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Referat - Det Grønne Dialogforum den 2. juni 2022 
 

Inviteret 
deltagere 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen og Birgith 
Sloth 

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Michael Jørgensen 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund  

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård  

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard 

Lokalforeningsrådet: Henning Holm 

 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Klima, Teknik og Miljø:  

Udvalgsformand Brian Lyck Jørgensen (o)  

Jens Rana Holck (f) 

Morten Dahlberg (a) 

 

Administration:  

Dorethe Ungstrup, Centerchef og vikarerne leder af Natur, Vand og Vej  

Steen Larsen, Grundvand 

Dorthe Jensen da Silva, Teamleder for Plan og GIS 

Pernille Vitt Meyling, Planlægger 

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

Referent Stine Kjær Petersen 

Fraværende Bo Jul Nielsen, Formand for Planudvalget 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Sally Schlichting 

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken 

Gribskov landligger Forbund: Kirsten Eva Jessen 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund 



2 
 

Punkt  Dagsorden og referat 
#  

Kl. 17.00-17.05 

Velkomst v/ Brian  

Lokation: Høbjerg Grusgrav, Høbjergvej 20, 3200 Helsing. Parkering ved indgangen 
umiddelbart syd for Høbjerg by. 

Mødet afholdes under åben himmel 

Alle skal selv medbringe en klapstol og varmt tøj 

OBS - Ved skybrud eller tordenvejr gentænker vi planen og giver besked. Hold derfor 
øje med vejrudsigten og mailen på dagen. 
 

Ref.  

# 

Kl. 17.05-17.35 

Rundvisning i Høbjerg Grusgrav /v Steen Larsen 

 

Ref.  

# 

17.35-17.40 

Kaffetid og opsætning af klapstole 

  

1 

17.40-18.45 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

 

Ref. Godkendt uden bemærkninger 
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Kl 18.45-18.15 

Temadrøftelse om strategiarbejde omkring Kommuneplanen 

Temadrøftelsen sker på baggrund af DN´s input til dagsorden.  Vedlagt som bilag til 
dagsordenen 

 

 

Ref Med inspiration fra dagens rundvisning blev der lagt op til temadrøftelse om 
strategiarbejde omkring kommuneplanen. 

Ordet blev givet til Linda fra DN, som forud for dette møde var kommet med input til 
dagsorden.  

Linda fortæller om DN´s tanker om kommune planlægning. Oplægget er vedlagt 
referatet. 

Dialogforummet bakker op om indholdet i Lindas oplæg.  
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Forummet bemærker, at landbruget har haft stor succes med frivillige ordninger. 
Gilleleje vandværk er også et godt eksempel herpå. Ønske om at skabe sammenhæng 
mellem områder kan begynde med Nationalpark arealerne.  

Jens Rane Holck (f) tilføjer at udvalget [for klima, Teknik og Miljø] også har drøftet 
sammenhæng i mange kontekster. 

Afslutningsvis læser Brian Lyck (o) administrationens bemærkning til pkt. 3 i 
DN´s skrivelse op: 
Statens grundvandskortlægning danner baggrunden for kommunernes efterfølgende 
arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af grundvandsressourcerne. 
Indsatsplanerne udarbejdes efter en kortlægning af grundvandsressourcernes 
sårbarhed, kvalitet, forureningskilder og arealanvendelse. Der er foretaget en ny 
kortlægning af grundvandsressourcerne og skal i den forbindelse udarbejdes en ny 
indsatsplan/ske en revision af eksisterende. Dette arbejde forventet afsluttet inden 
jan. 2023. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny indsatsplan/revision af 
eksisterende, skal Grundvandsrådet inddrages og komme med input. DN er 
repræsenteret i Grundvandsrådet. Desuden skal en nye indsatsplan/revisionen heraf i 
offentlig høring. Derfor får DN her mulighed for at foreslå udpegning af 
grundvandsparker. 
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18.15-18.20 

Grøn Uge og Grøn Lørdag – Hvordan gik det? 

