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Information til Det Grønne Dialogforum, juni 2020

Nyt fra Friluftsrådet
FR´s hovedindsats i 2020 er målrettet naturen - herunder adgang for alle i muligt omfang.
Endvidere forberedes igangsættelse af en ny omfattende kredsstruktur fra 1/1 2021.

Corona-nedlukningen har medført aflyste eller udsatte fysiske arrangementer og møder m.v. Bl.a. er 
FR´s hovedgeneralforsamling udsat fra april til 14. september 2020. Der har dog været afholdt telefon- 
og video møder m.v. Vi genoptager de fysiske aktiviteter med et bestyrelsesmøde i FR Nordsjælland 16. 
juni 2020.

v./ Boris Damsgaard, Friluftsrådet, Nordsjælland.

Nyt fra Dansk Ornitologisk Forening
Da krisen ramte Danmark i marts, blev alle møder, ekskursioner, foredrag, kurser etc. aflyst. 
Men det betød ikke, at alle aktiviteter gik i stå:

Bestyrelsen har afholdt regelmæssige møder via Skype. En smule besværligt og ikke uden digitale 
udfordringer, men i det store og hele er det lykkedes at ”holde forretningen kørende.”

Caretakergruppen, der har til formål at observere og registrere fuglelivet på Søborg Sø før, under og 
efter genopretningen, er i fuld gang med arbejdet. Vi har delt området op i 3 lokaliteter, og jeg har 
fornøjelsen af at observere den nordlige del, som går fra Ørbakke i syd til Søborggård i Nord. Bjørn 
Aaris-Sørensen har hjulpet os med fortrinlige kort over området.

Efter aftale med Bjørn er vi i gang med at observere de 55 tårnfalkekasser, som er placeret rundt 
omkring i kommunen, med det formål at registrere yngleaktivitet samt at komme med anbefalinger til 
beskæring omkring eller flytning af kasserne. Tidskrævende, men spændende!

Bestyrelsen har haft nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag fra DOF Nordsjælland til en 
kommende rammestrategi 2021-2024 for Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark. 
Arbejdsgruppen har udarbejdet et visionært forslag, som vil blive drøftet, tilrettet og vedtaget hen over 
sommeren.

v./ Carsten Michael Jørgensen. Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland.
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Nyt fra Grundejersammenslutningen
Mødemæssigt har vi ikke holdt møde siden vores generalforsamling d. 4.3.20 pga. Corona- 
møderestriktionerne, idet vores møder er afhængigt af fysiske møder, hvor der kan drøftes nærmere og 
herefter besluttes. 

Med hensyn til vores punkter på det aflyste møde d. 11.3.20 skal jeg supplere følgende: 

Ad. Sortering af husholdningsaffald. Det afholdte dialogmøde var stort set kun et orienterende møde 
om forskellige løsninger uden mulighed for nærmere drøftelse, oplysning eller sammenligning af de 
forskellige forslag, hvorfor en behandling af dette emne kræver et særskilt møde i et mindre forum, 
f.eks. Det Grønne Dialogforum uden andre sager på dagsordenen.
Ad. Prioritering af stier til udførelse i perioden 2020/2023. Der er ingen opfølgende kommentarer fra 
administrationen. Vi har bemærket, at udvalget Udvikling, By og Land på sit møde d. 26.5.20 har 
behandlet et punkt om trafiksikkerhed (pkt. 132) og skal i denne forbindelse gøre opmærksom på at 
flere de nævnte trafiksikkerhedsfarlige steder også er opgjort på stiplanen. 
Ad. Kommunens indsatsplan for oversvømmelser. Der er stadigvæk behov for at få iværksat arbejdet 
med denne plan på baggrund af den megen regn, idet vi ikke har hørt fra administrationen om stadet 
herfor.

Herudover er der også et ønske om og behov for at få fastlagt Reglerne for Jorddeponi i landzone, som 
vi har efterlyst tidligere i forbindelse med den eksisterende sag ved Esrum, der blev drøftet på UBL-
møde d. 31.3.20. 

Endelig har vi konstateret, at det er besluttet politisk at det nedsatte § 17, stk. 4 temaudvalg fra d. 
1.5.20 til valget i slutningen af 2021 skal beskæftige sig med FN’s Verdensmål. Vi må derfor rejse de 2 
store grundejeremner Dispensationer i forbindelse med byggetilladelser og Klassificering af 
kommunens veje, som vi havde anmodet om optagelse af på dette udvalgs kommende emner. Disse 2 
emner ønskes derfor optaget på et passende møde efter det kommende kommunevalg, idet det som 
nævnt tidligere ikke anses for muligt at behandle disse i Det Grønne Dialogforum.

v./Bjarne Frølund, Grundejersammenslutningen

Nyt fra Danmarks Naturfredningsforening
Så er det blevet juni, og registreringerne af planter og sommerfugle på Heatherhill er gået i gang. DN 
Gribskov har travlt med plantebestemmelserne i de mange forsøgsfelter med hjælpe fra en 
velrenommeret botaniker Ole Lyshede og en ivrig amatørbotaniker Cathrine. Forsøgsfelterne skal også 
fotograferes, ligesom data skal registreres elektronisk, og hjælper Tine Wandall. Sommerfugleekspert 
Emil Bjerregård er også i gang med sin dataindsamling.

