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Hej Inger. Til orientering. Er der en sag på vej til PMU? V.h. Børge.
----- Videresendt af Børge Sørensen/BSORE/Gribskov den 15-08-2013 11:24 -----

Fra: "Erik Larsson" <ellarsson@mail.dk>
Til: "Jan Ferdinandsen" <jferd@gribskov.dk>, Flemming Møller <fmoll@gribskov.dk>, 
Cc: Børge Sørensen <bsore@gribskov.dk>
Dato: 14-08-2013 18:13
Emne: Motorsejlads på Arresø ???

Kære Jan Ferdinandsen og Flemming Møller,
 
I forlængelse af dagens snak om Naturstyrelsens planer om at åbne op for  
motorsejlads på Arresø kan jeg kort oplyse følgende :
 
Grundejerforeningerne langs Arresø er organiseret i Arresøgruppen , der bl.a. 
varetager deres interesser i Naturstyrelsens Søbrugerråd for Arresø og overfor de tre  
kommuner rundt om søen. Nærmere om gruppen her: www.arresogruppen.dk
 
Naturstyrelsen har planer om at åbne op for yderligere motorsejlads på Arresø –  
primært til et antal foreningsejede lystfiskerbåde der formentlig skal ligge i  
søværnets gamle havn på Arrenæs. Sådanne både vil typisk blive anvendt af  
lystfiskere fra klubber i København og Nordsjælland . Hidtil har brug af motor kun 
været tilladt Naturstyrelsen, Erhvervsfiskeren og sejlklubberne i forbindelse med 
undervisning og stævner.
 
Grundejerforeningerne i Arresøgruppen kan ikke støtte Naturstyrelsens planer om  
udvidet motorsejlads, men ønsker at søen, der er et Natura 2000-område, bevares 
som et stille, rekreativt naturområde. De eksisterende tilladelser til erhvervsmæssig 
brug af motor og sejlklubbernes brug af motor i forbindelse med undervisning og  
stævner kan fortsætte, men gruppen ønsker ikke omfanget af motorsejlads udvidet i  
forhold til den nuværende brug. I forbindelse med en konsekvensanalyse har man  
anvendt Søværnets belastning af søen som basislinje , men dels er det så mange år 
siden denne belastning ophørte, og dels er oplysningerne om den faktiske 
belastning af søen behæftet med stor usikkerhed .
 
Gribskov Kommunes repræsentant i Søbrugerrådet  (Inger Fogh) har støttet 
Naturstyrelsens planer om udvidet motorsejlads.
 
Jeg har fået oplyst, at Gribskov Kommunes holdning til dette spørgsmål endnu ikke  
er behandlet politisk, og jeg håber, at der ved en kommende behandling vil være  
flertal for at støtte kommunens grundejerne langs Arresø og de mange borgere der  
nyder naturen og fuglelivet på og omkring søen .
 
Jeg uddyber naturligvis gerne ovenstående.
 
Med venlig hilsen
Erik Larsson
Grundejerforeningen på Sandet
www.sandet.dk
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