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1. bordet rundt, hvad optager medlemmerne
Ole Santon:
Det har været en god periode for Arresø Sejlklub og på Naturcenter Auderød Havn
(NAH). Er glade over, over at Arresø er blevet valgt som et fokuspunkt, og et sted
der skal kunne tiltrække flere folk udefra. Der har været mange besøgende, bl. a.
var 98 incl. borgmester Sten Hasselriis mødt frem til indvielse af Naturcenter
Auderød Havn og DM for Meginjoller
Frederikke er meget populær. Vil gerne gøre opmærksom på, at der er
parkeringsforhold for bus på Ramløse Havn, som kan bruges som udgangspunkt
for en tursejlads. Der arbejdes på at gøre ombord-stigningen mere handicapvenlig.
Erik Aksig:
Grundejerne rundt om søen vil gerne ønske tillykke til Auderød Havn.
Grundejerne spørger til planerne om at lave en sti rundt om Arresø.
Naturstyrelsen forklarer, at stien blev underkendt af Vejdirektoratet, da der ikke
var givet de nødvendige dispensationer for §3 på 2 matrikler.
Fra Naturstyrelsens side er planerne om stien pakket væk, og Naturstyrelsen
mener, at det er kommunernes område at arbejde videre med stien.
Sagen er beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/esrum-soe/cykelstierne/
Ramløse borgerforening arbejder på et projektet, om at få lavet nogle pilgrimstier.
Gribskov Kommunes stigruppe har netop haft møde med Annisse lokalråd om
nogle stier ved søen, hvor Naturstyrelsen også deltog.
Jørgen: DOF er i gang med deres atlas projekt, på andet år. Projektet har til formål
at levere dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i
Danmark, samt beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige
fuglearter i ynglesæsonen og om vinteren.
DOF har lige lavet en pressemeddelelse i Frederiksborg amtsavis, hvor de siger at
de ikke er tilfredse med naturindholdet i Nationalparkplanerne.
Troels: Spejderne har mange gode projekter i gang. De er i gang med at få ryddet
lidt op på gården. De er meget glade for samarbejdet med NAH, hvor de kan lave
sejlture frem og tilbage.
Spejderne har oplevet at der kommer flere mennesker på parkeringspladsen ved
Arresøcentret, både på den gode og dårlige måde. De har flere gange oplevet
skyggehandler og andre ting der ikke skal være der.
Lise: Gribskov kommune har lavet en status over deres naturindsats fra 2012 til
2016.
http://www.gribskov.dk/gribskov/ProfilePublic.nsf/0/da6999f40b5383e8c1257d
900032c0aa/$FILE/Naturindsats%202012_2016_11.11.2014.pdf
Kommunen vil gerne gense Arresø som badesø og få oprettet blå flag.
Det afventes hvordan Sejladsreglerne bliver på søen.
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Kirsten, roklubben: Der er mange medlemmer der har lagt meget arbejde i at få
udbygget Auderød Havn. Der er et stort håb om at der bliver bedre mulighed for at
sejle på søen. Her afventes de nye regler også.
Ejvind: Lystfiskerforbundet har fået en henvendelse om hvorvidt man kan spise de
fisk, der er i søen. I den lokale fiskeklub har de stillet sig nogle spørgsmål. De vil
gerne have nogle fiskebroer, der skal kunne bruges til at fiske fra, og sådan at børn
kan komme ud og kikke. De vil gerne starte med et par forsøgsbroer, de forestiller
de sig at naturstyrelsen ville kunne klare sådan en gang broer i samarbejde med
kommunerne. Fiskerne mener, at der bør være en balance mellem hvor mange
observations-platforme der er i forhold til fiskebroer.
Der er to broer i søen, i Auderød og i Sonnerup Skov. Lystfiskeriet er frit, derfor vil
det være helt frit at benytte sådanne broer, der skal bare altid være nogle, der vil
drifte sådanne broer, ellers holder de kun en sæson.
JBC: Naturstyrelsen er bestemt åbne for at drøfte sådanne broer, men der er ingen
midler nu. Måske kan fiskeklubberne skaffe sponsorer?
Jakob: Halsnæs Kommune har lavet nogle rovfuglereder rundt omkring søen, og
de har hegnet nogle engarealer nær søen. Kommunen afventer den nye
bekendtgørelse for søen for at kunne gå videre med lokalplanen for Auderød Havn
Kommunen støtter et fint græsningslaug på Arrenæs
Boris: Friluftsråde afventer færdselsreglerne.
