Referat af delegeretmøde i Arresøgruppen mandag 9. maj 2011 kl 19.30 på Arresøcenteret
Auderød byvejvej 4, 3300 Frederiksværk.
Deltagere:
Erik B. Aksig, Jørgen Jacobsen, Jørgen Klausen, Helge Larsen, Birthe Baun, Jan Halabur, Jan Busch-Møller,
Benny Resen, Sven Schiller, Ivan Strøyer, Leif Bitsch, Erik Larsson; Erik Frommelt, Christian Damm, Søren
Hancke og Søren Wittrup.
Der var tilsammen repræsentanter for 11 ud af 14 foreninger og 1 havde meldt afbud pga rejseaktivitet.
Erik B. Aksig (EBA) bød velkommen og forklarede, at delegeretmødet begynder med et særligt orienteringsmøde
om det aktuelle emne sejlads på Arresø med hovedvægten lagt på den brugerbetaling for havne/bådebroer og
både som Naturstyrelsen Nordsjælland ønsker at indføre. Årsagen til dette emne er, at en del havne og bådebroer
ejes af grundejerforeningerne omkring Arresø og de grundejerforeninger er Arresøgruppens medlemmer.
Bestyrelsen har derfor indbudt Skovfoged Ole Andersen (OA), fra Naturstyrelsen Nordsjælland, til at fortælle om
dette emne og besvare spørgsmål bagefter.
OA gennemgik emnet på grundlag af et Powerpointshow, der vedlægges referatet.
Naturstyrelsen har som arbejdsopgave at modernisere sejladsreglerne for Arresø. Et lignende arbejde er
gennemført for andre store søer – Esrum Sø og Furesø. I den forbindelse skal også havnen på Arrenæs indgå, og
der har været et ønske om at få åbnet mere op for brugen af Arresø.
Deltagerne i Søbrugerrådet har givet høringssvar til udkastet om revision af sejladsreglerne, der blev uddelt ved
mødet den 30. september 2010, og de svar peger i alle mulige retninger. I den forbindelse undrer det OA, at
grundejerne ikke ønsker udvidelse af muligheden for sejlads med kano og kajak og ej heller selv ønsker
muligheden for sejlads med elmotor.
De nye sejladsregler skal drøftes på næste søbrugerrådsmøde den 22. juni 2011. Det er ikke sikkert, at OA vil
kunne nå at udarbejde et gennemskrevet udkast til mødet; men de forskellige høringssvar vil blive offentliggjort
inden mødet. OA oplyste, at Miljøcenter Roskilde ikke mente, der var dokumentation for afstandskravet på 100 m
ud for udvalgte kyststrækninger af hensyn til ynglende fugle. På forespørgsel oplyste OA at korrespondancen om
dette mellem NST og Miljøcenter Roskilde IKKE vil blive offentliggjort.
OA holdt fast i, at Naturstyrelsen som grundejer var berettiget til at opkræve gebyrer for at stille sine arealer til fast
rådighed for andre, og henviste bl.a. til mark- og vejfredsloven, naturbeskyttelsesloven og Finansloven.
De eksisterende havne og bådebroer vil derfor blive kontaktet med henblik på at indgå aftale om betaling, hvor
udgangspunkt for forhandling er 2.000 kr for op til 10 både og 200 kr pr båd derudover.
Indtil nu er det et meget lille antal, der er blevet kontaktet og har indgået aftale om betaling.
OA fremhævede, at et krav om offentlig adgang til havne/bådebroer alene er knyttet til nye anlæg og ikke vil blive
stillet ved indgåelse af aftaler for de eksisterende anlæg.
EBA takkede OA for gennemgangen, og efter en kort pause blev det egentlige delegeretmøde indledt.
1. Jørgen Jacobsen (JJ) blev valgt som dirigent
Der var ingen bemærkninger til mødets lovlighed eller den udsendte dagsorden.
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde
Arresøgruppen genoptog sit arbejde i efteråret 2010, hvor der blev valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen har
hovedsageligt arbejdet med fire emner – vedtægter, hjemmeside, sejladsregler for Arresø og Miljøministeriets
høring om Vand- og Natura 2000-planer.
