
Det Grønne Dialogforum den 9. december 2020 
 

Deltagere Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen, Helge Muhle 
Larsen. 

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen. 

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård. 

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard. 

Gribskov Vandløbslaug: suppl. Thomas Larsen 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund. 

Gribskov Landliggerforbund: Kirsten Eva Jessen og Inge-Lise Knuthsen. 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Udvikling By og Land: Pernille Søndergaard, Jesper Hagen Behrensdorff, 
Bent Hansen, Knud Antonsen. 

Adm. Lise Vølund, Dennis Mejer.  

Referent Adm. Lise Vølund. 

Fraværende Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen 

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken og Henny Green. 

Udvalg for Udvikling By og Land: Allan Nielsen. 

 

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. 

Ref. Referat blev godkendt.  

Pernille Søndergaard sendte en hilsen fra Allan Nielsen, som var forhindret i at deltage på 
mødet.  

2 Gribskov Landligger Forbund ønsker en orientering om kommunes planerne for 
affaldsorientering jf. det seneste byrådsmøde d. 10. november samt kommunes planer om igen 
at indkalde til borgermøde om udviklingen/tiltag og beslutninger vedr. affaldssortering både for 
fastboende og specielt for sommerhusejere. 



Ref. Se bilag 1 

Pernille Søndergaard: Orienterede om processen og der bliver afholdt borgermøder samt møder 
med interessenter, herunder dem der udføre arbejdet. 

UBL skal på inspirationstur til Vestforbrændingen i februar ift. at se på muligheder for løsning af 
den bundne opgave.   

Bent Hansen: Vigtigt at vi får et fleksibelt affaldssystem, som kan tilpasses i fremtiden.  

Kirsten Jessen: Halsnæs Kommune, som ligner GK ift. sommerhusområder kunne også aflægges 
besøg ifm. en inspirationstur.  

Der er mulighed for at dispensere fra 10 fraktioner i sommerhusområder.  

3 DN Gribskov vil gerne orienteres om den del af projektet “Hesselø Vindmøllepark”, der omfatter 
Gribskov Kommune. 

Vi synes selvfølgelig, at det er en god ide med vindmølleparker til havs, men gør os selvfølgelig 
også mange tanker om, hvordan man kan tilgodese både projektet og naturen. 

Kablerne skal i land på Gilbjerg Hoved (Natura 2000 område og fredet område), der skal findes 
en placering til en ny højspændingsstation i det åbne land syd for Gilleleje og den 300 m brede 
korridor, hvori kablerne skal lægges, passerer igennem flere §3 områder og anden værdifuld 
natur i det åbne land. 

Hvordan vil Gribskov Kommune bidrage konstruktivt til høringsfasen i starten af 2021, således at 
skaderne på det åbne lands natur og landskab (højspændingsstationen) minimeres. 

Samtidig ønsker DN en orientering om 

1. status for kommuneplanen, herunder ideerne bag forslag til arealudlæg  
 
2. Og specielt - status Grønt Danmarkskort - og hvornår bliver de grønne foreninger inddraget. 
 

Ref. Hesselø Vindmøllepark 

Gribskov Kommune er i indledende dialog med Energinet og er opmærksomme på, at alle de 
relevante fagligheder er repræsenteret i høringsfasen.  

I forhold til naturbeskyttelsesinteresser i Gribskov Kommune vil Energinet tilstræbe, at kablet vil 
blive anlagt ved styret underboring, hvor der er naturbeskyttelsesinteresser.  

Der foreligger endnu ikke en konkret ansøgning, så DN kan på nuværende tidspunkt med fordel 
rette henvendelse til Energinet.  

Linda Bruhn: Spørger til den højspændingsstation, som er placeret syd for Gilleleje i Energinets 
materiale, men ikke på kommunens skitse.  

Pernille Søndergaard: Energinet har et ønske om en teknisk bygning på land.  

