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Pkt Dagsorden og referat.
1 Godkendelse af sidste mødereferat ->møde 1.09.16  Notes Link
Ref. Morten bød velkommen. Referat og dagsorden godkendt
2 Ny struktur dialogfora - det grønne dialogforum 2017

Ny struktur på dialogfora  blev behandlet på møder i Plan- og Miljøudvalget og Teknisk 
Udvalg i september 2016.
Det blev her besluttet at Det Grønne Dialogforum fastholdes og udvides med deltagelse 
af 1-2 repræsentanter fra Dialogforum for lokalsamfund og fra Grundejerkontaktudvalget 
tilbydes helårsbeboerne 1 plads og sommerhusbeboerne 1 plads.  Det Grønne 
Dialogforum afholder 3 årlige møder. Derudover afholdes et årligt stormøde i regi af det 
nye Grønne Dialogforum og er åbent for alle. Temaet for stormødet vil kredse om 
nærdemokrati og udvikling af kommunen med fokus på styrkelse af kommunens særlige 
kvaliteter, turisme mv.
Formanden for Teknisk Udvalg får 'fast plads' i Udvalget

Grundejerkontaktudvalgets deltagelse i Det Grønne Dialogforum
 Grundejerkontaktudvalget har på møde d. 24.11.16 skullet finde en repræsentant for
helårsbeboerne (GS) og en repræsentant for sommerhusejerne (Grundejer Forbundet og
LandLigger Sammeslutningen)
 GS indstiller Bjarne Frølund
GF stiller repræsentant i lige år, LLS i ulige år.
Indkaldelse sendes til formændende.

Ref. Træder i kraft 2017.
Morten spørger om man er interesseret i udvidelse af DGD med klimagruppen?

Det blev besluttet at skrive Kommissoriet om og der skrives et oplæg til næste møde om 
hvilket grundlag, der drøftes på og hvem der falder inden for dette.
 Hvad er formålet med DGD?

3 Nyt fra foreningerne:

• DN
•
• DOF
•
• Friluftsrådet



•
• Landbruget
•
• Naturstyrelsen
        - Naturpakken
           

• Vandløbslauget
•
• Sportsfiskerne

Ref. • DN - årsmøde med bustur - godt at se plejeindsats i Rusland har virket.  For 
nuværende består DN, Gribskov afd. af 15 bestyrelsesmedlemmer og 6 suppleanter. 
Flere og flere aktive vil gerne deltage i arbejdet.  Planlægning af 2017 og oprettelse 
af arbejdsgrupper er startet. 

• DOF - I gang med landsdækkende undersøgelse af danske ynglefugle - nu på 4. år 
og en diger rapport på vej, betalt af Aage W Jensens naturfond.  DOF, NSJ har holdt 
dialogmøde med naturstyrelsen - godt møde der bl.a. omhandlede udfordringer med 
mountainbikes.  Det Grå Fyr i Skagen indrettes som trækfuglecenter, med 
information, fugleguider og overnatningsmuligheder for fugleobservatører - rigtig flot 
projekt. Indvielse 11. maj 2017.

•
• Friluftsrådet - ny direktør er i gang med at besøge alle landets borgmestre. Lokalt er

man i gang med at læse Natura2000 planer - efterlyser at man kan se ændringer fra 
1. til 2. plan. Se under punktet "nyt fra kommunen".

•
• Landbrug - arbejder med borgmester om lokalt producerede fødevarer til 

institutionerne - kommunen vil gerne købe lokalt.  Landboforeningen engagerer sig i 
forskelligt politisk og prøver at rådgive medlemmerne - f.eks. vedr. Nationalpark , 
Keldsø fredning, Søborg sø

• Vandløbslag - der har ikke været så meget fart på hen over sommeren. Mange 
problemer er blevet løst og der er rettet op på mange ting. f.eks. eftersyn af brønde. 
Der er kommet en bedre kultur ved møde med lodsejere. og der er samlet op på 
mange sager. Fin løsning af projektet i Maglemose å i sommer, hvor lodsejere også 
har lagt jord til.

•
• Sportsfiskerne - er optaget af hvordan de eksisterende vandløb ved Søborg Sø er 

tænkt ind i naturgenopretningsprojektet. 

4 • Nyt fra kommunen

• Fiskeundersøgelser
Gribskov Kommune har med afsæt i det forventede krav i de nye vandområdeplaner, om 
bedre kendskab til vandløbenes fiskebestande, valgt at få Limno Consult til at foretage 
fiskeundersøgelser i udvalgte vandløb i kommunen. 
Fiskeundersøgelserne skal sammenholdes med de DVFI (Dansk Vandløbs Fauna 
Indeks)-undersøgelser som ligeledes er foretaget i år, for at have et grundlag til, at 
vurdere vandløbenes økologiske tilstand.
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening har bistået Limno Consult´s arbejde med 
frivillig arbejdskraft og nyttig viden.
Fiskeundersøgelserne blev i år foretaget i Søborg Kanal-systemet og Højbro Å-systemet.
Kommunen vil i 2017 foretage tilsvarende undersøgelser i Esrum Å-systemet og Pøle Å-
systemet.
Rapporten for undersøgelserne er endnu ikke modtaget hos vandløbsmyndigheden.

