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1 Velkommen/ Jesper Behrendorff

 Præsentations-runde
Godkendelse af sidste mødereferat -> Notes Link

Ref. Præsentation af deltagerne,

2 Tema - Helsinge Nord byudvikling
- fortælling om projektet / Anne Møller Larsen

Ref. Helsinge Nord er et ud af flere byudviklingsprojekter der er i gang i og 
omkring Helsinge. Helsinge skulle gerne nå op på 10.000 indbyggere.
Spændende projekt, hvor der bliver plads til 700 boliger. 
Nylig afgjort arkitektkonkurrence - et team fra Holland har vundet.
Helsinge Nord har nem adgang til skole og sportsfaciliteter.
Den private børnehave er startet og man håber på et trinbræt mellem 
Helsinge og Laugø. Tidsrammen er nok en 10 - 20 år.
Bo - Bro - og Bæredygtighed er tre temaer, som rummer blandet andet 
anderledes boformer, fællesskaber, forbindelser til landskaberne omkring.
Cirkulær bæredygtighedstanke ligger i projektet - forbrug og udledning samt 
energi og klima går i nul.



Klyngebebyggelser i et spiseligt landskab, hvor der kan opleves og 
bevæges.
Selvforsyning er også en vision og så er projektet "scaler-bart". 
Kulturelle aktiviteter er ikke så meget i fokus. Men der er mange muligheder 
for fælleshuse/kulturhuse. Stier er væsentlige i projektet.
 "Fremtidens landsby" - Helsinge haveby. Der er plads til småsøer.
Naturområder er del af områdets regnvandshåndtering.
Hundeskov/hegn plejer at være efterspurgt - kan kommunen lægge areal til?

3 Esromgård nye jordtip - visualisering af projektet / Carl Bruun

 20160404 Esromgaard - 
jorddeponi.pdf  

Ref. Afledt at snakken om terrænregulering på Kurregården ved sidste DGD-
møde fortæller Carl.
Terrænregulering skal give bedre dyrkningsforhold.
Den nuværende jorddeponering er næsten slut. Den nye jordregulering giver
flere ha. dyrkningsjord. Et tørvehul må flyttes, til 3 nye søer (konverteres til 
minivådområde), som blandt andet skal opsamle næringsstoffer før det 
havner i Kattegat. 
Projektet dækker også et behov de lokale vognmænd har med at komme af 
med overskudsjord fra de mange byggerier, der er i gang.
Projektet har været i forhøring, Der er bekymring for renhold af vej, og 
bekymring for om der er styr på jorden. Dette er reguleret af analyser og 
kommunal myndighedshåndtering.
DN har bemærkninger vedr, landskab, kulturmiljø og natur.
Projektet medføre mere dyrkningsareal, bedre filtrering af næringsstoffer og 
afhælper et behov for at komme af med jord.
Tidshorisonten for projektet er afhængig af konjunkturerne.
DN fremhæver, at området er et dødislandskab og meget kuperet og har 
særlige drikkevandsinteresser.  DN er betænkelige ved projektet.

4 Nyt fra foreningerne:

• DN
•
• DOF
•
• Friluftsrådet
•
• Landbruget
•
• Naturstyrelsen
        - Naturpakken
           

• Vandløbslauget
•
• Sportsfiskerne
•
• Grundejerkontaktudvalget
•
• Lokalrådene
•

Ref. • DN
      Mange jorddeponeringssager giver anledning til mange henvendelser.  
Affaldsindsamling den 2. april - kom og  vær med, der mangler grupper flere 
steder.  Der kommer også et fællesindsamlingsområde.

• DOF
Optaget af kommende Nationalpark, hvordan det nu udvikler sig.



Skovning i statsskovene bekymrer DOF. NST har holdt orienteringsmøde i 
skoven.
Der er snart Grøn Uge og Grøn Lørdag.
DOF har mange spændende videoklip med fugle på You-Tube.

• Friluftsrådet
75 års jubilæum 19. april. Boris var med til at starte rådet.
Kongernes Nordsjælland - borgmesteren er inviteret til at fortælle på møde i 
Friluftsrådet den 13. marts. 
Nordkystens fremtid optager også friluftsrådet - og Grøn Uge / Grøn Lørdag.

• Landbruget
Har arbejdet med orientering af medlemmer vedr. Nationalpark. Så har 
nogle fredningssager taget tid samt vejledning om vandløb og oprensning.