DN har evt. et nyere materiale – Linda sender materialet til kommunen/Søren Krosholm 
(skors@gribskov.dk) og de øvrige deltagere i DGD.   

mailto:skors@gribskov.dk


Kommuneplan 

Forslag til Kommuneplan 2021-33 forventes politisk behandlet i foråret 2021. Efter den politiske 
behandling vil Forslag til Kommuneplan 2021-33 blive sendt i høring i mindst 8 uger. Her vil der 
blive mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger. Efter høringen forventer vi 
at kunne politisk behandle Kommuneplan 2021-33 endeligt i sommeren 2021. 

Forud for færdiggørelse af kommuneplanforslaget har Udvikling, By og Land besluttet at dele af 
ændringerne skal sendes i for-offentlighed, hvor der bliver mulighed for at komme med 
bemærkninger til de forventede ændringer. For-offentligheden forventes sendt ud i denne uge 
og det bliver muligt at komme med bemærkninger til den 3, januar 2021. Se punkt 259 i referat 
fra Udvikling, By og Lands møde den 24. november 2020, se 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#2b3f448e-86ef-4adf-874a-a418180a60f3 
Under dette punkt på Udvikling, By og Lands møde i november blev forslag til udlæg af nye 
arealer til fremtidig byudvikling behandlet.  
 
Linda Bruhn: Rigtig godt med for-høringen. Undrer sig over at et grønt § 3 område i Helsinge er 
udlagt som nyt boligområde. Det er vigtigt at huske på den bynære hverdagsnatur. 
 
Grønt Danmarkskort 

Grønt Danmarkskort indgår i forslag til Kommuneplan 2021-33. Naturrådet har i 2018 kommet 
med en række anbefalinger til kommunerne når de skal udpege Grønt Danmarkskort. 
Naturrådets anbefalinger fra 2018 har indgået i udpegningsgrundlaget til Grønt Danmarkskort. 
Når Forslag til Kommuneplan 2021-33 kommer i offentlig høring, kan alle komme med 
kommentarer og bemærkninger.    
 
Dennis Mejer: De grønne korridorer bygger på gamle udpegninger og sikrer sammenhæng til 
nabokommunerne. Der er afholdt møder med NOLA om hvilke tanker der er bag udpegningerne 
og der skal være et opfølgende møde.  
 
Linda Bruhn: Det er fint at der holdes møder med Nola, men husk også bredden. Naturrådet har 
udarbejdet en rapport som Linda, sender til Dennis Mejer.  
 
Enok Vestergård – fra ”chatten”: Grønt Danmarkskort har jeg et spørgsmål ift. dialog og 
frivillighed med lodsejerne. I arbejdet med Grønt Danmarkskort, var udvalget sammensat 
således at lodsejerne var i mindretal. Fra vores synspunkt var denne sammensætning uheldig, da 
lodsejerne jo er dem som må leve med den indvirkning Grønt Danmarkskort får på deres 
ejendom. VI vil derfor henstille til at der ift. til udpegning Grønt Danmarkskort, bruges samme 
metode som med stor succes er blevet anvendt med etablering af Nationalparken og med 
Søborg Sø. Derfor vil vi fra Nordsjællands Landboforening opfordre til dialog og frivillighed, før 
der tegnes Grønt Danmarkskort på ejernes ejendom.  

En ”opfølgende” replik her i referatet til dette:  

Der foretages fire udpegninger, der tilsammen udgør Grønt Danmarkskort. Der er tale om 
udpegninger til ”naturområder”, ”potentielle naturområder”, ”økologiske forbindelser” og 
”potentielle økologiske forbindelser” – ganske som hidtil. Det nye er: - at Naturrådet med 
lokalkendskab har bidraget med konkrete anbefalinger, - at alle kommuner har samme skabelon 
at køre efter, - at data er opkvalificeret bl.a. vha. det digitale naturkort (biodiversitetskort) - og 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#2b3f448e-86ef-4adf-874a-a418180a60f3


at kommunerne skal samarbejde med nabokommuner, for at tilstræbe et sammenhængende 
Grønt Danmarkskort. Lovgrundlaget for f.eks. tilladelser efter 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen pilles der som bekendt ikke ved.  

