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NATUR: Hvordan 
kan Gribskov Kom-
mune blive bedre til 
at passe på naturen 
og øge biodiversi-
teten? Det kan alle 
borgere nu komme 
med forslag til. 

GRIBSKOV: Hjælp os og kom 
med forslag, der kan gavne 
naturen og fremme biodi-
versiteten, eller fortæl os om 
sjældne arter, vi skal sørge 
for at beskytte.

Sådan lyder opråbet fra 
biolog i Gribskov Kommu-
ne, Lise Vølund, som opfor-
drer borgerne til at melde 
sig på banen med stort og 
småt. Gribskov Kommune 
skal nemlig i gang med en 
revidering af en plan for na-
turindsatsen, Naturindsats 
2016-2023, og vil meget gerne 
have forslag fra borgerne i 
den forbindelse. Ifølge biolog 
i Gribskov Kommune, Lise 
Vølund, kan det være alt fra 
forslag om et madpakkehus 
et sted i naturen til et ønske 
om at odderen tilbage. Eller 
et forslag om at blive giftfri 
kommune. 

- Vi har nogle temaer som 
eksempelvis biodiversitet, 
naturforvaltning, friluftsliv 
og samarbejde - og borgerne 
kan bidrage med alt fra små 
ting til større planer. Det 
kan for eksempel være en 
lodsejer, der har nogle vær-
dier i sit område, som man 
gerne vil bringe i spil og lave 

en plan for. Det kan også 
være, man vil inddrage fri-
villige og lave et leslånings-
lag for et bestemt areal. Man 
kan også foreslå at adoptere 
en gravhøj, så man lokalt 
sørger for, den er synlig i 
landskabet. Det kan være 
projekter på kryds og tværs, 
siger hun og peger på, at for-
slag til at oplyse borgerne 
om naturen også modtages 
med kyshånd.

- Det kan være en plakat, 
der siger noget om sjældne 
dyr, der kan deles ud på sko-
lerne. Tiltag hvor folk bliver 
oplyste om, hvordan de kan 
medvirke til at fremme bio-
diversitet, siger hun.

- Jo mere oplyste, vi er, jo 
mere passer vi på naturen.

I forvejen har kommunen 
sat forskellige tiltag i gang 
- blandt andet er man gået 
over til naturpleje frem for 

gartnerdrift på forskellige 
kommunale arealer.

- På den måde sparer vi 
både penge og fremmer bio-
diversiteten. Et eksempel er 
Stejlepladsen i Dronning-
mølle. Det kan sagtens være 
andre steder, hvor borgerne 
tænker, at vi bør gøre det på 
samme måde, siger hun.

Sjældne arter
Man hører også meget ger-
ne om områder med sjældne 
planter eller dyrearter. Ud-
valgte sjældne arter over-
våges af kommunen, eksem-
pelvis løgfrø.

- Hvis borgerne har kend-
skab til et vandhul med 
eksempelvis stor vandsal-
amander, som er en sjælden 
arter, hører vi gerne om det. 
Et fint projekt kunne være at 
kortlægge, hvor de findes, så 
vi kan overvåge bestanden 

og sikre den i fremtiden. Vi 
kan også komme ud og se på 
stedet, hvis man er i tvivl 
om, hvilket dyr, der er tale 
om. Fortæl os det, så vi sam-
men kan gøre en forskel for 
naturen og biodiversiteten, 
siger hun.

Forslagene munder ud i 
en hvidbog med konkrete 
indsatser fra 2020-2023, som 
skal præsenteres politisk i 
det nye år.

- Politikerne skal så be-
slutte, hvad vi skal arbejde 
videre med. Det har derfor 
stor betydning, at vi får nog-
le forslag fra borgerne, siger 
Lise Vølund.

