
Det Grønne Dialogforum den 3. maj 2018.

Deltagere 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.
Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen.
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund 
(suppl. John Christensen).
Grundejer Kontaktudvalget, herunder Grundejersammenslutningen: Bjarne 
Frølund.
Grundejerforbundet: Lis Jensen
Gribskov Lokalrådsforening: Jette Haugaard og Pernille Lütken.
Gribskov Kommune:
Udvalg for Udvikling By og Land: Pernille Søndergaard.
Udvalg for Miljø, Klima og Kyst: Michael Hemming Nielsen.
Adm. Lise Vølund og Inger Fogh.

Ordstyrer Pernille Søndergaard
Referent Inger Fogh
Fraværende Jens Bjerregaard, Enok Vestergaard, Michael Andreasen

John Christensen deltager for sportsfiskerne
Ny suppleant for Friluftsrådet er Annemette Højgaard fra Dansk Rideforbund.
Astrid Ravnsbæk, teknisk direktør deltog i mødet

Punkt Dagsorden og referat
1 Godkendelse af mødereferat

Carl Bruun udtræder af DGD grundet formandspost i Nationalpark bestyrelsen.
Enok Vestergaard indtræder i stedet – velkommen.

Ref.
2 Nyt fra foreningerne:

DN
DOF
Friluftsrådet
Grundejersammenslutningen
Grundejerforbundet
Landboforeningen
Lokalrådsforeningen
Naturstyrelsen
Sportsfiskerne
Vandløbslaget

Ref. DN – fortæller om godt samarbejde med kommunen bl.a. om et spændende 
fælles sommerfugleprojekt på Heatherhill. Projektet vandt ikke – men supergodt 
projekt i samarbejde med fagfolk – kan bibringe megen viden om den rette pleje.  



Naturens dag i Ramløse i år, skal gerne blive en tradition i forskellige lokalsamfund 
fremover.
DN er aktive i Grøn Uge.
Leslåning 26. maj – engområde med orkidé.
Naturpleje Rusland 10. juni i samarbejde med kommunen. ”træk et træ”
Administrationsgrundlag ændret for jorddeponi – det er man glad for i DN.
Hvad kan man gøre ekstra på miljøområdet – særlig grundvand?  Er jordlov og 
miljølovgivning tilstrækkeligt med i sagsbehandlingen?

DOF – deltager i arbejdet omkring grønt danmarkskort - naturråd nedsat, 
forstærket indsats for sammenhængende områder. I gang med gis-kort og forslag 
til områder f.eks. Keldsø, Solbjerg Engsø, Holløse bredning, Pøleå og Søborg Sø. 
Søborg Sø – der er sendt input til afgrænsningsnotatet ifm Miljøvurderingen; 
Varmt anbefalet i forhold til fugle. Obs på at der ikke anlægges stier langs med sø, 
men hen/ned til søen. Cykelrute 33 lægges ud mod vest.
For et samarbejde med NST vedr. ruter til forskellige løb, så man undgår rovfugle 
– særligt hvepsevåger.
Fiskeørne er på igen – se på hjemmesiden - web-cam.
DOF er aktive i Grøn Uge.
Gulbrynet værling set i DK.

Friluftsrådet. – Anne Mette er ny suppleant.
Poul Erik Pedersen er blevet næstformand i Nationalparkbestyrelsen.
Friluftsrådet i gang med omstrukturering.
Friluftskort over Arresø præsenteres d. 7. maj i Ramløse Havn kl. 18:30.
Friluftsrådet deltager i Grøn Lørdag.

Grundejersammenslutningen – næste møde d.  17 maj.
Grundejersammenslutningen er optaget af:
Bek. om p-regler – den er man glad for særligt vedr. sikring af cyklisters sikkerhed.
Byggesagsbehandling – opfordring til ny sagsprocedure – herunder kompetence 
og høring af foreningen.
Stiplan – godt det går fremad.
Storskraldsordning -  Der bør være en ordning. 

Grundejerforbundet – Er optagede af Esromgård og jorddeponering – man 
efterlyser mere tilsyn, Pernille forklarede om lovgrundlaget.
DN fortæller, at det er den konkrete jordtip, man er opmærksom på. Efterlyser 
målinger, der kan berolige borgerne. Pernille opfordrer til at få sendt en mail.
Evt. ulovlig kystbeskyttelse øst for Gilleleje Havn blev omtalt.  