Vedtægter
Bestyrelsen udarbejdede et sæt forslag til vedtægter, som blev behandlet og godkendt med enkelte rettelser på
delegeretmøde den 31. januar 2011.
Hjemmeside
Med en god arbejdsindsat fra Henrik Høyer har vi fået en god hjemmeside, som rummer de nødvendige
oplysninger i form af referater m.m. Jeg kan kun anbefale at bruge www.arresogruppen.dk og jeg vil gerne udtrykke
en stor tak til Henrik for det udførte arbejde.
Sejladsregler for Arresø
I forbindelse med søbrugerrådsmøde i september 2010 udsendte Naturstyrelsen Nordsjælland et udkast til
revision, som især drejer sig om motorbådssejlads for 10 lystfiskerforeningsejede både med udgang i Søværnets
grundskoles havn på Arrenæs. Vi drøftede en udtalelse herom på vores delegeretmøde den 31. januar 2011, og
denne udtalelse er sendt til Naturstyrelsen Nordsjælland.
Jeg kan oplyse, at Danmarks Naturfredningsforenings samråd Nordsjælland også har vedtaget og fremsendt en
særudtalelse imod motorbådssejlads.
Endvidere har Dansk Ornitologisk Forening i sit høringssvar til Natura 2000-plan skrevet, at den foreslåede
ændring må forudsætte, at der gennemføres en konsekvensvurdering i forhold til fuglelivet.

Miljøministeriets høring om Vand- og Natura 2000-planer
Vi drøftede et høringssvar på vores delegeretmøde den 31. januar 2011, og denne udtalelse er indsendt til
Miljøministeriet og tillige tilsendt Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner samt Naturstyrelsen Nordsjælland til
orientering, idet disse myndigheder vil spille en stor rolle i realiseringen af de færdige planer.
Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder siden mødet den 7. september 2010 og har et godt samarbejde.
Der blev spurgt til, hvordan indflydelsen er i søbrugerrådet, når f.eks. sejlerne og kano og kajakfolk har flere
medlemmer; mens grundejerne kun har en.
JJ oplyste, at der er 5, der windsurfer på Arresø og 10 – 20 lystfiskere; men at vi ikke ved hvordan vægtningen
mellem foreningernes synspunkter er, når Naturstyrelsen skal beslutte sig.
3. Regnskab
JJ oplyste, at Arresøgruppen ikke har nogen selvstændig økonomi, hvorfor der ikke eksisterer et regnskab.
Det blev fremført, at der på en generalforsamling i en af grundejerforeningerne havde været rejst spørgsmål om,
hvordan en forening kunne eksistere uden økonomi.
EBA forklarede, at al kommunikation foregår elektronisk, at Henrik Høyer foreløbigt har båret omkostningerne til
hjemmesiden, at Birthe Baun gerne giver kaffe og kage til bestyrelsesmøder og at man afholder egne
transportudgifter. Desuden er brugen af Arresøcenterets mødelokale foreløbigt gratis.
4. Dagsorden for det kommende søbrugerrådsmøde
Følgende punkter blev drøftet:
Vandstand
Hvad indeholder et sådant orienteringspunkt. Er der regler om højeste vandstand? Hvor meget reguleres der nu i
forhold til under den tidligere skovfoged. Man mente at vide at slusen stod mere åben nu end tidligere. Der skal
dog også tænkes på forholdene langs kanalen og nede i Frederiksværk. EBA mente at vandstanden skulle være
ca 4 m; men den varierer noget.
(I sin artikel "Arresø" i Skriv- og Rejsekalender 1995 skriver O.A.K.Nielsen: Den 7. juni 1893 blev der fastsat et
vinterflodemål (det oprindelige), fra 1. oktober til 15. maj, på 4,28 og et sommerflodemål, 15. maj til 1. oktober, på
3,97. Trods utallige og meget alvorlige klager over den høje vandstand og mange forslag om en sænkning af
vandstanden, holdt disse flodemål frem til 1962, hvor det blev "henstillet" at sommerflodemålet 3,97 skulle gælde
som flodemål hele året. I 1965 blev denne henstilling stadfæstet ved en kendelse, hvori der bl.a. stod, at flodemålet
ved Arresødalbroen ikke må overskrides med mindre alle sluserne er åbne.)