• Fredningsforslag for Keldsø-området 
Danmarks Naturfredningsforening anmodede den 01.07.2016 Fredningsnævnet for 
Nordsjælland om at rejse fredningssag for Keldsø-området i Gribskov og Helsingør 
Kommune.



Fredningsnævnet for Nordsjælland holdt offentligt møde om fredningsforslaget og 
efterfølgende besigtigelse den 27.10.2016 på Esrum Kloster & Møllegård. 

Gribskov Kommune er den 1.12.2016 kommet med bemærkninger til Fredningsnævnet 
for Nordsjælland vedr. fredningsforslag for Keldsø-området. 

Overordnet mener kommunen, at der er væsentlige landskabelige og rekreative værdier i
området, men at der er lagt op til en forholdsvis dyr fredning og at fredningsforslaget ikke
er tydelig omkring formålet med permanent udtagning af 45 ha. landbrugsjord på Keldsø.
Samtidig har kommunen bemærket, at det bør overvejes nøje hvilke konsekvenser 
fredningsforslaget får for lodsejerne i området og om værdierne i området kan sikres med
hjemmel i den gældende plan- og naturbeskyttelseslovgivning.

• Nationalpark Kongernes Nordsjælland
      Svana går i gang med udarbejdelse af bekendtgørelse for Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland.  Forventet indvielse forår 2018. 
 Miljøministeren har åbnet for at flere lodsejere kan være med i nationalparken.  Deadline
1. februar, hvor vinduet lukker.
Gribskov Kommune har invitation på facebook i dag og i ugeposten på tirsdag.
Se også pressemeddelse fra 1. december her   - Borgmestre til lodsejere   :" sidste 
chance for at komme med i nationalparken".

• Natura 2000 handleplaner
Forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner er sendt i offentlig høring. 
Høringsfristen er d. 15. dec. 2016. Indkomne høringssvar behandles på Plan- og 
Miljøudvalgets møde i 1. kvartal og DGD orienteres. 

• Gribskov - bivenlig kommune  Orientering 
til DGD - bivenlig kommune.pdf  

• Fishing Zealand
Den 22.11.2016 blev der afholdt den årlige konference i Fishing Zealand. Der blev holdt 
oplæg i plenum, paneldebat om "Naturbenyttelse og beskyttelse" og en række 
workshops. Gribskov Kommune deltog og var særligt interesseret i at høre om 
"Havnefiskeri", "Hvordan tiltrækker man lystfisketurister", Ørredpatruljen og Grusbanden. 

Ref. • Fiskeundersøgelse: Højbro Å og Søborg Kanal har yngel af havørred - men de lever 
ikke op til god økologisk tilstand i forhold til det nye fiskeindeks for ørredvandløb. 
Men tilløbene til søborg Kanal er gode f.eks Saltrup renden.  Rapporten lægges ved 
referatet. Næste år laves der fiskeundersøgelse i Pøle å og Esrum å. 

• Keldsø: Friluftsrådet har afgivet høringssvar - med forslag om at ændre 
afgrænsningen, så det ikke bliver for besværligt for lodsejere med behov for 
bygningsændring samtidig er der opmærksomhed på udsigtsforhold.

• Nationalpark: Det bemærkes,  at der bør være fair information omkring fordele og 
ulemper ved at være med i nationalparken, også at man ikke kan komme ud, hvis 
ens arealer først er optaget. Central modtageportal etableres  på Esrum Møllegård 
og Kloster, som kan give energi til Esrum. Der oprettes også modtageportaler i de 
øvrige kommuner.

• Natura 2000: Staten har frist d. 13 dec. - hvordan kan man se ændringer fra 1. til 2 
plan.  - sendes til alle. Spørgsmål til hvornår man kan kommentere udpegningerne. 
Det er ikke muligt umiddelbart at se hvor der er ændringer fra tidligere handleplan, 
men det kan give lidt at se i skemaerne, hvor der er angivet, hvad der er udført og 
hvad der er plan for.

• Bivenlig kommune: Landboforening er i gang med uddeling af frø, der kan sås langs 
veje. Også en opmærksomhed på de vilde blomster - her er der stort potentiale. 



• Fishing Zealand:  der er en fredningszone omkring Gilleleje Havn, hvor man ikke må 
fiske - der er mulighed for at få ændret dette nu ifm ny bekendtgørelse. 

