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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger

2. Siden sidst
Bæverne:
Niels Worm orienterede om den seneste bæveropdatering.
Der er udsat 16 bævere i alt, hvoraf 2 desværre er døde. Vi ved ikke, hvor bæverne
befinder sig. Sidst vi har set spor efter bæverne var i april i Ramløse Å. Niels opfordrede
derfor til, at alle observationer om bæverne indmeldes. Naturstyrelsen forhandler i
øjeblikket med Tyskland om yderligere 1-2 bæverfamilier til udsætning i efteråret, så vi
minimum når op på 20 bævere.
Fugletårne:
Udsigtsplatformen bliver indviet tirsdag d. 28. 6.. Fugleskjulet i Holløse bliver bygget
færdigt til august (efter fuglenes yngletid), broerne er lavet. Ansøgningen om tilladelse til
opførelse af 2 tårne på Hovgårds Pynt er påklaget til Naturklagenævnet.
Søværnets Grundskole – havnen i Auderød:
Lars Skov fra Forsvaret har d.d. udtalt: ”regn med at havnen er jeres, der er bare lige
noget papirarbejde der skal klares – den har ikke ligget øverst i bunken, det skyldes ikke at
der er kommet noget i vejen, det varer nok en 2 – 3 måneder før arealoverførslen er på
plads”
Arresøstien:
Kommunerne er myndighed i forhold til Vejloven og kan med denne ekspropriere til
stierne, det kan vi ikke.
Vi har lavet nogle delstrækninger af stien, der forløber på Naturstyrelsens arealer i
Nørremosen, Tisvilde Hegn og øst for Ramløse Havn.
Ridning er ikke tilladt på Arresøstien, men på en strækning i Nørremosen er der lavet en
parallel ridesti, som rytterne skal holde sig på.
Vandstanden:
Vandstanden har i 2010 svinget normalt.
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Vandstanden målt af Roskilde til NOVANA opgivet i DVR90
Arresøs flodemål 3,97 DNN
Forskel i Frederiksværk -0.069 m
Arresø 3,97 + (-0,069) = 3,90 DVR90

31-12-2010

17-12-2010

03-12-2010

19-11-2010

05-11-2010

22-10-2010

08-10-2010

24-09-2010

10-09-2010

27-08-2010

13-08-2010

30-07-2010

16-07-2010

02-07-2010

18-06-2010

04-06-2010

21-05-2010

07-05-2010

23-04-2010

09-04-2010

26-03-2010

12-03-2010

26-02-2010

12-02-2010

29-01-2010

15-01-2010

01-01-2010

360

Fiskeri:
2010 var et virkelig dårligt år. Der er stadig mange aborrer, som vi gerne vil sikre mod
fangst, da de medvirker til klart vand i søen, men vi ved endnu ikke, hvordan det skal
gøres.
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Nationalparken:
Diskuteres stadig politisk
Fugleskydning ved Ågabet:
Naturstyrelsen Nordsjælland har først fået kendskab til dette arrangement nu, og der
foreligger ingen ansøgning om tilladelse til fugleskydningen, selvom arrangementet
tilsyneladende har foregået i flere år. (Tilladelsen er siden ansøgt og givet for 2011. Med
henblik på evt. fremtidige arrangementer, vil vi nu vurdere, om skydningen har betydning
for Natura2000-området.)
Frederikken:
Der blev udtrykt ærgrelse over, at Frederikken ligger på land, og der blev spurgt til,
hvorvidt Naturstyrelsen ikke kunne bede kommunerne om at søsætte den igen. JBC
forklarede, at Frederikkens drift kræver frivillige ildsjæle, idet den ikke er en rentabel
forretning.

