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Foråret kom med tusindvis af ane-
moner og svaner på søen.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder, 
hvor blandt andet afvandingen af 
Paradis Alle har været på dagsorde-
nen.

I dag fungerer det perfekt efter 
et positivt samarbejde med aktuelle 
aktører.

Sommervejret har været vidun-
derligt, med kun få ”storme” og det 
samme har henvendelserne..

De få henvendelser har drejet sig 
om problemer med løsgående hun-
de, hvilket de implicerede parter 
selv har løst.

Der har været møde med alle 
instanser omkring søen med hen-
syn til færdsel på Arresø, men der 
foreligger endnu ingen afgørelse. 

 
Med venlig hilsen
 
Holger Christensen

Også denne gang var 
det en fuldstændig 
fantastisk oplevelse
For nylig blev jeg formand igen.
Det første halve år har været stille og roligt.

Nedtagning af broen
Broen skal tages ned for vinte-
ren søndag den 14. november 
2010. Vi indkalder derfor alle 
stærke mænd og kvinder i om-
rådet til en hyggelig arbejdsfor-
middag. Vi begynder kl. 10.
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Skal vi danne et høslætlaug  
for fællearealet?
Grundejerforeningen har de sidste to år ladet vegetationen på fællesarealet afhøste og fjerne 
i stedet for den tidligere slagleslåning, hvor vegetationen blot blev knust og tromlet ned for at 
holde pile- og tjørnebuske mv. i ave. 

Ved den nye form for pleje skabes 
der plads og gives lys til en lang 
række lavtvoksende og lyskrævende 
planter. Samtidigt fjernes nærings-
stoffer, som særligt begunstiger de 
robuste og grove vækster.  Høslæt-
tet vil ligeledes komme dyrelivet til 
gode, både med flere arter og flere 
dyr, f.eks. sommerfugle og andre 
insekter.

Samarbejde med skovvæsenet
Afhøstningen af arealet sker i sam-
arbejde med skovvæsenet, som har 

ansvaret for plejen af Arresøs bred-
zone, som her omfatter arealet fra 
den nederste sti på fællesarealet og 
ud mod søen. Samarbejdet består 
i en fælles indsats to gange årligt, 
hvor afhøstningen af fællesarealet 
og bredzonen foretages maskinelt 
og i samme arbejdsgang. 

Udgifterne til entreprenøren 
fordeles med to tredjedele til grund-
ejerforeningen og en tredjedel til 
skovvæsenet. Hidtil har grundejer-
foreningen betalt 16.000 kr. plus 
moms. pr. afhøstning.

Genskabelse af eng- og over-
drevsarealer
Som tidligere beskrevet her i bladet, 
er formålet med afhøstningen at 
genskabe den oprindelige eng- og 
overdrevsvegetation på fælles-
arealet. Beboere, som er barnefødt i 
Ramløse, kan berette om, at områ-
det i sin tid fremstod som lysåben 
eng, hvor der om sommeren græs-
sede kreaturer. 

Senere delte området skæbne 
med de fleste andre lignende små 
arealer, som ved ophør med afgræs-

”Engen er nu gyldengul
af tunge kabbelejer,
søndenvinden byder op,
og dueurten nejer.”  

(Jeppe Aakjær: ”Nu er dagen fuld af 
sang..”)

”Landskab ved Arresø”, Lundbye 1938.
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ning udviklede sig til mørk kratskov 
uden det tidligere rige og varierede 
plante- og dyreliv. 

Der har da også vist sig stor inte-
resse i nutiden for at genskabe tid-
ligere eng- og overdrevsarealer med 
tilhørende planterigdom og alskens 
smådyrliv. Mange naturinteres-
serede mennesker landet over har 
dannet såkaldte høslætlaug, hvor 
man i fællesskab svinger leerne et 
par gange om året og efterfølgende 
fjerner den afhøstede plantevækst. 

Ligeledes inviteres jævnligt til 
sådanne naturplejeprojekter, se 
eksempelvis på Naturfredningsfor-
eningens hjemmeside www.dn.dk/
givnaturenenhaand. Også på Skov- 
og Naturstyrelsens hjemmeside kan 
der findes mere herom – bl.a. hvad 
der foregår i området heroppe. Se 
www.skovognatur.dk. Skriv i søge-
feltet ”høslæt” og tryk derefter på 
”Blomster fremmes af Høslæt”.

Gode resultater af  
afhøstningen
På vores fællesareal kan resultatet af 
de sidste to års høslæt allerede anes. 
Mange besøgende i området har 
udtrykt glæde ved det spæde forårs 
blomsterpragt på arealet, især domi-
neret af Hvid Anemone og den gule 
Vorterod. Men også senere i forsom-
meren har vegetationen ændret sig. 

