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Referat fra møde i Det Grønne Dialogforum  
Den 7. marts 2023 
 

Deltagere 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen og Jens Prom 

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Michael Jørgensen 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund  

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Ida Dahl-Nielsen 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Sally Schlichting 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund 

Gribskov Landliggerforbund: Christian S. Laursen 

 

Gribskov Kommune: 

Brian Lyck Jørgensen, Udvalgsformand for Klima, Teknik og Miljø 

Bo Jul Nielsen, Formand for Planudvalget 

Jens Rane Holck, Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 

Morten Dahlberg, Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 

 

Administration:  

Gitte Christiansen og Mette Jännes Larsen, sekretærer for Forum for Vækst og 
Udvikling (FVU) 

Jørgen Eriksen, Leder af Natur, Vand og Vej  

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

Referent Stine Kjær Petersen 

Fraværende Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard og Kaare Larsen 

Gribskov landliggerforbund: Kirsten Eva Jessen 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen 

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken og Henning Holm 
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Punkt  Dagsorden og referat 
1 

Kl. 16.00-16.05 

Velkomst samt godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

v/ Brian Lyck 

Ref. Godkendt uden bemærkninger 

2 

Kl. 16.05-16.40 

 

Forum for Vækst og Udvikling har også grønne ambitioner v/ Mette Jännes Larsen og 
Gitte Christiansen 

Forum for Vækst og Udvikling (FVU) blev dannet i forbindelse med arbejdet med at 
udvikle Gribskov Kommunes vision, vores Gribskov. FVU har en ambition om at stå i 
spidsen for en grøn bevægelse, der kan motivere flere borgere, foreninger og 
virksomheder til at bidrage til den grønne omstilling og som kan give Gribskov 
Kommune en stærk grøn profil. 

Mette Jännes Larsen og Gitte Christansen, som er sekretærer for FVU, vil fortælle 
meget mere om FVU´s ambitioner og drømme. Efterfølgende drøftes mulige synergier 
mellem FVU og Det Grønne Dialogforum.  

Infomail til arrangører er vedlagt dagsordenen. 

Ref. Mette Jännes Larsen fortæller om Forum for Vækst og Udvikling´s (FVU) ambitioner 
og drømme.  

FVU ønsker ikke at tage opmærksomheden fra Grøn Uge/Grøn Lørdag, men ønsker at 
bakket og koble sig på arrangementet således, at vi sammen med Grøn Uge /Grøn 
Lørdag rammer flere målgrupper. FVU håber at kickstarte en grøn bevægelse. 

Oplægget afrundes og der indbydes til dialog. 

 

Dialogforummets input og tanker er noteret i vilkårlig rækkefølge herunder: 

Tænker at ideerne skal boble op nedefra.  

Men det kræver også et ”drive” oppefra hvor man prioriterer det ”det grønne” i de 
politiske beslutninger. Fx hvordan vægte de grønne interesser når de stilles overfor 
interesser i forhold til fx vækst og industri?  

Lidt frækt spurt - er VORES GRIBSKOV en grøn-farvning af kommunen? 

I oplægget blev ”det grønne” nævnt flere gange? Hvad mener FVU med det grønne. 
Svar: FVU ønsker at begrebet holdes åbent, så alle ideer til den grønne dagsorden i 
bredforstand meldes ind. Både ideer som rammer benyttelse og ideer som rammer 
benyttelse vinklen er meget velkommen. Der er et ønske om så mange perspektiver 
som overhoved muligt. 

Debatten afrundes med en opfordring til at Det grønne dialogforum og deres bagland 
deltager og tilmelder arrangementer. Det må også gerne være arrangementer og 
events I allerede har planlagt og i kalenderen. Tilmeldingsfrist er den 22. marts 2023.  
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Kl 16.40-17.05 

Grundejersammenslutningen har ønsket at få følgende to punkter på dagsordenen  
 

1) Jordudlæg til forbedring af landbrugsarealer. 
På baggrund af pkt. 21 Landzonesag Kagerup Byvej 20A på KTM-mødet d. 
7.2.23 ønskes en information om og drøftelse af administrationens 
retningslinier mht ansøgning om jorddeponi/jordforbedring. 
 
Link til dagsordenspunkt 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=2191bf71-5549-4641-a676-
7025a7e328e9 
 

2) Søborg Sø-projektet.  
En drøftelse af og beslutning om hvordan de omkringboende inkl. Søborg-
beboerne samt kommunen/grundejerne inddrages i den planlæggende 
proces.  
I denne forbindelse skal følgende forhold nævnes: Parkering, stier, 
udsigtspunkter, fugletårne, toiletter, m.v., idet der henvises til et lignende 
søprojekt i Varde kommune, nemlig Filsø projektet.  
I dette projekt har Varde kommune udgivet en folder med kort over området 
med angivelse af div. faciliteter. Grundejersammenslutningen deltager gerne i 
denne proces inden projektet færdiggøres og arbejdet igangsættes.  

Ref 1) Jordudlæg til forbedring af landbrugsarealer. 
Brian Lyck indleder: 

Der skal skelnes mellem projekter, som er til jordforbedring og øvrige projekter. 

Er der tale om reel jordforbedring, har lodsejer en direkte ret til at udlægge den 
nødvendige mængde jord. 

Hvis Gribskov Kommune vurderer, at der ikke er tale om jordforbedring, så kræver 
jordudlæg en landzonetilladelse. Der er en restriktiv praksis både i Gribskov 
Kommune og hos Planklagenævnet i forhold til at give landzonetilladelse til 
jordudlæg. 

