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Det Grønne Dialogforum 6.09.18

Deltagere Deltagere:
Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen.
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard.
Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård.
Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard.
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: Steen Gyldendal-Melberg
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.

Referent Inger Fogh
Fraværende Gudmund Nielsen, Bjarne Frølund, Ejvind Hartmund, John Christensen, Jens 

Bjerregaard

Punkt Dagsorden og referat
1 Vi mødes ved Søborg Slotsruin kl. 16.
Ref. Grundejerforbundet – Steen Gyldendal-Melberg deltager fremover i stedet for Lis 

Jensen.

2 Tema: Søborg Sø – Naturstyrelsen og Formand for landvindingslaget viser rundt 
og fortæller om projektet – der nu virkelig har fart på!

Søborg Sø var tidligere Nordsjællands 4. største sø indtil den blev afvandet til 
landbrugsformål.  Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at 
genoprette søen, det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016. 
Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø-, og 
klimaeffekter. De store kulturhistoriske værdier omkring Søborg Sø bevares og 
formidles og der skabes et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til 
friluftslivet.  Budgettet er på 93 mill. Kr.

Der arbejdes med et projekt, som omfatter ca. 500 ha, hvor der vil blive genskabt 
en sø på ca. 335 og omkringliggende enge. Søen vil blive meget lavvandet med en 
gennemsnitsdybde på 1 m. Projektet berører 63 lodsejere. Det forventes, at der 
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skal gennemføres en jordfordeling.

Se mere på hjemmesiden her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/

Ref. Ida og Kaare fortalte om projektet. 
Både Ida og Kaare skulle videre til jordfordelingsmøde i Søborg forsamlingshus. 

3 Nyt fra foreningerne
DN
DOF
Friluftsrådet
Grundejersammenslutningen
Grundejerforbundet
Landboforeningen
Lokalrådsforeningen
Naturstyrelsen
Sportsfiskerne
Vandløbslaget

Ref. DN 
Råstofplan – Rusland - DN beder kommunen overveje at rejse fredning for at sikre 
området. Det blev vendt, at området kunne have været medtaget i 
Keldsøfredningen.
Glad for at Naturens dag bliver løftet i Ramløse – så der sker noget udenfor 
Skovskolen. 
Der spørges til følgegruppen for Nordkystens Fremtid. 

DOF 
Mødet trak ud og Carsten var desværre nødt til at gå.

Friluftsrådet
Landsdækkende er der gang i ”brug naturen” kampagne og Naturens dag på 
søndag.
Lokalt fylder nationalparken, der holdes møde med alle foreningerne i friluftslivet 
sidst i oktober – om hvad man gerne vil med nationalparken.

Grundejerforbundet
Er optaget af at der er mange ressourcer til rådighed blandt sommerhusbeboerne, 
som kommunen kunne have glæde af. Har inviteret borgmesteren til møde herom 
– ud fra en ide om samskabelse og frivillighed.

Landboforeningen
Naturrådsarbejdet – opmærksomhed på lodsejerne når der tales om konkrete 
arealer, der skal med i Grønt Danmarkskort. Inddragelse og frivillighed letter vejen 
frem (jf.  Søborg Sø og Nationalparken).  Det opleves, at der ikke har været 
ligevægt i Naturrådsarbejdet – i forhold til antal erhvervsmedlemmer og antal 
grønne foreninger.  Landbruget frygter rådighedsindskrænkninger på sigt, når 
arealerne først er udpeget.

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
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Lokalrådsforeningen
Borgmesteren har været til møde med lokalrådene i Villingerød – det var et rigtig 
godt møde. Borgmesteren besøger alle lokalområder. 
Foreningen er spændte på at høre mere om ”Hedenstedmodellen ”, som byrådet 
er blevet præsenteret for i forbindelse med oplæg om samskabelse og 
borgerinddragelse.
”At samarbejde om at udvikle en samarbejdsform ”- er et ønske fra foreningerne.

Vandløbslaget
Det har været tørt – og der er ingen vand i vandløbene. Der vokser planter på 
vandløbsbunden, vandløbslaget er spændte på om det får betydning for 
vandafledningen. Der er også kraftigere opvækst på brinkerne i år.
Der er afgivet høringssvar i forbindelse med reguleringssag på Tinkerup å. 
Opmærksomhed på at det bliver meget dyrt for sommerhusejerne.

