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Det Grønne Dialogforum, møde den 13. marts 2019

Deltagere Deltagere:
Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen.
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard., supl. Annemette Højgaard
Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård.
Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard.
Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen, Helge Muhle 
Larsen.
Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen.
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund
(suppl. John Christensen).
Grundejer Kontaktudvalget, herunder Grundejersammenslutningen: Bjarne
Frølund.
Landliggersammenslutningen: Flemming Denker 
Gribskov Lokalrådsforening: Jette Haugaard og Pernille Lütken.
Gribskov Kommune:
Udvalg for Udvikling By og Land: Pernille Søndergaard. (supl. Bo Jul Nielsen)
Udvalg for Miljø, Klima og Kyst: Michael Hemming Nielsen
Adm. Lise Vølund og Inger Fogh.

Referent Inger Fogh
Fraværende Eivind Hartmund

Linda Bruhn Jørgensen. I stedet deltog Leni Nielsen og Aksel Svensson.
Flemming Denker. I stedet deltog Lis Jensen
Jette Haugaard, i stedet deltog Henny Green. 

Punkt Dagsorden og referat
1 Godkendelse af referat

Da det nu er et ulige år deltager landliggersammenslutningen. 
(Grundejerforbundet deltager i lige år)

Ref. Bjarne Frølund ønsker rettelse til referatet, den rigtige formulering er; ” vi 
mangler en prioriteret og prissat og langsigtet stiplan”.
Lis Jensen Grf. Ø deltager for landliggersammenslutningen, der ikke kan stille 
repræsentant pt. Efter mødet er det oplyst fra landliggersammenslutningen at 
Annelone Jensen deltager for Landliggersammenslutningen fremover.

2 Nyt fra foreninger og styrelse
- Søborg Sø – status
- Nationalpark Kongernes Nordsjælland – status
- Sommerfugleprojekt på Heatherhill

Ref. Jens Bjerregaard vedr. Søborg Sø:
Det meste jord omkring slotsruinen er nu statsejet, og en smuk oplevelse af 
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ruinen er sikret for fremtiden – særlig når der kommer vand omkring. 
Jordfordelingskontoret er ved at få overblik over behov for erstatningsjord. Niras 
er ved at lave teknisk forundersøgelse – med forskellige vandstandsscenarier.
Første møde i den ny etablerede følgegruppe er holdt med repræsentation fra 
bylaug og organisationer. Her blev stiføringen bl.a. drøftet – rute 33 får 
sandsynligt nyt forløb.

Jens Bjerregaard vedr. Nationalpark:
På vej mod nationalparkplanen er man nu i ”ideindkaldelses-fasen”. Der afholdes 
en række offentlige møder og et lodsejermøde. Nogle kommuner holder 
inspirationsmøder for at fremme idé-mængden.  Alle forslag kan sendes ind indtil 
28 april – se mere her 
https://www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/udvikling-og-samarbejde/.   
Planen skal være færdig næste sommer. 
Nationalparkrådet er nedsat med repræsentanter for Natur, kulturhistorie, 
friluftsliv, formidling, undervisning, og erhverv og 4 individuelle særligt udpegede. 
Bestyrelsen får 2 deltagere fra rådet.
https://www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/nyheder/2019/feb/nyt-
nationalparkraad-paa-plads/

Friluftsrådet
Friluftsrådet har afholdt møde vedr. forslag til ideer til nationalparkplanen, der 
kom rigtig mange. Man sender et samlet høringssvar.
Ny formand på vej i friluftsrådet – og man arbejder for at få børn og unge ud i 
naturen.