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har på mødet den 07.02.23 besluttet at ændre 
i delegationsplanen. Udvalget ønsker p.t. at have kompetencen til at vurdere, om 
der er tale om jordforbedring, eller om et projekt falder udenfor og dermed 
kræver landzonetilladelse.  

Det betyder, at alle ansøgninger eller orienteringer om jordudlæg p.t. skal politisk 
behandles. 

Link til dagsordenspunkt 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=2191bf71-5549-4641-a676-
7025a7e328e9 
 

Notat med baggrundsmateriale vedr. jordforbedring og Gribskov kommunes 
retningslinjer er vedlagt referatet 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=2191bf71-5549-4641-a676-7025a7e328e9
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=2191bf71-5549-4641-a676-7025a7e328e9
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Dialogforummets input til punktet noteret i vilkårlig rækkefølge herunder: 

Forummet er glade for, at man nu vil se på praksis og at udvalget får sagerne op.   

Forummet har nogle opklarende spørgsmål til konkrete sager, som på et overordnet 
plan drøftes. 

For tiden er der gang i mange jordforbedrende tiltag rundt om i kommunen. Nogle af 
foreningerne i Det grønne dialogforum får mange henvendelser fra borgere, der 
bekymrer sig om de store jordmængder. 

Dialogforummet foreslår at der udarbejdes en statusopgørelse over aktuelle 
tilladelser til jordtilførsler på landbrugsjord med jordbrugsforbedrende formål. 

 

2) Søborg Sø-projektet.  
Grundejersammenslutningen indleder og opfordre kommunen til at blande sig i 
projektet i forhold til de rekreative tiltag.  

Bemærkninger fra Dialogforummet: 

Der foregår rigtig mange tiltag, hvor borger og foreninger i området inddrages i hele 
projekt Søborg Sø, herunder rekreative tiltag. Det opleves, at borgerne har mulighed 
for at følge projektet tæt og bliver involveret. Flertallet føler sig hørt og at der er et 
godt samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland (projektejer) og borgerne.  

Der bliver nogle spændende stimuligheder hvor man via stien langs Esrums Å har en 
grøn bevægelseskorridor fra Helsingør til Søborg. 

 

Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen Nordsjælland får ordet og giver en status på 
projektet og tiltag i forhold til borgerinddragelse og det rekreative.  

Søborg Sø er et kæmpe projekt, hvor vi prøver at inddrage borgerne så godt som 
muligt. Vi er derfor glade for at høre at borgerne føler sig hørt. 

Der er nedsat en følgegruppe, hvor der har alle repræsentanter fra interessenter og 
bysamfundene i området.  

Der er afsat 94 mio. til projektet. Beløbet er afsat på baggrund af en rapport tilbage 
fra 2014. Udgifterne til projektet er siden steget. Der er bl.a. kommet udfordringer i 
forhold til jordbund under stiforløb, parkeringsforhold, udgravninger. Projektgruppen 
går nu i gang med at søge om flere midler til projektet, men vi må indstille os på, at vi 
kommer til at skulle prioritere mellem hvilke ønskværdige tiltage der skal etableres.   

Naturstyrelsen rådgiver arbejder forsat på detailprojektering. Denne afleveres i den 
kommende måned. 

 

Tidsplanen for hvornår der sættes vand på søen skrider lidt, da jordbundsmaterialet 
under den planlagte sti skal have tid til at sætte sig inden området sættes vand på det 
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hele. Nu planlægges der efter at der kommer vand på søen i 2024 og ikke 23 som først 
planlagt. 

I nordenden af søen vil der være rig mulighed for rekreative tiltag. Dialog og 
planlægningen er i fuld gang.  

Den 20. marts kl 16 vil der være ”sø-vandring”, hvor borger og interessenter kan 
komme med input. 

Bo Jul opfordrer til, at der, når søen er etableret, oprettes en styregruppe, hvor 
kommune, borger, naturstyrelse og foreninger sidder med. Dette for at styrke og 
fastholde samarbejdet om søen. Naturstyrelse og dialogforummet bakker op om 
denne tanke. 

Bo fortæller, at Gribskov kommune har afsat penge på anlægsbudgettet til tiltag ved 
Søborg. 

Diskussionen afrundes med rosende ord til Naturstyrelsens inddragelse i processen 
med etablering af Søborg sø 

Invitation til følgegruppen er vedlagt. 

4 

17.05-17.20 

Gribskov Landliggerforbund har ønsket at få følgende punkter på dagsordenen  
 

1) Vægtning af fredning kontra anden planlovgivning.  
Hvilken linje vil kommunen lægge hvis udviklingsinitiativer på eksempelvis 
turistområdet kommer i konflikt med ambitionen om en grønnere og 
bæredygtig kommune. Eksempel er Dronningmølle Camping, der ligger på 
fredet areal. 
 

