
Det Grønne Dialogforum 11.12.2019 
 

Deltagere Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen. 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard 

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). 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund. 

Landliggersammenslutningen: Kirsten Eva Jessen, suppl. Inge-Lise Knuthsen 

Lokalforeningsrådet: Jette Haugaard og Pernille Lütken. 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Udvikling By og Land: Pernille Søndergaard, Brian Lyck, Bent 
Hansen 

Adm. Lise Vølund, Inger Fogh, Lise Holm 

Referent  

Fraværende Helge Muhle i stedet deltager Leni Nielsen og Mik Tobiasen fra DN 
stigruppe 

Kirsten Eva Jessen i stedet deltager Inge-Lise Knuthsen, 

Henni Green deltog i stedet for Jette Haugaard 

 

Punkt  Dagsorden og referat 
1 Hele Udvalget Udvikling, By og Land har fremover mulighed for at deltage 

på møde i det grønne dialogforum. 

Godkendelse af referat 



Tema møde om rekreative stier – lovgivning og muligheder. Jf. ønske på 
sidste møde. 

Ref. Landliggersammenslutningen ophørt.  Øst og Vest vil fra den 1. januar 2020 
være sammenlagt i Gribskov Landligger Forbund. 

Kirsten Eva Jessen er fremover Landligger Forbundets deltager i Det Grønne 
Dialogforum med Inge-Lise Knuthsen, backup. Inge-Lise Knuthsen deltager 
på mødet den 11. december. 

Michael Andreasen desuden suppleant for Enok Vestergaard på dette 
møde. 

Fra Udvikling, By og Land deltog Pernille Søndergaard, Bent Hansen, Allan 
Nielsen, Knud Antonsen, Bo Jul Nielsen 

2 Tema møde om rekreative stier – lovgivning og muligheder. Jf. ønske på 
sidste møde 

Ref. Lises PP er vedlagt referatet. Maglehøjene er et fint eksempel på 
samskabelse til glæde for mange. https://www.gribskov.dk/borger/natur-
miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/fredning-og-
naturbeskyttelse/maglehoeje-gravhoeje/.  

Boris nævnte Luftwaffe kortene, hvor gamle stier kan ses  
http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/.   

Stiregisteret og status herfor efterlyses.  

Inger Lise efterlyste indsats for at kunne gå langs stranden/adgang til 
stranden - langs hele kyststrækningen i kommunen.   

Knud spurgte til fællesskab om drift af stier. Det er der interesse for, og det 
er sat i værk flere steder f.eks. i forbindelse med kløverstierne. 

3 Nyt fra foreningerne, NST og kommunen 

• Søborg Sø /NST   
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeb
org-soe/ 

• Nationalpark – status/ best. medlemmer 
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/ 
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• Dansk Ornitologisk Forening:  
Carsten viser en PowerPoint om nogle af de mest interessante ynglefugle 
i Gribskov sommeren 2019. 

Carsten vidste yngleopgørelse for 2 rovfugle arter og 4 spættearter i 
Gribskov.  

Havørnen: Der er 80 ynglende par i Dk og der kom 130 unger på vingerne 
i 2019. Et havørne par holder til ved Eskehoved i Esrum Sø og i 
forbindelse med Esrum Sø stien, anbefaler DOF at den planlagte tracé 
trækkes længere væk ift. forstyrrelse.  

Rød glente: Der er 5-7 par i Nordsjælland, hvor de 3 par yngler i Gribskov 
i 2019. Den rede der har været brugt mest, ligger i den nordlige del af 
Gribskov og er 11 år gammel.  

Flagspætte: den blev der ikke talt meget om.  

Sortspætte: Er en stor spætte på 45 cm, med kraftigt næb. Spættens 
tilstedeværelse røbes af store træspåner på jorden. Dødt ved er 
essentielt for fødesøgning. 11-12 par ynglede i Gribskov i 2019. 

Lille flagspætte: Meget lille spætte på 10 cm. Den lever i fugtige 
skovområder med dødt ved. Ynglebestanden er faldende og der var 10-
11 par ynglede i Gribskov i 2019. 

