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Grundejer Kontaktudvalget, herunder 
Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund. 
Landliggersammenslutningen: Flemming Christian 
Denker.   
Gribskov Lokalrådsforening : Jette Haugaard, Pernille 
Lütken

Gribskov Kommune
Plan- og Miljøudvalget: Jesper Behrensdorff
Teknisk Udvalg: Brian Lyck Jørgensen

Lise Vølund, Tycho Hjorth og Inger Fogh

Ordstyrer Jesper Behrensdorff
Referent
Fraværende Carl Bruun, Brian Lyck, Landliggersammenslutningen, 

Gribskov Vest, Elisabeth Harpøth.
John Christensen deltager for sportsfiskerforeningen

Pkt Dagsorden og referat.
1 Tema :

Planudvalget i Gribskov Kommune har vedtaget en spændende  
Helhedsplan for Græsted Stationsområde og Eventplads.
Vi besøger Eventpladsen i Græsted, hvor foreninger og frivillige sammen 
med Gribskov Kommune er i fuld gang med at planlægge for et større 
eventpladsområde på de store markarealer ved Fredbogård mellem 
Græsted og Søborg Kanal.

Vi mødes ved Fredbogård, Holtvej 40, Græsted kl. 16.00.

Første del af mødet går vi en tur og ser eventpladsen, Søborg Kanal og 
Søborg Sø. Tycho Hjort fortæller om planen.
Den sidste del af mødet er afholdes i mødelokalet i den gamle 
stationsbygning.  

Der vil være lidt at spise og drikke og efter mødet vil der være mulighed for 
en kort rundvisning på Græsted Station, der til daglig danner ramme for 
Nordsjællands Veterantogsforening.

Tema: Landskabet og naturen ved eventpladsen i Græsted, – benyttelse og 
beskyttelse?  
Planerne for eventpladsen er formaliseret i en helhedsplan, som Plan- og 
Miljøudvalget netop i dette forår har vedtaget, ’Helhedsplan for Græsted 
Stationsområde og eventplads’. kan ses på hjemmesiden. Søg på titlen.
 
Helhedsplanen berører et samlet område på 40 ha inklusive 



landbrugsejendommen Fredbogård og Græsted Stationsområde.  Området 
indeholder både store landskabelige træk, markante beplantninger og 
vidtstrakte udsigter.  Mod nord og vest ligger bl. a. stationen og flere andre 
bygninger og sporanlæg med forskelligt indhold og karakter. Langs 
vestsiden af arealet løber Gribskovbanen. Midt ned gennem arealet løber 
Holtvej med sin markante trærække. Langs arealets østside løber Søborg 
Landkanal, som er afgrænsningen til det store inddæmmede område, der i 
dag fremstår som opdyrkede markarealer, men som på sigt forventes at 
blive genetableret som sø. 

Tema for mødet er at drøfte eventpladsens samspil med landskabet og 
naturen i området. Eventpladsen vil det meste af tiden ligge hen uden 
aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at området til hverdag har en landskabs- og 
naturkvalitet i sit udtryk, der understøtter det omkringliggende rurale og 
urbane landskab med mulighed for at gå på opdagelse. Spørgsmålet er 
derfor, hvordan eventpladsen kan og skal forbinde Græsted med landskabet
og lokalområdet uden for byen, for eksempel Søborg Sø og Søborg 
Landkanal.

Som bred kreds af interessenter indbydes DGD til at give en umiddelbar 
reaktion på helhedsplanen med fokus på natur og landskab samt 
beskyttelse og benyttelse.

Ref. Tycho Hjort fortalte om projektet og hvad visionen indebærer for de 40 ha, 
som projektet omfatter. Der blev spurgt til koblingen til Søborg Sø og 
udformning af byggerier på området.
Det er et stort areal, med forskellig topografi. Mulig natur ?
Inden næste fase i projektet, skal der udarbejdes en lokalplan og ske 
inddragelse/høring i den sammenhæng.
Mulighed for rekreativt brug af pladsen blev også vendt.

2 Godkendelse af sidste mødereferat -> Notes Link

Ref. Referat godkendt

3 Nyt fra foreningerne:
DN
DOF
Friluftsrådet
Grundejersammenslutningen
Landliggersammenslutningen
Landboforeningen
Lokalrådsforeningen
Naturstyrelsen
Sportsfiskerne
Vandløbslaget

Ref. Lokalrådsforeningen:
Har drøftet høringssvar til nationalparkforslaget - og indgivet svar, der 
omhandler landsbyer som sammenhængskraft.
Stier - og nedlæggelse af rekreative stier ønskes taget op på næste møde i 
DGD - med henblik på at tale om en strategi for håndtering af disse sager.