 
2) Beskyttelse af grundvandsressourcer 

Hvilke initiativer vil kommunen tage i forhold til at beskyttet vores 
grundvandsressourcer?  
I DNs nyhedsbrev ”Drikkevandsbeskyttelse slår fejl….” kan man læse hvilke 
indsatser der er igangsat for at beskytte drikkevandet.  
I Gribskov Kommune har man skullet gennemgå 61 boringsnære beskyttelser. 
Heraf er 16 blevet defineret som beskyttelseskrævende, der er blevet tilbudt 
6 frivillige aftaler ud af de 16 mulige, men ingen er gennemført. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dn.dk%2Fnyheder%2Fdrikkevandsbeskyttelse-slar-fejl-se-pa-kortet-hvordan-det-star-til-i-din-kommune%2F%3Futm_campaign%3Ddn_nyhedsbrev%26utm_medium%3Demail%26_hsmi%3D246510930%26_hsenc%3Dp2ANqtz-90tbYaAg0evHr0VfA-gmElr62kFCVK4uI3t8zLOFgTEYPMMEA3j2Ejs9-AkVI-6B4o5r8_OUUBA2IHI60u95QpZgXGkIPZja2M_qTTzx0xTJdLcKs%26utm_content%3D246510929%26utm_source%3Dhs_email&data=05%7C01%7Ccsla%40hofor.dk%7C129267c5b1f24b1fa8c208db1420035e%7C46373e085f284c878518bf34f4b6d77b%7C0%7C0%7C638125899963287316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y4xlD270Equ%2Fg4IeTf7zKp3tu%2Fh6z0CA0EU8Nca5%2Fsk%3D&reserved=0
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3) Indsats mod invasive arter 
Vil kommunen iværksætte kortlægning af invasive arter og etablere en indsats 
til bekæmpelse? 
 

 
 1) Vægtning af fredning kontra anden planlovgivning.  

Christian S. Laursen fra Gribskov Landliggerforbund fortæller om historikken omkring 
fredningen og campingpladsen i Dronningmølle og byde op til drøftelse om 
planlægning versus fredning. Sagen fra Dronningmølle er et konkret eksempel på den 
brydning som den grønne profil møder. Hvordan vil man politisk vægte eksempelvis 
en fredning i forhold til turistfremmende tiltag? 

Dialogforummet drøfter emnet 

2) Beskyttelse af grundvandsressourcer 
 

[FAKTABOKS - Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er defineret som fagligt og 
administrativt udpegede nærområder til boringer til almene vandforsyninger, hvor der 
er en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand.  

Kilde: Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), VEJ nr 9702 af 
03/06/2020 

] 

 
Brian Lyck Jørgensen indleder 
I Gribskov Kommune har vi vedtaget en Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og 
fulgt op på denne med et statusnotat.  
Der skal udarbejdes en opfølgning på denne indsatsplan, idet staten har foretaget en 
ny kortlægning af grundvandsressourcerne i kommunen.  
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Gribskov kommune har også udarbejdet en perspektivplan for grundvandsbeskyttelse 
i kommunen. Med afsæt i denne har Kommunen indgået et samarbejde med Region 
Hovedstaden og herfra fået 1,5 mio. kr til projekt Drikkevand på Tværs, omhandlende 
den fremtidige grundvandsbeskyttelse i kommunen.  
 
I regeringsgrundlaget 2022 fremgår det, at regeringen vil tage initiativ til en akut plan 
for at beskytte boringerne (BNBO-områder), og sikre, at alle parter gør en stor indsats 
samt, at der er incitament til at omstille. Vi afventer derfor, at en udmelding fra 
regeringen og Miljøstyrelsen. 
 
Kommentar fra dialogforummet 
Det er en stor udfordring i hele Danmark, at man har udpeget nogle områder omkring 
boringerne, men at der er ikke lavet mange aftaler med lodsejerne. 

Der spørges til om man i Gribskov har et Grundvandsråd. Dette har Gribskov.  Der er 
et ønske om, at der afholdes flere møder i grundvandsrådet. 

Brian Lyck foreslå, at Udvalget for Klima, Teknik og Miljø på marts mødet beder om en 
orientering om BNBO på et kommende udvalgsmøde. 

Dialogforummet bakker op om forslaget og punktet afrundes. 

Link til Gribskov kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, statusnotat 
perspektivplan og projekt Drikkevand på tværs: 
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-trafik/vand-og-varme/drikkevand-
og-grundvand 
 

 

3) Indsats mod invasive arter 
I Danmark er der lovgivning i forhold til bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo.  Der er 
endnu ikke lovgivning for de øvrige arter såsom Japansk/kæmpe Pileurt.  
 
Kommunen har en bekæmpelsesstrategi for Kæmpe Bjørneklo som følges. 
Kommunen har mulighed for give påbud til grundejer om at fjerne bjørneklo på deres 
arealer og mulighed for at fjerne på deres areal for ejers regning. 
 
Administrationen registrerer også forekomster af pileurt i kommunen. Der er endnu 
ikke en lovgivning om pileurt, men det er et stigende problem.   
Dialogforummet opfordres til at indberette fund af pileurt til kommunen via app´en 
Tip Gribskov.   
På kommunens netGis kan man se registreringerne af inversive arter. De ligger under 
fanen landbrug.  
 
Link til Gribskovs digitale kort: https://gribskov.dk/om-kommunen/byudvikling-og-
planlaegning/digitalt-kort 

Link til bek om Kæmpe Bjørneklo 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/842 

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-trafik/vand-og-varme/drikkevand-og-grundvand
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-trafik/vand-og-varme/drikkevand-og-grundvand
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/842
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Link til insatsplan for kæmpe bjørneklo i Gribskov kommune: 

https://gribskov.dk/Media/0/9/indsatsplan-2020-revideret-nyeste-version.pdf 
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17.20 – 17.50 

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  
• Gribskov Vandløbslaug 
• Grundejersammenslutningen  
• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
• Lokalrådsforeningsrådet   
• Nordsjællands Landboforening 

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

 

Ref Nyt fra foreningerne: 

• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   
Vi arbejder forsat med at fremme spredningskorridorer lang kysten i Nordsjælland. 
Derfor afholder vi en Workshop – genetablering af natur på privatejet området. 
Workshoppen er målrette Sommerhus-/husejerne langs kysten. 