Hvor der før var malet med en relativ bred pensel, har vi med udpegninger til Grønt 
Danmarkskort været inde og tilpasse og kvalificere disse. Det har betydet, at som det ser ud pt, 
har vi samlet set reduceret i udpegningerne i forhold til de udpegninger, der er i den nuværende 
kommuneplan på rundt regnet 400 ha så vi lander på knap 12.000 ha. Dette til trods for, at der 
er tilføjet knap 500 ha til natur (primært udvidet Natura 2000-områder og statsskove).  

Administrationen ser frem til at præsentere dette for NOLA og få en drøftelse heraf. Hvornår 
dette kommer til at ligge, afhænger af situationen med corona, da vi foretrækker det fysiske 
møde frem for det digitale. Men uanset form, har vi et møde til gode. Her vil vi forelægge de 
udpegninger vi vil foreslå til Grønt Danmarkskort. Landbruget for her mulighed for at ”zoome 
ind” og se de konkrete udpegninger, som vi kan drøfte nærmere. 

4 Nordkystens fremtid, status  
 

Ref Byrådet i Gribskov Kommune har den 10. november 2020 vedtaget at bidragsfordelingen til 
initialfodringen sker således, at 75 % af udgifterne afholdes af kommunen og 25% af grundejerne 
i 1. række. Samt at udgifterne til vedligeholdelse af kystsikringsindsatsen vil fortsat påhvile 
grundejerne i 1. række der opnår den direkte beskyttelse. Herudover vedtog byrådet at fremme 
kystbeskyttelsesprojektet kaldet "Nordkystens Fremtid" for de seks fodringstrækninger i 
Gribskov Kommune.  

Der er pt ved at blive udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af kystbeskyttelsesprojektet, 
hvori der bl.a. indgår en vurdering projektets potentielle påvirkning på de marine og terrestriske 
Natura 2000 områder og arter, der er opført på habitatsdirektivets bilag IV og lever på eller nær 
de strækninger af kysten, der bliver berørt af projektet. I den forbindelse vil der være en forsat 
dialog med Miljøstyrelsen om fravigelsesprocedure vedr. Natura 2000 området Gilleleje Flak og 
Tragten. Miljøkonsekvensvurderingen forventes at være færdig i løbet af foråret 2021.” 

Ejvind Hartmund: Er imod sandfodring, som en tilbagevendende begivenhed, der tilgodeser 
sommerturismen. Er tilhænger at stenrev, som en mere holdbar løsning der tilgodeser 
fisketurisme, hele året.  

Pernille Søndergaard: målet med sandfodring er kystbeskyttelse og ikke smukke strande.  

5 Grundejersammenslutningen har nedenstående punkter til dagsorden: 

1. Øget og strømlinet indsamling og sortering af husholdningsaffald. 
Byrådet besluttede d. 10.11.20 at godkende den skitserede plan for projektet, der skal leve op til 
Miljøministeriets krav til indsamling af husholdningsaffald. Der ønskes en involvering af 
grundejerne/grundejerparaplyorganisationerne Grundejersammenslutningen og Gribskov 
Landligger Forbund i det af kommunens administration udarbejdede materiale til 
udvalgsgodkendelse mht bl.a. type affaldsmateriel til de forskellige boligtyper og områder i 
kommunen. 

2. Stiplanlægning. 
Udvalget Udvikling, By og Land besluttede d. 27.10.20, at der skal udarbejdes en mere langsigtet 
planlægning af stinettet, idet kommunens administration skal komme med oplæg hertil. 



Grundejersammenslutningen ønsker at blive involveret i forbindelse med denne udarbejdelse og 
prioritering inden udvalgsbehandlingen. 

3. Lergravning i landzone. 
Gravningstilladelsen til landbrugsarealet på hjørnet af Valbyvej og Vibelandsvej ønskes oplyst 
både mht omfang og tidsperiode, idet der ikke har været aktivitet i flere måneder på arealet og 
jernkøreplader er fjernet.  

