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Det Grønne Dialogforum
Dagsorden for møde den 8. februar 2018

Mødeforum Deltagere:
Dansk Ornitologisk Forening: Carsten 
Jørgensen.
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris 
Damsgaard.
Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens 
Bjerregård.
Nordsjællands Landboforening: Carl 
Bruun.
Danmarks Naturfredningsforening, 
Gribskov: Linda
Bruhn Jørgensen, Gudmund Nielsen og 
Helge Muhle
Larsen.
Gribskov Vandløbslaug: Michael 
Andreasen.
Helsinge og Omegns 
Sportsfiskerforening: Ejvind
Hartmund (suppl. John Christensen).
Grundejer Kontaktudvalget, herunder
Grundejersammenslutningen: Bjarne 
Frølund.
Grundejerforbundet: Lis Jensen
Gribskov Lokalrådsforening: Jette 
Haugaard og Pernille
Lütken.
Gribskov Kommune:
Udvalg for Udvikling By og Land: Pernille 
Søndergaard.
Udvalg for Miljø, Klima og Kyst: Michael 
Hemming Nielsen og Allan Nielsen.
Adm. Lise Vølund, Hans Lassen og Inger 
Fogh.

Ordstyrer Pernille Søndergaard

Sag: 01.00.00-G00-1-18
Inger Tommerup Fogh
Center for Teknik og Miljø
Natur og Vand

16. februar 2018
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Referent Inger Fogh

Fraværende Boris Damsgaard og Pernille Lütken

1 Præsentationsrunde
Velkommen til nye udvalgsformænd og nyt medlem fra 
Grundejerforbundet.

Ref. Præsentation af deltagerne. Fra byrådet deltog udover Pernille 
Søndergaard og Michael Hemming Nielsen desuden Allan Nielsen, der 
er medlem i begge udvalg.
Pernille og Michael skitserede ansvarsområder for udvalgene. Der er 
særligt fokus på klima og bæredygtighed.  Michael efterlyser en 
repræsentant for de økologiske landmænd i DGD.
De forskellige foreninger fortalte om særlige fokusområder og 
samarbejdsflader med kommunen.

2 Godkendelse af mødereferat
Godkendt

3 Nyt fra foreningerne

DN
Affaldsindsamlingen -
Hvilken rolle ønsker kommunen at spille der?

DOF
 Atlas III
 Boligbirding
 De 55 tårnfalkekasser i kommunen

Friluftsrådet

Grundejersammenslutningen

Landliggersammenslutningen

Landboforeningen

Lokalrådsforeningen

Naturstyrelsen

Sportsfiskerne

Vandløbslaget

Ref. DN
Affaldsdag d. 22. april - i samarbejde med Gribskov Kommune. 
Politikkerne opfordres til at stille op igen i år. Pernille tager 
opfordringen med tilbage til kollegerne i Byrådet. 
Sommerfugle projekt – der er udloddet 100.000 kr. DN er i gang i 
samarbejde med Gribskov Kommune.
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Natura 2000 og de nye afgrænsninger - DN har afgivet høringssvar 
med bekymring vedr. udtagning af arealer tæt på nyetablerede søer 
for LIFEmidler og har foreslået Heatherhill inddraget.
DN arbejder med grønt danmarkskort.
Ønsker velkommen til det nye Byråd og glæder sig over intentioner 
om at lytte til borgerne.

DOF
Atlas 3 – kortlægning af ynglefugle er ved at være klar. 
Kvadratansvarlige har indrapporteret. Glæder sig til at formidle 
resultatet.
Boligbirding fra 1. maj – 1. september. Medlemmer indrapporter fra 
parcellen – der bliver set mange fugle.
Indgivet høringssvar til Natura 2000 udtagninger og deltager i 
Naturrådet. 
Tårnfalkekasserne – har været overvåget. Fremover vil Carsten 
overvåge alle 55 sammen med Johannes Bang.