 
• Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 

Den 26 feb. afholdt DOF Ørnens Dag rundt omkring i hele landet. Eventet bliver 
afholdt hvert år.  

I Nordsjælland foregår dette ved Pøle å ved kommunegrænsen mellem Gribskov og 
Hillerød kommune. Der kom 400 personer.  Alt i alt var der på landsplan ca. 4000 
deltager.  

I 80´erne var der ingen havørne i dk, mens der i var 161 ynglende par i dk i 2022. I 
Nordsjælland var der 8 par i 2022. 

• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Friluftrådet afholder årsmøde den 20. marts 2023 kl. 19.00 til ca. kl 22.00 på 
Frederikborg Gymnasium, Carlsbergvej i Hillerød.  
 
Invitationen er vedlagt referatet. Satsningen er i år det marine i anledning af den 
kommende Marine naturnationalpark Øresund. 
 

Friluftrådet Nordsjælland mangler en som ved noget havet – spred gerne rygtet. 
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• Gribskov Landligger Forbund  
Vi har to borgermøder i støbeskeen. Det første er 19. marts i Dronningmølle Huset 
Her er temaerne Trafik og borgerinddragelse samt Grundvand og borgerinddragelse 
herunder vandværkernes drift og hvordan vi bevarer den gode andelstanke. 

Det andet borgermøde afholdes den 5.april på Helenecenteret i Tisvilde. Her kommer 
Sascha Volmer Sørensen og fortæller om hvordan det er at være kommunaldirektør. 
Derudover er der tema om affaldssortering. 

Invitation med dagsorden til de to borgermøder er vedlagt referatet. 

 
• Gribskov Vandløbslaug 

Fraværende  
 

• Grundejersammenslutningen  
I Grundejersammenslutningen er man interesseret i Trafiksikkerhedsprojektet og i 
hvordan projektets prioriteringsværktøjet bliver brugt?  
 
Desuden er sammenslutningen optaget af den nye affaldsordning og antallet af 
affaldsspand.  
Brian Lyck informerer om, at byrådet har en sag om affaldssorteringen på 
dagsordenen inden sommerferien.  

 
• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening  er optaget af tilgængelighed. Foreningen 
ønsker bedre tilgængelighed på Gilleleje havn. 
Brian Lyck informerer om, at kommune og havnen er i dialog om at gøre havnen mere 
tilgængelig. 

• Lokalrådsforeningsrådet   
Fraværende  

 
• Nordsjællands Landboforening 

Fraværende  
 

• Naturstyrelsen, Nordsjælland 
Har modtaget fondsmidler til at lave formidling om parforcejagt og formidling ved 
Gurre sø. 
Vi har fået ny minister. 
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17.50-17.55 

Nyt Fra Gribskov 

Orientering om Grøn Uge og Grøn Lørdag 2023 
Gribskov Kommunes Udvalg for Klima, Teknik og Miljø godkendte i november 2022, at 
Grøn Uge og Grøn Lørdag arrangementerne afvikles igen i 2023.  
Kommunes administration har skrevet til alle grønne foreninger i kommunen, og 
inviteret til et opstartsmøde den 21. februar.  
 



10 
 

Administrationen håber, at der stadig er stor opbakning til arrangementerne og at 
foreningerne igen i år melder mange Grøn Uge-aktiviteter ind til glæde for børnene i 
børnehaverne og indskolingen. Grøn Uge ligger i perioden 1. – 12. maj. 
Administrationen sørger for opsætning af Grøn Uge aktiviteterne i 
tilmeldingssystemet, som vi forventer åbner for tilmelding i ugen før Påske. 
 
Grøn Lørdag afholdes lørdag den 13. maj på Gilleleje Havn (Østmolen). Her håber vi 
ligeledes på stor deltagelse fra foreninger mv., så vi i fællesskab kan tilbyde sjove, 
lærerige og inspirerende aktiviteter for hele familien og alle der har lyst til at kigge 
forbi ’markedspladsen’ på havnen.  
Kommunen bistår – i lighed med tidligere år, med pavilloner, borde og bænke til jeres 
Grøn Lørdag boder i det omfang, der er behov for det. 
Gribskov Kommunes Forum for Vækst og Udvikling (FVU), som blev dannet i 
forbindelse med arbejdet med at udvikle kommunes vision (”Vores Gribskov”), har 
også interesse for Grøn Uge og Grøn Lørdag.  
FVU vil arbejde for en grøn bevægelse, der kan motivere flere borgere, foreninger og 
virksomheder til at bidrage til den grønne omstilling og som kan give Gribskov 
Kommune en stærk grøn profil.  
Her kan Grøn Uge og Grøn Lørdag konceptet understøtte FVUs ambitioner og bidrage 
med flere aktører.  
(Læs mere herom under punkt 2) 
De involverede med arbejder fra administrationen hilser og fortæller, at de glæder sig 
til samarbejdet med Jer i de grønne foreninger, organisationer og øvrige Ildsjæle om 
at gøre Gribskov Kommune endnu mere grøn i maj.  
 
Biodiversitets projekter 2023 
På Byrådsmødet den 28. feb. 2023 pkt 33 skulle Byrådet tage stilling til fortsættelse af 
biodiversitetstiltag på offentlige arealer i lighed med tidligere år.  
 
