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Deltagere Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen, Helge Muhle 

Larsen. 

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen. 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard 

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård. 

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard. 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen. 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund 

(suppl. John Christensen). 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund. 

Gribskov Landliggerforbund: Kirsten Eva Jessen, suppl. Inge-Lise Knuthsen 

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken og Henny Green. 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Udvikling By og Land: Allan Nielsen, Bent Hansen 

Adm. Hans Lassen og Dennis Mejer.  

Referent Dennis Mejer og Hans Lassen 

Fraværende Friluftsrådet, Nordsjællands Landboforening og Lokalforeningsrådet 

Punkt Dagsorden og referat 
1 Hele Udvalget Udvikling, By og Land har fremover mulighed for at deltage på 

møde i Det Grønne Dialogforum. 

Godkendelse af referat. 

Ref. Godkendt 

2 Grundejersammenslutningen ønsker opfølgning på følgende punkter: 

Sortering af husholdningsaffald. 
Det bemærkes, at UBL på sit møde d. 18.8.20 har vedtaget en plan for opfølgning 
på Folketingets beslutning om sortering i 10 fraktioner af husholdningsaffald. Heri 
nævnes, at interessenter (renovatører og grundejerkontaktudvalget) inviteres til 
dialog om ny affaldsplan og nyt regulativ ifm. udarbejdelse af udkast. 



Prioritering af stier til udførelse i perioden 2020 – 2023  
Vi har bemærket, at udvalget Udvikling, By og Land på sit møde d. 26.5.20 har 
behandlet et punkt om trafiksikkerhed (pkt. 132) og skal i denne forbindelse gøre 
opmærksom på at flere de nævnte trafiksikkerhedsfarlige steder også er opgjort 
på stiplanen. 
 
Kommunens indsatsplan for oversvømmelser 
Der er stadigvæk behov for at få iværksat arbejdet med denne plan på baggrund 
af den megen regn, idet vi ikke har hørt fra administrationen om stadet herfor.  

Ref. Husholdningsaffald: Vestforbrænding er ved at vurdere mulighederne for optisk 
sortering. Dette vil danne baggrund for oplæg til justering af affaldshåndtering i 
GK. Ønsket om dialog med borgerne inden beslutning blev noteret. 

Der blev udtalt kritik af, at kommunen ikke alle steder selv sorterer affald (alt 
kommer i en container). Kommunen lovede at tage dette med tilbage til relevante 
medarbejdere i forvaltningen. 

Stier:  Fra grundejerside blev der udtrykt ønske om prioritering af projektforslag 
p.b.a. økonomiske overslag. Der blev svaret, at der er stort politisk fokus på 
området, og at stiplanlægning tages op igen af Udvalget By og Land i efteråret. 

Det blev drøftet, om grus kunne benyttes som et billigere alternativer til asfalt til 
cykelstier. Der var både gode og mindre gode erfaringer med grus på cykelstier. 

Oversvømmelser: Opfølgning på Indsatsplan for Oversvømmelse, maj 2018 indgår 
i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. 

3 Nordkystens fremtid, status  

Gribskov Kommune er i gang med at rekruttere en ny projektleder med start 1. 
november.  

Ref. Stillingen er blevet genopslået, hvorfor der endnu ikke er fundet en ny 
projektleder. 

4 Nyt fra foreningerne 

 Dansk Ornitologisk Forening  
 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
 Nordsjællands Landboforening  
 Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   
 Gribskov Vandløbslaug 
 Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
 Grundejersammenslutningen 
 Landliggersammenslutningen  
 Lokalrådsforeningsrådet   

 
Naturstyrelsen, Nordsjælland 

Søborg Sø 



https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/ 
 
Nationalpark  
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/ 
 
Gribskov Kommune 
Sommeren på kysten 
På trods af corona har der ikke været de store udfordringer med ”pladsmangel” – 
måske på grund af det ustadige sommervejr, måske fordi vi i forsommeren 
prøvede at oplyse om nogle af vores mindre kendte strande. 

I år har det blæst en hel del fra nordvest hvilket har betydet at der er opstået 
mange hestehuller omkring bølgebrydere og moler mv. Det kan også ses på 
redningsstatistikken, hvor der har været flere redninger i år end tidligere. 
 
Badevandet har været rimeligt fint gennem hele sæsonen kun to strande har haft 
dårlig vandkvalitet ved en prøvetagning. I Arresø har kvaliteten været svingende – 
se oversigten på hjemmesiden. https://www.gribskov.dk/media/5772/27-juli-
badevandsanalyser.pdf 

Vi har haft 4 strande med blåt flag og så har det været 2. år med forsøg med 
hundestrand i Smidstrup. Forsøget vare fra 2019-2021 og der vil komme tiltag 
som, eks. bedre afmærkning af området, uddeling af hømhømposer ved 
livredderne og uddeling af infofoldere. 