Lokalrådsforeningen – kommuneplan og stier er på dagsordenen.

Sportsfiskerne - Har sendt bemærkninger til afgrænsningsnotatet ifm 
Miljøvurderingen af Søborg Sø. Særligt vedr. en mulig tilledning af Lopholmrenden 
til Søborg Sø.  Små render er rigtig vigtige for ørredproduktionen. Der er meget 
ørredyngel i Bøgerenden og Saltruprenden er fin.



3 Nyt fra kommunen
 Kommuneplanrevision – På møde i byrådet d. 16.04.2018 blev det 

besluttet at det videre arbejde med kommuneplanrevision vil være med 
udgangspunkt i ny udviklingsstrategi.

Forslag til Kommuneplan 2017-29 blev forelagt Byrådet i sommeren 2017, 
med henblik på godkendelse til offentlig høring. Byrådet valgte at udsætte 
godkendelsen på grund af ændringer i lovgrundlaget og for at have mere tid til 
dialog. Oplæg til Kommuneplan 2018-30 blev præsenteret til møde i Udvikling, 
By og Land 22.02.2018. Udvalget valgte at tage punktet af dagsordenen, da 
der var nyt i sagen. På byrådsmødet d. 16.04.2018 blev det anbefalet, at den 
videre proces med kommuneplanrevision vil være udarbejdelse af en ny 
udviklingsstrategi og efterfølgende kommuneplanrevision.

 Kortlægning af ammoniakfølsom natur. Opgave fra Miljøstyrelsen. 
Gribskov Kommune skal denne vækstsæson besigtige 18 §3-arealer nær 
større landbrug. De berørte lodsejere vil få nærmere besked pr digital 
post. Læs mere her om opgaven.

 Grøn Uge løber af stablen 22. maj til 1. juni og Grøn Lørdag på Gilleleje 
Havn den 2. juni. Der har været flot tilslutning både blandt foreninger og 
børnehaver og i skrivende stund er tæt på 30 arrangementer booket af 
over 600 børn.

 Bioblitz 2018. Naturstyrelsen Nordsjælland afholder i samarbejde med 
Gribskov Kommune og naturfaglige foreninger et offentligt BioBlitz-
arrangement i den nordlige del af Gribskov. Arrangementet forløber fra d. 
16. juni kl. 12 til d. 17. juni kl. 12 2018 - 24 timer i træk.

 Ammekærgårds enge – Gribskov Kommune har i samarbejde med 
Naturstyrelsen Nordsjælland hegnet arealet omkring Udsholt renseanlæg, 
med henblik på at få køer eller heste på arealet. Projektet forbinder det 
Kommunale område med Rågegårds-området, med stier og overgange 
over Orebjergrende. Kortbilag.

 Nordkystens fremtid Kystbeskyttelsesprojektet udarbejdes i et fællesskab 
mellem Gribskov, Helsingør og Halsnæs Kommuner. Der gives fremover en 
status på projektet på møderne i DGD, eftersom både anlægsprojektet og 
råstofindvindingsprojektet i 2018 skal miljøkonsekvensvurderes, første 
offentlighedsfase planlægges til at foregå i august 2018. Der afholdes 
borgermøde om projektet d. 22. maj.   Arbejdet med at udarbejde VVM 
går i gang efter sommer. Dertil vil der også blive inviteret til et møde med 
særlig fokus på VVM.

Ref. Kommuneplanrevision bliver ikke nu – først planstrategi, så man kan komme i et 
rigtigt rul igen. Planstrategi kommer så i det nye rul.
Inddragelse og dialog bliver en del af processen – lokalsamfundene er 
opmærksomme. Der bliver en offentliggørelse om det.  Der vil ske inddragelse i 
processen i de første 2 år.