Grundejersammenslutningen
Bjarne Frølund afleverede følgende tekst til indskrivning i referatet:
”Grundejerkontaktudvalget blev nedlagt d. 15.1.19 på møde i UBL uden 
afklarende møde herom, dvs. at Grundejersammenslutningen og de 2 
sommerhusparaplyorganisationer fremover kun har det grønne dialogforum som 
samarbejdsforum med kommunen. Det blev derfor besluttet fremover at afholde 
ét årligt møde, hvor alle grundejerforeningsformænd i kommunen inviteres.
Grundejersammenslutningen mener ikke, at et sådant temamødeforum kan sikre 
en kvalificeret og bred drøftelse om grundejeremner inden udarbejdelse af og 
politisk beslutning om f.eks. en langsigtet stiplan, ny indsamlingsordning for 
affald, klassificering af kommunens offentlige veje og private fællesveje, 
administrative dispensationer i forbindelse med byggetilladelser m. fl.
UBL’s medlemmer har fået tilsendt Grundejersammenslutningens forslag til 
nedsættelse af opgaveudvalg som i Gentofte Kommune for drøftelse af sådanne 
emner som nævnt ovenfor, for derved at få en belysning af og indstilling til UBL 
om emnet. Disse opgaveudvalg vil ikke kræve de samme ressourcer som de 
nuværende to § 17 stk. 4-udvalg.”
Pernille S oplyste at der er svaret på henvendelse til UBL, og at dette input tages 
med i overvejelserne i forbindelse med evt. ny konstitueringsaftale.  

https://www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/udvikling-og-samarbejde/
https://www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/nyheder/2019/feb/nyt-nationalparkraad-paa-plads/
https://www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/nyheder/2019/feb/nyt-nationalparkraad-paa-plads/
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Danmarks Naturfredningsforening
Vedr. Bavneager eng – et byggeprojekt der også indeholder en § 3 sø.  DN mener 
det ny projekt, der er udarbejdet, stadig er for tæt på søen. Kunne området ikke 
beholdes som lille naturområde og arealerne et stykke væk bruges til byudvikling? 
Det oprindelige visionsnotat og forudsætningerne her synes ikke at være fulgt. Bo 
Jul Nielsen oplyste, at visionsnotatet var ændret allerede fra starten af projektet. 
Der har været borgermøde, hvor der blev oplevet megen optimisme om projektet. 
DN opfordres til at skrive høringssvar i høringsperioden.
DN vil gerne slå et slag for klimakommune+, Michael Hemming Nielsen er 
opmærksom på det og har haft rejst sagen. 

Sommerfugle på Heatherhill – er et samarbejde mellem Gribskov Kommune, DN 
og Emil Bjerregård fra lepidopterologisk forening.  Der er bevilget 167.000,- fra 
Aage V. Jensens naturfond til  i en 5 års periode hvor det skal undersøges om en 
ændret pleje kan forbedre forhold fra sommerfugle og sommerfuglenes 
værtsplanter.

Vandløbslaget
Vandløbslaget har holdt 10 års jubilæum.  Der var indlæg udefra på 
generalforsamlingen med særligt fokus på vandløb og klimatilpasning – tilpasning 
af vandløbsregulativerne.  Vandløbslaget har stadig travlt med at hjælpe med 
forståelsen af vandløbslov mm.

Naturstyrelsen
Arne Kvist Rønnest stopper som direktør for Esrum Kloster & Møllegård. Nyt job 
som projektchef for etablering af nationalt center for kyst- og lystfiskerturisme. 
Der arbejdes pt på at finde ny direktør. Bestyrelsen Esrum Kloster og Møllegård 
har fået nye vedtægter, omfatter bl.a. at bestyrelsen nu også omfatter medlem 
fra Nationalparken Carl Bruun.
I Gribskov Kommune arbejder styrelsen med Biodiversitetsskov – der er 
forvaltningsplaner på vej, som vil komme i høring.  Desuden har der været gang i 
møder vedr.  musik i lejet og mtb-spor i Tisvilde hegn.

Landboforeningen
Der arbejdes med landbrugets mulighed for at bidrage i forhold at vende 
klimaudviklingen og grøn omstilling, særligt muligheden for at producere 
vindenergi, sol og biogas. Dette blev drøftet i forhold til muligheder i Gribskov 
Kommune.  Opmærksomhed på, at det er store projekter, der kræver politisk 
opbakning – og vedholdenhed. 
Lokalforeningen gør opmærksom på at konstruktiv overordnet debat ville være fin 
inden man peger på konkrete løsninger.  
Landboforeningen var også interesseret i etablering af faunastriber.