I år er der tale om 4 forskellige tiltag/initiativer: 
1) Biodiversitet på de kommunale vejarealer 
Biodiversitetsfremmende plejetiltag på udvalgte strækninger/vejarealer, hvor der 
stadig tages hensyn til trafiksikkerhed og afvanding. 
2) Tilskud til faunastriber for landmænd og lodsejere i Gribskov Kommune.  
Målet er at skabe flere levesteder i landbrugslandet – for dyr, fugle og insekter. 
 
3) Uddeling af årets naturpris i Gribskov Kommune.  
Naturprisen går til en eller flere personer, en organisation, en forening, en 
virksomhed eller et selskab, som har bidraget positivt til biodiversiteten i Gribskov 
Kommune igennem et personligt engagement.  
 
4) Mere vild natur og biodiversitet hos borgerne.  
Målet er at få mere vild natur og biodiversitet ind i haverne og at opfordre borgerne 
til at involvere sig aktivt i kampen for biodiversiteten. 
 
Byrådet besluttede at tiltræde de fire foreslåede natur- og biodiversitetstiltag 
indeholdende “Biodiversitetsfremmende tiltag på udvalgte strækninger/vejarealer, 
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hvor der stadig tages hensyn til trafiksikkerhed og afvanding, samt et nyt tiltag rettet 
vandværker og boligselskaber m.m..” 
  
Link til referat fra byrådsmøde den 28. feb 2023: 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=79431a59-baf3-408e-88fe-7414628a43d2 
 

Badebro i Gilleleje udvides 
I løbet af marts 2023 (med forbehold for vejret) bliver den eksisterende badebro på 
Østmolen af Gilleleje Havn udvidet. Mens arbejdet foregår, vil badebroen i perioder 
være afspærret af hensyn til sikkerheden.  

 

Tegning af den nye bro (brun farve) 

Badebroen på Østmolen i Gilleleje bruges til svømmeundervisning, strandbesøg og 
vinterbadning. Tidligere lå der tre kommunale badebroer i tilknytning til Østmolen. 
Efter Gilleleje havn udvidede molen i 2017 valgte administrationen kun at reetablere 
én badebro, for at afsøge behovet. Det vurderes, at den eksisterende badebro er for 
lille til at dække det store besøgstal, der opleves på østmolen både sommer og vinter.  

Udbygningen af broanlægget har krævet tilladelse fra Kystdirektoratet efter §16a, stk 
1, nr 2 i Kystbeskyttelsesloven.  

Stormen Otto 
Fredag den 17. februar ramte stormen Otto Danmark. I Gribskov kommune blev vi 
skånet for større ødelæggelse trods vindstød på op til 29 m/s og en vandstand på ca. 
1.2 m over normalt målt ved udløbet til Søborg kanal i Gilleleje Havn.  
 
Dialogmøde om klimaplanen 
Den 21. feb. 2023 var kommunens borgere inviteret til dialogmøde om ”Et grønnere 
Gribskov” i forbindelse med at der skal udarbejdes en klimaplan for Gribskov 
kommune. Klimaplanen er den del af DK2020-arbejdet. På dialogmødet var der 5 
tema-workshops/stande, hvor borgere kunne komme med gode ideer og forslag til, 
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hvordan vi kan blive en grønnere kommune. De 5 temaer var Naturen og det åbne 
land, Energi og varme, Transport, Grønt erhvervsliv samt Grønne Nabofællesskaber. 
Ideerne fra workshoppen præsenteres for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø og 
Planudvalget på de førstkommende møder i marts, hvorefter Økonomiudvalget og 
Byrådet får dem på dagsordenen.   
 
Vedtagelse af Vores Gribskov – Udviklingspolitik og planstrategi  

Byrådet besluttede på møde den 28. feb 2023 pkt 23, at vedtage "VORES GRIBSKOV" 
Udviklingspolitik og Planstrategi. VORES GRIBSKOV har været i 8 ugers høring fra den 
17. november 2022 til den 16. januar 2023. Kommunen modtog i alt 15 høringssvar. 
På baggrund af høringssvarene anbefalede Planudvalget og Økonomiudvalget at 
Byrådet vedtog den "VORES GRIBSKOV" Udviklingspolitik og Planstrategi. 

Link til referat fra byrådsmøde den 28. feb 2023: 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=79431a59-baf3-408e-88fe-7414628a43d2 
 
26 millioner til Kystbeskyttelse 
Kystdirektoratet har givet tilsagn om tilskud på 26.201.000 kr. til Nordkystens Fremtid 
– Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. Dermed har Nordkystens Fremtid i alt 
opnået tilsagn om tilskud på 67.558.200 kr. i årene 2020-2022, svarende til ca. 45 pct. 
af den samlet pris for strandfodringen som er 149,8 mio. kr. 
 

Ref. Nyt fra foreningerne: 

• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   

I vedhæftede pressemeddelelse beskriver vejdirektoratet mål og metode for at 
forbedre biodiversiteten langs vores veje.  
Link til pressemeddelelse:                        
 
https://www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelelse/2021/vejdirektoratet-fremmer-
biodiversiteten-og-lader-graesset-gro-lidt-laengere 

 
 

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

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

 

 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=79431a59-baf3-408e-88fe-7414628a43d2
https://www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelelse/2021/vejdirektoratet-fremmer-biodiversiteten-og-lader-graesset-gro-lidt-laengere
https://www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelelse/2021/vejdirektoratet-fremmer-biodiversiteten-og-lader-graesset-gro-lidt-laengere
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7 

17.55-18.00 

Evt. og næste møde i Det Grønne Dialogforum  

Mødedatoer for Det grønne dialogforum i 2023 

• Tirsdag den 7. marts 
• Tirsdag den 23. maj (udendørs) 
• Tirsdag den 12. september (udendørs) 
• Tirsdag den 21. november  

Alle møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 16-18 

 

Talepind 

De næste to møder er udendørs møder. 