Punktet følger op på mødepunkt 2, den 23. marts 2022 om Opfølgning om Grøn uge 
og Grøn lørdag 2022: 

Grøn Uge og Grøn Lørdag 
Grøn Uge blev afholdt i perioden 9.-20. maj, og Grøn Lørdag den 21. maj på Gilleleje 
Havn.  

Grøn Uge aktiviteterne tilbydes til kommunens børnehavebørn og som noget nyt – 
efter ønske fra Det Grønne Dialogforum, også til indskolingens børn i deres 
fritidsorganisationer (0.-3. klassetrin).  

Aktiviteterne for børnehavebørnene er om formiddagen, mens aktiviteter for 
indskolingens fritidsorganisationer er om eftermiddagen.  

Grøn Lørdag blev afholdt på Gilleje Havn (Østmolen), hvor Brian Lyck Jørgensen åbnede 
for arrangementet på Gilleleje Havn. Der var stor tilslutning til arrangementet. 12 
forskellige foreninger stillede op sammen med Gribskov Kommune til en festlig og 
lærerig dag i naturens tegn. 

Grøn Lørdag Programmet i 2022: 

• Kom tæt på solen gennem solkikkert v/ Wieth-Knudsen Observatoriet
• Stenbingo v/Geolog fra Gribskov Kommune
• Undersøg livet på det lave vand v/Danmarks Naturfredningsforening og Valby

Bækgård Naturcenter
• Bag dit eget snobrød v/KFUM-spejderne Gilleleje
• Kig på fugle omkring Gilleleje Havn v/Dansk Ornitologisk Forening
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• Prøv sit-up kajak og stand-up paddle-board v/ Gribskov Ungdomsskole
Grejbank

• Fiskedam v/ Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening
• Konkurrencer - Cyklens år v/Cyklistforbundet
• Fisk en præmie mellem plast fra havet v/Hvid Strand
• Klap lam og får v/ Valby Bækgård Naturcenter
• Surprise v/ Gribskov Biblioteker
• Venner af Bundskraberen kan få en sejltur i RIB-båd v/ Gilleleje

Sportsdykkerklub Bundskraberen
• VILD kommune - hør om hvordan du kan støtte op om mere biodiversitet v/

Gribskov Kommune
• Natur Bingo og hør hvordan du får en VILD have v/ Danmarks

Naturfredningsforening og Vilde Haver i Gribskov kommune

I kan læse mere om Grøn Uge 2022 her: https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-
trafik/kyst-fredning-og-natur/groen-uge-2022 

I kan læse mere om Grøn Lørdag her: https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-
trafik/kyst-fredning-og-natur/groen-loerdag-21-maj-2022 

Årets tema var ”Det er Vildt!”  
Med temaet ”Vildt!” var rammen bred og kunne rumme et væld af forskellige 
aktiviteter med natur og oplevelser i det fri i fokus.   

Temaet spiller rigtig godt sammen med Gribskov Kommunes mange forskellige 
initiativer for at øge biodiversiteten og vores deltagelse i Vild Kommune-
konkurrencen. 

Tak for indsatsen 
Ingen Grøn Uge eller Grøn Lørdag uden jer. Tusind tak for jeres store indsats. 

Ref. Brian Lyck (o):  Grøn uge og lørdag er veloverstået. Tusind tak for jeres store indsat til 
Grøn Lørdag. Arrangementet kunne ikke være afholdt uden jeres arrangement. Så 
tusind tak. 
Dialogforummet tilføjer, at det var godt at være i gang igen og roser 
administrationens arbejde.  

Der var lidt opstarts vanskelige i forhold til tilmeldingssystemet og lidt 
pladsudfordringer på havnen pga. både/master. 

Brian Lyck (o): Administrationen vil indkalde til evaluering inden sommerferien. 

