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Ref. • DN

• Event med fakler langs kysterne for at markere modstand mod  ændring 
af strandbeskyttelseslinje, DN har fået mange flere henvendelser og 
flere medlemmer.

• Natur-nationalparker - omkring i biodiversitet i skove - DN lokalt er ikke 
enige heri - men vil gerne afvente forskning.

•
• DOF

• Status for international vigtige fugleområder er udkommet som bog, der 
er en rapport på baggrund af caretaker arbejdet i fuglelokaliteterne i 171 
områder.

• På yngle - træk eller rastelokaliteter. (Gribskov er yngle og Arresø raste) 
er forstyrrelser af mennesker - særligt hundeluftere på stranden - et 
problem.



•  Et andet problem er mountainsbikes og orienteringsløb.  DOF taler med
Jens Bjerrgård herom.  Mountainbikes er et stort problem i skoven - en 
stor og svær brugergruppe. - også natkørsel med stærk pandelampe er 
forstyrrende.   Der er skabt MB- baner i st. dyrehave og danstrup hegn - 
men naturinteresser er for store i selve Gribskov. I Tisvilde hegn er 
mountainbikebane på vej.

• Friluftsrådet

• meget opmærksom på de uorganiserede, prøver at få fat i dem og få 
dem organiserede. Lidt organisationsændringer i Friluftsrådet. Der er 
kommet et politisk indsatsområde "færdsel på havet" , Problemer med 
blå flag - hunde og biler.

• Årets friluftkommune 2016 - 250.000,-  , skulle Gribskov kommune ikke 
tage og søge om dette?

• Landbruget

• optaget af 16. punkts planen, der netop er vedtaget. Glad for mulighed 
for måling af kvælstof - med henblik på differentieret  regulering

•
• Naturstyrelsen

•  Naturplaner er på vej forhåbentlig.

•  Ny forvaltningsplan for bæver og tælledag 1. april.

• Nedrivning af bunkers - der arbejdes på at sikre nogle stykker til 
flagermus og sheltere - det er kultur arv.

• parforcejagtsystemet (Unesco Verdensarv) - ny mand ansat til projektet 

• Arresø bek. er ude i høring igen på grund af  procesfejl.

• Esrum kloster - super legeplads og P-plads - det ender godt.

• Pilotprojekt Rågeleje 

• Helenekilde, der arbejdes med Slots- og Kulturstyrelsen på en løsning

• Der arbejdes ligesom i landbruget med stoftransporter til - der er ansat 
medarbejder til målinger

• I forbindelse med de statslige udflytninger er der sket ændringer. 
Naturstyrelsen Nordsjælland bliver som driftsforvalter  af arealerne - 
ingen myndighedsopgaver - men stadig vildtforvaltning på kontrakt.

•
• Vandløbslauget

• Glad for at samarbejde med kommunen er godt på vej. 

• Vandløbslaget vil gerne invitere DGD ud og se et oprenset vandløb - og 
hvordan det fungerer.   Morten Jørgensen foreslår et DGD  forårsmøde i 
forbindelse hermed.

• godt med målinger og registreringer i forbindelse med 
vandløbskontrollen - og indsats mod udledning fra privat spildevand.

• Sportsfiskerne

• Har optalt gydebanker i brug i Nordsjælland. Der er 60 eller 70 hvor 
ørred gyder, også her i kommunen. I Tobro å i Valby Hegn f.eks. er der 
gydebanker i brug,

•  
3 Nyt fra kommunen

• Turismestrategi i høring - 
•
• Søborg sø - orientering om status

• Grøn Uge (23. - 31- maj) og Grøn Lørdag (d. 28. maj)



•
• Status vandplaner   TEK 24.02.16   
•
• Boligplacering flygtning - venligboliger, en lille bolig placeres på f.eks. 

parcelhusgrund med henblik på integration. Der arbejdes på en model 
her i kommunen, der kan være til gavn.  Flere små bysamfund har vist 
interesse. Pavilloner er en løsning ca. 50 m2.  