• Naturstyrelsen
Nationalpark,  Miljøstyrelsen skriver bekendtgørelse pt. 
Skovning - der er kommet ny driftsplan, hvor hugsttallet er sat op.
Der har medvirket meget fokus i medierne, men sådan er rammerne sat. 
Naturpakken betyder udlægning af urørt skov (arealet er større end 
Gribskov), som skal fordeles i hele landet og udpeges sidst på året. Der er 
fastlagte kriterier for disse arealer og udfasningsperioden vil medføre meget 
skovning.
Naturpakke-midler er blandt andet brugt til bekæmpelse af Rosa Rugosa i 
Tisvilde Hegn og græsningsskov i Mårum med lysåbne partier for insekter/ 
sommerfugle.
Bek vedr. færdsel på Arresø er nu endelig vedtaget

• Vandløbslauget
Er optaget af vanlig drift og hvordan det går med vedligeholdelse af 
vandløbene. Det går meget bedre nu - bl.a er der foretaget gennemgang af 
brønde og der er sat nye skalapæle op. Generelt vedligeholdelse fungerer 
fornuftigt.
Udarbejdet høringssvar til vandplaner og deltager i vandrådsarbejdet.
Regulativ revision er der også fokus på - Ramløse å er på vej og der 
mangler stadig mange endnu. 

• Sportsfiskerne
Ved Brugerrådsmøde for Arresø blev det nævnt, at lystfiskere ikke har givet 
problemer i forholdt til den nye bekendtgørelse om færdsel.
Optaget af mole og havnefiskeri, der er holdt workshop i Helsinge for hele 
Sjælland. Rapport om bedre adgangsforhold mm på vej i samarbejde med 
Fishing Zealand. Husk Tisvilde mole ( der er underskrevet aftale) - også fint i
forhold til integration - fiskeri kan man være fælles om. Ny bek. om fiskeri 
ved Sjællands kyster er på vej. Bekendtgørelsen giver mulighed for fiskeri 
med stang i Gilleleje Havn i perioden 16. maj - 15. september. 
Ønsker bedre forhold for fiskeri, renseborde mm i havnene, også i Gilleleje 
Havn. 

• Grundejerkontaktudvalget
Grundejersammenslutningen - helårsbeboerne fortsætter med 2 møder om 
året. Har også mange interesser inden for DGD regi blandt andet kyst, affald
og stier. 
Landliggersammenslutningen har interesse for samme emner som 
Grundejersammenslutningen, men er mest interesseret i og efterlyser dialog
og samarbejde med kommunen vedr. Nordkystens fremtid. 
•
• Lokalrådene
Repræsenterer 15  lokalråd, bylaug og borgerforeninger. Er optaget af 
lokaldemokrati og engagement - her sker der meget og niveauet er  
forskelligt i de enkelte samfund.



Stor fokus på rekreative stier - og nedlæggelse heraf. Efterlyser procedure til
disse sager.

5 Nyt fra kommunen

• Natura 2000-handleplaner
Forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner har været i offentlig høring 
og der er indkommet høringssvar. Høringssvar er behandlet i hvidbøger og 
godkendelse af Natura 2000-handleplanerne og høringssvar behandles af 
Plan- og Miljøudvalget d. 13. marts. og af Byrådet d. 27. marts. DGD 
orienteres, når den politiske behandling er slut. 

• Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning
Med vedtagelse af Naturpakken i maj 2016, er det besluttet at undersøge 
mulighederne for at justere Natura 2000-områdernes grænser.

Fokus er på omdriftsarealer og bynære arealer, som ikke er nødvendige for 
beskyttelsen af de arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget til
at beskytte. Tilgrænsende arealer med værdifuld natur, der kan understøtte 
direktivmålene, kan modsat meldes ind.
Kommunerne inddrages på to forskellige tidspunkter i processen. Dels i en  
teknisk – fagligt førhøring med frist d. 24. marts 2017, og dels en 
efterfølgende politisk høring med inddragelse af interessenter, lodsejere m.fl.
i juni til september 2017.

Administrationen er i gang med at se på afgræsningen. 

DGD høres i forbindelse med den politiske høring i juni-september. 

• Grøn Uge og Grøn Lørdag 2017
Temaforum for Grøn Uge holder Grøn Uge fra den 15.-24. maj og Grøn 
Lørdag på Gilleleje Havn den 20. maj. 

I år er vi godt 20 foreninger/organisationer, som er med til at arrangere 
grønne aktiviteter for børnehavebørn og familier. Udover den faste trup er 
der kommet nye foreninger til, herunder Kronborg Vestre Birks 
Biavlerforening, Tisvilde Hegn OK og Det Danske Spejderkorps, Holbo 
Gruppen.

I år har vi søgt midler til bidragter til børn og pædagoger og vi har særligt 
fokus på Grøn Lørdag, som bliver større år efter år. 

