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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
I referatets punkt 6 var Ejvind Hartmund fejlciteret for en udtalelse om hvem, der bør have
adgang til søen. Aftalt at citatet udgår af referatet.
I øvrigt ingen bemærkninger.
1a. Dagsorden
Arresø Sejlklub ønskede betaling for at have både i søen sat på som dagsordenpunkt.
Aftalt, at drøftelsen blev taget under punkt 7.

2. Siden sidst

Fugletårne:
Fugleskjulet ved Ågabet har fra starten været meget besøgt.
Fugletårnet ved Holløse Bredning er næsten færdigt, der mangler kun informationstavler.
Det er ikke indviet endnu.
Der er tilladelse til to tårne ved Hovgårds Pynt. Vi starter med at opføre et.
Søværnets Grundskole:
Naturstyrelsen overtager Grundskolens Havneanlæg d. 30. april. Målet er at gøre det til et
støttepunkt for friluftslivet på søen.
Naturstyrelsen vil gerne have etableret en gruppe af interesserede brugere, der kan gå ind
i arbejdet med planlægning af den fremtidige anvendelse af havnen og i driften af denne.
Interesserede kan henvende sig til Ole Andersen.
Stiprojektet
Der er anlagt nogle strækninger på Naturstyrelsens arealer. Nu ligger projektet helt stille.
Der blev spurgt til, hvad der skal ske for at få det i gang igen?
Svaret er, at initiativet ligger hos kommunerne, der har hjemmel til at ekspropriere efter
vejloven – det har Naturstyrelsen ikke.
Plan for Arrenæs
Der er i øjeblikket to studerende, der som opgave er i gang med at udarbejde forslag til
plan for Arrenæs. Københavns Energi har afsluttet forsøgene med vandinfiltration og
terrænet retableres nu til græsning. Sonnegård er frasolgt til en privat køber.
Nationalparken:
Blev heller ikke vedtaget i seneste omgang. Miljøministeren ønsker yderligere lokal debat,
inden der tages endelig stilling – herunder gennemførelse af ekskursion til en anden
nationalpark.
Herdis Dam tilkendegav at Landboforeningen er indstillet på at gå i dialog.
Arresødalparken
Der arbejdes på et magelæg mellem Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune, således at
NST overtager parken ved Arresødal og kommunen overtager nogle af NSTs arealer i
Frederiksværk By – herunder arealet, hvor Krudtværksmuseet ligger.
Vandstanden
Det fastsatte flodemål er 3,97 meter. Vandstanden har i det forløbne år varieret mellem
3,80 og 4,00.
O A K Nielsen gjorde opmærksom på, at vandstanden skal være relativt høj i foråret for at
undgå uønsket tilgroning i randzonerne.
Bæverne:
Der er gennemført bæveroptælling 13.-14. april. Ca. 40 personer var ude at tælle fredag
aften og lørdag morgen. Næsten halvdelen så bæver (der blev set ca. 13 forskellige
bævere). Det blev konstateret, at der er bæveraktivitet i hele Pøleå og i Ramløse Å.
Der kommer en orientering på hjemmesiden.
Erhvervsfiskeriet:
Efter en periode med nedgang i udbyttet er der nu igen god gang i fangsten af sandart.
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3. Vandindvinding til stålværkerne
Kenneth Berger gennemgik vandindvindingen til stålværksindustrien i Frederiksværk.
NMLK Dansteel (russisk), Daferco Danish Steel (italiensk) og Vorskla (ukrainsk).
Der er i dag tre stålværker, der får kølevand fra Kanalen fra Arresø.
Den nuværende indvindingstilladelse, som udløber om et år, gælder for op til 8 mill. m3
vand pr. år, men p.t. bruges kun ca. 0,8 mill. m3.
Dansteel får imidlertid brug for mere vand fremover, da man har anskaffet en større
valsestol.
Den ny miljøgodkendelse kommer derfor til at omfatte 2,1 mill. m3.
Vandet tages nedenfor søen, så forbruget påvirker ikke vandstanden i søen. Værkerne
betaler ikke for vandet.
4. Bordet Rundt
Boris Damsgaard oplyste, at FR internt arbejder med strategiudvikling og med ændringer
af medlemsstrukturen, herunder mulighed for direkte medlemskab.
Internationalt arbejdes der med krav om registrering af både og krav om duelighedsbevis
eller tilsvarende.
O A K Nielsen oplyste, at turbåden Frederikke alligevel kommer ud at sejle i år.
Kommunen sælger båden til en nystiftet forening for 1 kr. (Hvis foreningen ”går ned” skal
båden leveres tilbage til kommunen.)
Driften koster 250-300 tkr/år. En væsentlig del af dette er løn til bådførerne.
Foreløbig har 40 meldt sig ind i foreningen. Kontingent er 250 kr/år for personligt
medlemsskab og 2500 kr/år for firmamedlemsskab.

