
Det Grønne Dialogforum – referat af møde d. 15. juni 2017
Mødeforum Deltagere: 

Dansk ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard 
Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård., 
Nordsjællands Landboforening: Carl Bruun.
Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda 
Bruhn Jørgensen , Gudmund Nielsen og Helge Muhle 
Larsen.  
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind 
Hartmund ( suppl. John Christensen).
Grundejer Kontaktudvalget:
Grundejersammenslutningen Bjarne Frølund.
Landliggersammenslutningen: Flemming Christian 
Denker)  
Dialogforum for lokalråd: Jette Haugaard, Pernille Lütken

Gribskov Kommune
Plan- og Miljøudvalget: Jesper Behrensdorff
Teknisk Udvalg: Brian Lyck Jørgensen

Lise Vølund, Lonnie Alsen Burchardt og Inger Fogh
Ordstyrer Jesper Behrensdorff
Referent
Fraværende Michael Andreasen,  Carl Bruun,

Gudmund Nielsen - Leni Nielsen deltog i stedet.
Jens Bjerregaard - Ida Dahl Nielsen deltog Flemming 
Denker - Elisabeth Harpøth deltog

Pkt Dagsorden og referat.
1 Temaet er Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Vi mødes kl. 16 i vinmarken på hjørnet af Rørmosevej og Helsingevej - man 
kan køre op.

Jette fortæller i vinmarken - derefter fortsætter mødet på  Garbolund.

Ref. Jette gav en spændende rundvisning blandt de 3600 vin stokke på "bjerget" i
Annisse.
Jette fortalte om naturvin/økologisk vin og oenologiske finesser.

2 Godkendelse af sidste mødereferat -> her
Ref. Referat godkendt
3 Tema Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Forslag til bekendtgørelse for nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer
i høring inden sommerferien se pressemeddelelse her 

        Den videre proces - hvad sker der nu?

Interesseorganisationerne fortæller hvad nationalparken har af betydning for
netop dem.

Ref.  Bekendtgørelse til Nationalpark Kongernes Nordsjælland og debathæfte 
kommer i høring fra uge 26 til midt oktober.
Miljøstyrelsen holder informationsmøder i alle 5 kommuner. Derudover bliver
der afholdt naturture i de 5 kommuner, hvor man kan opleve natur i 
nationalparken med forskelligt udgangspunkt.
Se mere på Danmarksnationalparker.dk og kongernes-nordsjælland.dk

Efter mødet er Miljøstyrelsens høringsmateriale udsendt til medlemmerne i 
det grønne dialogforum.



DN
Lægger vægt på at hovedformålet i nationalpark er natur , naturoplevelse og
naturformidling.
Naturmæssig sammenhæng ønskes - forglem jer nu ikke i turisme og kultur 
- husk lovens formål og brug midlerne til natur.-  Nemlig at skabe ny natur og
forbedre den eksisterende - fremme oplevelser - og huske beskyttelsen ved 
benyttelsen.  Mountainbikes er ikke det bedste brug. Særlig fokus på at 
huske naturen i det åbne land

Friluftsrådet
Ønsker samarbejde  med DN og DOF i nationalparkregi - forventer der er 
gode muligheder.  - bekymring for turisme - helst ikke gøgl!

DOF
Enig med DN - fokus på at holde fast i beskyttelse af naturen.

Landliggersammenslutningnen - fokus på natur - ikke så meget 
sportsarena..

Sportsfiskerne
 Glæder sig - godt afsæt til at få sat naturen på dagsordenen hos de 5 
borgmestre.
 Fiskeri på Arresø er der spændende historier i .

Naturstyrelsen
Størstedelen af arealerne i nationalparken tilhører naturstyrelsen, og dermed
også store forpligtelser. Der er allerede meget fin natur og mange sjældne 
arter - men også mulighed for at søge penge til projekter - f.eks. er 
biodiversitetsskov på vej. Og der er genskabt meget våd natur. Lysfaktoren 
er vigtig i forhold til biodiversitet, mange arter er knyttet til det lysåbne i 
skoven og har brug for spredningsmuligheder. Der er 16 projekter i gang her
i efteråret.