• Bivenlig kommune
I forlængelse af orientering til DGD om bivenlig kommune (på dagsorden d. 
8. dec. 2016) kan oplyses, at det forventes, at den lokale biavlerforening 
(Kronborg Vestre Birks Biavlerforening) ifm åbning af Grøn Uge 2017 d. 15. 
maj vil overrække bivenlig-kommune-certifikat til kommunen. Foreningen vil 
sammen med kommunens naturvejleder stå for en aktivitet under Grøn Uge 
om bier. Overrækkelsen af certifikatet og åbningen af Grøn Uge vil finde 
sted på et areal bag det gamle rådhus i Gilleleje, (Birkevang). Det er et af de
tre arealer der tilsås med bivenlige planter i foråret og hvor der sættes en 
bifamilie ud. 

• Orienteringsmøde om Nordkystens fremtid (skitseprojektet) afholdt 
den 23. februar  2017.

•
• Ramløse å
Nyt regulativ for Ramløse Å har netop været i høring. Et regulativ er et 
aftaledokument mellem de borgere, som har jord ned til åen og kommunen, 
som står for vedligeholdelse af vandløbet. GK havde inviteret bredejerne til 
infomøde - det blev godt modtaget. 



• Vandplansprojekter
Forslag til restaureringsindsatser for de indsatser, som var udpeget i 
Vandplan 1 til at skulle gennemføres i Gribskov Kommune, og samtidig dem 
som kommunen har fået tilsagn om finansiering til, har været i offentlig 
høring i 8 uger. Der indkom i alt 6 høringssvar som vil blive behandlet på 
førstkommende TEK-møde. Herefter vil der skulle træffes afgørelse om 
vedtagelsen af indsatserne. Afgørelsen har en klagefrist på 4 uger.
Indsatserne vedrører to genåbninger af rørlagte strækninger. En i 
Maglemose Å ved Alme og en i Essedalsrenden/Bøgebirkerenden ved 
Sodemarken i Esrum på henholdsvis 198 meter og 84 meter samt 3 
restaureringsstrækninger i Tinghuse å ved Mårum.

• Vandråd
Fristen for anmodning om deltagelse i vandrådet for Hovedvandopland 2.3 
Øresund er 17. marts 2017.
Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktion i Vandrådet.

Hvad er Vandrådets opgave?
Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive 
kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. 
Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt 
lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan 
anmode kommunen om at oprette et vandråd og hver indstille ét medlem og 
én suppleant til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer.
Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning 
af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør 
undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.
  

• Foryngelse i enebærskoven i Rusland
Efter dialog med grundejer, naboer og DN er kommunen i gang med et 
plejeprojekt i den sydøstlige del af enebærskoven. 
Enebærkrat er særlig udpeget Natura2000 naturtype. Der fjernes opvækst af
løvtræer og døde enebærbuske. Samtidig tyndes ud i træbevoksningen på 
den syd- og østlige side af skoven, for at give mere lys til enebærskoven. 
Området er på ca. 5 ha. Formålet med projektet er af få sat gang i 
fremspiring af nye ene, hvilket ikke mere sker i denne del af skoven. 

Ønsket er ikke en tæt skov af ene, men en mosaik af ene og mere lysåbne 
partier med lyng og urtevegetation, som det ses andre steder i skoven.

• Nationalpark
Se kommunens hjemmeside 
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-
natur/nationalpark/
og de 5 kommuners fælles hjemmside 
http://www.kongernes-nordsjælland.dk/

•
Ref. Nordkystens fremtid. Brian har aftalt der afholdes møde med dem der ikke 

kunne deltage.

6 Nyt kommisorium for DGD - forslag medsendt dagsorden.

 dgd komm udkast.pdf  

Ref. Generel opbakning til kommissoriets indhold.
Efterspørgsel om en reminder for indmelding af emner til dagsordenen, så 
der er mulighed for at få input fra baglandet. Kan emnerne på dagsordenen 
afgrænses ? Rammen er fortsat "grønne emner" - det er der opbakning til. 
Når dagsorden er fastlagt, kan deltagelse fra den enkelte forening på 
møderne tilpasses.



Måske skal DGD-møderne gøres en halv time længere. 
 

7 Temaer til kommende møder
Næste møde Den 15. juni: Stormøde. 

Ref. Nationalpark kunne være et emne - evt. med bek og bestyrelsen
Rekreative stier kunne også være en mulighed. 

8 Evt.

Ref. Hvor langt er kommunen kommet med naturpleje i enebærskoven ? - De er i
fuld gang med at skove og fjerne afskåret materiale fra området, har dog 
været gået lidt i stå pga. regn og blødt føre. Den gældende plejeplan fra 
2005 for Ruslandsfredning scannes og lægges ved dagsordenen. 

Affaldskampagne - øv, der falder stadig meget affald af trailere på vej til 
genbrugspladsen, som havner langs vejene. Kunne der vejledes om 
hvordan man forhindre dette på genbrugspladsen ?

9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen) 

Opgaver Ansvarlig(e) Forventet 
realiseret

Gennem-
ført

 


