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Referat - Det Grønne Dialogforum den 8. september 2021 
 

Deltagere Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen  

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Michael Jørgensen 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Sally Schlichting 

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Ida Dahl-Nielsen og Anne Johannisson 

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund 

Gribskov Landligger forbund: suppl. Inge-Lise Knuthsen 

 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Udvikling By og Land:  

Allan Nielsen og Morten Klitgaard 

Administration:  

Dennis Mejer, Leder af Natur, Vand og Vej  

Stine Kjær Petersen, Kyst og vandløbsmedarbejder, Sekretær for Det Grønne 
dialogforum  

Referent Stine Kjær Petersen 

Fraværende Udvalg for Udvikling By og Land: Bent Hansen og Udvalgsformand Pernille 
Søndergaard 

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård 

Gribskov Landligger forbund: Kirsten Eva Jessen, 

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Helge Muhle Larsen 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: suppl. John Christensen 

Gribskov Vandløbslaug: Suppl. Thomas Larsen 

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken og Henning Holm 
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Punkt Dagsorden og referat 
1  Velkomst ved hovedindgang til Munkeruphus 

 
Ref. Kort introduktion til Munkeruphus og fælles trav gennem haven, hvor dagens møde blev afholdt 

under åben himmel med udsigt over Øresund. 

Om Munkeruphus: 

Fra 1958 til 1982 var Munkeruphus arbejdssted og hjem for den anerkendte kunstner Gunnar 
Aagaard Andersen (1919-1982). 

Munkeruphus har siden 1989 fungeret som en selvejende institution, der viser skiftende 
udstillinger med kunst, kunsthåndværk, design og arkitektur 

Munkeruphus viser lige nu udstillingen Flags of Freedom af den danske billedkunstner Mette 
Winckelmann. 
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Velkomst og godkendelse af referat v/ Allan Nielsen 

Ref. Dagsorden til dette møde godkendes. 

Ændring til dagsordenen - Underpunktet ”Nyt fra naturstyrelsen” rykkes frem, så det ligger 
umiddelbart efter punkt 2 temadrøftelse om hunde. I referatet fastholdes den oprindelse 
placering. 

 

Referat fra mødet den 9. juni 2021 godkendes.  

Bemærkninger til referat fra mødet 9. juni 2021 

Affald: Regulativ for husholdningsaffald har været i off. Høring. Her fremgår, at der er tale om 4 
beholdere ved en alm. husstand, parcel m.v., hvor 3 beholdere er opdelt i 2 rum og en kun med et 
rum (da pap sætter sig nemt fast i beholderen). 

Der har ikke være tale om 2 beholdere med 4 kamre i denne forbindelse. 

Naturnationalparken: Jens Bjerregård har følgende bemærkning. Fsva mit indlæg ifht. 
Naturnationalparken, så er det hele enhedens samlede hugstindtægt, der tidligere lå omkring 50 
mio. kr. 
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Temadrøftelse og oplæg om hunde i det offentlige uderum v/ Allan Nielsen 
Bilag 1:  Baggrundsmateriale vedr. forsøg med hundestrand 
 
Som forberedelse til drøftelsen bedes forummet, reflekterer over disse tre spørgsmål: 
 

• Oplever I og den gruppe I repræsentere, at der en udfordring med hunde i det offentlige 
uderum? 

 
• Oplever I, at der er et behov for flere hundestrande/hundeområder i Nordsjælland? 
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• Hvis man vil have en eller flere permanente hundestrande, hvilke udvælgelseskriterier bør 

de baseres på? 
 

Ref. Temadrøftelse om hunde i det offentlige uderum. Anledninger for drøftelsen er, at Gribskov 
kommune fra 2019-2021 har haft forsøg om hundestrand i Smidstrup. I den forbindelse ønsker 
kommunen at inddrage Det Grønne Dialogforum i en åben drøftelse om hunde i det offentlige 
uderum. Tilkendegivelserne fra Det grønne Dialogforum vil indgå som baggrundsmateriale i det 
videre arbejde med evaluering af hundeforsøget. 
   