DN
Der har været mange henvendelser fra medlemmer om sager og politiske 
beslutninger. Særlig omkring lokalplan for Bavne Ager Eng, som vedr. en § 3
sø og mange huse på et område ved Bavneager har givet arbejde.  Ønsker 
at den ny bebyggelsesmulighed syd for Gilleleje kunne blive grønt område i 
stedet.  DN er bekymrede for forskellen mellem vision og virkelighed i 
lokalplanerne. De fine visioner i planerne er ikke til at genkende i de faktiske 
projekter. Planen for det gamle rådhus i Gilleleje har en meget høj 
bebyggelsesprocent - de grønne områder forsvinder. DN har anket sag om 
pyramiden grundet grøn kile.



Jesper; der lyttes til nabohenvendelser.

DOF
Har skrevet høringssvar til nationalparkforslaget. omkring bæredygtigt 
friluftsliv og beskyttelse af natur. Mulighed for Zonering?  DOF ønsker en 
plads i bestyrelsen.
DOF er i dialog med DN om fredningsforslaget for Esrum Sø. DOF ønsker 
ikke søsti hele vejen rundt af hensyn til det spændende fugleliv.

Friluftsrådet.
Har travlt med kommuneplanhøringsvar - afventer Gribskov Kommune. 
Arbejder med kortlægning af, hvor adgang til kysten er spærret for adgang.  
Har også skrevet høringssvar til Nationalpark forslaget - har foreslået at 
skovforeningen træder ud af bestyrelsen og Visit Nordsjælland kommer ind.

Grundejersammenslutningen
Har opmærksomhed på dispensationer fra lokalplanerne. Man ønsker dialog
og inddragelse samt en forretningsgang, der sikrer at det sker. Stier er 
drøftet - trafikstier er vigtige og sikre stier mellem byerne.
Jesper fortalte at vedr. byggesagsbehandling og dispensationer kommer alt 
pt. op politisk - og ofte med besigtigelse .

Naturstyrelsen
Der er kommet mange høringssvar til nationalparkforslaget. De fordeler sig 
overvejende på bestyrelsens sammensætning og arealafgrænsningen. 
Høringssvarene kommer først på høringsportalen, når de forelægges 
forligskredsen. Der forventes indvielse i forsommeren med en stor folkefest -
det bliver taget op i DGD.
Biodiversitet i skov - områder skal udlægges - gerne 2-3 arealer i 
Nordsjælland.

Sportsfiskerne
Har deltaget i el-befiskning på bl.a. Esrum Å  hvor der var mange fisk. Det er
de små render, der producerer meget yngel, særligt Bøgegrøften og Saltrup 
Rende var rigtig fine. Der blev også fundet ørred i Pandehave Å!

Vandløbslauget
Der har været meget vand i år - det har nærmest regnet siden Sct. Hans - 
men kapaciteten i vandløbene har kunnet følge med.
Der er snart gennemgang af vandløbene og man kigger særligt på Ramløse 
Å, nu hvor vandstanden er høj i Arresø.
På baggrund af resultaterne for elbefiskning, er det dejligt at høre, at der 
både er god faunakvalitet i vandløbene samtidig med at 
afvandingsfunktionen fungerer.

4 Nyt fra kommunen:

Ny natura 2000 afgrænsning 
Miljøstyrelsen har foreslået en ny Natura 2000-afgrænsning. Forslaget er 
sendt i offentlig høring med høringsfrist d. 3. jan. 2018, alle kan komme med 
høringssvar.

Overordnet set foreslås det, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-
areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Dette areal 
består primært af landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder. Det
foreslås også at de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 
5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne. 

For Gribskov Kommune har Miljøstyrelsen foreslået at der udtages ca 93 ha 
som fordeler sig som følger:

· Tibirke Kirke, kirkegård og p-plads: 2,5 ha



· Gilbjerghoved, Dansk Folkeferies feriehuse: 3,2 ha
· Landbrugsjorde ved Rusland: 24 ha
· Landbrugsjorde ved Harager Hegn: 50 ha
· Landbrugsjord ved Hovgårdspynt: 13 ha 

Styrelsen har ikke foreslået arealer til udvidelse af Natura 2000 indenfor 
Gribskov Kommune.