Vendehals: Kan vride halsen og hoved så den ligner en slange, det bruger 
den som forsvar mod rovdyr. Vendehalsen har for første gang ynglet i 
Gribskov i 2019 – 2 par fik 5-7 unger på vingerne. Den har ikke et kraftigt 
næb, så den er afhængig af andre spætters spættehuller.  

Lokalafdeling Nordsjælland fik i 2018 testamenteret 4,2 millioner kr.,  
heraf 2,5 mil. til Fugleværnsfonden som har købt 15 ha. urørt skov i 
Rusland, ved Petersborgvej. Der bliver holdt indvielse den 26. april.  
 

• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland:  
Friluftsrådet har afgivet høringssvar til kommunens Naturindsats 2016-
2023 og Nationalparkplanen.  
Vil afgive høringssvar til regeringen vedr. en indsats for børn og unges 
kendskab til biodiversitet. I den forbindelse vil Grøn Uge/Lørdag blive 
nævnt, som et godt initiativ.  
Det første pilotprojekt vedr. strukturændringer i Friluftsrådet ift. en 
demokratisk fordeling af stemmer i de enkelte foreninger er afsluttet.  
 

• Naturstyrelsen, Nordsjælland:  
 



• Nordsjællands Landboforening:   
Landboforeningen er engagerede i Søborg Sø, Nationalparken og er 
repræsenteret i begge vandråd ift. vandrådsarbejdet. 
Har holdt møde med borgmesteren bl.a. i forhold til den udfordring vi 
står overfor med øgede vandmængder. 
 

• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov:   
DN, Gribskov har afgivet høringssvar til nationalparkplanen og 
Naturindsats 2016-2023. Sidstnævnte høringssvar kan ses på DN, 
Gribskov hjemmeside. 
https://gribskov.dn.dk/nyheder/arkiv/naturindsatsplan-2020-2023-
gribskov-kommune/ 
DN opfordrer endnu engang til at Gribskov Kommune tilmelder sig ”giftfri 
kommune” og henviser til Rudersdal Kommune, som eksempel.  
DN, Gribskov har med glæde noteret sig at GK har besluttet at der skal 
udarbejdes en naturpolitik, her vil man gerne bidrage.  
 

• Gribskov Vandløbslaug:  
Vandløbslauget opfordrer til at øgede vandmængder tænkes ind i 
vandløbsregulativerne i fremtiden. Et projekt på Maglemose Å, hvor 
brinker er lagt lidt ned i samarbejde mellem lodsejere og kommune, gives 
som eksempel på et projekt, som er en win/win for både afvanding og 
vandløbsbiologi, da afvandingen er forbedret og der blev fanget et 
rekordstort antal ørred på strækningen ved elbefiskningen i 2019.  
Vandløbslauget er repræsenteret i begge vandråd ift. vandrådsarbejdet. 
 

• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening:   
 

• Grundejersammenslutningen:  
Grundejersammenslutningen har deltaget på møde vedr. affaldsplanen 
og syntes godt om, hvis det er tanken at affald skal sorteres så tæt på 
husstanden som muligt.  
Mener at der mangler en stiplan og opfordrer til at der etableres et 
temaudvalg, som behandler stiplanen, og Grundejersammenslutningen 
vil gerne deltage.  
 

• Landliggerforbundet:   
Har interesser på mange forskellige områder. Er glade for at blive 
orienteret i det grønne dialogforum 

https://gribskov.dn.dk/nyheder/arkiv/naturindsatsplan-2020-2023-gribskov-kommune/
https://gribskov.dn.dk/nyheder/arkiv/naturindsatsplan-2020-2023-gribskov-kommune/


 
• Gribskov Lokalrådsforening:   

Lokalforeningsrådet har haft besøg af Peter Plant, og har samskabelse på 
dagsordenen. Efterlyser en bottom up proces, med udgangspunkt i 
konkrete projekter, som er egnede til samskabelse. I sager for udvalgene 
opfordres politikerne til at se nærmere på, om det er en sag, som kunne 
danne grundlag for samskabelse.  

• Planstrategi - / Bæredygtighedsstrategi 

Planstrategi og Bæredygtighedsstrategi behandles på byrådsmødet d. 10. 
december. Planstrategien angiver hvilke temaer, der vil blive afklaret 
nærmere i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. Da der er 
behov for dialog i forbindelse med afklaring af de konkrete ændringer, 
lægger planstrategien alene de overordnede rammer for hvilke opgaver, 
der igangsættes, og det endelig indhold afklares i forbindelse med 
udarbejdelse af kommuneplanens indhold.  