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/kortlaegning-af-ammoniakfoelsom-natur/


Grøn Uge – 40 aktiviteter og 640 børn – der er kommet flere med i flokken. Grøn 
Lørdag – mange aktiviteter tilmeldt – det bliver en fin dag
Bioblitz bliver i år i Gribskov kommune. Naturstyrelsen afholder blitzen i Gribskov 
– Kagerup/ Mårum i år. Kommunen afholder vilde blomster dag på enge ved 
Kagerup.

Der bliver spurgt til finansiering af Nordkystens fremtid. Betalingsmodel bliver der 
taget hul på efter sommerferien – afventer vejledning fra kystdirektoratet.  

4 Stiplan 
Stiplanen behandles på møde i udvalg for Udvikling, By og land d. 26. april 2018.
I den forgangne byrådsperiode har Teknisk Udvalg arbejdet med stier. Arbejdet 
har resulteret i en række forslag, hvoraf enkelte er udført eller besluttet udført og 
de resterende afventer prioritering. I budgettet er der afsat ca. 7 mio. kr. til 
stinettet i 2018 og de kommende år. Der lægges op til drøftelse af prioritering af 
de konkrete projektforslag ud fra de vedtagne kriterier; sikre skoleveje, adgang for 
turister samt forbindelse mellem byerne.

Det foreslås, at prioriteringen sættes på dagsordenen på først kommende møder i 
hhv. Grundejerkontaktudvalget samt Det Grønne Dialogforum mhp. endelig 
beslutning i Udvikling, By og Land i maj 2018.

Ref. Det ser fornuftigt ud. Fint at arbejde for sammenhængen for de få midler der er.  
– ellers intet.

5 Focus modellen – spørgsmål fra Lokalforeningerne / Jette Haugaard.

- orientering om, hvordan kommunen arbejder med kommuneplanens FOKUS-
model. 

- sikring af at FOKUS-modellen også bringes med ind i den nye planperiode.

- ønske om at FOKUS-modellen anvendes udover de 38 landsbyer – eksempelvis i 
lokalcentrene.

GK bemærkninger:

FOKUS-modellen indeholder fem temaer, som er vigtige at belyse, for at få et 
helhedsindtryk af en landsbys identitet: Fysiske forhold, Omgivelser, Kulturværdier, 
Udviklingspotentialer, Social kapital. FOKUSmodellen fremgår af kommuneplanen 
fra 2013 og er fortsat gældende. Af kommuneplanen fremgår, at Byrådet så vidt 
muligt ønsker at inddrage landsbyernes beboere i lokale udviklingsprocesser, der 
kan sikre, at bevaring og udvikling i landsbyerne sker i overensstemmelse med 
landsbyernes lokale særpræg. FOKUS-modellen kan bruges i lokale 
udviklingsprocesser i landsbyerne. Belysningen af de fem temaer sker i tæt dialog 
mellem de lokale kræfter og kommunen. FOKUS-modellen anvendes som 
arbejdsmetode i landsbyer, der har særlig interesse i at igangsætte et lokalt 
udviklingsarbejde, der kan resultere i både lokale og politiske initiativer. 



Ref. Ørby var modellen.  Kunne det være fornuftigt om den også kunne anvendes i 
andre sammenhænge?
Der har været holdt borgermøde og man er i gang med en proces med 
borgerforeningen. Opfordring til at det tages videre i den kommende 
kommuneplan.
DN mener, at Gribskov Kommune har fået mange gode bevarende Lokalplaner – 
men er bekymret over dispensationerne. DN holder opmærksomhed på disse.

6 Evt.
Ref. Carsten spørger til en repræsentant for de økologiske landbrug. Astrid pointerede, 

at det er vigtig en evt. deltager er udpeget som repræsentant for foreningen. 
Foreningen har ikke valgt nogen til at deltage i DGD. 
Blå flag indvielse sker i Tisvildeleje 5. juni – Boris overrækker blå flag til Michael. 
Nationalpark indvielse den 29. maj og der er fest. Og mange festlige aktiviteter i 
weekenden efter – se annoncer og hjemmesider/ facebooksider.
Friluftsrådets fortæller at der er mulighed for at blive DK friluftskommune – 
friluftsliv for børn og unge – deadline 15. juni.

7 Næste møde
Næste møde er planlagt til d. 6. september.

Ref. Forslag om at næste møde holdes som en ekskursion i det grønne.
8
Ref.


