
Dagsorden - Det Grønne Dialogforum den 8. december 2021 
 

Inviteret 
deltagere 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen  

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Michael Jørgensen 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Helge Muhle Larsen 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Sally Schlichting 

Gribskov landligger Forbund: Kirsten Eva Jessen 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund  

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken og Henning Holm 

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård  

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard 

 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Udvikling By og Land:  

Udvalgsformand Pernille Søndergaard,  

Bent Hansen,  

Allan Nielsen 

Øvrige medlemmer af udvalget 

 

Administration:  

Dennis Mejer, Leder af Natur, Vand og Vej  

Christina Larsson, Naturmedarbejder 

Stine Kjær Petersen, Kyst og vandløbsmedarbejder, Sekretær for Det Grønne 
dialogforum  

Referent Stine Kjær Petersen 

Fraværende  

 



Punkt  Dagsorden og referat 
1  

Kl. 17.00-17.15 

Velkomst og godkendelse af referat  

Ref.  

2 

17.15-17.45 

Temadrøftelse om: 

Grøn Uge og Grøn Lørdag 2022 v/ Christina Larsson fra Gribskov Kommune 
Grøn Uge og Grøn Lørdag blev desværre aflyst i 2020 og 2021 pga. corona. Skal Grøn 
Uge og Grøn Lørdag afholdes i 2022 og i så fald i hvilken form?  
 
Historisk perspektiv 
Grøn Uge har været afholdt 10 gange i Gribskov Kommune. De første tre gange 
målrettet børnehaver og skoler, efterfølgende alene børnehaver. Grøn Lørdag blev 
afholdt første gang i 2015, hvor foreningernes aktiviteter målrettet familier blev 
samlet på Gilleleje Havn (stranden). Grøn Uge har i de seneste år (før corona) kunne 
tilbyde børnehaverne mellem 30 og 40 arrangementer, hvor der i gennemsnit har 
deltaget omkring 550 børn i Grøn Uge og omkring 350 voksne og børn i Grøn Lørdag.  

Uden foreningerne ingen Grøn Uge og Grøn Lørdag  
Grøn Uge og Grøn Lørdag er det gode eksempel på samskabelse. Succesen er bygget 
op af foreningernes engagement, respekt og interesse for hinandens 
interesseområder samt den gode relation, der er opstået arrangørerne imellem, 
herunder til kommunen.  

Grøn Uge og Grøn Lørdag – samtænkes med Naturens Uge? 
Naturens Uge er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets årlige 
mærkedage for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I 
2021 blev Naturens Dag udvidet til Naturens Uge. I 2022 ligger den i uge 36, fra 
mandag d. 5. til fredag d.11. september. https://www.naturensdag.dk/ 

Spørgsmål til Det grønne Dialogforum 

• Vil I afholde Grøn Uge og Grøn Lørdag i 2022?  
• Har pausen de sidste to år og corona givet anledning til, at I tænker, at 

konceptet skal ændres? 
• Skal målgruppen udvides med indskolingen, som der blev lagt op til i 2020? 
• Kan Grøn Uge og Grøn Lørdag tænkes ind i Naturens Uge og afholdes i samme 

periode? 
 

Se www.gribskov.dk/grønuge for aktiviteter mv. for de forgangne år. 

DGD’s beslutning og anbefalinger vil blive lagt op til politisk behandling i starten af det 
nye år.  

Ref.  

2 Bæveren skaber dynamik og debat v/ Dennis Mejer 
 

https://www.naturensdag.dk/
http://www.gribskov.dk/gr%C3%B8nuge


17.45-18.05  
 

Ref.  

3 

18.05 – 18.45 

Rundt om bordet: (forbered jer på at bruge max. 4 minutter, så der er tid til alle) 

Nyt fra foreningerne: 

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

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

 

Ref   

4 

18.45-18.50 

Nyt Fra Gribskov 

Status på kommunens deltagelse i konkurrencen Vild kommune og de seks tiltag: 

1. Ansøgning om biodiversitet på offentlige arealer 
Det er fortsat muligt for naturinteresserede at ansøge om at skabe mere 
biodiversitet på de offentlige arealer. Der har været et par enkelte 
henvendelser, der arbejdes videre med.  
Læs mere her:  
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-
natur/biodiversitet/skab-biodiversitet-paa-kommunens-arealer 
 
Et fremtidigt projekt 
Et snarligt opstartet vejlaug vil lave biodiv. omkring gadekæret i Ramløse. De 
tænker at lade græsset gro, lave pletter med sandet jord og en frøblanding, 
lave små jordvolde samt lægge en stamme fra en stor gammel pil der 
langsomt kan forgå. Et næste step kunne være at gøre noget ved selve 
vandhullet, men det er de ikke nået til endnu. Vi laver et skilt til dem når 
aftalen er endeligt på plads 
 
Det er win-win. Lokalt engagement om biodiversitet, forøgelse af 
naturindholdet, ejerskab til de offentlige arealer og i sidste ende forhåbentlig 
en besparelse på kommunens drift. 
 