Grundejersammenslutning 
Glæder sig meget over tilkendegivelser omkring borgerinddragelse. 
Er optagede af ny procedure for byggesagsbehandling, evaluering af 
storskraldsordning, ny stiplan, bekendtgørelse om P-regler, hastighed 
på Strandvejen og indsatsplan for oversvømmelser.

Landboforening
Har afgivet høringssvar vedr. Natura2000 udpegninger.
Arbejder i Naturrådet med Grønt Danmarkskort, der er meget 
tidspresset.

Lokalforeningsrådet
Glæder sig til, at der bliver lagt mærke til landsbyerne – der skaber 
sammenhængskraft.
Annisse har regnvandssepareret et helt lokalsamfund – det vil man 
gerne fortælle om, så andre kan blive inspirerede.

Naturstyrelsen
Søborg Sø projektet er i fuld gang (efterfølgende er der kommet 
pressemeddelelse om, at Ministeren har fundet penge til projektet). 
Salget af Rågeleje Camping vil blive en del af finansieringen.

Der bliver udlagt meget biodiversitetskov (urørt skov og anden 
biodiversitetsskov) i Nordsjælland, fint til at understøtte natur i 
Nationalparken. Tisvilde Hegn, Gribskov, Teglstrup Hegn, Hellebæk 
mm. – i de tre kerneområder. Der skal være forvaltningsplaner for de 
forskellige områder.

Bioblitz den 19 – 20 juni ved Mårumhus.

Sportsfiskerne
Har registreret at der er fin opgang i åerne af havørred. Det er 
betingelsen for at der er fisk i havet.  
Er opmærksomme på råstofindvinding i Øresund.
Opfordrer Gribskov Kommune til at holde fast i Fishing Zealand. 
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Halsnæs og Helsingør har valgt at gå ud.
Har sammen med Jægerforbundet søsat undervisningsprogrammet – 
”naturligvis” – desværre ikke i gang i GK skoler endnu. 

Vandløbslaget
Mange steder har laget fælles interesser med sportsfiskerne, kigger på 
nye vandløbsmåder, dobbeltprofiler mm.
Har lagt meget arbejde i Vandrådet. Opmålt vandløb sammen med 
kommunen i januar. 
Regulativet for Ramløse Å er vedtaget til alles tilfredshed.

4 Nyt fra kommunen

 Naturråd – Grønt Danmarkskort
Naturrådet er nedsat og har holdt første møde. Halsnæs Kommune er 
sekretariatskommune og på deres hjemmeside findes en oversigt over 
Naturrådets medlemmer, dagsordenspunkter og referater samt 
diverse oplysning og relevante links: 
https://www.halsnaes.dk/Borger/Natur/Lokale%20Naturraad.aspx

 Vandrådsarbejdet
Vandrådsarbejdet er afsluttet. Kommunalbestyrelsen har taget stilling 
til vandrådets indstillinger, og udtalelser fra vandrådets 
repræsentanter er sendt videre til Miljøstyrelsen.

Endelig stilling til indholdet af Vandområdeplan 2 tages af 
Miljøstyrelsen, og forventes besluttet ultimo 2018.

 Naturindsats på vej 
Administrationen er startet på en opfølgning af Naturindsats 2012-
2016, som beskriver hvilke tiltag der er udført i 2014-2017 og hvilke 
der planlægges i 2018-2020. DGD kan forvente at blive informeret på 
et senere tidspunkt. 

 Grøn Uge 2018
Grøn Uge 2018 løber af stablen fra 22. maj til 1 juni. Grøn Lørdag 
ligger i år den 2. juni. Vi har fået mange positive tilkendegivelser 
allerede og det tegner rigtig godt. Der er infomøde den 21. februar. 

 Søborg Sø – status
I november 2016 blev naturgenopretning af Søborg Sø en del af 
regeringsgrundlaget.
Ministeren har den 6. december 2017 holdt møde med pumpelagets 
bestyrelse og der er efterfølgende udsendt pressemeddelelse den 21. 
december 2017  http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-
vil-genoprette-toerlagt-soe-i-nordsjaelland/. Her står bla.