4 

18.20 – 18.50 

Rundt om bordet: (forbered jer på at bruge max. 3 minutter, så der er tid til alle) 

Nyt fra foreningerne: 

• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov
• Dansk Ornitologisk Forening
• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
• Gribskov Landligger Forbund

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/groen-uge-2022
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/groen-uge-2022
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/groen-loerdag-21-maj-2022
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/groen-loerdag-21-maj-2022
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• Gribskov Vandløbslaug
• Grundejersammenslutningen
• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening
• Lokalrådsforeningsrådet
• Nordsjællands Landboforening

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

Ref Nyt fra foreningerne: 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov 

Sommersæson for botanisering på Heatherhill begynder i næste uge. Det tager en 
månedstid, hvor vi er ude to dage om ugen.  

DN har med hjælp fra kommunen kortlagt udbredelsen af grønne trædesten for langs 
kysten fra Melby Overdrev til Heatherhill. Praktikant i Gribskov kommune har lavet et 
kort over de kommunale arealer. Det ser ok ud, men der er strækninger hvor der er 
langt mellem trædestenene. DN tager kontakt til de private sommerhus-haveejere. 
Ved at etablere vilde haver kan deres grunde fungerer som trædesten.  

DN understøtter forsøg med varierende slåning langs vejene. DN bistår med 
botanisering, hvorved det kan belyses, hvilken effekt den forskelligartede slåning har. 

Der er leslåning på orkideengen i Valby Gadekær, Aggebovej 6, 3200 Helsinge, lørdag 
den 4. juni Kl 10-14.  

Orkideerne på engen i Valby er en stor succes. Her vokser en flot bestand af orkideen 
Priklæbet Gøgeurt. Der vokser efterhånden så mange orkideer, at det er svært at slå 
græsset med le uden at ramme en orkide. DN søger derfor efter nye arealer til le-
slåning.  

DN oplever stor interesse for Vilde haver. 

Dansk Ornitologisk Forening 

Foreningen har haft travlt med GrønLørdag og Grøn Uge.  Oplevede at de store børn 
fra børnehaverne (femårige) allerede var begyndt i skole/SFO.  Det er ellers de 
femårige børn som var målgruppen for DOF. Dette OBS-punkt tages med til den 
kommende evaluering af GrønLørdag og GrønUge 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 

- 

Gribskov Landligger Forbund 

- 

Gribskov Vandløbslaug 
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Har ikke haft det helt store aktivitetsniveau. Kan konstatere, at der hvor vandløbene 
plejes, løber vandet.  

Bekymring for bæveren i forhold til forvaltningen af arten. Bæveren tiltrækker stor 
opmærksomhed og der er mange borgere som har en mening om hvordan man fx skal 
håndtere en bæverdæmning. Vandløbslauget har fokus på, hvordan man tackler de 
udfordringer bæveren giver.  

Vandløbslauget har fokus på, hvad det er for noget vand der vælter ned i vandløbene 
ved skybrud. Det er stadig mange overløb i kommunen og det et problem for dyre og 
plantelivet i vandløbet, når der kommer spildevand i vandløbene. 

Grundejersammenslutningen 

Bjarne Frølund fra Grundejersammenslutningen var forhindret i at deltage, men 
sendte forud for møde dette til punktet. 

Grundejersammenslutningen (GS) har aftalt med Brian Lyck, at der afholdes et 
grundejerforeningsmøde iht. pkt. 6 på sidste møde d. 22.3.22 med det fremsendte 
emne om Stiplan og Trafiksikkerhed. Der er fra GS rejst spørgsmål om den benyttede 
prioriteringsmodel samt ønske om, at alle trafikstier overflyttes til 
Trafiksikkerhedsplanen. Dette grundejerforeningsmøde ønskes afholdt inden 
udgangen af august 2022.05.31 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening 

Takker Naturstyrelsen for et givtigt møde om Søborg Kanal. 

Brian Lyck (o) spørger til de hvordan det går med foreningens torske-fisketure set i 
lyset af de nye koter på torsk.  

Øresundsturene har være lukket helt ned i årets første tre måneder. Det er/har været 
programsat ture i april, maj og august. Turbådene forsvinder – folk sælger deres både. 
Foreningen forstår godt at torsken skal fredes. Der er ikke længere torsk derude og vi 
har ikke set store torsk i årevis. Det er ikke specielt godt for lystfiskeriet. 

