Referat af 3. ordinære delegeretmøde i Arresøgruppen tirsdag 04. juni 2013
Mødet blev afholdt på Arresøcenteret, Auderød Byvej 4, 3300 med følgende fremmødte:
Erik B. Aksig, Birthe Baun, Nina Schiøttz, Jan Halaburt, Christian L. Damm, Erik Larsson, Jørgen
Jacobsen, Helge Larsen, Claus Haarding, Per Johansen og Niels Andersen.
Der var tilsammen repræsentanter fra 10 ud af 14 foreninger.
Erik B. Aksig (Erik A) bød velkommen.
1. Jørgen Jacobsen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede delegeretmødets
lovlighed.
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde.
Siden sidste delegeretmøde 20. juni 2012 har bestyrelsen hovedsageligt arbejdet med to faste
emner, sejladsregler for Arresø og Vand- og Natura 2000-planer, og lidt med et nyt emne
friluftszonering.
Sejladsregler for Arresø
Op til sidste delegeretmøde i 2012 meddelte Naturstyrelsen, Nordsjælland, at man har drøftet det
formelle i udformningen af sejladsregler med den centrale Naturstyrelse, og at det er endt op i, at
reglerne skal udformes som en bekendtgørelse og at jurister i Naturstyrelsen er gået i gang med
arbejdet.
Efter en tilsyneladende langvarig arbejdsproces blev et udkast til et forslag med tilhørende miljø- og
konsekvensvurdering lagt frem til drøftelse på Søbrugerrådsmøde den 23. april 2013. Materialet til
dette møde blev drøftet på Arresøgruppens orienteringsmøde den 15. april 2013, og er derfor kendt
stof.
Søbrugerrådets møde afslørede desværre, at der tilsyneladende er en bred opbakning til forslagets
tekst om at tillade motorbådssejlads for 10 lystfiskerforeningsejede både med udgang i Søværnets
grundskoles havn på Arrenæs, der nu er overtaget af Naturstyrelsen.
Det var stort set kun DOF og Arresøgruppen, der var imod.
Den videre gang er nu, at Naturstyrelsen udarbejder et endeligt forslag, og at det samlede materiale
derefter udsendes i en egentlig offentlig høring. Hvornår, det sker, er uafklaret; men nok først efter
sommerferien.
Herefter kort om betalingsordning for bådebroer og havne i Arresø.
På sidste års delegeretmøde blev det vedtaget, at Arresøgruppen ikke skulle indgå en aftale med
Naturstyrelsen Nordsjælland om betaling. Vi har siden kunnet konstatere, at Naturstyrelsen står ved
den takstordning, der senest blev lagt frem i drøftelserne med bestyrelsen. Altså en mindstebetaling
for 3 bådpladser i stedet for de oprindelige 10 bådpladser.
Vi har ikke kunnet få afklaret, om en betalingsordning vil blive krævet også for de eksisterende
havne og bådebroer.
Miljøministeriets Vand- og Natura 2000-planer
Miljøministeren godkendte de statslige natura 2000-planer til ikrafttræden den 8. december 2011 og
de statslige vandplaner til ikrafttræden den 22. december 2011.
Efter reglerne skal kommunerne senest 6 måneder efter fremlægge forslag til handleplaner i
offentlig høring i mindst 8 uger og vedtage disse planer senest 12 måneder efter den statslige
ikrafttræden.
For område 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose er der udarbejdet en fælles handleplan af
Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner, som blev sendt i høring juni – august 2012.
Fra Naturstyrelsen er der udarbejdet et eget bidrag for de statslige arealer i og omkring Arresø, i
form af en plejeplan, der indgår i de kommunale handleplaner. Plejeplanen blev sendt i høring i
samme periode.

De tre kommuner har også udsendt forslag til vandhandleplan i høring i perioden juni – august
2012.
På grundlag af drøftelserne på delegeretmødet i 2012 indsendte bestyrelsen høringssvar til disse
handle- og plejeplaner.
Kommunerne og Naturstyrelsen vedtog deres naturhandleplaner og naturplejeplan. De væsentligste
kommentarer fra Arresøgruppen til plejeplanen vedrører færdselsreglerne, og er derfor ikke
indarbejdet i plejeplanen.
Vandhandleplanerne fik imidlertid en anden skæbne, idet Natur- og Miljøklagenævnet underkendte
den statslige vedtagelse pga. for kort høring i sagsbehandlingsforløbet. Der henvises til
orienteringsmail fra 20. december 2012.
Danmark har derfor på nuværende tidspunkt ingen godkendt vandplanlægning; men på
Naturstyrelsens hjemmeside kan man nu læse, at Miljøministeriet har gennemgået, revideret og
kvalitetssikret planmaterialet, dette har bl.a. betydet, at der efter gennemgang af 22.000 km vandløb
er sket omklassificering af ca 1.700 km vandløb.