2. Biodiversitet på kommunale vejarealer 
I Gribskov kommune har vi vilde rabatter – med respekt for trafiksikkerheden. 
Vores rabatter i landzonen slås kun to gange om året. Mere info om vores drift 
kan findes her:  

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/biodiversitet/skab-biodiversitet-paa-kommunens-arealer
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/biodiversitet/skab-biodiversitet-paa-kommunens-arealer


https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-
natur/biodiversitet/i-gribskov-kommune-har-vi-vilde-rabatter-med-respekt-
for-trafiksikkerheden  
Derudover har vi indkøbt skilte til at sætte op i nogle udvalgte rabatter. Vi 
forventer at disse opsættes i foråret 2022.  

 

3. Puljemidler til naturpleje og naturgenopretningsprojekter 
Ansøgningerne har være behandlet af UBL i september. Alle ansøgninger, der 
opfyldte ansøgningskriterierne, blev principgodkendt og administrationen er 
nu i fuld sving med de konkrete sagsbehandlinger og sender løbende 
tilsagnsbreve til de færdigbehandlede ansøgninger. I alt forventes der 
gennemført 23 lokale naturprojekter for 1 mio. kr. Hele bevillingen bliver 
derved brugt. Naturprojekterne vil alle bidrage til at øge biodiversiteten i 
kommunen. Projekterne omfatter bl.a. etablering af nye søer, oprensninger af 
søer og vandhuller, rydning af opvækst og tilskud til hegning med henblik på 
græsning.  
Den politiske behandling fremgår af mødereferat på kommunens hjemmeside, 
og kan læses her: https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=8046027f-9201-
4c1b-9ec3-1be74b4f9abd 
 

4. Vilde og giftfri haver, uddeling af blomsterfrø, foredrag mv. 
På hjemmesidenwww.gribskov.dk/vild er der god inspiration at hente til at få 
en vild have. Der har været afholdt en lang række arrangementer, bl.a. kan 
nævnes at DN har stået for sanketur, foredrag om vild have, lær at slå med le. 
Også biblioteket i Græsted har været vært for flere foredrag omhandlende 
biodiversitet og vilde haver. Der har været god tilslutning til arrangementerne.  

 
5. Faunastriber i samarbejde med NOLA/Agrovi  

13 lodsejere har tilmeldt sig og valgt at få udsået faunastriber. De fleste valgte 
en flerårig blanding, som bidrager bedre til biodiversiteten end de enårige. 
Flere lodsejere fik efterfølgende opsat skilte i deres vildtstriber.  
 

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/biodiversitet/i-gribskov-kommune-har-vi-vilde-rabatter-med-respekt-for-trafiksikkerheden
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/biodiversitet/i-gribskov-kommune-har-vi-vilde-rabatter-med-respekt-for-trafiksikkerheden
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/biodiversitet/i-gribskov-kommune-har-vi-vilde-rabatter-med-respekt-for-trafiksikkerheden
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=8046027f-9201-4c1b-9ec3-1be74b4f9abd
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=8046027f-9201-4c1b-9ec3-1be74b4f9abd


  
 

6. Årlig kåring af naturprojekt i Gribskov Kommune 
Udvalget Udvikling, By og Land uddelte d. 9. november Gribskov Kommunes 
Naturpris 2021 til Niels Henriksen for hans store arbejde med at formidle 
natur til folk i alle aldersgrupper. Et arbejde som sker frivilligt med 
udgangspunkt i Nordsjællands Naturskole. Han får - udover æren - 10.000 
kroner til det fortsatte arbejde med at formidle naturen til store og små. 
 

Samkørsel for trafikanter 
Knudepunktskilt 

Der er dukket et nyt officielt færdselsskilt op i Gribskov Kommune. Skiltet, som 
korrekt hedder et knudepunktskilt, skal gøre det let og enkelt at finde et 
mødested for samkørsel.  
 

Billede af det officielle knudepunktsskilt med 
knudepunkt-symbol. 

 

 

 
Skiltet er opsat på 5 stationer i Gribskov Kommune: Helsinge St., Græsted  
Syd St., Vejby St., Gilleleje St. og Dronningmølle St.    
 