Dansk Ornitologisk Forening 
Byggede videre på opgørelsen om arter i Gribskov fra sidste møde, ved at fortælle 
og vise fint billedshow om særligt de ikke så almindelige arter svaleklire og 
rødrygget tornskade – en dramatisk fortælling om unger på jorden, der forlades 
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tidligt af rejseglade forældre og voldsomme spiddede fødeemner (incl. mus, firben 
og gransangere!) 
DOF arbejder også med at aktivere børn og unge.  Ørneklubben afholdt tur for 
børn, der kom 100 – 50 børn og 50 bedsteforældre. Rigtig god tur med 
spændende oplevelser.

3 Nyt fra kommunen
 Grøn Uge 2019

Foreninger og organisationer er i gang med at planlægge årets KribleKrable- 
aktiviteter for børnehaver under Grøn Uge den 20-29. maj. Også aktiviteterne til 
Grøn Lørdag den 1. juni på Gilleleje Havn er ved at bliver planlagt. Årets tema er 
Grøn Mad. 

 FN’s World Water Day, Vandets Dag d. 22. marts
Kampagne hvor de private vandværker i Gribskov Kommune opfordrer 
forbrugerne til at droppe pesticider i haven. Der kvitteres med en fliserenser der 
uddeles fra åbent-hus-arrangementer hos vandværkerne og fra 
genbrugsstationerne. Se mere her: www.gribskov.dk/rentvand

 Gribskov Kommune er bi-venlig kommune. 
Der uddeles bi-venlige blomsterfrø med folder om, hvordan man får en bi-venlig 
have. Blomsterfrø uddeles fra genbrugsstationerne ifm. Vandets Dag d. 22. marts. 
Se mere her: www.gribskov.dk/bivenlig

 Samskabelsescases – udvalg arbejder med:
- genetablering af genbrugstelte (MKK)
- fremtiden i Helsinge bymidte som samskabelsescase (UBL)

 Planstrategi 2019
Udvalget har på møde d. 15. januar 2019 besluttet at FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling inddrages i udarbejdelsen af planstrategien samt
at Bæredygtighedsstrategien fastholdes som selvstændig strategi og at gældende 
strategi opdateres.
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-
referater/?agendaId=373637#9

 Regulering af Tinkerup å og Orebjergrende, tilløb 1
- Tinkerup Å: MKK besluttede den 15. januar 2019 at det fremlagte 

reguleringsprojekt for Tinkerup Å tilbagekaldes og der arbejdes på et nyt 
reguleringsprojekt i rør, der tager højde for de aktuelle vandmængder 
2019/2020 ifm. lukning af Smidstrup Renseanlæg.

- Orebjergrende, tilløb 1:  MKK behandlede den 19. januar 2019 sagen 
”Regulering af Orebjergrende, tilløb 1 - partshøring om deklaration”. I den 
forbindelse ønskede udvalget, at der holdes et informationsmøde med de 
berørte grundejere. Mødet afholdes den 4. april 2019.

http://www.gribskov.dk/rentvand
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=373637#9
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=373637#9
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 Status Nordkystens fremtid 
- VVM møde afholdt 30.1.2019. Myndigheden er ved at udarbejde 

afgrænsningsudtalelse. Derefter udarbejdelse af miljøvurdering.
- Råstofefterforskningen er gennemført. Nu databehandler og tolker Orbicon 

resultaterne inden der udarbejdes forslag til udpegninger i samarbejde med 
Niras.

- Planer om temamøde/offentligt møde hvor de grønne organisationer, havne 
og fiskere inviteres til orientering inden sommerferien 2019. 

- Afholdelse af 3 offentlige om bidragsfordeling, juni 2019
- Politisk behandling af myndighedsprojekt (inkl. bidragsfordeling) og VVM-

tilladelse ultimo 2019.

Ref. Notat vedr. fund af pesticidet DMS uddelt på mødet. (vedlagt referatet)
4 Arbejde med Natur i Gribskov kommune

UBL og MKK besluttede den 19. februar 2019 at igangsætte en revision af 
Naturindsats 2012-2016. 

Lise Vølund præsenterer tankerne bag revisionen og der vil være mulighed for at 
komme med forslag til naturindsatser i 2019 og 2020 jf. dagsordenspunktet.

https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-
referater/?agendaId=380224#23

Lokalforeningsrådet har nedenstående input til dagsordenen til mødet den 13. 
marts 2019.