Forslag til temaer er  

• kystbeskyttelse  
• og derudover blev der på sidste møde efterspurgt en drøftelse om overløb 

med spildevand og deraf følgende iltsvind med specielt fokus på Arresø og 
vandområdeplan VP3. 

Ref. Forslag til temaer er  

• kystbeskyttelse – gerne med udgangspunkt i Gilleleje. 

 



 
 
Bilag til referat fra møde i Det Grønne Dialogforum 
den 6. marts 2023 



Forum for Vækst og Udvikling i Gribskov Kommune ønsker styrke 
kommunens grønne profil og at synliggøre de mange grønne tiltag, der 
allerede finder sted overfor borgere, besøgende og virksomheder. For at 
kickstarte arbejdet vil forummet tilslutte sig Gribskov Kommunes event 
Grøn Uge, hvor foreninger og frivillige hvert år i maj formidler 
naturoplevelser til børn. Formålet med Gribskov går grønt er at sætte 
kommunen på landkortet og at give flere mulighed for at deltage i 
arrangementer, der kan skabe opmærksomhed omkring natur, klima, 
bæredygtighed og grøn omstilling.

Vil du bidrage med et arrangement?
Dit arrangement skal finde sted i perioden 1.-13. maj 2023, sætte fokus 
på natur, klima, bæredygtighed eller grøn omstilling og gerne inspirere 
flere til en mere grøn levevis. Du bestemmer selv arrangements indhold, 
varighed og deltagerantal. Arrangementerne kan fx være foredrag, 
vandreture, åbent hus-arrangementer om grønne løsninger eller 
bæredygtige tiltag i lokalsamfundet, men kan også have en anden 
karakter.

Grøn Lørdag d. 13. maj 2023
Det er desuden muligt at koble sig på Grøn Lørdag-arrangementet på 
Gilleleje Havn lørdag den 13. maj sammen med de frivillige grønne 
foreninger m.fl. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Gitte Christiansen på 
gichr@gribskov.dk/ 72496527 eller Mette Jännes Larsen på 
mjlar@gribskov.dk / 72496545.

Gribskov går grønt!
Vær med til at styrke Gribskov Kommunes 
grønne profil d. 1.-13. maj 2023

Tilmelding: 
Udfyld vedhæftede 
blanket og send til 
gichr@gribskov.dk
senest 22.03.23.

Hvad får du ud af deltage?
Ud over at få dit arrangement 

med i det samlede program, vil 
det være synligt for 

omverdenen på diverse 
kommunikationsplatforme. 

Dermed vil flere få kendskab til 
din virksomhed, forening eller 
institution, og du vil måske få 
flere brugere eller besøgende.

mailto:metlar@gribskov.dk
mailto:gichr@gribskov.dk
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Baggrundsmateriale vedr. jordforbedring og Gribskov Kommunes 
retningslinjer 
Kan udleveres til Det Grønne Dialogforum 07.03.23 

Generelt: 
 Gribskov Kommune ser stigning i anmeldelser af jordudlæg på

landbrugsarealer. 
 Ansøger forventer ofte, at jordudlæg kan anerkendes uden at det

kræver en forudgående landzonetilladelse. 
 Kommunen skal i hver sag vurdere, om ansøger har sandsynliggjort,

at et 
 ansøgt jordprojekt er nødvendigt for den landbrugsmæssige drift.
 Det er en udfordring, at overskudsjord fra eks.vis byggeprojekter

lander på tilfældige landbrugsarealer og ikke på arealer, der forud er
planlagt til formålet.

Hvordan vurderes sager med ønske om jordforbedring: 
I vurderingen af, om der er ret til jordudlæg, må følgende hensyn ikke 
inddrages: 
1. Landskabelige hensyn
2. Naturmæssige hensyn
3. Trafikale hensyn
4. Nabohensyn

Det er sagligt at lave en samlet vurdering med vægt på jordmængde, 
terrænhøjder og arbejdets varighed. Der må dog ikke opstilles faste kriterier 
om, hvornår det udløser landzonetilladelse. 

Landmanden ønsker ofte at optimere driften. Ansøgninger begrundes med 
mulighed for at få større udbytte af afgrøderne. Et større udbytte er ikke et 
sagligt krav efter planloven. Praksis siger, at der kan udlægges jord, hvor 
jorden er ‘svært dyrkbar’. Et jordudlæg skal være nødvendigt og ikke for 
at optimere udbyttet. 

Klagenævnspraksis er restriktiv, både i f.t. om jordudlæg anses for 
nødvendigt, og om der kan gives landzonetilladelse hvis det ikke er 
nødvendigt. Der skal dog altid foretages vurdering og skøn. 

Er der krav om landzonetilladelse, kan der netop lægges vægt på 
ovenstående punkt 1-4, samt på jordmængde, højde, og varighed af 
arbejdet. 

Arealer, hvor der ønskes udlæg af jord, bør efter praksis begrænses til 
egentlig vandlidende arealer. 

Planklagenævnets holdning til sager, der ikke omhandler afgrænsede våde 
lavninger, står uklar. Planklagenævnet har dannet praksis alene ud fra 
sager om afgrænsede våde lavninger. 