Den smukke Gul Fladbælg har 
kunnet ses overalt, og en nyligt 
foretagen vegetationsanalyse på are-
alet - gennemført af et konsulentfir-
ma for Gribskov Kommune - viser, 
at typiske engplanter har etableret 
sig, eksempelvis fugtigbundsel-
skende arter af Baldrian, Dueurt, 

Iris, Kabbeleje, Mjødurt, Nellikerod, 
Pileurt, Rævehale, Ærenpris, Snerre 
og Star. 

Er der interesse for fælles 
leslåning af fællesarealet?
Men hvorfor ikke danne et egentligt 
”leslåningslaug” også i vores grund-
ejerforening og samtidigt spare 
udgifterne til entreprenøren? De 
fleste grundejere må formodes at 
have interesse i et smukt og spæn-
dende fællesareal – også i kraft af, 
at medejerskabet og forpligtelsen til 
at pleje arealet er indeholdt i ejen-
domskøbet her. Hvis et passende 
antal personer deltager i leslåning 
et par gange om året, er det dog en 
yderst overkommelig opgave. 

Det er morsomt og let at lære at 
slå med le, og samtidigt giver det 
motion og styrker det sociale fælles-
skab. Høslættet kunne organiseres 
at foregå over et par uger f.eks. i 

slutningen af juni og tilsvarende i 
slutningen af september hvert år. 
Måske kan lokale landmænd endda 
aftage det afhøstede materiale. Og 
naturligvis kunne aktiviteterne 
gerne afsluttes med lidt festlighed 
på arealet.

På foreningens hjemmeside - 
www.grf-arresoegaard.dk - er der nu 
oprettet en tekstboks, hvor interes-
serede kan tilmelde sig - naturligvis 
uden forbindende. 

Har man ikke adgang til inter-
nettet, kan tilmelding tilsvarende 
ske til et medlem af bestyrelsen. 
Hvis ideen slår an - dvs. at et til-
strækkeligt antal personer tilmelder 
sig - vil foreningen organisere leslå-
ning på fællesarealet, første gang i 
juni måned næste år.

Gudmund Nielsen 

Gul iris. Arten er knyttet til lysåbne eller let skyggede voksesteder med lav  
vandstand og højt næringsindhold (rørsumpe).

Ja, tak
  Jeg/vi vil gerne deltage i et høslætlaug

Navn.

Aflevers i postkassen på Plantage Allé 26
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Især oprensning af udløbet fra 
Paradis Allé har været bestyrelsen 
magtpåliggende, som følge af vand-
problemerne på den nederste del af 
vejen og på de tilgrænsende parcel-
ler.

Oprensningen har frilagt ud-
løbsrøret i søens bredzone, og 
desuden er udløbsgrøften uddybet 
ud mod søen, således at vandet 
fra udløbet uhindret kan løbe ud i 
søen.

Billederne
På det ene billede ses gravemaski-
nen under arbejdet ud for Paradis 
Allé. Der er endnu ikke skabt pas-
sage ud mod søen. Der løber en 
svag vandstrøm fra udløbet nederst 
til venstre i billedet og videre ud i 
grøften.
Næste billede viser udløbsgrøften 
efter den færdige oprensning. Van-

det fra søen er trængt ind i grøften 
og har fyldt den op.

Det sidste billede viser selve rør-
udløbet efter oprensningen. Røret 
er halvt vanddækket, og vandspej-
let heri er nu i niveau med vand-
spejlet i søen.

Det videre arbejde
Foreningen vil nu lade afløbet fra 
de to småsøer nederst på Paradis 
Allé og ud mod søen undersøge 
nærmere for at forsøge at afhjælpe 
de nævnte gener. 

Det er i første omgang håbet, at 
en gennemspuling af rørledningen 
vil være tilstrækkeligt til igen at 
skabe fri passage for vandet. 

Hvis dette ikke viser sig tilstræk-
keligt, må alternative muligheder 
overvejes, f.eks. at etablere et nyt 
dræn fra vejen og ud mod søen. 

Oprensning af  
udløbene til Arresø

Bemærk lille vandstrøm fra udløbet og 
ud mod søen

Udløbsrøret halvt vanddækket efter 
oprensning

Vandløbet i niveau med søen  
efter oprensning

Skovvæsenet har nu oprenset de to vandløb, der ligger  
henholdsvis ud for Plantage Allé og ud for Paradis Allé. 