Planstrategien er inddelt i overordnede temaer:  

• Kommunens rolle i regionen og Infrastruktur 
• Natur, Kyst og Kulturarv 
• Byudvikling og Bosætning 
• Erhvervsudvikling 
 

For hvert tema indledes med en kort karakteristik af karakter, tendenser og 
potentialer, samt Byrådets mål. Derefter gennemgås konkrete perspektiver 
og delemner, der vil blive arbejdet med i forbindelse med 
kommuneplanrevisionen. For hvert tema er det angivet hvordan det 
relaterer sig til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Bæredygtighedsstrategien er en opdatering af Bæredygtighedsstrategi 
2016, med fokus på konkrete eksempler på hvordan kommunen arbejder 
med en bæredygtig tilgang til kommunens udvikling.  

• https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-
og-referater/?agendaId=433597#267 

• https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-
og-referater/?agendaId=433597#268 

 

• Etablering af Vandråd 
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Gribskov Kommune har ben i to hovedvandoplande, 2.2 Isefjord og Roskilde 
Fjord og 2.3 Øresund. Arbejdet med indsatsprogrammet for næste 
vandområdeplan (2021-2027) og forslag til supplerende 
vandløbsforanstaltninger skal indstilles til Miljøstyrelsen af landets 
kommuner til september 2020. Kommunerne skal i den forbindelse 
nedsætte vandråd, som skal fungere som rådgivere for kommunerne. 
Vandrådene sammensættes af repræsentanter fra erhvervsforeninger, 
friluftsområdet og grønne organisationer med lige fordeling af de 
forskellige interesseområder. Vandrådsarbejdet faciliteres af en 
sekretariatskommune der vælges blandt oplandskommunerne. Gribskov 
Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund og 
Egedal Kommune er valgt for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde 
Fjord. 

 
• Grøn Uge 2020  

Udvalget for Udvikling, By og Land besluttede at der skal afholdes Grøn Uge 
og Grøn Lørdag i 2020.  Grøn Uge løber af stablen fra 4-15. maj og Grøn 
Lørdag afholdes den 16. maj på Gilleleje Havn. Udvalget besluttede også, at 
der skal arbejdes for at målrette Grøn Uge til både børnehave og 
indskolingen i 2021.  

Ros til det politiske, for at beslutte, at Grøn Uge/Grøn Lørdag fortsætter. 

• Fredning Esrum sø  

Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse i Gribskov Kommune, hvor 
arealer ved Esrum Kloster og Møllegård samt arealer, hvor der er foreslået 
offentlig sti blev besigtiget.  

Der har været høringsfrist den 1. december 2019 og Udvalget for Udvikling, 
By og Land har behandlet kommunens høringssvar. Samme frist var 
gældende for bemærkninger til miljøvurderingen af fredningsforslaget.  

• Naturindsats 2016-2023  

Naturindsatsen har været i 6 ugers høring og vi har modtaget godt 20 
høringssvar fra både borgere og grønne foreninger. Høringssvarene handler 
f.eks. om:  

• Naturvenlig drift af grøftekanter 
• Giftfri kommune 
• Friluftsliv og turisme ved Arresø – Danmarks største sø 
• Mere natur i bolig- og sommerhusområder 
• Fuglekasser på kommunale arealer og bygninger 



Alle forslag bliver samlet i en hvidbog, som præsenteres for Udvikling, By og 
Land i starten af 2020. På den baggrund beslutter udvalget, hvilke forslag 
der skal arbejdes videre med. Forslag, som udføres i samarbejde mellem 
lodsejere, foreninger og kommunen prioriteres. 

4 Nordkystens fremtid, status/ Lise Holm  

Ref. Lises pp. oplæg er vedlagt referatet. 

5 Evt. og næste møde. 

Møder 2020, 11. marts, 10. juni, 9. september, 9. december, alle møder kl. 
17 – 19. 

Ref. https://www.undervaerker.dk/   

er en mulighed for at søge støtte til et projekt med lokal opbakning – frist 27. 
marts 2020. 
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