4 Nyt fra kommunen
 Kystsikring. Kommunerne overtager pr. 1.september 2018 sagsområdet 

fra kystdirektoratet.
 Naturens dag i Ramløse 9. september.
 Naturrådet har afsluttet deres arbejde med en rapport med anbefalinger 

til kommunerne til arbejdet med at udpege arealer til Grønt 
Danmarkskort i næste kommuneplan. Rapporten præsenteres for Udvalg 
for Udvikling, By og Land d. 9. sep. og vil da fremgå af kommunens 
hjemmeside her: http://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-
referater/dagsordener-og-referater/

 Første vandplanprojekt (vandplan 1) er realiseret. Det drejer sig om 
åbning af ca. 80 meter rørlagt vandløbsstrækning i Essedalsrenden ved 
Sodemarken. Øvrige vandplan 1-projekter er udsat (med godkendelse fra 
Fiskeristyrelsen) til Vandområdeplan 2 træder i kraft, og det er besluttet 
hvad, som skal være omfattet.

 Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening har sammen med kommunen og 
lodsejerne lavet restaureringer i form af udlægning af gydegrus i både 
Højbro Å og Sideløbet til Saltruprenden.

 Esrum Å-laug har fået godkendt et restaureringsprojekt i Esrum Å, som er 
planlagt til at blive udført i foråret 2019.

 På møde i MKK 30.05.18 sag nr. 59 om øget sortering af affald, har man 
besluttet: 
1. at Gribskov Kommune skal have som mål at nå 50 % genanvendelse 
senest i 2022.
2. at øge indsamlingen af genanvendeligt affald ude ved husstandene 
inden 2022.

Ref. - Pr. 1. september i år overtager kommunerne myndighedsopgaven vedrørende 
kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet. Det betyder i praksis, at kommunerne skal 
føre tilsyn med eksisterende kystbeskyttelsesanlæg og give tilladelser til nye. Det 
betyder også, at kystsikringslag og grundejere fremover skal rette henvendelser 

http://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/
http://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/
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om kystbeskyttelse til kommunerne. 
Der må i de første måneder efter overdragelse af myndighedsopgaven forventes 
en forlænget sagsbehandlingstid, da opgaven er ny for kommunen og vejledninger 
til de nye regler endnu ikke er på plads. Yderligere vil et antal uafsluttede sager 
blive overført fra Kystdirektoratet til kommunerne.

5 Nordkystens fremtid – status for projektet
Ref. Nordkystens Fremtid

Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner samarbejder om et stort fælles 
kystbeskyttelsesprojekt på nordkysten af Sjælland - Nordkystens Fremtid, som 
strækker sig over hele kyststrækningen fra Hundested til Helsingør på tværs af de 
administrative grænser. Kysten har været hårdt påvirket af akut erosion ved de 
seneste 10 års stormflods- og højvandssituationer, hvoraf stormen Bodil i 2013 
var den største.

En af de største årsager til den voldsomme erosion er, at kysten har et stort 
underskud af sand og ral pga. de mange anlæg med hård kystbeskyttelse og den 
kroniske erosion, der flytter materialer fra vest mod øst. For at få stabiliseret 
kysten, er det vigtigt at få bragt en mere naturlig kystdynamik tilbage. Dette sker 
ved en helhedsløsning for hele nordkysten. Helhedsløsningen består af en 
kombination af hård beskyttelse og strandfodring. Nordkystens fremtid håndterer 
udelukkende strandfodringen. Det er grundejernes ansvar at etablere hård 
kystbeskyttelse.

Rådgiverne har udpeget 8 fodringsstrækninger langs nordkysten hvoraf 6 
strækninger ligger i Gribskov Kommune (se kortet, som er udsendt med referatet).

Næste skridt i projektet er:
 Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering

o vi afventer svar fra miljøministeriet vedrørende afgørelse omkring 
myndighedsrollen (hos dem eller kommunerne). Når det er 
afklaret fastlægges dato for VVM møde på tværs af kommunerne 
og 4 ugers idefase (offentlighedsperiode). 

 Tilladelse af Miljøstyrelsen til efterforskning efter sand, grus og ral på 
havet

o Ansøgninger er fremsendt til miljøstyrelsen i juli og vi forventer at 
opnå tilladelse inden udgangen af september så efterforskningen 
kan igangsættes inden udgangen af oktober

o Områderne er bl.a. udpeget ud fra følgende kriterier:
 Minimum 10 meters dybde (så den naturlige kystdynamik 

ikke påvirkes)
 Minimum 1 km fra kysten
 Ikke i Øresund
 Ikke i Natura 2000 områder (minimum 500 m afstand)

 Udarbejde et udkast til en bidragsfordelingsmodel.
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o Der er nedsat en følgegruppe på tværs af kommunerne med 
deltagelse af kystsikringslag, landliggersammenslutningen mfl. – 
hvor bidragsfordeling bl.a. vil blive drøftet

o Et endeligt udkast til bidragsfordelingsmodel vil komme i høring

6 Evt.
Ref. -
7 Næste møde er flyttet til onsdag d. 5. december 2018
Ref.
8
Ref.