Ny strandtrappe med 150 trin på Kaprifolievej i Vejby Strand er forsinket pga. 
corona. 

Dialog med handicaprådet om at forbedre adgangen til stranden for folk med 
bevægelseshandicap. 

Vores Gribskov  
Gribskov Kommune i gang med en visionsproces, som handler om at udarbejde en 
kernefortælling for Gribskov Kommune som geografisk område. Formålet med 
dette arbejde er igangsættelse af konkrete indsatser – fyrtårne – der kan sætte 
skub i en positiv udvikling af vores Gribskov.  

Der arbejdes indenfor fire centrale styrkepositioner, som Gribskov Kommune er 
særlig gode til og gerne vil kendes for: Fællesskaber, natur, virkelyst og turisme. 

For hver styrkeposition holdes en workshop, hvor der inviteres bredt ud fra 
princippet, at alle der har noget på hjertet er velkomne. 
 
Workshoppen om Fællesskaber har været afholdt – og nu venter workshop om 
Natur den 17. september og Turisme og Virkelyst senere på året. 
 
Tilmelding til natur-workshop her: https://gribskov.nemtilmeld.dk/664/ 

Overskriften "Vores Gribskov" går igen i både kernefortællingen, kommunens 
Instagram profil og nu også på visionsprojektets hjemmeside Voresgribskov.dk. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/
https://www.gribskov.dk/media/5772/27-juli-badevandsanalyser.pdf
https://www.gribskov.dk/media/5772/27-juli-badevandsanalyser.pdf
https://gribskov.nemtilmeld.dk/664/
https://voresgribskov.dk/


 
Vandråd 
Vandrådsarbejdet er ved at være afsluttet og at den politiske behandling står for 
døren. Arbejdet er gået godt og konstruktivt.  
Og så bliver der udført fiskeundersøgelser i Esrum Å systemet i løbet af måneden.  
 
Grøn Uge 2020 
Grøn Uge blev jo aflyst i maj pga. COVID-19.  
Vi inviterede derfor skoler og børnehaver til at indsende deres bedste, sjoveste 
hyggeligste Corona-naturoplevelse og der var mulighed for at blive nomineret 
med en tur ud i naturen med en af ”Grøn Uge-arrangørerne”. Turene ud i naturen 
var planlagt til at foregå i Naturens Uge, som er en landsdækkende begivenhed. 
Det var ingen tilslutning til vores initiativ, så det blev aflyst.  
 
Grøn Lørdag, som var planlagt til at ligge på Naturens Dag den 13. september er 
også aflyst, pga. de krav der er til foreningerne ifm. COVID-19 samt 
forsamlingsforbuddet.  
 
Giftfri kommune 
Gribskov Kommune har modtaget opfordring til at tilmelde kommunens arealer til 
Danmarks Naturfredningsforenings kampagne "Giftfri Kommune". UBL har d. 18. 
aug. besluttet at tilslutte sig kampagnen. Kommunen skal nu udpege og indmelde 
offentlige arealer. Det forventes, at der ifm. Vandets Dag d. 22. marts sende en 
pressemeddelelse ud herom.  
 
Ramløse Havn 
Den 25. juni blev der holdt dialogmøde om den fremtidige anvendelse af Ramløse 
Havn med henblik på en samskabende proces om områdets udvikling. På 
baggrund af dialogmødets output, skal den videre proces besluttes, hvor en 
mulighed er udarbejdelse af en lokalplan for havnen. Sagen behandles politisk i 
oktober.  
 
Heatherhill - sommerfugleprojekt  
Feltsæsonen er overstået for i år. 
DN, Gribskov har stået for registrering af botanik i forsøgsfelterne og 
sommerfuglene er registreret af projektets sommerfugleekspert, Emil Bjerregård. 
I år er der registreret rekord mange brunlig perlemorssommerfugle – En glædelig 
nyhed for arten og også en gevinst for projektet.  

Natura2000 
3. generations basisanalyser for perioden 2022-2027 er i høring indtil den 16. 
september.  
Se link: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020 

Miljøstyrelsen inviterer til dialogmøder om Natura2000 planlægningen for hhv. 
særligt berørte lodsejere og kommuner og for foreninger, organisationer, fonde, 
nationalparkbestyrelser.  

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020


Mødet på Sjælland afholdes:  

Mandag d. 21. september kl. 16-18  
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød  
Tilmelding til Malene Willer Jensen, mail: sjl@mst.dk og tlf. 7254 2014  
Frist for tilmelding: 16. september. 

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) 
Ny lov afstedkommer, at Gribskov Kommune inden udgangen af 2022 skal 
gennemgå alle vandværkers Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) på 
landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til 
erhvervsmæssige formål. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere 
indsats for at reducere risikoen for forurening af grundvandet. Status for 
gennemgangen skal indberettes til Miljøstyrelsen hvert år inden d. 1. oktober. UBL 
har d. 18. aug. givet administrationen grønt lys til at igangsætte en vurdering af 
behov for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening indenfor BNBO 
og indberette status for vurderingen til Miljøstyrelsen. Kommunen skal foretage 
en risikovurdering og ikke argumentere for, hvor der igangsættes indsatser, men 
begrunde hvorfor der ikke igangsættes indsatser. I efteråret 2020 til efteråret 
2021 foretages risikovurderingen og efterfølgende, dvs. i 2021-2022 
lodejerinddragelse.  
 