Lokalrådene
Vigtigt at få landsbyerne med

4 Nyt fra foreningerne:

Ref. DN
     Fin affaldsindsamlingsdag i samarbejde med kommunen.
     Afholdt le-slåning til fordel for orkideerne i Valby
     "Træk et træ i Rusland" var en stor succes. Det er være på det samme 
område, det hjælper virkelig. Der kom over 30 mennesker og hjalp. - DOF 
bistod med fuglevejledning.
Grøn uge var en stor succes - det kører bare.
Jorddeponering - kommunens praksis bekymrer - hvad gør andre 
kommuner?  Foreslår at gennemgå og evaluere og skabe ny praksis.
Mener ikke at "værdifulde landskaber" i kommuneplanen bliver overholdt - 
ønsker tilsendt afgørelser der "kræver ikke landzonetilladelse".

DOF
Atlas 3 kortlægning i gang.
Fiskeørnepar i Gribskov - se webcam fra reden (tjek NST hjemmeside)
15 frivillige tjekker de 55 tårnfalkekasser.

Friluftsrådet
Grøn lørdag evauleringsmøde - så fint.

Landbruget
-
Naturstyrelsen
  Ida fortalte om Søborg sø naturgenopretningsprojektet, der i november 



2016 blev skrevet ind i regeringsgrundlaget.  Der arbejdes med pt med VVM
-screening.  

Vandløbslauget
-

Sportsfiskerne
Kampagne om plastaffald i havet på vej. 
Outdor guide 2017 - der er annoncefinancieret - er folk rigtig glade for. Der 
står  meget om lystfiskeri i Nordsjælland.
https://issuu.com/sebastiansejer/docs/vn_outdoor_guide_2017_final

Grundejerkontaktudvalget
Også megen interesse for bedre naturoplevelser - cykelstier er det store 
punkt.
Dispensation til byggesager og bevarende lokalplaner har stor 
opmærksomhed.  PMU kan forvente forslag om ny procedure. - med 
inddragelse af lokal viden.  Jesper fortæller at alle bevarende 
lokalplansspørgsmål forelægges PMU fremover.

Lokalrådene
 Rekreative stier er på dagsordenen.
Annisse har i en del år haft en energi-landsby - og afkoblet regnvand i 
Annisse, Annisse N og Bakkelandet.

Landliggerne
Optaget af kystsikring og strand.
Glade for "hvid strand" , der gør et stort arbejde.
Bekymret for Musik i lejet og affald herfra.
 Ny Rema-butik ved Tinggården er man bekymret for.

5 Grøn Uge - Grøn Lørdag

Grøn Uge 2017
Grøn Uge og Grøn Lørdag løb af stablen i slutningen af maj og er nu 
veloverstået.

Mere end 25 foreninger og organisationer deltog og planlagde 35 aktiviteter 
for børnehaverne og specialtilbuds-området samt Grøn Lørdag på Gilleleje 
Havn. Mere end 500 børnehavebørn fik en gratis lokal naturoplevelse og 
over 350 børn og voksne var mødt op på Gilleleje Havn, trods det lidt 
kedelige vejr

Grøn Uge vokser stille og roligt år efter år. I år deltog specialtilbuds-området 
og tre nye foreninger: Tisvilde Hegn Orienteringsklub,  Holbo Herred spejder
og Veste Kronbirks Biavlerforeningen.

De tiltag som vi over årene har implementeret fungerer godt, herunder 
oversigtskort over kommunen, hvor aktiviteterne er angivet og som linker til 
NemTilmelding. 

Evaluering foreninger
Den 8. juni blev der afholdt evalueringsmøde med foreningerne. De 
foreninger som ikke deltog har udfyldt et evalueringsskema. Foreningerne 
oplyser, at nogle børnehaver ikke kom til arrangementet, meldte sent afbud 
eller kom med et andet antal børn end aftalt. Alle foreningerne har dog lyst til
at deltage igen og syntes godt om konceptet. 

