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Det Grønne Dialogforum den 11.12.2018

Deltagere Deltagere:
Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen.
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard., supll. Annemette Højgaard
Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård.
Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard.
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: Steen Gyldendal-Melberg
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
Adm. Lise Vølund, Kristina Moos Bylov og Inger Fogh.

Referent Inger Fogh
Fraværende Pernille Søndergaard, Linda Bruhn Jørgensen (Jens Prom deltog i stedet)

Jens Bjerregaard (Ida Dahl Nielsen deltog i stedet)
Ejvind Hartmund (John Christensen deltog)

Punkt Dagsorden og referat
1 Godkendelse af referat
Ref.
2 Nyt fra foreningerne

- Søborg Sø – status
- Nationalpark Kongernes Nordsjælland – status
- Tisvilde Hegn i Naturkanon

Ref. Ida fortalte om Søborg Sø projektet, der er nået en ny fase, hvor jordfordelingen 
er gået i gang.
Pr. 1. december var styrelsen ejer af 210 ha og der er nu 60 lodsejere på søen.
De erhvervede arealer ligger blandt andet rundt om Søborg Slotsruin i den 
nordlige ende af søen. Ruinen vil, når Søborg Sø er genskabt, blive mere 
iøjnefaldende i landskabet og med et mere oprindeligt udtryk med vand på tre 
sider.
Der regnes med lidt højere vandstand end i det oprindelige projekt.
Følgegruppe vil blive etableret første halvdel af 2019.
Følg med på https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-
soe/

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
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Ida fortalte også om Biodiversitetsskov, 3000 ha på vej i Gribskov.
Se mere her https://nst.dk/media/246285/nsj_gribskov_faktaark.pdf

Sportsfiskerne: meget lidt vand i åerne – ørrederne er ikke gået op for at gyde 
endnu.

Grf. øst: generalforsamling med udvalgsformænd, sommerhusejerne vil gerne 
deltage i udvikling af Gribskov Kommune. Optaget af kystsikring – hvem skal 
betale. 

DN: er optaget af kommunens sager – spørger til jordflytningssag, hvor man 
mangler svar. Administrationen undersøger. DN har generelt mange sager. 
Indstiller kandidat til nationalparkrådet.

Friluftsrådet: vil indstille en kandidat til nationalparkrådet. Der er afsat 4x15 
millioner kr. til støtte til de ældre, der skal ud og opleve naturen. Og også i forhold 
til vand - ”vild med vand”.
Struktur ændring på vej i organisationen.

DOF: Lokalafdeling Nordsjælland har fået testamenteret 4,2 millioner kr.  til fugle 
nord for København, heraf 2,6 mil. til fugleværnsfonden til opkøb og etablering af 
fuglereservat i Nordsjælland.
Caretaker gruppen arbejder med registrering af fugle på Søborg Sø – status før og 
efter naturgenopretningsprojektets etablering.
Carsten viste en fin præsentation af fugle i Gribskov – fokusarterne.

Lokalforeningsrådet: Indstiller også kandidater til Nationalpark-rådet for 
lokalsamfundene. 
Optagede af Byrådets tanker om samskabelse. Har foreslået en workshop – 
mangler svar fra formand for kommunens samskabelses udvalg.

Vandløbslaget: Vandløb mangler vand, men der har ikke været øget tilgroning, 
som frygtet. Vandsyn med kommunen i sidste uge var positivt. Kronvildt passerer 
nogen steder og tramper meget – der bliver holdt øje med dette.
Skal se vandhandleplanerne igennem, som er kommet retur fra Miljø- og 
Fødevareministeriet. 
- Følger med i reguleringssagen på Tinkerup å.

Landboforeningen: Der er positiv holdning til Søborg Sø hos lodsejerne – 
frivillighed er et godt bærende koncept.
Anbefaler også at frivillighed bliver bærende i projekter under naturråd og 
vandråd.

Grundejersammenslutningen:  afventer møde om samarbejde med Pernille 
Søndergaard, som der er bedt om – mangler at få f.eks. stiplan i høring.
Michael fortalte om byrådets initiativ til åbne møder i lokalsamfundene – uden 
dagsorden – om de ting der interesserer de forskellige lokalsamfund.

https://nst.dk/media/246285/nsj_gribskov_faktaark.pdf
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Der bliver spurgt til om der er referat fra møderne i lokalsamfundene – eller andre 
måder, hvor man kan se og få inspiration af, hvad der bliver talt om på møderne?
Det er der ikke – alt foregår på stedet – for dem der er mødt op.

Michael fortalte om § 17 stk. 4 udvalget om strategi og samskabelse.  Der er fokus 
på færre politiker og strategier– mere entydighed og samarbejde med inspiration 
fra Græsted.
Ny kommunal struktur er på vej. Der arbejdes også i denne med processer og 
sagsgange.