Man kan læse mere på 
dette link: http://www.grib-
skov.dk/borger/natur-mil-
joe - og-tra f ik/kyst-fred-
ning-og-natur/naturind-
sats-2016-2023/

Idéer og forslag til indsat-
ser skal sendes til lvhen@
gribskov.dk. Frist for hø-
ringssvar er den 15. novem-

ber 2019.
Forslag, som udføres i 

samarbejde mellem lodseje-
re, foreninger og kommu-
nen prioriteres, lyder det fra 
kommunen.

can

Naturen har brug for idéer

GRIBSKOV: Timeshareandel 
på Rågeleje Strandvej 91B, 
Vejby, solgt for 18.225 kr. d. 
16-10-2019

Fritidshus på Højbro Åvej 
18, Vejby, solgt for 1.200.000 
kr. d. 03-10-2019

Villa på Karl Ander-
sens Vej 2, Vejby, solgt for 
4.499.000 kr. d. 07-08-2019

Fritidshus på Rahbe-
chs Alle 6, Vejby, solgt for 
1.600.000 kr. d. 02-10-2019

Fritidshus på Brudsbakke 
7, Vejby, solgt for 1.875.000 
kr. d. 27-08-2019

Fritidshus på Rypevej 9, 
Dronningmølle, solgt for 
1.640.000 kr. d. 06-09-2019

Fritidshus på Højvejen 15, 
Dronningmølle, solgt for 
1.300.000 kr. d. 07-10-2019

Villa på Villingebæk 
Strandvej 627, Dronning-
mølle, solgt for 2.750.000 kr. 
d. 02-09-2019

Fritidshus på Skovduevej 
3, Dronningmølle, solgt for 
1.200.000 kr. d. 04-10-2019

Fritidshus på Ramsvej 16, 
Helsinge, solgt for 1.260.000 
kr. d. 24-08-2019

Rækkehus på Provstemar-
ken 37, Helsinge, solgt for 
2.225.000 kr. d. 26-09-2019

Villa på Salekildevej 1, 
Helsinge, solgt for 2.300.000 
kr. d. 24-09-2019

Fritidshus på Rydevej 
8, Tisvildeleje, solgt for 
1.895.000 kr. d. 05-09-2019

Fritidshus på Julsgårds-
vej 29, Tisvildeleje, solgt for 
9.500.000 kr. d. 31-07-2019

Fritidshus på Strand-
lund 5B, Gilleleje, solgt for 
1.599.000 kr. d. 24-10-2019

Villa på Sodemarksvej 8, 
Græsted, solgt for 2.445.000 
kr. d. 26-09-2019

Fritidshus på Porsmo-
se-Åsen 32, Græsted, solgt 
for 3.225.000 kr. d. 17-09-2019

Kilde: Boliga

Bolighandler

Her ses Stejlepladsen i Dronningmølle, som er et eksempel på, hvor de kommunale arealer er gået fra gartnerdrift til naturpleje for at tilgodese områdets natur og biodiversitet. 

Lise Vølund, biolog hos Gribskov Kommune, er her fotograferet ved 
Heatherhill i sommer. Her findes sjældne sommerfuglearter.  
 Foto: Karl Erik Frederiksen. 

Løgfrøen er en af de sjældne arter, som har kendte levesteder i områ-
det mellem Arresø og Skærød, Bakkelandet, Annisse og Annissenord. 
Borgerne har mulighed for at pege på områder, hvor de har kend-
skab til sjældne arter.

FAKTA

■n Naturindsatsens 
temaer er:

■n Biodiversitet

■n Naturforvaltning

■n Naturgenopretning

■n Bekæmpelse af in-
vasive arter

■n Naturformidling, 
friluftsfaciliteter og 
samarbejde

GRÆSTED: Ved næste 
Krea-lørdag i BLIK er der 
filtemus og Piberensernis-
ser på programmet. Det 
er lørdag den 9.november 
klokken 10 til 13. Filtemus 
er sjovt for børn over tre år, 
som de kan lave med hjælp 
fra en voksen, lyder det 
fra BLIK. Lidt ældre børn 
kan lave piberensernisser. 
Krea-lørdag er for hele fa-
milien, det er gratis og der er 
ingen tilmelding.

Krea-lørdag 
i BLIK


