Referat af 5. ordinære delegeretmøde i Arresøgruppen mandag 18. maj 2015.
Mødet blev afholdt på Arresøcenteret, Auderød Byvej 4, 3300 med følgende fremmødte:
Erik B. Aksig, Jørgen Jacobsen, Helge Larsen, Claus Haarding, Per Johansen, Leif Bitsch, Erik
Frommelt, Peter Stæhr og Jakob J. Jensen.
Der var tilsammen repræsentanter fra 6 ud af 15 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 11. juni 2014 har bestyrelsen holdt 3 møder, hvor der har været arbejdet
med forskellige emner.
Sejladsregler for Arresø
I foråret 2014 sendte Arresøgruppen sit høringssvar til Naturstyrelsen og der blev en efterfølgende
offentlig debat i pressen; men siden sommeren 2014 har der stort set været tavshed om emnet.
Det har siden vist sig, at det skyldtes en vis usikkerhed om bekendtgørelsens omfang og indhold hos
Naturstyrelsen selv.
Resultatet af en fornyet vurdering i den centrale Naturstyrelse blev, at bekendtgørelsen ikke kun
skulle omfatte statens egne arealer; men også de privatejede dele af søen.
Der blev derfor efter ¾ år foretaget en høring af de private lodsejere i vinteren 2015.
Resultatet af denne eller hvordan forslaget til bekendtgørelse nu ser ud, er ikke sendt ud til
Søbrugerrådet.
På Søbrugerrådsmødet den 24. marts 2015, der blev afholdt efter en pause på 23 måneder, blev der
om indhold alene fortalt, at man forventede at den færdige bekendtgørelse snarest ville blive
udsendt.
Det blev på mødet oplyst, at det efter en ajourføring af de interne regler i Miljøministeriet ikke
længere er nødvendigt, at bekendtgørelsen underskrives af miljøministeren – det kan nu gøres af
Naturstyrelsens direktion.
Dette vurderer jeg er et direkte gode for os, da det giver en – i det mindste formel – mulighed for at
klage til miljøministeren over Naturstyrelsens bekendtgørelse med henvisning til fejl og mangler
både i indholdet og processen.
Vi har imidlertid stadig til gode at se den færdige bekendtgørelse, høringsnotat m.v. Hvis
bekendtgørelsens indhold om 10 motorbåde og miljøvurderingsrapporten er uændrede, er der efter
min opfattelse mulighed for at klage i henhold til naturbeskyttelsesloven / lov om miljøvurdering af
planer og programmer til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det vil så koste et klagegebyr på 500 kr, og jeg håber vi kan blive anerkendt som klageberettigede.
Driftsplan
I vinteren 2014 var Naturstyrelsen Nordsjællands driftsplan i høring, den omfatter alle
Naturstyrelsens arealer i Nordsjælland, herunder Arresø. Den gennem de seneste år omtalte

friluftszonering indgår som en del af driftsplanerne. Det fremgik af forslaget, at havne og bådebroer
skal være facilitetszone; mens søen i sin helhed skal være friluftszone
Naturstyrelsen meddelte på Søbrugerrådsmødet at driftsplanen nu er godkendt.
Det fremgår af høringsnotatet at der ikke kan påregnes ændringer i friluftszoneringen; men at en
liste over fredninger ved Arresø udvides som påpeget af Arresøgruppen.
Vandhandleplan
Planen er under fortsat behandling og udvikling og i øjeblikket er forslag 2015-20 ude i offentlig
høring. Vi tager stilling til et høringssvar senere på dagsordenen.
Naturplaner
Det endelige forslag til naturplan 2015-20 har været ude i offentlig høring, og Arresøgruppen har
indsendt et høringssvar som vedtaget på orienteringsmødet den 16. marts.
Arresøstien
På orienteringsmødet blev der bedt om at spørge til Arresøstien på Søbrugerrådsmødet. Som svar på
dette spørgsmål startede skovrideren med at fortælle forfra på hele sagshistorien og endte op med at
konkludere, at Naturstyrelsen havde gjort, hvad man kun forvente af dem som myndighed, så nu
måtte det være en kommunal opgave i de tre kommuner.
Han oplyste dog også, at der foregik / var foregået lokalt arbejde flere steder.
Som en opfølgning på dette har vi fået tilsendt en orientering fra Annisse Lokalråd om stiarbejde
Ramløse – Anisse, se senere på dagsordenen
Afrunding
Erik A takkede bestyrelsesmedlemmerne for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.
Debat:
Per J beklagede at processen trak ud, og at vi ikke ved hvad de forskellige høringsparter har
tilkendegivet; men vi må afvente høringsnotatets offentliggørelse.
Leif B fremførte, at der havde været en utilfredsstillende artikel i Ramløse Guiden 2-2015, hvor det
blev fremstillet som om alt var idyl omkring den nye bekendtgørelse.
Jørgen J fremførte, at det var en beklagelig artikel, dels var det ikke en færdig bekendtgørelse, som
vi stadig må vente på, dels var der faktuelle fejl om stillingtagen. Men hvem skulle være pennefører
på kritik og det var vel redaktøren man skulle henvende sig til.
Erik A gav udtryk for, at nu må vi vente på den færdige bekendtgørelse og dens nøjagtige indhold,
så der er fakta at forholde sig til.
Jørgen J fremhævede at det ved klagemuligheden til ministeren kunne fremføres, at ret til
motorbådssejlads kun for lystfiskere var en mærkværdig forskelsbehandling. M.h.t. klage til Naturog Miljøklagenævnet skulle medlemmerne være opmærksom på, at der var et klagegebyr som man
skulle forholde sig positivt til, selv om formanden gerne lagde pengene ud.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Der er ikke indtægter eller udgifter, så intet at holde regnskab over.
4. Indkomne forslag
4.a Vandplanlægning
Erik A gennemgik tekstforslag til høringssvar og grundlaget fra søbrugerrådsmødet. Fra Erik
Larsson var der tidligere kommet forslag om at indarbejde sørestaurering i høringssvaret, og det var
taget med.
Der var opbakning til at sende det foreslåede høringssvar
4. b Bekendtgørelse for Arresø
Når bekendtgørelsen udsendes, vil klagefristen være 4 uger, så der er ikke tid til at indkalde og
afholde orienteringsmøde. Bestyrelsen vil udarbejde og fremsende klager.
Der var tilslutning til dette.
4. c Orientering om stiarbejde Annisse-Ramløse.
Per J gennemgik kort orienteringen.
Der var enighed om at det var et godt stykke arbejde fra stigruppen.
5. Fastsættelse af budget, herunder kontingent
Kontingent foreslås uændret fastsat til 0 kr.
6. Valg jf. § 4.7
Tre bestyrelsesmedlemmer:
Per Johansen (Gribskov), Jørgen Jacobsen (Halsnæs) og Helge Larsen (Hillerød) er på valg.
Genvalg med akklamation.
7. Eventuelt
Per J omtalte, at der på Annisse-Ramløse strækningen af søbredden foregik diskussioner om
windsurfere og deres ”frie” forhold til parkering, som nogen ønskede skulle reguleres.
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