Nationalpark: Proces med nedsættelse af nationalparkråd i gang. Indkaldelse af 
ideer til handleplanen sker i foråret 2019.

3 Nyt fra kommunen
- Grøn Uge 2019

Udvikling, By og Land besluttede den 19. november at Grøn Uge 2019 ligger fra 
den 20-29. maj og Grøn Lørdag den 1. juni på Gilleleje Havn. Målgruppen for Grøn 
Uge er børnehaver og Grøn Lørdag familier. 

- Friluftsguiden
Gribskov Kommune er med i Friluftsguiden og der arbejdes på at data/oplysninger 
fra UdiNaturen kan vises på Friluftsguiden uafhængig af ejerforhold og 
kommunegrænser. Allerede indtastede data er ved at blive ajourført og det 
forventes, at portalen bliver Gribskov Kommunens ”vindue” udadtil i forhold til 
friluftsliv, kultur og turisme. 

- Fredning af Keldsø-området
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 1. oktober 2018 truffet afgørelse i 
sagen, som nu behandles af Miljø- og fødevareklage pga. erstatningsstørrelse og 
klager.

- Fredning af Esrum søs omgivelser
Forslag til fredning af Esrum Søs omgivelser af den 7. september 2018 har været i 
budgethøring. Senest har Fredningsnævnet anmodet om bemærkninger til 
afgrænsning af den miljørapport (VVM) der skal foretages. 

- Vandområdeplaner
På baggrund af bl.a. vandrådenes arbejde i 2017 har Miljø- og Fødevareministeriet 
sendt ændringer af bilag 1-4 til bekendtgørelse nr. 1521 af 15. december 2017 om 
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bekendtgørelse nr. 1522 af 15. 
december 2017 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster i offentlig høring.
 
Høringsbrev og øvrigt høringsmateriale kan findes 
her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62545
Høringsfristen er d. 25. januar 2019.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62545
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Arbejdet med at få lavet forundersøgelser i forhold til indsatsplanen er så småt 
ved at blive iværksat. Arbejdet med vandområdeplanerne er en ”skal-opgave” for 
kommunerne og 100 % finansieret af Staten.

- Vandløb
Fiskeundersøgelser er i år foretaget i Pøle Å-systemet og Ramløse Å. Det blev til i 
alt 14 stationer.
Å-systemet er overordentligt rigt på fiskearter. Vi fandt 10 forskellige. Men der er 
desværre ikke målopfyldelse nogen steder, hverken i strækninger med 
ørredpotentiale (DFFVø) eller vandløb med ringe fald og mange arter (DFFVa). 
Der er store perspektiver for en naturligt reproducerende bækørredbestand i 
særligt Tinghuse Å og Ammendrup Å.

- Planstrategiproces

- Samskabelse - Hvordan kan frivillige foreninger og kommuner sammen 
udvikle nye løsninger, som gavner brugere og borgere?

- Kortlægning af kvælstoffølsom natur
Besigtigelser af udvalgte beskyttede naturarealer, der var en del af Fødevare- og 
landbrugspakken fra 2015 er overstået. 18 arealer nær kommunens største 
landbrug er besøgt, og data fra besigtigelserne er tastet ind i Naturdatabasen 
under Danmarks Miljøportal, og er dermed offentligt tilgængelige.

Ref. Vedr. samskabelse. Der er allerede mange gode samskabelses projekter i gang. 
Regnvandsseparering i Annisse f.eks. i samarbejde med lokalrådet og Gribvand.
Forslag om opsamling af erfaringer fra samskabelsesprojekter – gerne katalog på 
nettet med kort beskrivelse og kontakt til ”vil du vide mere?”

4 "Hvordan samarbejder kommunen f.eks. med de private lodsejere om 
planlægningen og udmøntningen af naturplejen"/ forslag fra Jette Haugaard.

Ref. Lise fortalte om kommunens indsatser på området. Pernille L. efterspurgte 
mulighed for samskabelse med kommunen ”lodsejer varetagelse af naturpleje i 
fredninger” f.eks. Forslag om temamøde om dette med brainstorm.

5 Status – Nordkystens Fremtid/ orientering ved Kristina
- Råstofefterforskning
- Miljøkonsekvensvurdering
- Tidsplan

Ref. Kristina orienterede om status for projektet.  PP-præsentation lægges på referat 
på hjemmesiden

6 Evt.
Ref. Deltagelse i DGD 2019 (grundejerkontaktudvalget )

Grundejerforbundet stiller repræsentanter i lige år og
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Landliggersammenslutningen i ulige år. (sommerhusejerne)
7 Møder i 2019
Ref. Fastsættes når en nærmere plan for de politiske møder i 2019 foreligger.
8
Ref.