Evaluering børnehaver 
Der har været foretaget interviews med udvalgte børnehaver, som er rigtig 
glade for tilbuddene under Grøn Uge, og også gerne deltager igen. De 
fortæller, at afbudene enten skyldes sygdom blandt pædagoger eller 
manglende kommunikation indbyrdes. Transport synes ikke at være det 
store problem i år, som tidligere år.



Evaluering specialtilbuds-området
Specialtilbuds-området ønskede i 2016 at være en del af Grøn Uge. Derfor 
blev der i år tilbudt 3 arrangementer til området, hvor kun det ene blev 
booket. Specialtilbuds-området er blevet kontaktet for at høre til den 
manglende tilslutning. Tidspunkterne for dette års aktiviteter var lagt rigtig 
dårligt. Specialtilbuds-området syntes godt om arrangementerne og håber at
tidspunkterne kan ændres, så flere har mulighed for at deltage.

Grøn Uge 2018
Administrationen mærker en stor opbakning til Grøn Uge og Grøn Lørdag og
anbefaler at arrangementet fortsættes i 2018 under samme rammer som 
2017. Grøn Uge målrettes børnehaver og kun et enkelt arrangement til 
specialtilbuds-området. Grøn Lørdag målrettes familier. 

Grøn Uge 2018 kunne løbe af stablen den 22 maj - 1. juni og Grøn Lørdag 
den 2. juni, som afslutning på Grøn Uge. 

I forhold til at løse problemet med at børnehaverne melder afbud i sidste 
øjeblik eller slet ikke mødt op, blev der på evalueringsmødet med 
foreningerne og under interviews med børnehaverne snakket om flere 
mulige tiltag:
Børnehaverne skal lægge et gebyr på f.eks. 1000-2000 kr pr tilmelding der 

tilbagebetales ved fremmøde, men ikke ved afbud senest x antal dage 
før arrangementet.

Sætte begrænsninger for hvor mange arrangementer en børnehave kan 
tilmelde sig, f. eks. max tre arrangementer pr. børnehave. 

Gøre mere ud af invitationen/tilmeldingen på NemTilmeld og oplyse at der 
står frivillige kræfter bag mv.

Foreningerne ringer de tilmeldte børnehaver op og tager en snak forud for 
arrangementet, så der er skabt en personlig kontakt og ikke blot en 
kontakt via computeren.

Foreningerne sender materiale om aktiviteten som børnehaven kan bruge 
som forberedelse til arrangementet. 

Arrangørerne sender en email til den person, som har tilmeldt børnehaven 
med et venligt: "Glæd jer og husk nu at dukke op;-)"

Administrationen vurderer,  at "gebyr-ordningen" blive en tung administrativ 
opgave og det anbefales, at der arbejdes på de øvrige tiltag.

Ref. Jesper takkede foreningerne,, der hvert år sørger for at grøn uge kan 
afvikles med succes. Fin åbning med børn og  bier.
Grøn lørdag var udfordret på grund af vejret - og man ønsker sig samme 
arealer som tidligere, ad man stor lidt spredt.
 Men alligevel en herlig dag med gode oplevelser  for rigtig mange.

6 Nyt fra kommunen

De politisk vedtagne Natura 2000-handleplaner er offentliggjort.  Planer og 
hvidbøger med høringssvar kan ses her. Høringsfristen er d. 27. juni. 

Rekreativ Kystudvikling Nordsjælland. Gribskov Kommune har igangsat et 
arbejde med zonering af strandene. Se mere på PMU møde 29.05.2017, 
pkt. 128

CO2 beregning 2016 og klimatiltag 2017. Gribskov Kommune har reduceret 
CO2 udledning med 1,8 % hvis emissionsfaktoren for el fastholdes. Det vil 
sige, at målsætningen på 2 % næsten er nået. 
Reduktionen i CO2 udledning fra 2015 til 2016 skyldes blandt andet et 
mindre fald i brændstof forbrug til kørsel, samt et mindre fald i forbruget af 
fjernvarme og naturgas. Derimod er forbruget af el og gasolie stedet en 
smule. Se nærmere på  PMU møde 29.05.2017, pkt. 130.
Der vil i 2017 blandt andet blive sat fokus på udskiftning af belysninger til 



blandt andet LED, samt igangsat et konkret renoveringsprojekt omkring 
udskiftning af vinduer på Vejby FO (tilbygning).