4. Kommunal vedligeholdelse af private fællesveje i kommunen. 
Det ønskes oplyst, om der i Gribskov kommune er private fællesveje, der vejvedligeholdes og 
/eller vintervedligeholdes af kommunen i strid med kendelse fra Ankestyrelsen i 2018 mod 
Lyngby-Taarbæk kommune, og i bekræftende fald oplysning om disse veje 

Ref 1. Se bilag 1. Det er noteret at Grundejersammenslutningen gerne vil deltage i en høring.  

2. Den langsigtede planlægning af stinettet tager udgangspunkt i Stiplan 2016, som skal 
revideres/opdateres og der skal således ikke startes forfra med en ny plan. Det er noteret at 
Grundejersammenslutningen gerne vil deltage i en høring. 

Bjarne Frølund: Er godt tilfreds med de tiltag der er og har været for trafik-turist stierne. 
Tilkendegiver at der vil blive udarbejdet en samlet indstilling fra paraplyorganisationerne til 
stiplanlægningen.  

Pernille Søndergaard: Stiplan 2016 er godkendt og den følges op og opdateres. Processen for 
planlægningen af stinettet er endnu ikke besluttet. Et vigtig element ift. rekreative stier, er, at 
ejendomsretten respekteres.  

Linda Bruhn: Der mangler rekreative stier, alt skal ikke være skolestier. Småbiotoper/natur kan 
opstå i forbindelse med de rekreative stier. DN vil gerne inddrages i arbejdet med 
stiplanlægning. 

3. Regionen Hovedstaden føre tilsyn med råstofgrave. De fører kontrol med den daglige 
arbejdstid hvor der er vilkår til. Der er ikke vilkår til hvilke dage over året de kan grave – kun 
søndage undtages. Samtidig fører Regionen kontrol med opgravet årlig mængde.  

Bent Hansen: Regionen har ansvaret. Der bliver gravet råstoffer efter behov. I den konkrete sag 
er der en 10-årig aftale, og der skal graves 3 steder mere indenfor området.  

Pernille Søndergaard: Kommunen kontakter Regionen vedr. gravetilladelsen for det konkrete 
graveområde.  

Indvindingstilladelsen kan ses på Region Hovedstadens hjemmeside:   

https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/Raastoftilladelser_og_dispensationer/Sider/Gribskov-
Kommune.aspx 

4.  Besvaret i mail den 1. december 2020. 

 

 

 

https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/Raastoftilladelser_og_dispensationer/Sider/Gribskov-Kommune.aspx
https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/Raastoftilladelser_og_dispensationer/Sider/Gribskov-Kommune.aspx


 

6 Nyt fra foreningerne 

• Dansk Ornitologisk Forening  
• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
• Nordsjællands Landboforening  
• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   
• Gribskov Vandløbslaug 
• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
• Grundejersammenslutningen 
• Landliggersammenslutningen  
• Lokalrådsforeningsrådet   

 

Naturstyrelsen, Nordsjælland 

Søborg Sø 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/ 

Miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25 tilladelse er i høring frem til den 7. januar 2021. 

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/soeborg-soe/ 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
– status/bestyrelsesmedlemmer 
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/ 
 

Gribskov Kommune 

Bæver 
Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny forvaltningsplan for bæver, som skal varetage bæverens, 
biodiversitetens og lodsejernes interesser.  
 
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/baever/forvaltningsplan-for-baever/ 
 
Gribskov Kommune deltager i følgegruppen for bæver i Nordsjælland, hvor Naturstyrelsen sidder 
for bordenden. Som vandløbsmyndighed er vi i kontakt med Naturstyrelsen om to aktuelle 
bæverdæmninger: en på Ramløse Å i Ellemosen og en på Tinghuse Å ved Solbjerg Engsø.  
 