Siden sidste år er udvalgte felter brændt af eller slået med maskine, hvorefter det afklippede er samlet 
og kørt bort. Det bliver spændende at følge udviklingen på området.

Og så har vi som altid travlt med indkomne sager, hvor vi er høringsberettigede og i de mange 
henvendelser fra borgere i Gribskov Kommune.

v./Linda Bruhn Jørgensen, DN Gribskov

Nyt fra Gribskov Kommune

Kysten gøres klar til sommersæsonen 2020
Udvalget for Udvikling By og Land fik på mødet den 26. maj præsenteret hvad der rør sig på 
kystområdet. Se dette link: https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/d4848710-4fdc-459e-b0f1-
5137c8ed408d?redirectDirectlyToPdf=false

https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/d4848710-4fdc-459e-b0f1-5137c8ed408d?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/d4848710-4fdc-459e-b0f1-5137c8ed408d?redirectDirectlyToPdf=false
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Ramløse Havn 
Der afholdes dialogmøde den 25. juni om den fremtidige anvendelse af Ramløse Havn med henblik på 
en samskabende proces om områdets udvikling. Tilmelding er nødvendig på 
gribskov.nemtilmeld.dk/678/ 

Giftfri Kommune
På baggrund af DN’s opfordring til at kommunen tilmelder sig DN’s kampagne Giftfri Kommune har 
sagen været behandlet af Udvalget for Udvikling, By og Land den 26. maj. Der var spørgsmål til hvorvidt 
det vil gælde et forbud mod udbringning af slam. Punktet blev derfor udsat. 

Som nævnt til seneste DGD var der en tilkendegivelse undervejs fra Byrådet om, hvorvidt der kunne 
arbejdes videre med projektet. Byrådet besluttede at se positivt på sagen, dvs at det efterfølgende er 
tilkendegivet overfor ejer, at der kan indsendes konkret projekt. Vi har dog ikke modtaget materiale fra 
ejer, og der er således endnu ikke opstartet konkret sagsbehandling vedrørende nyt jordprojekt.

Nyt fra Rusland 
Fugleværnsfonden har købt 15 ha. centralt i det fredede område. Det medfører, at formidlingen i hele 
fredningen generelt vil få et løft, samt at der vil blive arrangeret flere ture for offentligheden.

Et rigkær i ådalen nedenfor statueparken er blevet delvist ryddet for opvækst af vedplanter og der er 
opsat hegn. Området græsses nu om sommeren af køer.

Pandehave Å stien er ved at blive forbedret med trampebroer på de fugtigste strækninger. Kun få 
strækninger mangler.

Naturindsats 2016-2023
Processen er udskudt pga. Covid19. Der afventes input fra Natur-workshoppen, i forbindelse med 
”Vores Gribskov ”, som sammen med de indkomne høringssvar skal danne baggrund for Udvalgt for 
Udvikling, By og Land beslutning om hvilke konkrete indsatser der skal udmøntes frem mod 2023. 
Natur-workshoppen skulle være afholdt den 26. marts og er nu udsat til efteråret 2020. 

Grøn Uge 
Grøn Uge og Grøn Lørdag blev aflyst i maj pga. covid19. Administrationen har planer om at stable et 
mindre arrangement på benene i forbindelse med Naturens Uge og Naturens Dag på i september. 

Heatherhill - sommerfugleprojekt
Feltsæsonen er godt i gang og botanikken registreres i forsøgsfelterne af DN, Gribskov og 
sommerfuglene registreres af projektets sommerfugleekspert, Emil Bjerregård. 

Vandrådsarbejdet
Vandrådet skal rådgive kommunalbestyrelserne i arbejdet med indsatsplanen. 
Indstillingerne til Miljøstyrelsen skal være afleveret med udgangen af september i år. For at vandrådets 
anbefalinger kan blive politisk behandlet i kommunerne, skal vandrådsarbejdet være afsluttet inden 1. 
juni.  Der er fra Miljøministeriet givet tidsfristforlængelse til vandrådsarbejdet, der er derfor ikke noget 
besluttet endnu.

Søborg Sø
Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten, som Miljøstyrelsen 
er myndighed på. Det forventes, at rapporten kan sendes i offentlig høring efter sommerferien, og at 
der afholdes offentligt møde i efteråret 2020. 

https://gribskov.nemtilmeld.dk/678/
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Nationalpark Kongernes Nordsjælland
De indkomne høringssvar til nationalparkplanen gav ikke anledning til væsentlige ændringer og 
nationalparkplanen kan derfor vedtages inden lovfristen den 1. juli 2020.

Kommende møder i DGD
Der er planlagt to møder for resten af 2020 - Den 9. september og den 9. december, begge møder kl. 17 
– 19. 