5 Friluftsrådet ønsker orientering vedr.:
Søborg sø
Første indslag i Lorry 19:30 fra 29.11.16 handler om Søborg Sø.
http://www.tv2lorry.dk/nyheder/29-11-2016/1930/1930-29-nov-2016?autoplay=1#player

Ref. Landvindingslaget for Søborg Sø startede for 3  år siden dialog med Gribskov Kommune,
for at få afklaret forholdene for lodsejerne. Særligt med afsæt i GK strategiplan, der 
omtalte naturgenopretning på Søborg sø.
Bestyrelsen fik sammen med GK kontakt til Aage W. Jensens Naturfond. Naturfonden 
har financieret en del indledende undersøgelser og senest en jordbrugsmæssig 
forundersøgelse, der skulle afklare lodsejernes holdning til projektet.
Rapporten foreligger nu og viser at langt den overvejende del af lodsejerne er positive.
Landvindingslagets bestyrelse forventer nu at gå videre med at finde fondsmidler/donor 
til projektet.
Man kan se nærmere på Landvindinglagets hjemmeside  sborgs.dk.

Senest er Søborg sø medtaget i regeringsgrundlaget med teksten "Søborg Sø, som 
tidligere var Nordsjællands fjerde største sø, blev tørlagt i 1870’erne. Det
er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen. 
Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø- og klimaeffekter: Dels 
rekreative og naturmæssige værdier blandt andet som fugleområde og dels reduktion i 
udledningen af drivhusgasser og udvaskningen af kvælstof."

6 DN ønsker orientering vedr.:

• Det økologiske nybyggeri i landzone mellem Vejby og Tisvildeleje.

•  den ansøgte/påtænkte udvidelse af Esrum Jordtip

• Lokalplanen for Rema 1000 i Esbønderup

Ref. • 1. del af projektet tager afsæt i Vejby på jord, der i forvejen er sat af til byudvikling. 
Om mere areal skal medtages vil afhænge af kommuneplanen. Projektet tænker 
bæredygtighed og økologi ind på en meget visionær måde.

• Sagen om ny jordtip har været i naboorientering (inkl til orientering hos DN Gribskov 
samt Helsingør Kommune), og der er ikke indkommet bemærkninger. Sagen  
fremlægges på PMU i januar for tilkendegivelse af, om der kan gives 
landzonetilladelse på en række vilkår. 
Carl fortalte: jordtips-området omfatter 4 ha , hvor ½  gøres dyrknings klar og 2 søer 
skal anlægges. Der er et stort behov for at komme af med overskudsjord i området. 
Som der arbejdes nu bliver muldjorden skubbet væk og fylder derfor meget, men 
bliver lagt tilbage igen. Jordtip 1 er færdigt til næste år. Visualisering af tip 2 tages 
med på næste møde. DN har ikke modtaget materialet til den nye jordtip, 
administrationen undersøger hvad der er sket.. Materialet er sendt med digital post.

• Lokalplanen for den nye Rema 1000 er i høring frem til 23. januar og kan findes på 
hjemmesiden. Så indsigelser og endelig vedtagelse forventes, at blive behandlet 
politisk i februar. Morten fortalte om tankerne bag - var ked af den første placering 
men er glad for at det kunne lykkes med denne placering, der ligger hvor man er 
vant til butikker og ikke hindrer ind og udsyn fra kirken. DN er obs på beplantning 
mod Gillelejevej.

7 Evt
Ref. Der blev nævnt lidt om jordforbedring af arealer på Kurregård og jordkørsel Villingerød.

Vandråd for vandoplande skal nedsættes og der er frist den 9. januar for indstilling af et 
medlem og en suppleant. De, der var med i sidste runde, får direkte besked.



DragonLife-projektet er afsluttet og folder om løgfrø og storkærguldsmed samt "best 
practice" i forhold til etablering af vandhuller blev udleveret til interesserede.

Der arbejdes med en Rema i Helsinge og en ved Tinggården (med stråtag). 

Isabellastenpikker set i Gilleleje - den var kommet ud af kurs.

Tag forbi Kulturhavnen i Gilleleje - biblioteket er så flot.

8 Møder 2017
9. marts, 8. juni, 31. august, 26. oktober
(sidste møde ligger tidligt grundet kommunevalget)

Hvilket møde kan blive det offentlige temamøde?
Forslag til temaer?

Ref. Der var ændringer til de foreslåede mødedatoer. Mødedatoerne er som følger:  

Den 9. marts: "Tisvilde Ø" inviteres til at fortælle om projektet. Carl informerer om jordtip 
1 og viser visualisering af jordtip 2.

Den 15. juni: Stormøde. 

Den 7. september: Ekskursion. 

26. oktober: Alm. møde.

Der blev talt om forskellige temaer:
- erhvervsplacering - DN vil gerne drøfte - i relation til ny kommuneplan.
- Den nye planlov

9
Ref.
10
Ref.