3. Status for vand og naturplanerne
Der er ikke noget nyt fra Miljøcenteret. De har i øjeblikket travlt med at behandle
indsigelserne til udkast til planen og indarbejde høringssvarene, hvorfor de også har meldt
afbud til mødet i dag.
Indsigelserne kan ses på hjemmesiden:
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx
Ida fremlagde status (præsentationen vedlægges)
4. Sejlads på engsøerne i fuglenes yngletid. Ønsket af Johannes, DOF
Johannes fortæller, at traner har slået sig ned ved Strødam Engsø og har parret sig, men
desværre ikke ynglet. Naturstyrelsen skulle være blevet orienteret om tranerne, og har
skiltet for at holde fred i området. Alligevel blev der både luftet hund, sejlet og fisket i
området. Johannes ønsker bedre skiltning og hegning på østsiden af søen.
JBC påpeger, at et enkeltstående tilfælde af sejlads ved søen er foretaget af
Naturstyrelsen selv, der rent arbejdsmæssigt har været i området for at eftersøge
bæverne. Der er altså tale om enkeltstående tilfælde, som med al sandsynlighed ikke
holder tranerne fra at yngle. JBC opfordrer til rettidig information om observationer i
området.
5. Indførelse af brugerbetaling for havne og bådebroer i Arresø. Ønsket af
Arresøgruppen.
Arresøgruppen udtrykte utilfredshed med brugerbetaling for retten til private broer.
Ole viste nogle slides, han tidligere har vist for Arresøgruppen. Disse beskriver styrelsens
hjemmel til at opkræve betaling for anlæg af broer i søen. Disse er vedlagt referatet og kan
findes på hjemmesiden.
Efterfølgende er der aftalt et møde med Arresøgruppen.
6. Revision af reglerne for færdsel på Arresø
Der er ikke, som vi havde håbet, lavet et revideret udkast til nye færdselsregler for søen.
Det skyldes, at vi stadig mangler retningslinierne for sikring af velegnede levesteder for
arter på Naturstyrelsens egne arealer i Natura2000 områder og de endelige planer, før vi
kan lave et endeligt forslag.
Ud fra de tilkendegivelser, vi har modtaget skriftligt og mundtligt, vurderer vi dog, at
afstandskravet for sejlads på min. 100 meter afstand til rørskoven er lige i overkanten. Vi
overvejer derfor at ændre dette til 50 m og kun lade det gælde i yngletiden.
Lystfiskerne bør måske også kunne sejle fra Ramløse Havn. Isbådene skal holde større
afstand til våger.
Justeret udkast vedlægges referatet sammen med de skriftlige indlæg vi har modtaget.
Nyt forslag til reglement vil køre parallelt med Natura2000 og forventes at kunne vedtages
sammen med handleplanerne ca. sept. 2012 med effekt i 2013.
OAK Nielsen: Mener det er et meget afbalanceret forslag

7. Bordet rundt
Bernt Nielsen, Annissegård (ikke medlem af brugerrådet) fremførte en række klager over
Naturstyrelsens planer om at opføre 2 fugletårne på Hovgårds Pynt.
JBC forklarede, at Fugletårnenes placering på Naturstyrelsens areal er sket efter ønske fra
og i samarbejde med en fugletårnsgruppe fra DOF-Nordsjælland, og at lokalenheden har
sendt ansøgning om tilladelse til opførelse af tårnene til Gribskov Kommune. Kommunens
tilladelse er efterfølgende blevet påklaget til Naturklagenævnet af bl.a. Bernt Nielsen.
Johannes Bang bekræftede dette og begrundede udvælgelsen af placeringen.
8. Evt.
Bedre vilkår for friluftslivet, der kommer to nye puljer, ”Familieskovturen i fokus” og
”Initiativer for børn og unge”.
Se nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside
www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Nyheder_fra_Nordsjaelland/Soegommulighed
erfornaturoplevelser.htm
Ansøgningsfrist 1. oktober 2011
Midlerne er fordelt således:
2011
Familieskovturen i fokus (initiativ)
1,3
Initiativer for børn og unge i naturen 0,4

2012
1,3
0,9

2013
0,9
0,4

Forslag til kommende møder:
Bede kommunerne fremlægge regulativerne for åerne til Arresø.

Total
3,5
1,7