Lokalrådsforeningsrådet  

Ikke noget ny at berette om. 

Nordsjællands Landboforening 

Vildt striberne fungerer utroligt godt.  

Carbon-binding i landbrugsjorden er et emne, som begynder at fylde rigtig meget. 
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Naturstyrelsen 

Arbejder med vores Naturnationalparkerne. Takker kommunen for nogle fine 
afgørelser tidligere på ugen. Naturstyrelsen afventer de tilsvarende afgørelser fra 
Hillerød kommune og så kan projektet sættes i gang. 

Søborg Sø – WSP har været i gang med projektering. NST afventer estimater fra WSP 
efter Pinse. Jens Bjerregård er inviteret til møde hos borgmester, Bent Hansen, om 
Holtvej særligt vedr. rørlægning under vejen.  Forsat fokus på Engsnarren og stiforløb. 

Tisvilde Hegn blev ikke udpeget til Naturnationalpark, men det er besluttet at Tisvilde 
Hegn skal være urørt skov. Naturstyrelsen er i den forbindelse ved at udarbejde en 
forvaltningsplan for Tisvilde Hegn. 
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18.50-18.55 

Nyt Fra Gribskov 

Gilleleje går i Fisk 
Den 16. april 2022 kl. 10:30 – 16 blev der afholdt Gilleleje i fisk i Gilleleje Hallen og 
Gilleleje havn. Gilleleje i Fisk er et større arrangement målrettet lystfiskere.  

Den udendørs del, hvor man kunne prøve kræfter med fiskeriet og fiskeminigolf 
tiltræk mange mennesker hele dagen. Den udendørs del gik rigtig godt mange 
mennesker. Grejauktion i Gilleleje Halle tiltrak ligeledes en del publikum, men 
derefter trak det gode vej og stranden. 

Det var første gang at arrangementet blev afholdt og det vurderes at være et 
arrangement med potentiale.  

Link til indslag i Lorry den 16. april kl 19.30: 

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/16-04-2022/1930/1930-16-apr-2022 

Ekstra opmærksomhed til Flagermus 
Flagermus er blevet et betydeligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med lokalplan- 
og byggesager samt anlægsprojekter.  
Alle flagermusarter er beskyttede jf. EU Habitatdirektivets bilag 4, hvilket bl.a. 
betyder, at man ikke må skade deres levesteder (yngle- og rasteområder). Derfor skal 
der forud for lokalplan- og byggesager samt anlægsprojekter undersøges for 
forekomsten af flagermus og potentielle levesteder.  

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/16-04-2022/1930/1930-16-apr-2022
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Gribskov kommune har skærpet sit fokus på flagermusene i den kommunale 
sagsbehandling af plan- og anlægsprojekter. Dette er sket på baggrund af at Natur- og 
Miljøklagenævnet har hjemsendt en sag til fornyet behandling i kommunen p.g.a. 
mangelfuld sagsbehandling. Rådet fandt at kommunens vejledning til ansøger om 
forholdsregler i forhold til flagermus, ikke var baseret på en konkret undersøgelse af 
eventuel forekomst af flagermus. 

Biodiversitetstiltag - konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune 
Kommunen uddeler bi-blomsterfrø på bibliotekerne.  
Frøblandingen består af en lang række vildt forekommende blomster. Der er både 
enårige og flerårige blomster, hvilket sikrer blomstring allerede første år. Læs mere på  
www.gribskov.dk/blomsterfrø 

Ref. - 

6 

18.55-19.00 

Evt. og næste møde i Det Grønne Dialogforum 

Ref. Næste møde i Det grønne dialogforum: torsdag den 2. juni, tirsdag den 13. 
september, tirsdag den 6. december. 

Der er stemning for, at næste møde også er udendørs. Kom gerne med forslag til 
lokation. 