Bernt: Det er vigtigt at inddrage lodsejerne rundt omkring søen i forbindelse med
stiprojekter. Hvis de er med i planlægningen, vil der være større villighed til at gå
ind i et samarbejde.
2. Orientering fra enheden
JBC: Naturstyrelsens driftsplan er blevet underskrevet lige før jul, den er på
hjemmesiden og beskriver hvad vi gør på hele enheden, også specifikt for Arresø
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegn
ing/nordsjaelland/omraadeplaner/arresoe/
Bekendtgørelsen for færdsel på søen var i høring foråret 2014 med høringsfrist 9.
4. 2014. Der er indkommet 26 høringssvar, og enheden har sammen med styrelsen
udarbejdet et udkast til høringsnotat. Den reviderede bekendtgørelse og
høringsnotatet blev sendt til styrelsens jurister 16. juli 2014. Kort før jul besluttede
juristerne at de private dele af Arresø også skulle omfattes af bekendtgørelsen. Det
betød at kommunerne og de private ejere skulle involveres og at de private ejere
skulle have bekendtgørelsen ud i endnu en høringsperiode med høringsfrist 19.
marts. Der indkom et høringssvar. Det færdige udkast er nu igen tilbage hos
juristerne og afvender deres ”nye øjne” og en direktionsforelæggelse. Direktionen
skal godkende bekendtgørelsen og beslutte dato for ikrafttrædelse.
Nationalparkforslaget er blevet afleveret til ministeren d. 12. 12. 2014 Der er
opnået accept fra en række lodsejere, der gerne vil være med i samarbejdet.
Forslaget er nu sendt til vurdering i Naturstyrelsen.
Der har været en diskussion omkring placeringen af et fugletårn på Hougårds
pynt, som enheden havde fået byggetilladelse til. Byggeriet er stillet i bero p.g.a. en
indsigelse fra en lodsejer.
Der har været drøftelser om at flytte projektet til Pøleå, hvor lodsejeren til bød at
lægge jord til et tårn hvorfra der både kan observeres fugle og bævere.
Naturstyrelsen var positive overfor flytningen, men ønsker ikke at magelægge jord
for at gennemføre projektet.
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Hillerød kommune har gennemført et stort projekt for at beskytte Lille Lyngby
Mose mod indtrængning af vand fra Arresø. Her er der blevet etableret nogle nye
diger og stemmeværk, der skal beskytte mosen mod udtørring.
Under stormen var det nødvendigt at lukke for afstrømningen fra Arresø, da
Halsnæs Kommune satte en prop i Kanalen nedenfor byen. Det betød at
vandstanden i nogle dage var høj i søen, ca. 5 cm over flodemål. Det er sandsynligt
at denne situation vender tilbage hvert år, hvis der bliver bygget et højvandslukke i
Frederiksværk.
I efteråret var der lavvande i søen, hvilket medførte en del problemer ved havnene
og for Frederikke.

Erik Aksig: Nu er det ikke blot naturområdet Lille Lyngby Mose, der ligger
bag et dige og er beskyttet mod Arresø. Ved Karsemose og Ryengen er der
et dige på mere end 2 km, der beskytter over 300 sommer- og helårshuse
mod oversvømmelse fra Arresø. Det skal de relevante myndigheder huske
at have med i beslutningsprocessen når man lukker for afstrømningen fra
Arresø.
DHI henter løbende vand i Kanalen, ca. 30.000 liter af gangen. Det bliver kørt i
tankvogne til deres forsøgsanlæg på Hundested Havn
Der er ryddet et stort areal pilekrat på Arrenæs ( ca. 1 ha.), dette for at fremme
floraen og fuglelivet. En del af Natura2000 plejeplanen.
3. Hillerød Kommunes nye spildevandsplan (udgik p.g.a. kommunens
afbud)
4. Vandplanerne
Bodil Aavad Jacobsen gennemgik status for vandplaner og vandområdeplaner, se
vedhæftede Poverpoint.
5. Natura2000 planerneIda Dahl Nielsen gennemgik natura2000 planerne, se
vedhæftede Poverpoint.
3. Arresøs tilstand, opfølgning på NOVANA undersøgelser i 2014
Ruth Sthen Hansen fortalte om udviklingen af sigtdybden, klorofyl og total fosfor,
samt undervandsvegetationen 2014 i søen, mens Claus Lindskov Møller fortalte
om fiskebestanden, se vedhæftede Poverpoint.
4. evt.
Næste ordinære møde torsdag d. 17. marts 2016
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