Ref. • Turismestrategi 

Kvalitetsturisme er i fokus
Der er stadig aktivitet vedr. heste - en gruppe arbejder pt på stier - også i 
samarbejde med statsskoven. - og der har været afholdt ringriderstævne.
Sportsfiskerne gør opmærksom på , at det kan være fint at kombinere 
lystfiskeri med ridning - så der er noget for hele familien. Har fået 
henvendelse fra BB steder - sportsfiskeri kan blive kæmpestort og er 
udenfor sæsonen.
Morten foreslår at sportsfiskeri og mulige samarbejder, sættes på mødet 
næste gang.
Put and Take - den aktuelle sag vedr. lergravssøen blev drøftet.  Der skal 
meddeles landzonetilladelse og dispensation jf § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
I den forbindelse foretages undersøgelser af søen, dette skal ske om 
sommeren for at fauna, flora osv. kan observeres. DN er opmærksomme på,
at dette sker efter gældende retningslinjer. 
Beskyttelse kontra benyttelse i de store søer blev drøftet. Esrum sø kan man
sportsfiske i - og i Arresø kommer bliver der åbnet for et mindre antal 
organiserede fiskebåde.

• Grøn Uge
Mange foreninger har budt ind med aktiviteter - rigtig dejligt!. Grøn lørdag får
ekstra fokus - også i  forbindelse med formidling omkring dagen.

4 Revision af vandløbregulativer jf    TEK 24.02.16
Ref. Dagsordenspunktet "Vandløbsregulativer til revision" var sat på 

Tekniskudvalgsmødet den 24.02.2016. Punktet blev udsat til den 
06.04.2016.

Indstillingen til Plan - og Miljøudvalget, punkt 5 var: "at beslutte at 
dagsordenspunktet præsenteres på det førstkommende møde i Det Grønne 
Dialogforum. Hvis der der indkommer væsentlige bemærkninger, bliver 
sagen med bemærkninger forelagt Teknisk Udvalg igen".

Det Grønne Dialogforum holdt møde den 03.03.2016, hvor punktet var på 
dagsordenen.

Lise Vølund gennemgik regulativformerne.
Bemærkninger fra DGD:
Vandløbslaget beklager, den sene kommentar før udvalgsmødet den 
24.02.2016. 
Vandløbslaget beder om, at man overvejer om målsætningerne er rigtige -  
eller urealistiske. F.eks. er Haagendruprenden målsat  som gyde vand - der 
er brug for lidt mere differentieret syn. Vedr. "skikkelsestyper"  mener 
vandløbslaget, at fordelen ved den geometriske profil, er at det er let af 
konstatere om vandføring er til stede.  Vandløb med geometrisk 
skikkelsesprofil er ikke gravet så stereotypt i dag.  Det er sværere med 
målinger og beregninger ved  teoretisk skikkelse  - men hjælpsomt at der i 
kommunen er anskaffet GPS, scalapæle og beregingsmoduler.  
Vandløbslaget mener at dansk hydraulisk institut ikke anbefaler teoretisk 
skikkelse , hvis vandløbets bredde er under 1 m.
DN  støtter op om anvendelse at teoretisk skikkelse - men efterlyser også 



mulighed for dobbeltprofil . DN gør opmærksom på at selv de helt små 
vandløbe er vigtige gydeområder.  DN vil gerne deltage i det årlige vandsyn.

5 • Udviklingsstrategi - Bæredygtighedsstrategi 
Debat om Udviklingsstrategi og Bæredygtighedsstrategi 23. februar.
Hvilke former for boliger og boformer mener du der mangler i kommunen?
Hvordan kan vi fælles i Gribskov arbejde for bedre miljø og bæredygtighed?
Hvordan kan vi fælles i Gribskov styrke den lokale handel og skabe 
arbejdspladser?
præsentation   

 GK præsentation v04_tema-Adm.odp  

Ref. Gennemgående i Udviklingsstrategien er " vækst med kvalitet" og "velfærd i 
bevægelse".
Det er politisk besluttet, at bevare skolerne i de små samfund, for at 
understøtte lokalsamfundene.
To nye boligområder er på vej i Helsinge - Møllebakken og Helsinge nord.