Her i maj måned har Naturstyrelsen taget hul på en fornyet høringsrunde, foreløbig med en teknisk
forhøring hos kommuner og andre myndigheder. Til sommer vil vandplanen blive udsendt i en ny 6
måneders offentlig høring.
Friluftszonering
Planlægningen for Arresø er ikke slut med Naturstyrelsens plejeplan, i vinter kom der et nyt begreb
til, nemlig friluftszonering. Det viste sig i forbindelse med Søbrugerrådsmødet, at et regelsæt om
opdeling af skovområder og lysåbne arealer i 3 klasser, stillezone, facilitetszone og friluftszone,
dækkende bl.a. placering af borde- bænkesæt, afholdelse af orienteringsløb osv. også skulle
gennemføres for Arresøs store vandoverflade.
Et udkast til forslag fra Naturstyrelsen Nordsjælland er, at havne og bådebroer skal være
facilitetszone; mens søen i sin helhed skal være friluftszone. På Søbrugerrådsmødet foreslog
Arresøgruppen, at Naturstyrelsen overvejer, at en stor del af Arresø i stedet udlægges som
stillezone. Der vil også her blive udarbejdet et endeligt forslag, der sendes i offentlig høring i løbet
af sommeren.
Status på disse sager er
Naturstyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt udsendt materiale om Arresø i høring, det være sig
bekendtgørelse om færdsel på Arresø, statslig vandplan eller friluftszonering.
Der er derfor ikke noget konkret materiale at fremlægge for delegeretmødet; men bestyrelsen vil
under pkt. 4 gerne have en drøftelse og stillingtagen med henblik på det forstående arbejde.
Afrunding
Bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste delegeretmøde.
I vinter skete der desværre det, at Henrik Høyer meldte fra, så Claus Haarding har deltaget i
bestyrelsens arbejde som suppleant.
Henriks farvel betød så også, at Arresøgruppen skulle bruge en ny hjemmesideredaktør. Dette har
Erik A så selv påtaget sig med håb om, at der fortsat vil være en god hjemmeside
www.arresogruppen.dk, som rummer de nødvendige oplysninger i form af referater m.m.
Erik A takkede bestyrelsesmedlemmerne for et godt og konstruktivt samarbejde.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Der er ikke indtægter eller udgifter, så intet at holde regnskab over.
4. Indkomne forslag
4.a) Forslag til bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø
Det må konstateres at forslaget som det kendes indeholder mange unøjagtigheder og fejl.

Man diskuterede den åbenlyst skæve afvejning, der er i forslaget om tilladelse til
lystfiskerforeninger til motorsejlads for 10 både, oven i købet med tilladelse til op til 8 knobs fart,
når konsekvensvurderingen kun går med til 5 knob.
En meget lille interessegruppegruppe vil blive tilgodeset i mod en anden meget større
interessegruppe.
Man undrede sig også over, hvordan det vil være muligt at kontrollere at reglerne overholdes.
Det er svært at se det fornuftige i at give frit spil, til at man kan komme langvejs fra, sætte en båd i
søen og dermed udsætte vores nærområde for den støjende trafik, hvorefter man tager af sted igen.
Man undrede sig stærkt over, hvis interesser der bliver varetaget.
Begrundelsen for at tillade motorsejlads bygger på ”miljøkonsekvensvurderingen”, hvori det
anføres at søværnet har brugt 3700 timer på motorsejlads. Det er efter beboeres opfattelse forkert,
fordi sejladsen alt overvejende kun foregik snævert omkring havnen på Arrenæs, og næppe i det
totale omfang. Men DEC har meddelt, at man ikke har kapacitet til at undersøge rigtigheden heraf.
Endvidere har søværnet i de sidste fem år ikke været til stede på Arresø.
Der var enighed om at såvel de enkelte medlemsforeninger, som Arresøgruppen vil gøre direkte
indsigelse mod bl.a. tilladelsen til motorsejlads og også rette henvendelse til lokalpolitikerne.
Bestyrelsen forbereder disse henvendelser og indsigelser og står for afsendelse når høringerne
igangsættes.
5. Fastsættelse af budget, herunder kontingent
Kontingent foreslås uændret fastsat til 0 kr.
6. Valg jf. § 4.7
Tre bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Baun (Gribskov), Jørgen Jacobsen (Halsnæs) og Helge Larsen (Hillerød) er på valg. Desuden
er Claus Haarding, der er indtrådt som suppleant for Henrik Høyer på valg for en etårig periode.
Jørgen Jacobsen og Helge Larsen er villige til genvalg., mens Birthe Baun ikke ønsker at
genopstille.
Per Johansen blev forslået som nyt medlem fra Gribskovdelen.
De opstillede blev valgt.
Erik A takkede Birthe for hendes arbejde i bestyrelsen og bød velkommen til de ny- og genvalgte
medlemmer.
7. Eventuelt
Intet.
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