2/3 

Parametre, der indgår i afdækning af, om et jordprojekt kan anerkendes 
som jordforbedrende: 

 100 års regnhændelser
 Kendte drænforhold, vandløb mm.
 Højdekurver
 Luftfotogennemgang (kørespor mm)
 Historiske kort
 Besigtigelse

Kørsel ved jordflytning: 
Vejafdelingen giver tilladelse til midlertidig overkørsel eller til ændring af 
brug af eksisterende overkørsel. 

Lovgrundlag Vejlovens §49: ”Nye adgange og udvidelse af eksisterende 
adgange til offentlige veje og stier må ikke etableres uden vejmyndighedens 
tilladelse” 
Vejafdelingen vurderer den enkelte lokation, med henblik på trafiksikkerhed 

Typiske vilkår for en tilladelse: 
 Tidsbegrænsning (periode)
 Dokumentation af eksisterende forhold (mhp eventuel reetablering)
 Asfalteret tilslutning fra mark til offentlig vej (beskytte rabatter,

grøfter og kørebanekanter)
 Der må ikke strømme vand fra mark til vejareal
 Daglig fejning og ugentlig sugning af vejareal
 Ingen opmarchering af lastbiler på offentlig vej

Der stilles ikke krav til kørerute, men køreretning fra jordforbedring kan 
reguleres med en tvungen svingretning (højresving/venstresving forbudt) 

Lovmæssig ramme: 

Planloven 
Efter § 35 kræves der landzonetilladelse til ændret arealanvendelse. 

 Terrænændringer af landbrugsarealer er ikke en ændret anvendelse,
der kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, 

 stk. 1, hvis terrænændringen alene sker af hensyn til
landbrugsdriften. 

 Hvis der tilføres mere jord m.v. end det, der er nødvendigt af hensyn
til landbrugsdriften, vil formålet med terrænreguleringen imidlertid 
helt eller delvist være deponi, hvilket udgør en ændret anvendelse, 
der kræver landzonetilladelse. 

Klagenævnsafgørelser, praksis 
 Der skal kunne opnås en almindelig landbrugsmæssig dræning.
 Ejeren/ansøgeren skal sandsynliggøre, at den ansøgte

terrænregulering er nødvendig for forbedring af den
landbrugsmæssige drift.
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 Kommunen må ikke inddrage landskabelige eller naturmæssige
hensyn, trafikale hensyn og nabohensyn.

 Ikke i sig selv afgørende, om arealet, mængden, reguleringshøjden
eller tidshorisonten kan betegnes som mindre.

 Det afgørende er, om disse overstiger, hvad der er nødvendigt for
forbedringen af den landbrugsmæssige drift.

 Restriktiv praksis: der bør ikke gives landzonetilladelse i sager, hvor
jordmængden overstiger det, der er nødvendig for landbrugsdriften.



Bilag til referat for møde i Det Grønne Dialogforum. 
 

 
Invitation 
 
Kære Følgegruppe 

Efter ønske fra repræsentanter i følgegruppe fra Søborg Bylaug har vi åbnet op for, at de gerne må 
invitere Søborgs bys borgere med på følgegruppens inspirationstur/besigtigelse den 20. marts kl 16 – 
17.30. Mødested ved P-pladsen ved kirken 

Formålet med turen er jo netop at høre Søborg bys borgere input til, hvorledes de kunne se området 
udviklet med stier/bådadgang, bænke, græssende dyr  etc. Vi vil fokusere på arealet nord for Bygaden. 

Der vil ikke blive besluttet noget på selve turen, men alle input vil indgå i styrelsens videre planlægning 
for området, ligesom den endelige plan senere vil blive forelagt følgegruppen. 

Yderligere er turen nævnt for Det Grønne Dialogforum og de politikere, der er knyttet hertil samt for 
Søborg Kirkes menighedsråd. Og disse folk er inviteret til at deltage.  

Naturstyrelsen vil ved mødet være repræsenteret ved flere medarbejdere med forskellige fagområder.  

Tilmelding til turen er ikke nødvendig. 

Bedste hilsner 

Ida 

Ida Dahl-Nielsen 
Biolog og projektleder 
Naturstyrelsen,  Nordsjælland 
+45 72 54 31 84 
iddni@nst.dk  
 
Miljøministeriet 
Naturstyrelsen 
Gillelejevej 2B 
3230 Græsted 
Tlf. +45 72 54 30 00 
nst@nst.dk  
www.naturstyrelsen.dk 
 

mailto:jkc@nst.dk
mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/


 

 FRILUFTSRÅDET NORDSJÆLLAND 
 

Mandag den 20. marts 2023 kl. 19.00-22.00 på Frederiksborg 
Gymnasium, Carlsbergvej 15, Hillerød 

ÅRSMØDE 
Dagsorden 

1. Velkomst samt præsentation af mødedeltagerne 
2.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
3. Aftenens tema. Den kommende Marine naturnationalpark Øresund med oplæg af: 

-Jens Peter Jeppesen, leder af Øresundsakvariet: Biodiversitet og blåt friluftsliv. 
-Kristina Kongsted, tidligere formand for Helsingør kommunes Øresundsudvalg: rapportens 
konklusioner. 
Efter præsentation er der åben for kommentarer og spørgsmål og alle vil have mulighed for at 
tilmelde sig til temagruppe. 