Frist for bemærkninger til både Udviklings - og Bæredygtighedsstrategien er 
forlænget til 31. marts.

"Hvordan gøres lokalsamfund attraktive ?" blev drøftet. At skabe mulighed 
for udvikling i mindre bysamfund med skoler og spændende boligområder,
f.eks små husmandssteder med fælles jord og plads til dyr.
Det tager kun 12 min. at køre til Hillerød og arbejde.

6 DN punkter til dagsordenen:

• Tilladelse til udstykninger på Gl. Frederiksborgvej 30.

• Musik i Lejet

Ref. • DN gør opmærksom på eksempler, hvor DN mener der er sket meget 
uheldig fortætning - og med kun få ekstra boliger som resultat.

• Vedr. Musik i lejet fortæller NST om godt samarbejde med kommunen 
og god forberedelse med de unge mennesker. Der blev spurgt til Natura 
2000 i forbindelse med  transport gennem skov af tungt materiel. NST er
opmærksom på dette.

7 Stiplan
Stinettet i Gribskov Kommune har til formål at skabe sikre og trygge 
forbindelser for de bløde trafikanter. I kommunen har vi et ønske om at 
udbygge stinettet, dels for at forbinde byerne i kommunen, og dels for at 
give bedre adgang til de vigtigste tur- og rekreative mål.

Gribskov Kommune igangsætter i foråret 2016 et arbejde for at forbedre 
stisystemet, såvel hovedstinettet til den daglige trafik, samt det rekreative 
stinet der skal sikre let adgang til strande, skove og seværdigheder.
 
I den forbindelse vil vi bede om din hjælp, så vi dels kan få udpeget 
eksisterende stier der bør forbedres, samt nye steder hvor en ny sti kunne 
være relevant.

Der bliver udarbejdet et internetbaseret spørgeskema, som er hurtigt at 
besvare, og som giver dig mulighed for at udpege de steder som du mener 
at vi skal medtage i vores videre arbejde.

Processen er netop gået i gang og løber i  foråret 2016 . Invitation sendt til 
DGD.



Ref. Skriv meget gerne forslag og bemærkninger på facebook og 
http://gribskov.moetetraplan.dk/

8 Håndtering af sti-sager i Gribskov Kommune PMU       11.01.16 pkt 20

Ref. Planudvalget har fokus på at der handles hurtigt på oppløjede stier. Der er 
fokus på at bevare eksisterende stier.

Prioritering af cykelstier - gerne - så man kan komme til Gilleleje og 
Hornbæk. Adgang til de rekreative stier fra cykelstier, så man kan komme 
rundt. - efterspørges.

Skylder kommunen en cykelsti fra Græsted til Alme Skole - den var da 
planlagt - ? Savnes.

Landsbyerne er meget isolerede og uden stier.

9 Evt.

Ref. • Friluftsrådet meddeler at Søren Petersen melder fra deltagelse i DGD på
grund af tidspres.

• NST fortæller at der i Høbjerg hegn  kommer bomme ved jernbane 
overkørsel, så der bliver cykelmulighed fra Kæderupvej til Helsinge.  

• Der efterlyses en affaldskampagne om bæredygtighed og affald - 
herunder når man transporterer affald til genbrugsstationen. Det er 
tydeligt i det åbne land, at der ryger en masse ting af i svingene - og at 
det tager 13 min. at spise en Mac D burger  - i den afstand ryger papiret 
ud af vinduet!

• 17. april holder DN affaldsdag - kom og vær med.
 

10  Næste møde d. 2. juni 2016
Ref.


