattene 
  
Der må ikke henkastes haveaffald, kompost eller lign. på bredzonearealet 
Bredzonen blev ved besigtigelsen fotoregistreret. 
 
Referent: Ole Andersen 