• Oplæg om forsøg med hundestrand i Smidstrup v/ Stine Kjær Petersen, Gribskov 
Kommune 

• Erfaringer med hundeområder hos naturstyrelsen v/ Anne Johannisson, Nst 

 
Kort over hundeområder i Nordsjælland 

• Efterfølgende Walk and talk (to og to / tre og tre) om hundedilemmaet med 
udgangspunkt i de tre spørgsmål som er udsendt med dagsordenen. 

• Rundt om bordet – hvad kom I frem til i grupperne? 
 
Grupperne var: Sally og Carsten, Michael og Ida, Linda og Ejvind, Anne og Bjarne, Dennis og Inge-
Lise. 
 
Herunder er listet de emner og argumenter som grupperne berørte. Nogle argumenter blev 
nævnt af flere grupper, men er i referatet kun listet én gang. Argumenterne er i referater 
grupperet under emner og listet i den rækkefølge, som de blev noteret. 
  
Stikord fra drøftelse efter walk and talk: 
 
Behov: 

• Ønske om og behov for steder til løse hunde.  
• Mener ikke, at der er behov for mange hundestrande i Nordsjælland. 
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• Hunde må være løse på strandene fra oktober til marts - så der er ikke behov for at 
hundene også er løse om sommeren. De må gerne komme på stranden i snor om 
sommeren. 

• Vi kan ikke negligere problemet, men måske kan vi så styre problemet via hundeområder 
og hundestrand. 

• Plads og naturlig afgræsning af et hundeområde er vigtig. 
• Når der er et hundeområde, er det nemmere at irettesætte folk – dirigere dem derhen 

(positivt) 
 
Placering: 

• Anlæg hundestrande på strande, hvor folk ikke bader. 
• Et sted som ikke bliver brugt så meget.  
• Find et sted med mere plads [end Smidstrupstrand, 100 m] og gerne med naturlig 

afgrænsning. 
• Man skal ikke lægge en hundestrand, hvor der er gode badeforhold. 
• Hundestranden skal væk fra Smidstrup Strand og ikke flyttes til Gilbjerghoved. 
• Hvor kan vi foreslå…? det har vi ikke tænkt over…? 
• Der skal ikke være løse hunde der hvor man ligger og bader. 
• Lav det simpelt [modsat den mosaik af områder med forskellige regler om hunde, som 

der er i Helsingør jf. Annes oplæg] 
 
Brugen af hundestranden 

• Folk bruger hundestranden til at lufte hund og bade deres hund. De bader ikke 
nødvendigvis selv. Det er luftningen som er primær – badning er sekundær  
 

Udstyr: 
• Hømhøm-poser og skraldespande er vigtige. 

 
Skiltning, formidling og markedsføring 

• Markedsføring af hundestrande. 
• Ordentlig skiltning.  
• Det er et trækplaster, at man kan gå ud og bade med sin hunde. Så kan vi dirigere det 

segment den vej. 
• Er måden vi taler om disse ting med til at skabe et problem og gøre diskussionen 

aggressiv? Der er noget omkring, hvordan vi mødes og omgås i skoven. 
 
Kontrol over hunden 

• Udfordring - nogle hundeejere tror at de har hunden under kontrol, men har det ikke. Det 
giver særligt konflikter på stranden, hvor andre opholder sig/ligger om sommeren. 

• Der er alt for mange hundeejere, som ikke har kontrol. Oplevelse af, at det er de få 
hundeejere der ødelægger det for de mange. 

 
Beskyttelse og benyttelse 

• der skal også være plads til naturen. 
 
 
Anne delte flyer ud om Naturstyrelsens hundeskove. – denne er vedlagt referatet 
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Grundejersammenslutningen ønsker en drøftelse af følgende punkter: 

 
1. Trafiksikkerhedsplan 2022 – 2027. 

På DGD-møde d. 9.6.21 nævnes borgerundersøgelse inden sommerferien. Hvornår sker 
dette og Grundejersammenslutningen ønsker også inddragelse heri. 
 

2. Indsatsplan for oversvømmelse.  
På DGD-møde d. 9.6.21 nævnes at indsatstistikken indarbejdes i en indsatsplan for 
beredskabet. På baggrund af de tiere opståede skybrud i kommunen efterlyses denne 
indsatsplan. 
 