Miljøstyrelsen har sendt høringsbrev til alle med CVR-nr. 
Der er ikke § 3 arealer omfattet af de arealer, der er foreslået udtaget af 
Natura 2000.

Høringsmateriale, ny udpegning mv kan ses her:
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-
omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/

Der kan afgives høringssvar her: https://fugle-habitat-
2017.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx
 
Grønt Danmarkskort og Naturråd
Halsnæs er udnævnt til sekretærkommune. Deadline for at oprette naturråd 
er den 15. januar 2018 og naturrådene skal afslutte deres arbejde senest 
den 15. juli 2018. Der kommer mere information om tilmelding til Naturrådet 
på hjemmesiden snarest og DGD orienteres på næste møde. 

Stiplan
Arbejdet startede i 2016 med en offentlig idéfase, hvor der blev 
indsamlet forslag til stier. Det hele blev samlet i Stiplan Gribskov 
Kommune 2016, som blev vedtaget af TEK som vidensgrundlag. På den
baggrund har TEK efterfølgende arbejdet videre med nogle konkrete 
forslag til indsatser, som kan rummes i det nuværende budget. De 
konkrete forslag til indsatser er beskrevet på 15 faktaark. 3 indsatser er 
allerede besluttet. Inden man træffer beslutning om de næste indsatser 
inviteres borgerne til at komme med deres kommentarer. 

Borgerne var med i idé-fasen og vi synes det er naturligt at borgerne 
inviteres til at komme med deres kommentarer til de konkrete indsatser  
samt prioriteringen heraf. Der vil også være mulighed for at tilføje forslag
til nye indsatser (helst som nye faktaark).

Invitation hertil vil komme på Facebook, hjemmeside og i Ugeposten.
Her lægger vi de 12 forslag som er beskrevet med ’faktaark’ 

Invasive arter 
Gribskov Kommune har i sin 10-årige eksistens kørt en aktiv indsats 
omkring bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. I et vist omfang er rynket 
rose også blevet bekæmpet på kommunale arealer, men der har ikke 
været nogen kampagne i forhold til private lodsejere. Der har ikke været 
nogen systematisk indsats overfor andre invasive arter.

Gyldenris, gyvel, japansk-/kæmpe pileurt m.fl. findes desværre 
hyppigere og hyppigere i kommunen. Der er ikke lovgivet om disse arter,
og kommunen har ikke ressourcer til at iværksætte en systematisk 
indsats. Ofte kræver en bekæmpelse også "blot" mange hænder/en 
tidlig indsats. Derfor kunne det være fantastisk med lokale grupper, som 
ville påtage sig bekæmpelsen i konkret område eller som ville stille sig til
rådighed ved særlige arrangementer. Eksempelvis kan gyvel bekæmpes
effektivt ved optrækning. Men det kræver mange hænder, og det skal 
gøres når planterne er unge.

Nationalpark - status
   Frist for høringssvar til forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland 



udløb 23. oktober. Nu afventes beslutning om oprettelse af Nationalpark 
kongernes Nordsjælland inden bekendtgørelsen kan underskrives.
Følg evt. med på høringsportalen:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60751

Ref.  -
5 Søborg Sø - status og muligheder
Ref.  Projekt Søborg Sø varetages af Naturstyrelsen med Ida Dahl som 

projektleder, efter projektet kom med på regeringsgrundlaget. Miljøstyrelsen 
har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. 
Projektet kom ikke som forventet på finansloven i år - men forhåbentlig til 
næste år.

6 Deltagelse i DGD 2018 (grundejerkontaktudvalget )
Grundejerforbundet stiller repræsentanter i lige år og 
Landliggersammenslutningen i ulige år. (sommerhusejerne) 

Ref. Administrationen kontakter Grundejerforbundet og Landligger 
sammenslutningen.

7 Mødedatoer 2018:
8. februar, 3. maj, 6. september, 6. december - alle dage 16 - 18.

Ref.
8 Evt.
Ref.
9 Næste møde:

Stier - og nedlæggelse af rekreative stier ønskes taget op på næste møde i 
DGD - med henblik på at tale om en strategi for håndtering af disse sager.

Ref.
10
Ref.

 