Det fremgår af administrationens oplæg til revision, at nogle emner ikke længere 
har samme fokus, og at administrationen derfor lægger op til, at nogle temaer slås 
sammen. Som Lokalforeningsrådet forstår oplægget, så er ’pleje af fortidsminder’ 
fjernet, uden at være erstattet af andet. 

Spørgsmål 1: Hvis det er korrekt forstået, ønsker Lokalforeningsrådet svar på, om 
fjernelse af 'pleje af fortidsminder' kan forenes med, at kommunen som en del af 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland har det som målsætning, at kulturhistorien 
skal være synlig?

Spørgsmål 2: I forbindelse med udarbejdelsen af Naturindsats 2016-2020 vil Det 
Grønne Dialogforum, interesseorganisationer samt borgere få mulighed for at 
bidrage med forsalg til indsatser indenfor temaerne i 2019 og 2020. Hvordan 
bliver borgerne gjort opmærksom på denne mulighed, - på hvilken måde kan 
borgerne komme med bidrag, - hvad er deadline for at komme med forslag til 
indsatser i 2019?

Spørgsmål 3: Lægger kommunen op til udpegning af omdannelseslandsbyer? Hvis 
det er tilfældet, ønskes en debat om, hvilken holdning Det Grønne Dialogforum 

https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=380224#23
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=380224#23
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har til omdannelseslandsbyer. 

Ref. DGD ønsker at den nye naturindsats kigger længere frem – og dækker en længere 
periode – til 2023 f.eks.  Også med henblik på at høringssvar kan være mere 
fremadrettede. Fint at biodiversitet er sat på som særligt tema – og der ønskes 
fokus på invasive arter. 

Omdannelseslandsbyer blev drøftet.  Giver muligheder. Der er mange ønsker. 
Tages op politisk i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. 
Opmærksomhed på at særlig udvikling i landsbyer lægges hvor der er mulighed 
for offentlig transport.
Lokalforeningen tænker det også er værd at overveje, hvor landsbyer/ dele af 
landsbyer så skal bevares – og der ikke skal ske så meget.
I forbindelse med proces om omdannelseslandsbyer ønskes input fra kapaciteter 
med viden og inddragelse af ildsjæle med interesse for området.

5 Grundejersammenslutningen ønsker følgende punkter sat på dagsordenen:

1. Indsatsplan for oversvømmelser.
Grundejersammenslutningen har på Kontaktudvalgsmødet d. 30.3.17 
efterspurgt status for kommunens udarbejdelse af denne indsatsplan og 
rykket herfor på GKU-møderne d. 17.5.18 og d. 11.10.18. Hvornår 
kommer planen?

2. Procedurer for fremtidig behandling af ansøgninger om jorddeponi.
Grundejersammenslutningen har på GKU-mødet d. 11.10.18 efterspurgt 
en procedure herfor med angivelse af max. kotehøjde, konkret 
jordmængde og tidsmæssig udstrækning af jordudlægget. På baggrund af 
UBL-beslutning d. 26.4.18 blev det nævnt, at der skal udarbejdes et 
administrationsgrundlag, hvilket administrationen oplyste, var igangsat. 
Hvad er status herfor?

Ref. 1. Indsatsplanen er udsat pt af hensyn til prioritering af ressourcer.
2. Forskel på jorddeponi og udlægning af jord på landbrugsarealer – det er det 
sidste, der er tænkt på her. Punktet blev drøftet.

6 Danmarks Naturfredningsforening ønsker følgende punkter på dagsordenen: 

1. Kystbeskyttelsessager. Kommunen har overtaget kystbeskyttelsen og DN 
ønsker en orientering om hvordan kommunen administrerer området.

2. Haregabsvej 15 A i Esbønderup. DN ønsker en orientering om, hvad der 
sker i sagen og hvilke overvejelser kommunen gør sig, om hvordan sagen 
kan afsluttes.

Ref. 1. Sagsproces af kystbeskyttelsesager:
 Ansøgning om kystbeskyttelse modtages
 Indledende vurdering foretages, evt. yderligere oplysninger indhentes
 Når ansøgningen er fuldt oplyst sendes ansøgningsmaterialet i 4 ugers 
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høring på hjemmeside og hos relevante myndigheder (bl.a. KDI) og naboer 
– og interesseorganisationer efter ønsker, jf. kystbeskyttelseslovens § 5 
stk. 1.

