Referat af 4. ordinære Delegeretmøde i Arresøgruppen onsdag den 11. juni 2014.

Mødet blev afholdt på Arresøcentret, Auderød Byvej 4, 3300 kl. 19.30 med følgende
fremmødte:
Erik B. Aksig, Ivan Strøyer, Per Bendix, Steen Otterstrøm, Erik Frommelt, Klaus Cruse,
Nina Schiøttz, Per Johansen, Claus Haarding, Helge Larsen og Jørgen Jacobsen.
Formanden Erik B. Aksig bød velkommen.
1. Jørgen Jacobsen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede
delegeretmødets lovlighed.
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde:
Siden sidste delegeretmøde 4. juni 2013 har bestyrelsen holdt 6 møder, hvor der
hovedsageligt har været arbejdet med sejladsreglerne for Arresø; men der har også været
andre emner. På sidste bestyrelsesmøde godkendte vi således et nyt medlem af
Arresøgruppen – Ejerlaget Sandbo, Gribskov kommune.
Sejladsregler for Arresø:
I foråret 2013 blev et udkast til et forslag med tilhørende miljø- og konsekvensvurdering
lagt frem til drøftelse på Søbrugerrådsmøde den 23. april 2013. Søbrugerrådets møde
afslørede desværre, at der tilsyneladende var en bred opbakning til forslagets tekst om at
tillade motorbådssejlads for 10 lystfiskerforeningsejede både på Arresø.
Det var stort set kun DOF og Arresøgruppen, der var imod.
Efter en meget langvarig arbejdsproces blev et ændret udkast til bekendtgørelse sendt i
høring i januar 2014 med frist til 9. april. Udkastet var ledsaget af en uændret rapport
dateret april 2013 om konsekvenser for arter – især fugle og habitater.
Forinden havde vi i løbet af efteråret 2013 sendt en henvendelse til borgmestre og
udvalgsformænd i de tre kommuner. En henvendelse der blev fornyet i februar 2014, da
der skete udskiftning på de fleste pladser efter kommunevalget.
Vi havde et ekstraordinært delegeretmøde den 10. marts, hvor vi drøftede udformningen
af Arresøgruppens svar, og det blev sendt til Nagturstyrelsen den 12. marts. Samtidig
blev der sendt en pressemeddelelse til lokalaviserne i de tre kommuner samt til
Frederiksborg Amts Avis.

Et af de væsentligste punkter i vores høringssvar er, at miljøvurderingen ikke er i orden,
fordi den tager udgangspunkt i, at Søværnets Eksercerskole har motorbådssejlads på
søen – en aktivitet, der som bekendt lukkede i 2007.
TV-Lorry har behandlet sagen i Søndagsmagasinet sidst i maj måned. Her medvirkede
Jørgen Jacobsen som repræsentant for DOF og jeg som repræsentant for
Arresøgruppen. Jeg må så konstatere, at mine betragtninger om sagsprocessen blev
klippet væk.
Hvor står sagen så nu? Jeg kan henvise til en artikel i Frederiksborg Amts Avis, som er
rundsendt.
Her citeres Naturstyrelsen for, at det bliver en langvarig sag ”Der kan let gå op mod et
år” og at ”forslaget, der har været i høring, er det tætteste vi hidtil har kunnet komme på
et kompromis”.
Vi må så vente og se.
Driftsplan:
I vinter 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. I overensstemmelse med tidligere holdning har vi svaret, at Naturstyrelsen
skal overveje, om en del af Arresø kan udlægges som stillezone. Endvidere har
Arresøgruppen peget på nogle mangler i planteksten.
Naturstyrelsen har i maj måned udsendt et høringsnotat om de modtagne svar, og
meddelt at planen forventes godkendt senere på året.
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 har i efteråret være ude i fornyet høring. Konsekvensvurderingen konkluderer, at
Vandhandleplanen ikke giver negative effekter på Natura 2000. I høringen blev der bedt
om, at man ikke genindsender tidligere afgivne svar. Der var intet at tilføje for
Arresøgruppens vedkommende siden første høring.
Naturplaner:
Der foreligger en godkendt plan fra 2012; men den skal opdateres og revideres for
perioden 2016-21. Den videre gang er nu, at Naturstyrelsen udarbejder et endeligt
forslag, og at det samlede materiale derefter udsendes i en egentlig offentlig høring sidst i
2014.

Foreløbigt er der fremlagt basisanalyse, der kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Det
er glædeligt at konstatere, at Arresøgruppens forslag om udvidelse af
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelse med havørn og isfugl er gået igennem.
Naturhavn på Arrenæs:
Arresøgruppen hilser med glæde, at Søværnets tidligere havn på Arrenæs nu kan tages i
brug som fritidshavn. Naturstyrelsen har udlejet havnen til en nydannet havneforening
med basis på Arrenæs og Halsnæs kommune.
Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke mine medbestyrelsesmedlemmer for et godt
og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.
Beretningen blev vedtaget med akklamation.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab:
Der er ikke indtægter eller udgifter, så intet at holde regnskab over. :
4. Indkomne forslag:
Status for Naturstyrelsens udkast til bekendtgørelse.
Man kan forvente at bekendtgørelsen for sejladsregler ikke bliver vedtaget før langt ind i
2015. Vi har allerede udtrykt, at Naturstyrelsens arbejde med høringsprocessen er
beklagelig. Der kan dog først klages når bekendtgørelsen foreligger.
5. Fastsættelse af budget, herunder kontingent:
Kontingentet foreslås fortsat til 0 kr.
Vedtaget.
6. Valg jf. § 4.7.
Tre bestyrelsesmedlemmer: Nina Schiøttz (Hillerød), Erik B. Aksig (Gribskov) og Claus
Haarding (Halsnæs) er på valg. De blev alle genvalgt.
7. Eventuelt.
Under eventuelt drøftedes broer og deres registrering og betaling. Holdningen til
spørgsmålet blandt de fremmødte synes at være uændret fra den tidligere udtrykte.
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