Perspektivplan for den fremtidige vandforsyning 
Administrationen har udarbejdet en perspektivplan for den fremtidige 
vandforsyning i kommunen. Der er tale om en plan der ikke er lovpligtig, men som 
samler mange års arbejde og viden indenfor grundvandsbeskyttelse og 
vandforsyning og ser ud i fremtiden. I planen listes nogle forslag til områder, der 
med fordel kan undersøges og afdækkes nærmere forud for fremtidige 
beslutninger om den fremtidige vandforsyning, grundvandsbeskyttelse og 
vandforsyningsstruktur. Tiltag vil bygge på frivillighed. UBL har d. 18. aug. 
besluttet at sende planen i høring til vandværker, Region Hovedstaden og 
Gribskov Kommunes Grundvandsråd. 
 

Ref DOF: Har haft stor aktivitet i foreningsregi trods coronaen. Dog er enkelte 
arrangementer blevet aflyst. 

DOF Nordsjælland prøver at sparke liv i ”store DOF” (landsforeningen) i 
forbindelse med vedtagelse af ny rammestrategi, med et indspil om bredere sigte 
på klima og biodiversitet – gerne i samspil med andre grønne organisationer 

DN, Gribskov: Man er bekymret for planerne om badehotel på Vesterbrogade, 
Gilleleje (Pyramiden). Projektet må ikke gøre overgreb på fredningen. 

Gribskov Vandløbslaug: Det kører generelt fint med vedligeholdelse af 
vandløbene. Der har i øvrigt ikke været meget vand. 

Tilfredshed med forløbet i vandrådsarbejdet.  

Utilfredshed med de tre overløb fra kloak til vandløb, der har fundet sted indenfor 
kommunens grænser i år, og bekymring over det antal overløb som finder sted jf. 



Gribvands afrapportering   

Sportsfiskerforeningen: Mange aflyste arrangementer p.g.a. corona. Bekymret for 
den ringe vandføring i mange vandløb.  

Man er begyndt at få flere medlemmer, som ønsker at fiske i vandløbene. 
Foreningen henviser til at fiske langs kysten, da man ønsker at vandløbene  
reserveres til yngel og opvækst. 

Landliggerforbundet: Arbejder for en uspoleret natur, som vi kan færdes i.  

Har et fint samarbejde med DN om adgang langs kysten. Arbejder aktuelt med 
adgangen fra Gilleleje havn til fyret. 

NST, Nordsjælland: Der arbejdes intenst med Søborg Sø projektet. Jordfordelingen 
er ved at være på plads, og ønsker dialog med kommunen for at få det sidste på 
plads, hvor jord fra Fredbogård kan være en del af løsningen. Der arbejdes p.t. 
intenst med miljøkonsekvensvurdering. Senere kommer diverse 
myndighedsgodkendelser, hvor kommunen får en stor rolle.  

Tidsplanen ser ud til at holde => indvielse i 2023. 

Der arbejdes med plan for etablering af besøgscenter for Nationalpark 
Nordsjælland på Esrum Kloster og Møllegård. Ligeledes arbejdes med etablering 
af 1100 ha naturnationalpark i Gribskov. Dette projekt er endnu i sin vorden. 

Under coronatiden har statens arealer haft utroligt mange gæster, hvilket har 
fungeret fint. Dog enkelte klager over ”Pop Up” spisested på AP Møllergrunden, 
Udsholt Strand. Spisestedet har nu også fået megen ros. 

Fint samarbejde med kommunen og lokale kræfter om projekt ved Helenekilde, 
som er i risiko for at skride i havet. 

Flåter med TBE i Tisvilde Hegn har lukket den store legeplads ved Tisvildeleje. Det 
er endnu usikkert, om den åbner igen på samme sted, om den skal/kan flyttes. 

Gribskov Kommune: Kommunen havde skrevet sine info ind i dagsordenen. Derfor 
kun en spørge-/kommentarrunde som resulterede i lidt kommentarer vedr.  
Ramløse Havn – Det tegner foreløbigt godt med udarbejdelse af en ny lokalplan. 
Der er mange ideer fra interessenterne, som ikke alle er helt sammenfaldende. 
Flere af ideerne er egenfinansierede. 

5 Evt. og næste møde. 

Møder 2020, 11. marts, 10. juni, 9. september, 9. december, alle møder kl. 17 – 
19. 

Ref. Næste møde er 9. december kl. 17-19. Der blev ikke aftalt nye møder. 
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Ref.  