Skiltet er et resultat af et nyt projekt søsat af Regionen i samarbejde med 
Movia. Projektet skal sikre et oplagt mødested for bilister, der gerne vil dele 
og køre sammen i forbindelse med transport til arbejde eller fritidsaktiviteter.  



Gribskov Kommune har medvirket i projektet ved i samarbejde med Movia og 
Lokalbanen at udvælge 5 stationer til formålet. 

Parkér-og-Rejs 
Parkér-og-Rejs er et andet grønt projekt på den kollektive transportbane. 
Projektet er et samarbejde mellem Regionen, Movia, Lokalbanen og Gribskov 
kommune. 
Det er en forsøgsordning, hvor man som pendler tilmelder sig en parkér-og-
rejs-ordning hos Movia for at reservere en P-plads, så man er sikker på, at man 
altid kan komme af med bilen, for at transportere sig videre med offentlig 
transport.  
I Gribskov Kommune er der parkér-og-rejs pendlerpladser på Helsinge St. og 
Dronningmølle St. 
Der var et indslag omkring parkér-og-rejs i TV2 Lorry d. 26-10-2021 kl. 19:30. 
 

Stiplan 
I oktober måned vedtog Byrådet et nyt tillæg til stiplan, som sammen med 
Stiplan 2016 udgør rammen for administrationens videre arbejde med stier. 
Overordnet skal der arbejdes for en sammenbinding af kommunen baseret på 
eksisterende stier/lavt trafikerede veje suppleret med løsninger, hvor der er 
”missing links”. Hertil skal lægges et øget fokus på rekreative stier.  
 
Konkret betyder det, at der nu arbejdes med en sikring af den cyklende (og 
gående) trafik langs Østergade i Helsinge mellem Græstedvejen og stationen. 
Det sker i sammenhæng med, at der skal ske en trafiksanering i forbindelse 
med opførelse af det nye sundheds- og administrationshus ved siden af 
Gribskov Gymnasium.  
 
På samme møde vedtog Byrådet en bevilling til en ny stirute mellem Søborg 
Sø og Rusland/Tegners Museum. Denne bevilling supplerer midler fra 
Friluftsrådet og Nordea Fonden. Stiruten forventes etableret i 2022.  
 
Det resterende stibudget blev reserveret til  

• Skolesti-forbedringer  
• fyrtårnsprojekter (rekreative stiprojekter) 
• ny bro over Esrum Å i Hulerød (Handskemagerbroen). Se den: Den er 

rigtigt fin! Passagen indgår i øvrigt også i Nordkystruten (R 47). 
 
For at have så godt et udgangspunkt som muligt for det videre stiplanarbejde, 
har administrationen igangsat et serviceeftersyn af kommunens digitale 
stidata. Data vil blive samlet i den nationale database GeoFA, hvorfra alle i 
princippet kan hente data.  

Status på BNBO arbejdet 
Kommune har foretaget risikovurdering af BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) 
med henblik på at vurdere hvilke BNBO’er, hvor det er nødvendigt at reducere risikoen 
for nedsivning af pesticider fra erhvervsmæssigbrug. For de i kommunen 14 private 



vandværker med i alt 63 BNBO’er er det vurderet, at der skal ske en indsat for syv 
vandværker og 18 BNBO’er. Vandværkerne er præsenteret herfor og har nikket hertil. 

D. 2. dec. har der været holdt møde med de syv berørte vandværker om opgaven med 
indgåelse af frivillige aftaler. Her var Agrovi inviteret og deltog. På mødet blev 
vandværkerne orienteret om den opgave de står overfor, nemlig at forsøge at indgå 
frivillige aftaler med lodsejerne om ikke at anvende pesticider indenfor BNBO. 
Arbejdet skal være færdigt inden udgangen af 2022, hvor efter der nationalt set er 
varslet et generelt forbud, hvis ikke der er indgået aftaler.  

På miljøportalen kan aktuel status ses for BNBO’erne. Der kan ses dem der er 
beliggende udenfor arealer med en erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, BNBO’er 
hvor det er vurderet, at der ikke kræves en yderligere beskyttelse og BNBO’er, hvor 
der vurderes at være nødvendigt med en beskyttelse og, hvorvidt der er tilbud aftaler 
eller ej for sidstnævnte.  

Se kort her: 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 

Klik på lagkatalog, Natur- og Miljøovervågning, Drikkevand og grundvand, Status på 
BNBO. Zoom ind på kortet for at se status.  

Her ses kortudsnit:  

 

Ref.  

5 

18.50-19.00 

Evt. og det næste år i Det Grønne Dialogforum  
 

Ref.  

 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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