Blå Flag
Kommunen har i år fået tildelt Blå Flag på følgende 9 strande:
Stængehus Strand
Tisvildeleje Strand
Strandbjerggård Strand
Rågeleje Strand
Smidstrup Strand
Tinkerup Strand
Gilleleje Veststrand
Strandbakkerne
Dronningmølle Strand
Sæsonen blev åbnet med flaghejsning og overrækkelse af blå flag fra 
Friluftsrådet på Smidstrup strand d. 5. juni.
Se video her  (netavisen Nordkysten)

Miljøtilsynsberetning 2016 og tilsynskampagne 2017
Miljøtilsynsberetning kan ses i referat fra PMU møde 24.04.17 pkt. 78.
Tilsynskampagne 2017 omfatter:
Tilsyn på udvalgte virksomheder, hvor der er fokus på korrekt sortering, 

håndtering og opbevaring af affald og råvarer på udendørs arealer i 
henhold til kommunens affaldsregulativ. Samtidigt er det et mål, at 
virksomhederne sikrer, at affaldsdata registreres korrekt i det nationale 
affaldsdatasystem. Det giver bedre overblik for virksomheden, 
kommunen og på landsplan. 

Tilsyn af flydelag på gyllebeholdere. Baggrunden for kampagnen er, at der 
erfaringsmæssigt kan være problemer med etablering af tilstrækkeligt 
flydelag på gyllebeholdere. Mangelfuldt flydelag på en gyllebeholder 
giver anledning til, at ammoniak og lugt kommer ud til omgivelserne til 
gene for natur og naboer. Samtidig mister landmanden en del kvælstof, 
som ellers ved udspredning af gylle på markarealerne skal gøde 
afgrøderne.

Forslag til Råstofplan 2016 - Region Hovedstaden
Forslaget har været i høring frem til d. 5. maj 2017. Kommunen har i 
høringssvar bl.a anført:

Gribskov Kommune vil gerne gøre opmærksom på, at der er forskellige 
fredninger, beskyttede områder og tiltag i gang, som kan påvirke områderne 
og adgangen til råstofferne fremover. 

Interesseområdet Dronningmølle ligger lige op ad Ruslands-fredningen, og 
inden for kystnærhedszonen. I Gribskov kommunes 
landskabsudpegning er området endvidere udpeget som et område der 
skal beskyttes.

Interesseområdet Helsinge overlapper et område der er udlagt som fremtidig
byzone indenfor kommuneplanperioden 2013-2025 (Ammendrup-
udstykningen).

Interesseområdet Nellerød omfatter en stor del af Høbjerg Hegn, som er 
fredskov.

Interesseområdet Esbønderup ligger i et Natura 2000 område.

Interesseområderne bør revideres, så der tages hensyn til 
kommuneplanlægningen, fredninger og beskyttede naturområder. I er 
velkomne til at kontakte os med henblik på en dialog om, hvorvidt 
udpegningerne bør ændres, fastholdes eller helt udgå i Råstofplan 2016.

Råstofplanen er d. 14.06.2017 vedtaget og kun retslige spørgsmål kan 



påklages indtil d.  12.07.2017. 

Revision af kommuneplan.
Gribskov Kommune er i gang med at revidere kommuneplanen og forslag 
forventes at komme i høring til efteråret. Se Økonomiudvalgets behandling 
d. 15.05.2017.
Der er i første omgang tale om en 'smal' revision. Der arbejdes efterfølgende
med overordnede emner så som eventuel udpegning af udviklingsområder 
og Grønt Danmarkskort. 

Spildevandsplan - nedlæggelse af Dronningmølle renseanlæg og
Beskyttelse af Øresund.
Se Teknisk Udvalgs behandling af begge sager d. 31.05.2017.

Ref.
7 Næste møde

Ref. Næste møde er d. 14. september kl. 16 - 18. Her er temaet Kommuneplan 
2017 - 2029.

 
 