Solbjerggård har sat vildtkamera op og deler små film af bæver med offentligheden.  
https://www.youtube.com/channel/UCJMToy8Z3XbubemruLgCnWg 
 
Vores Gribskov  
Gribskov Kommune i gang med en visionsproces, som handler om at udarbejde en 
kernefortælling for Gribskov Kommune som geografisk område. Formålet med dette arbejde er 
igangsættelse af konkrete indsatser – fyrtårne – der kan sætte skub i en positiv udvikling af vores 
Gribskov.  

Der arbejdes indenfor fire centrale styrkepositioner, som Gribskov Kommune er særlig gode til 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/baever/forvaltningsplan-for-baever/
https://www.youtube.com/channel/UCJMToy8Z3XbubemruLgCnWg


og gerne vil kendes for: Fællesskaber, natur, virkelyst og turisme. 

Overskriften "Vores Gribskov" går igen i både kernefortællingen, kommunens Instagram profil og 
nu også på visionsprojektets hjemmeside Voresgribskov.dk. 

Den 26. oktober blev der afholdt en fælles workshop for de Natur, Virkelyst og Turisme, med 
begrænset deltagelse pga. COVID19.  

Byrådet behandler på mødet den 8. december kernefortællingen for ”Vores Gribskov” samt de 
overordnede temaer for fyrtårne og handlinger, der skal arbejdes med. 
https://dagsordener.gribskov.dk/ 

Naturindsats 2016-2023 
På baggrund af indsatserne vedr. natur og friluftsliv fra workshoppen for ”Vores Gribskov” og de 
indsatser der blev modtaget under den offentlige høring af Naturindsatsen forberedes en sag for 
Udvikling, By og Land i foråret 2021.  
 
Vandråd 
Vandrådet har afsluttet sit arbejde og det er afleveret til Miljøstyrelsen den 22. november. Alle 
vandråd har fået afleveret, der har været nogle få knuder rundt omkring i landet.  

Vi venter nu på at Miljøstyrelsen kommer med planen for det arbejde der skal laves frem til 
2027. Vi forventet at modtage den nye plan i februar 2021. 

Ref.  Dansk Ornitologisk Forening  
På det seneste repræsentantskabsmøde, som blev afholdt 3 steder i DK pga. Corona, blev DOF’s 
nye rammestrategi drøftet. Strategien er mere miljøbevidst end tidligere.   
 
Fugleatlas III er afsluttet – et imponerende værk, baseret på frivilliges optælling af Dk’s 
ynglefugle i en 4-årig periode. Det første fugleatlas kom til i starten af 70’erne.  
 
DOF og kommunen har sammen opsat 55 tårnfalkekasser for år tilbage. Kassernes anvendelse er 
gennemgået og ikke alle er placeret lige godt. Derfor er der kig på nye placeringer på kirker og 
kommunens bygninger. Eks. Blistrup Kirke og skt. Helene Skole.  
 
Friluftsrådet, Nordsjælland – sendt på mail fra Boris.  
I Friluftsrådet Nordsjælland debatterer vi lige nu særligt Naturnationalparken Gribskov. 
Friluftsrådet indfører ny struktur med ganske store ændringer januar 2021. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   
Studebjerg Vandværk – DN er glade for at politikerne har sendt sagen til administrationen til 
fornyet behandling, da vandværket ligger i et sårbart område.  
 
Dronningmølle Hotel – DN stiller spørgsmålstegn ved om der er behov for flere hoteller.  
Pernille Søndergaard: Lokalplan proces er sat i gang.  
Jesper Hagen Behrensdorff: Hotellet er en moderne form for campinghytter uden service, hvor 
hytterne ligger i etager – ligesom hotellet på Hvidbjerg Campingplads.  
 
Naturindsats – DN venter på en opfølgning og hvornår arbejdet sættes i gang igen.  
 

https://voresgribskov.dk/
https://dagsordener.gribskov.dk/


Giftfri Kommune – hvad er status. 
Dennis Mejer: projektet er i gang - kommunen har indsendt en arealopgørelse.  
 
Gribskov Vandløbslaug 
Der holdes vandsyn af Maglemose Å og Tobro Å ift. om oprensningen er som den skal være.  
 
