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Søbredden 

Der er tilladt at fortage mindre opretninger af 

søbredden, når det i forvejen er godkendt af 

bestyrelsen. Grundejerne opfordres til at holde søens 

omgivelser i en sådan stand, at sø og søbred 

fremtræder som et samlet hele. Affaldsbunker og 

afbrændingsbeholdere bør ikke placeres, så de kan 

ses fra søen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpumper 

Oppumpning af søvand til havevanding, bilvask og 

al anden brug i privat husholdning kræver tilladelse 

fra kommunen, dvs. at I skal søge Rudersdal 

Kommune om tilladelse, forinden I opsætter 

vandpumper ved Rudesø.  

 

 

Forurening og opfyldning 

Det er forbudt at kaste affald i søen og på 

stierne og at foretage opfyldning af søen. Det 

er ligeledes forbudt at forurene søen med 

kloakudløb og lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

Støjende maskiner 

Anvendelse af støjende maskiner som 

motordrevne plæneklippere motorsave m.v. 

bør ske med størst mulig hensyntagen til de 

omkringboende og bør ikke finde sted på 

lørdage efter kl. 14, søndage og helligdage 

efter kl. 12.00 i den del af året, hvor der 

officielt er sommertid. 

 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/22/vandhuller_og_smaasoeer_beskyttelse_og_pleje.pdf
Vandpumper.pdf
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/22/vandhuller_og_smaasoeer_beskyttelse_og_pleje.pdf


 

Fiskeri og udsætning af fisk 

Fiskeri er ikke tilladt i april. Gedder og sandart 

under 50 cm’s længde skal genudsættes. 

Krebsefiskeri er kun tilladt i august og september. 

Krebs** under 12 cm skal genudsættes. 

Udsætning af fisk skal godkendes af bestyrelsen. 

 

 

Øerne 

Adgang til øerne er forbudt for her at opnå en 

effektiv fredning af plante- og dyrelivet. Beskæring 

af træer og lignende skal godkendes af 

bestyrelsen.  

 

Planter i søen 

Udplantninger i søen eller fjernelse af planter kræver 

godkendelse fra bestyrelsen. 

 

 

Sejlads på søen m.v.  

Sejlads på søen m.v.  

Det henstilles til alle lodsejere, deres børn og 

gæster, at der udvises hensynsfuldhed overfor 

stierne, beplantningen og fuglebestanden i 

søen. Der må ikke plukkes blomster, og fugle 

må ikke jages eller forulempes. Sejlads med 

motorbåde er forbudt. 

 

Bådebroer 

Bygning af bådebroer skal 

forhåndsgodkendes af bestyrelsen og de må 

max. være på 10 m
2
.  

 

Afbrænding af bål  

Afbrænding af bål ved søbredden bør ikke 

være til ulempe for beboerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* OBS!  OBS! OBS! 

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 17. maj 1982 

Revideret på ordinære generalforsamlinger hhv. d. 8. maj 1985, 13. maj 1996, 19. april 2001, 20. maj 2003, 27. april 2006, 26. april 2007,  

2. september 2021 

 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/22/vandhuller_og_smaasoeer_beskyttelse_og_pleje.pdf
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/22/vandhuller_og_smaasoeer_beskyttelse_og_pleje.pdf
https://www.rudersdal.dk/infosider/badning-og-sejlads?search=SEJLLADS
https://www.rudersdal.dk/infosider/badning-og-sejlads?search=sejllads
https://www.rudersdal.dk/infosider/vandloeb-og-soeer
https://www.rudersdal.dk/infosider/baal-i-haven?search=b%C3%A5l
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Krebsene i vores sø er signalkrebs. Det er en invasiv art! 

Forskellen mellem flodkrebs og signalkrebs kan ses her 

 

 

 

Der gælder følgende regler for fiskeri af disse: 

 

Håndtering af signalkrebs 

Når man fisker signalkrebs til eget forbrug, må man gerne transportere dem fra fangststedet og hjem 

til køkkenet, hvor de skal tilberedes. Transporten skal ske på en måde, så signalkrebsene ikke kan 

undslippe. 

 

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/forskel_flodkrebs_og_signalkrebs