Peter Sahlberg oplyste, at sejlklubben gerne er behjælpelig med, at fremskaffe et godt
tilbud på redningsveste til Frederikke. Frederikke skal være velkommen i Ramløse Havn.
JBC opfordrede til at foreningen går ind i samarbejdet om havnen i Auderød.
Jørn Mathiesen spurgte til et brugerønske om tilladelse til kanosejlads i ”lukketiden”.
JOA oplyste, at ansøgningen er blevet afvist af NST.
Peter Holst Jørgensen oplyste at Ro- og kajakklubben er interesseret i faciliteter ved søen.
Primært ved Ågabet (Fiskerens plads) eller i Auderød Havn.
JBC oplyste, at anlægget ved Ågabet forventes udfaset, hvis erhvervsfiskeriet ophører.
NST ser gerne at Ro- og kajakklubben indgår i gruppen om Auderød Havn.
Erik Aksig oplyste, at den nuværende bro ved Lykkesholm ikke når ud til tilstrækkelig
vanddybde til at turbåden kan anløbe.
JBC tilkendegav at NST formentlig kunne give et økonomisk tilskud til udbygning – under
forudsætning af, at broen er tilgængelig for offentlighedens brug.
5. Status for vandplanerne i Hillerød Kommune
Lisette Søgaard orienterede.
Kommunen arbejder med planer om fjernelse af fysiske spærringer, åbning af rørlagte
vandløb, restaurering af vandløb samt ændret vedligeholdelse (ophør eller reducering af
vedligeholdelsen med henblik på forsinket afstrømning fra vandlidende arealer).
Der skal laves konsekvensvurderinger og staten skal forhåndsgodkende og give tilsagn
om økonomiske kompensationer til berørte lodsejere.
Kommunen er i samarbejde med Gribskov kommune i gang med at udarbejde nyt regulativ
for Pøleå, herunder regler for sejlads.
6. Status for Naturplanerne
JOA fremviste som eksempel et udkast til den plejeplan, som NST p.t. arbejder på af
færdiggøre.
Plejeplanerne og handleplanerne kommer i høring 8. juni. Offentliggørelsen sker på 2
forskellige portaler. Forslag til pleje- og skovhandleplaner kommer begge til at ligge på
Naturstyrelsens hjemmeside fra d. 8. juni, naturhandleplanerne kommer til at ligge på KL’s
hjemmeside.
7. Revision af reglerne for færdsel på Arresø
Nyt udkast til regler blev uddelt på mødet. Udkastet blev derefter gennemgået af JOA.
Det blev understreget, at der stadig er tale om et UDKAST. Til orientering kan oplyses at
styrelsen efterfølgende har besluttet at reglerne skal udmyntes som en egentlig
bekendtgørelse.
Ole Santon ønskede, at der m.h.t. bådstørrelse blev mulighed for dispensation til
katamaraner,
samt
til
de
allerede
eksisterende
både,
der
overskrider
størrelsesbegrænsningen.
Jørgen Jacobsen mente ikke, at reglerne lever op til kravene om beskyttelse af stor
skallesluger, idet arten bruger hele søen som rasteområde om vinteren.

Boris Damsgaard konstaterede, at ønskerne om adgang til wind- og kite-surfing ikke er
imødekommet. Anerkendte at der skal findes et acceptabelt kompromis mellem
beskyttelse og de forskellige former for brug af søen.
Rune Kargo påpegede at §2, stk. 6 med nuværende ordlyd forbyder svømning, ski- og
skøjteløb, hvilket ikke er tilsigtet.
Påpegede at §9 tilsyneladende forbyder lodsejere at gøre landgang på egen jord.
Enighed om, at §9 omformuleres, så det fremgår at forbuddet mod landgang gælder
landgang på privat ejendom/grund uden lodsejerens tilladelse.
Erik Aksig var tilfreds med at eksisterende anlæg iflg. §13 ikke kræver fornyet tilladelse.
JOA fortæller, at der på sigt skal være en skriftlig aftale om alle anlæg.
EA: Spurgte om §13, stk. 2 betød, at anlæg skal flyttes.
JOA: Eksisterende anlæg, der er indgået aftale om, kan bibeholdes så længe aftalen
løber.
Jørn Mathiesen udtrykte tilfredshed med det opnåede kompromis.
Oplyste (ad drøftelsen om navn/nummer på både) at alle forbundets kanoer og kajakker
skal være markerede.
Ejvind Hartmund påpegede en fejl på bilag 2 (angivelse af motoriseret lystfiskeri).
Peter Sahlberg oplyste, at krav om betaling for både i Ramløse Havn skulle gå gennem
kommunen.
JBC oplyste at NST er enig i dette. Ramløse Havn er et lejemål mellem NST og
kommunen.
8. Evt.
Ingen yderligere punkter til
Referat Hans Holbech / Ole Andersen