 Ansøger får mulighed for at komme med bemærkninger til høringssvar. 
 Sagen vurderes ud fra ansøgning/indkomne svar og 

bemærkninger/projektområdets andre forhold (fx natur/miljø)
 Administrationen foretager en afvejning af hensyn i lovens 

formålsparagraf og skriver indstilling til udvalget. 
 Sagen forelægges politisk udvalg, som træffer beslutning.
 Der skrives afgørelse, som offentliggøres med 4 ugers klagefrist. 

Såfremt DN ønsker at få sagen i høring med tilkendegivelse af kommunens 
holdning til sagen, skal det umiddelbart ske efter den politiske behandling.
Hvis sagen på den måde skal sendes 2 gange i høring, og derfor behandles 2 gange 
på udvalg, vil sagsprocessen forlænges betydeligt (op til 3-4 måneder). 

2. sagen er hjemsendt til fornyet behandling. Sagsbehandling i gang.
7 Evt. 
Ref. Lis Jensen – hvor mange vejsyn har der været i år?  Max 1 stk. Vejsyn skal 

begæres.  
Tip kommunen – borgerne hjælper med at holde øje, så forskellige forhold kan 
blive fikset.

8 Møder i 2019 - onsdage
12. juni kl. 17
11. september kl. 17
11. december kl. 17

Ref. Forslag om sommermøde på Heatherhill til juni.

Tekst om DMS uddelt på mødet:

Status for fund af pesticidet DMS (N, N –Dimethylsulfamid) i vandværker i Gribskov Kommune

Der har været en del i nyhederne om fund af pesticidet DMS i grundvandet. Seneste har Frederiksborg 
Amts Avis (11. marts) skrevet om fund af DMS i Nordsjælland, herunder i Gribskov Kommune. 

DMS stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i 
træbeskyttelse. Det blev forbudt som svampe-bekæmpelsesmidlet i 2007. DMS er i sommeren 2018 
kommet på listen over pesticider, som vandværkerne skal teste for.

Status kort fortalt: 

 DMS er konstateret på ledningsnettet fra fem vandværker i Gribskov Kommune
 I fire under grænseværdien; Asserbo, Gilleleje Firhøj, Tisvilde og Vejby
 I Smidstrup Vandværk lige på grænseværdien 
 Der er fundet DMS i fire boringer i Smidstrup, de to af boringerne er pt taget ud af brug, da 

grænseværdien her er overskredet. 
 Der er ikke lukket boringer i GK. 
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 Ikke alle vandværker har undersøgt for DMS endnu. Det skyldes frekvensen for prøvetagning, hvor 
der måske skal analyseres en til to gang årligt på ledningsnettet og dette først sker senere i år. 
Prøver fra boringer sker for de fleste vandværkers vedkomne hvert  3. - 5. år. Da det blev lovpligtigt 
at analysere for DMS i 2018 er der en del vandværker, der endnu ikke har fået analyseret for DMS 
på boringsniveau. De er opfordret til at fremskynde dette, så vi snarest muligt kan få et overblik 
over omfanget af DMS-forurening af grundvandet i Gribskov Kommune. 

Miljø- og Fødevareministeriet har i et notat konkluderet, at drikkevandsgrænsen for DMS er på 60 mg/l for 
voksne og 10 mg/l for børn. Ministeriet vurderer således, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de 
koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver i Gribskov Kommune ikke udgør en 
sundhedsmæssig risiko. Når det er sagt, skal det næves, at vi skal arbejde på, og at vi selvfølgelig arbejde 
på, at sikre at grænseværdier er overholdt her i kommunen. 

Alle analyseresultater fra vandværkerne ligger offentlig tilgængeligt på www.geus.dk 

Administrationen følger udviklingen af fund af pesticider i kommunens vandværker nøje og i tæt 
samarbejde med vandværkerne og analyselaboratorier, som et led i det lovpligtige tilsyn med 
vandværkerne og vandkvaliteten. 

Med venlig hilsen
Christina Larsson
Biolog
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