4. Lokalbestyrelsens beretning for 2022-2023. 
5. En repræsentant for Friluftsrådet’s bestyrelse, Jacob Jensen, vil fortælle om, hvad der foregår på 

nationalt niveau. 
6. Valg til Lokalbestyrelsen. 
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Vi følger Friluftsrådet’s nye regler, og derfor kan man stemme og stille op, når man er fyldt 15 år. 
Der kan højest vælges tre personer fra samme hovedorganisation til bestyrelsen. Der kan 
opstilles kandidater på mødet. Tilmelding til mødet kan gøres på forhånd på 
Nordsjaelland@friluftsraadet.dk. Alle er velkommen, men kun medlemmer af Friluftsrådet´s 
organisationer har stemmeret. Valgene er gældende for 2 år – og du kan se nedenfor i hvilke 
kommuner, der skal gennemføres valg. 

Bestyrelsen 

Formand Poul Erik Pedersen Det Danske spejderkorps  

Villig til genvalg 

Næstformand Arne Riis  Danmarks Jægerforbund  Allerød Kommune                                           
Villig til genvalg 

Kristina Henriette Kongsted Dansk Islandshesteforening Helsingør Kommune                                           
Ikke på valg 

Sally Schlichting    Dansk Rideforbund  Gribskov Kommune                                           
Villig til genvalg 

Annemette Højgaard  Dansk Rideforbund  Hillerød Kommune                                           
Ikke på valg 

Brian Petersen   Det Danske Spejderkorps  Frederikssund Kommune                                           
Ikke på valg 

Ruth Pedersen   Dansk Vandrelaug  Hørsholm Kommune                                           
Villig til genvalg 

Steen Kobberø-Hansen  Dansk Vandrelaug  Fredensborg Kommune                                           
Villig til genvalg 

Vakant        Halsnæs Kommune                                          
Der skal vælges en ny 

Sekretær Alice Linning  Det Danske Spejderkorps 

Villig til genvalg 

 

Vel mødt og på gensyn 

Poul Erik Pedersen 

Formand for lokalrådsbestyrelsen for Friluftsrådet Nordsjælland 

 

mailto:Nordsjaelland@friluftsraadet.dk
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Kære Medlemsforeninger 
 

Invitation til Lokalmøde i Tisvilde Lørdag 15/4-2023 
 
Gribskov Landligger Forbund vil hermed invitere til et temamøde om 2 emner begge 
med fokus på os grundejere i Sommerlandet.  
 
Kl. 14 Velkomst ved GLFs Bestyrelsesformand Søren Bald. 
 
Kl. 14:15 Erfaringer som kommunal direktør i Gribskov Kommune 

- Ved Sascha Volmer Sørensen, Gribskov Kommune efterfulgt af debat. 

Kl. 15:15 er der pause 
 
Kl. 15:30 Affaldssorteringsplaner & Borgerinddragelse 

- ved Adm.dir. Mette Therkildsen, Gribskov Forsyning - efterfulgt af debat 

Kl. 16:30 cirka - mødet slutter – Kort Resumé ved GLF Bestyrelsesmedlem Kirsten 
Jessen 
 
Succesfuld borgerinddragelse forudsætter, at også vi, som grundejerforeninger, konstruktivt møder 
velforberedte op og deltager i høringer og møder. Vi bør medvirke til at der nås frem til de bedste 
løsninger, med respekt for at løsningerne skal ligge indenfor myndighedens mandatområde. 
 

Mødet bliver afholdt i Sankt Helene Kursuscenter, Bygmarken 30,  
3220 Tisvildeleje  

Lørdag den 15. april fra kl. 14 til ca. kl 16:30 
 
Tilmelding til gribskovlandligger@gmail.com er ønskeligt af pladshensyn.  
Arrangementet er gratis og der serveres kaffe/the og kage. 
 
Vel mødt! 
  
Mange hilsener på Bestyrelsens vegne 
 
Søren Bald, Formand  



 
            Gribskov Landligger Forbund                                                      
 
 
                                                                                                                                                Dato: 15. februar 2023 

                                              1/1 
 
Bank Reg.nr. 9570 Konto nr. 12081308  -  Cvr nr. 35760369      Mail: gribskovlandligger@gmail.com                www.gribskovlandligger.dk 
 

 
 
Kære Medlemsforeninger 
 

Invitation til Lokalmøde i Dronningmølle Søndag 19/3-2023 
 
Gribskov Landligger Forbund vil hermed invitere til et temamøde om 2 emner med 
fokus på os grundejere i Sommerlandet: 
 
Kl. 14 Velkomst ved GLF Formand Søren Bald 
 
Kl. 14:15 Trafik & Borgerinddragelse 

- ved GLF Bestyrelsesmedlem Hans Emil Gjerding - efterfulgt af debat. 

Kl. 15:15 er der pause 
 
Kl. 15:30 Vores Vand & Borgerinddragelse 

 Beskyttelse af grundvandet mod nedsivende sprøjtegifte og håndtering af de problemer vi 
allerede nu har problemer med. 

 Overfladevand, håndtering og forebyggelse. 
 Vandværkernes styring. Involvering af andelshaverne/hvordan får vi indflydelse på 

vandværkernes styring. 
- ved GLF Bestyrelsessuppleant Walter Brüsch - efterfulgt af debat 
 
Kl. 16:30 cirka - mødet slutter – kort resumé ved GLF Næstformand Christian S. 
Laursen 
 

Mødet bliver afholdt i Dronningmølle Huset,  
Dronningmølle Strandvej 645 B, 3120 Dronningmølle 

Søndag den 19. marts fra kl. 14 til ca. kl 16:30 
 
Tilmelding til gribskovlandligger@gmail.com er ønskeligt af pladshensyn.  
Arrangementet er gratis og der serveres kaffe/the og kage. 
Vel mødt! 
  
Mange hilsener på Bestyrelsens vegne 
 
Søren Bald, Formand  
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