” Vægt på lokal inddragelse
Det store genopretningsprojekt vil ske med høj grad af inddragelse af 
lodsejere og lokalområdet. Som startskud bliver der afholdt et 
borgermøde i starten af det nye år, hvor der bl.a. vil blive informeret 

https://www.halsnaes.dk/Borger/Natur/Lokale%20Naturraad.aspx
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-genoprette-toerlagt-soe-i-nordsjaelland/
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-genoprette-toerlagt-soe-i-nordsjaelland/
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om den VVM-undersøgelse, der skal sættes i gang. VVM-
undersøgelsen skal redegøre for, hvordan projektet vil påvirke 
miljøet.”

Naturstyrelsen Nordsjælland har fået opgaven vedr. etablering af 
søen. Miljøstyrelsen udarbejder miljøkonsekvensrapport (VVM).

Der afholdes borgermøde den 6. marts kl 19 – 21 i Søborg 
Forsamlingshus for alle interesserede.
Borgermødet annonceret i lokalpressen og invitation sendes ud til de 
direkte berørte, der også får ideoplægget tilsendt.

 Nationalpark – status
Ministeren har udpeget Carl Bruun til formand for bestyrelsen i 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Bekendtgørelse for nationalparken kan nu findes på retsinfo.

Indvielse forventes forår 2018.

 Samskabelse på dagsordenen

5 Stier i Gribskov Kommune
Gribskov Lokalforeningsråd har ønsket, at få besvaret nedenstående 
tre spørgsmål.

1. Hvordan går det med stiplanen, som har været i høring?

2. Kommunen har flere gange lovet at etablere en procedure for 
sagsbehandlingen ved anmeldelser om stier, der forsøges
nedlagt. Hvor langt er kommunen kommet med at lave en fast 
procedure for håndtering af den type sager?

3. Hvordan går det med stien i Ruslandsfredningen?

Ref.
Stiplanen tager udgangspunkt i en ideperiode, hvor 800 borgere 
deltog og tegnede ønsker til stier ind på kort. Det blev et meget 
kostbart forslag og er senere reduceret til et idekatalog med 15 
forslag, der blev forelagt udvalget i november 2017. Det var udvalgets 
ønske, at forslagene blev sendt i ny offentlig høring, med henblik på 
prioritering af forslagene. Processen for dette behandles på Udvalg for 
Udvikling, By og Land på møde til marts.

Gribskov Kommune har bevilget 289.000,- svarende til Friluftsrådets 
bevilling til Pilgrimsruten/Tisvilderuten – en 100 km lang Rute i forløb 
fra Esrum Kloster til St. Helene Kilde. Bevillingen omhandler særlig 
formidling af ruten, støttepunkter, kultur, natur osv.
Carl Bruun efterlyser opmærksomhed på farlige cykelstier, hvor 
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turister og familier på udflugt cykler f.eks. er Frederiksværkvej farlig.
Henstilling til Pernille fra DGD om at være opmærksom på at 
cykelstier er vigtige ved nye områder til by-udlæg.

Slideshow vist på mødet er vedlagt som bilag.

6 DN ønsker følgende punkter på dagsordenen:

 Bavneager Eng.

 Landzonesager i bynære områder, som måske ved 
kommuneplanen burde overføres til byzone.

 Orientering om status for arbejdet med kommuneplanen.

Re.  Bavneager Eng er der ikke taget politisk stilling til endnu.

 Landzonesager i bynære områder, som måske ved 
kommuneplanen burde overføres til byzone, vil indgå i 
den kommende kommuneplanlægning.

 Byrådet tager stilling til procesplan for arbejdet med 
Kommuneplan 2018 på møder i UBL 19. februar, ØU 5. 
marts og BY 12 marts. DN beder om dialog med 
administrationen i forbindelse med 
kommuneplanarbejdet.

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

8 Evt.