Alle møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 17-19 



Punkter til næste møde i Grønt Dialogforum 

Byrådet skal i første halvdel af deres valgperiode udarbejde en strategiplan for Gribskov Kommune.


1. DN Gribskov vil foreslå politikerne i Gribskov Kommune, at der - i den sammenhæng - udarbejdes en
naturstrategi med det formål at sikre arbejdet for en øget biodiversitet ved at skabe bedre natur, mere 
natur og mere sammenhængende natur.

En naturpolitik beskriver bl.a. en række målsætninger for naturen og hvilke indsatser og virkemidler, der skal 
til for at nå disse mål. Det giver politikerne en mulighed for at prioritere i indsatserne og fastlægge et 
budget.


Stadig flere lokale borgere efterspørger en natur rig på naturoplevelser, og stadigt flere forstår, at der skal 
politisk handling til for at sikre biodiversiteten og artsrigdommen.


2. Gribskov Kommune har gennem årene opkøbt en del jord inden for kommunegrænserne.
På de kommunalt ejede arealer findes en del bevaringsværdig natur.


DN Gribskov vil foreslå politikerne, at disse naturområder i de fremtidige lokalplaner og i kommuneplanen 
udlægges som lokal sammenhængende natur, der ved den fremtidige byfornyelse vil indgå som rekreative 
områder for lokalbefolkningen. Det sammenhængende naturområde i lokalområdet bør også - hvor det kan 
lade sig gøre - indtænkes som en del af et sammenhængende netværk af natur i kommunen.

Omkring disse lokale naturområder bør indtænkes en bufferzone.


3. Gribskov kommune har righoldige grundvandsreservoirer, der udgør grundlaget for vores fremtidige
drikkevandsforsyning.

For at sikre rent grundvand til vores efterkommere, er det nødvendigt at tænke i, hvordan jorden over 
grundvandet forvaltes, så forurening med sprøjtemidler, nitrat m.m. undgås.


DN Gribskov vil foreslå politikerne, at der i kommuneplanen udpeges områder, der med fordel kunne 
udpeges som grundvandsparker, der ud over at hjælpe vandværkerne med at sikre rent drikkevand i 
fremtiden, vil kunne afhjælpe klimaproblemer, give mere natur, overgå til økologisk landbrug m.m. afhængigt 
af de lokale forhold.


4. Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle kommunerne har bidraget til med
udpegninger i deres kommuneplaner.


De grønne danmarkskort tænkes løbende udviklet og udbygget i takt med  at kommunerne hvert fjerde år 
reviderer kommuneplanerne.


DN Gribskov vil foreslå politikerne, at udvide Grønt Danmarkskort, som led i en forstærket indsats for 
biodiversiteten, klimaet og for en reduktion i tabet af næringsstoffer til vandmiljøet.


Miljøstyrelsens vejledning til Grønt Danmarkskort peger på følgende muligheder:


1) Lavtliggende landbrugsarealer i ådale og langs vandløb med gode muligheder for at sikre en
klimagevinst ved reducerer CO2-udledning

2) Områder, som udover at kunne danne sammenhængende naturområder også kan tilbageholde og aflede
regnvand for at forebygge oversvømmelser


3) Landbrugsarealer med stor risiko for tab af næringsstoffer til vandmiljøet

4) Økologiske arealer til mindskelse af randpåvirkninger på naturarealer

5) Områder med lavt dyrkningspotentiale

6) Større sammenhængende landskaber

7) Områder, hvor ny natur også kan rumme store rekreative muligheder

Bilag 1



8) Områder, som kan sikre sammenhæng med byernes grønne områder. Grønne og landskabeligt attraktive 
byrande kan forbinde byen med natur og styrke muligheden for at opleve natur og landskab tæt på


9) Mindsket kvælstofudvaskning


Alle 4 punkter lapper mere eller mindre ind over hinanden, så på sigt bør de selvfølgelig samordnes, men i 
en opstartsfase kan det af hensyn til overskueligheden være nyttigt at tage fat på dem hver for sig.


Venlig hilsen

DN Gribskov

Linda B. Jørgensen
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