Vandløbslauget er opmærksom på bæverdæmninger på Ramløse Å og Tinghuse Å. Der er 
kommet en ny forvaltningsplan, som der skal arbejdes med fremadrettet. Er bekymret over at 
forvaltningsplanen ikke giver lov til at fjerne alle dæmninger. Det blev ellers slået fast at 
dæmningerne bliver fjernet, dengang bæveren blev sat ud.  
 
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
Søborg Sø – ønsker sig at landkanalen bliver holdt for sig selv.  
 
Har ingen problemer med bæver og bæverdæmninger.  
 
Opfordre til at DGD ser film i DK4 om fisketurisme på Nordkysten – i forlængelse heraf vil 
sportsfiskerne presse på med adgangen til strandene.  
 
Grundejersammenslutningen 
Der arbejdes på en plan for et forbedret samarbejde med kommunen, som vil foreligge i starten 
af det nye år.  
 
Landliggersammenslutningen  
Sætter pris på at arbejdet med Nordkystens Fremtid er i fremgang.  
 
Naturstyrelsen, Nordsjælland 
Søborg Sø – Der blev holdt et fantastisk virtuelt møde den 26. november om 
miljøkonsekvensrapporten. Spændende hvordan Fredbogård kan finde værdi ift. projektet.  

Naturnationalpark – der er nedsat en lokal følgegruppe med flere interessenter ift. at 
konfliktminimere. Nyt møde den 5. januar. 

Finansloven 2021 – 888 mio. kr. til blandt andet implementering af urørtskov og 13 nye 
naturnationalparker – et løft til biodiversiteten.  

Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Bestyrelsen har vedtaget nationalparkplanens 
arbejdsprogrammet. Besøgscenter på Esrum Kloster- og Møllegård er i programmet.  
 
Bæver - Der har været holdt bæver-ekskursion for Nola, vandløbslaug, kommuner og NST til 
bæverdæmning i Gribskov og Halsnæs kommuner. Der var en god dialog. Den 14. december er 
der online orienteringsmøde for kommunerne om den nye forvaltningsplan.  
 

7 Evt. og næste møde. 

Møder i 2021, 10. marts, 9. juni, 8. september, 8. december, alle møder som udgangspunkt kl. 
17 – 19. 
 

Ref. Naturnationalpark i Gribskov 



Pernille Søndergård: Hvad er der af planer for formidling af Naturnationalparken? 

Jens Bjerregaard: Det kræver formidling at forklare om biodiversitet og der er også sat penge af 
til friluftsfaciliteter eks. parkeringspladser. Der er en stram tidsplan og et projektforslag kommer 
i høring i første kvartal 2021.  

Bent Hansen: Der er en bekymring for at hegn konflikter med rekreative interesser. 

Jens Bjerregaard: Det er overordnet besluttet at naturnationalparken skal indeholde urørt skov 
og helårsgræsning. Det er endnu ikke besluttet hvilke dyr der skal afgræsse. Der er nedsat en 
ekspertgruppe og en interessentgruppe. Hegningen er 1100 ha. og der skulle være mulighed for 
friluftsliv i den øvrige del af Gribskov, hvis man ikke vil indenfor og opleve den vilde natur.  

Vores Gribskov – Kernefortælling 

Pernille Søndergaard: Kernefortællingen for Gribskov Kommune blev vedtaget på byrådsmødet i 
går, den 8.12. Kernefortællingen handler om kommunens styrkepositioner og visioner, hvor også 
natur indgår. Det har været en spændende positiv proces. Kernefortællingen skal holde i flere 
byrådsperioder.  

Jesper Hagen Behrensdorff: Byrådets beslutning om Gribskov Kommunes kernefortælling er en 
stor dag. Der er nu sat ord på kommunens visioner, det er ikke sket før, og kernefortællingen 
bygger på udspil/samspil af 450 borgeres medvirken.  

Linda Bruhn: Deltog på workshops og bemærkede at der blev talt om stier i alle grupper.  

OG der blev ønsket glædelig jul 😊😊 
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