Forårsforbuddet mod kano- og kajaksejlads
EBA oplyste, at der er mange vildtreservater, hvor der er adgangsregulering i forårsmånederne pga fuglenes
yngletid, så en sådan regel kan betragtes som normal.
Med udgangspunkt i indlægget fra OA besluttede delegeretmødet, at bestyrelsen skal rette henvendelse til
Naturstyrelsen med besked om, at man ikke har noget mod en udvidelse af den tilladte periode for kano- og
kajaksejlads, med hensyntagen til udvalgte kyststrækninger, hvor der yngler rørhøg og rørdrum.
Brugerbetaling
Der var enighed om at Arresøgruppen som udgangspunkt skal afvise betaling for broer, men må acceptere at der
kan forhandles om sagen. Brugerbetalingen indmeldes derfor som særskilt drøftelsespunkt på søbrugerrådsmødet
22. juni 2011.
Adgang til søen
Omkring havne/bådebroer og adgang til Arresø blev det fremført, at Arresøens grænse de fleste steder ligger inde
på land pga tilgroning, således at grundejerforeningernes fællesarealer slet ikke har søbred. Det blev tillige
fremført, at enkelte ejendomme havde fået hævd på areal ned til søen.
Vandprøvetagning
Der blev spurgt til om der bliver taget badevandsprøver i søen.
EBA oplyste, at der ham bekendt ikke specifikt bliver taget sådanne prøver, men at der er et almindeligt
prøvetagningsprogram for vandkvalitet, jf vandplanarbejdet. I øvrigt vil det nok tage sin tid, før der foreligger en
vandplan på grundlag af de indsendte høringssvar – Naturstyrelsen har oplyst, at der er over 4000 på landsplan;
men efter EBA’s egne erfaringer er der formentlig en del gengangere pga problemer med indmeldingsprogrammet
på Miljøministeriets hjemmeside.
Sejlads med motor
På baggrund af OA’s indlæg blev det fremført, at nogle grundejere ikke var imod selv at kunne sejle med elmotor
på søen, så hvorfor havde Arresøgruppen udtalt sig imod dette.

EBA henholdt sig til, at udkastet af 30. september 2010 fra Naturstyrelsen alene talte om at udvide med 10
lystfiskerforeningsejede både med motor – evt. elmotor, og uændrede regler for alle andre motorbåde, dvs. ingen
private motorbåde af nogen slags. Der havde derfor ikke været nogen anledning til at udtrykke ønske, og der var jo
heller ikke taget stilling til det hos medlemmerne.
JJ nævnte, at der ikke var nogen forskel på bevægelsesmønstre for både med elmotor og anden motor, så
forstyrrelseseffekten – bortset fra støjen – var den samme for dyrelivet.
EBA konkluderede, at hvis det ønskes fremført i søbrugerrådet må de enkelte grundejerforeninger tage det op på
deres generalforsamlinger. Hvilket der hermed opfordres til med henblik på drøftelse på et senere delegeretmøde.
5. fastsættelse af budget og kontingent
Der var enighed om at fastholde kontingent 0 kr.
6. valg
a. Tre bestyrelsesmedlemmer
Birthe Baun (Gribskov), Jørgen Jacobsen (Halsnæs) og Helge Larsen (Hillerød) blev genvalgt for en periode på to
år.
b. Revisor og revisorsuppleant
Der var enighed om at undlade valg af disse.
7. Eventuelt
Der blev udtrykt ønske om en navne- og telefonliste for gruppen, samt at medlemslisten blev ordentlig opdateret.
Erik B. Aksig
Referent

Jørgen Jacobsen
Dirigent

Bestyrelsens konstituering
Efter delegeretmødet konstituerede bestyrelsen sig uændret med Erik B. Aksig som formand, Jørgen Jacobsen
som næstformand og med Henrik Høyer som internetansvarlig, sekretær og kasserer.
Bilag:
PowerPointshow fra Ole Andersen
Foreløbig dagsorden for søbrugerrådsmøde 22. juni 2011