3. Jorddeponi. 
Grundejersammenslutningen har tidligere efterlyst en procedure for jorddeponi i 
landzone uden tilbagemelding fra kommunen herom. 
 

4. Løse hunde på Smidstrup Strand. 
I sommeren 2020 indførte kommunen at det på et område på Smidstrup Strand skulle 
være tilladt at lufte løsgående hunde. Denne ordning blev ikke evalueret i 2020 men 
fortsatte uændret i sommeren 2021. Da Smidstrup Strand er den mest attraktive 
badestrand mellem Gilleleje og Rågeleje – oven i købet med badebro og P-plads – er det 
stærkt generende for almindelige badegæster. 
 

Ref. 1) Trafiksikkerhedsplan 2022 – 2027. 
Grundeejersammenslutningen har overset høringen, og synes det er utilfredsstillende at 
de ikke er blevet kontaktet direkte. 
 
Dennis fortæller at borgerundersøgelsen er gennemført i juni med en meget stort søgning 
og interesse. 825 borgere deltog, hvilket er en rigtig fin deltagelse. Undersøgelsen har 
været sendt ud via kommunens hjemmeside og Facebook. Administrationen er ved at 
lægge sidste hånd på planen med henblik på en politisk behandling. 
 
Trafiksikkerhedsplanen bygger på en række analyser af politiets uheldsregistrering, 
hastighedsmålinger og trafiktællering, borgerhenvendelser og oplevet utryghed via af den 
gennemførte borgerundersøgelse. 

Mikael forlader mødet… 

2) Indsatsplan for oversvømmelse.  
Da beredskabschef, Jesper Ingemann-Petersen, er på uddannelse i august/september har 
vi ikke kunne få en udtalelse om emnet forud til mødet. 
 
Udtalelse fra Jesper tilføjet til referatet: 
Indsatsplanen skal ses som en operativplan til beredskabet. Beredskabet har en 
procedure for hvordan de skal håndtere oversvømmelser for nuværende, men har på 
baggrund af Redegørelse for oversvømmelse på tegnebrættet at udarbejde en ny 
operativplan. Ved yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte beredskabschef, 
Jesper Ingemann-Petersen. 
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Link til redegørelse: 
https://gribskov.dk/Media/637577179328321830/Redeg%C3%B8relse%20for%20oversv
%C3%B8mmelser%20-%20Endelig%20udgave%20uden%20bilag.pdf 
 

3) Jorddeponi   
Det aftales, at der følger et skriftligt svar i referater. 
 
Besvarelse: 
Der er ikke udarbejdet et konkret administrationsgrundlag for jordsager. 
Administrationen henholder sig udstrækning til klagenævnspraksis, særligt hvad angår 
sager om jordforbedring af landbrugsarealer, hvor vi ikke kan kræve landzonetilladelse, 
men hvor der i mange tilfælde er en direkte ret til at udlægge jord.  
 
Hvad angår begrebet jorddeponi, så arbejder Gribskov Kommune ud fra følgende 
definitioner, drøftet med Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen: 
Efter Planloven kræver en terrænændring landzonetilladelse, når der er tale om et 
jordudlæg, der overstiger hvad der er nødvendigt for landbrugsdriften. Her kan 
jordudlægget i forhold til planloven betegnes som deponering, uden det hermed er 
omfattet af miljølovgivningens regler om deponier.  
Efter Miljøbeskyttelsesloven vurderes ren jord ikke at være 'deponeringsegnet', idet det 
ikke er forurenet. Er der således ikke tale om deponering af jord i henhold til 
Miljøstyrelsens regler, finder § 50 (forbud mod deponi på private arealer) heller ikke 
anvendelse. Visse jordudlæg kan dermed betegnes som anlæg til genanvendelse og 
nyttiggørelse af ren jord og ikke som deponi af affald. Der er dog krav om 
miljøgodkendelse efter § 33, når der i miljøbeskyttelseslovens forstand er tale om en form 
for anlæg eller konstruktion i større skala, som er nødvendig for at skabe en ønsket 
dyrkningsflade. 
 

4) Løse hunde på Smidstrup Strand 
Punktet blev berørt i temadrøftelsen. Baggrundsmateriale om hundestranden inkl. 
Evaluering og feedback fra 2020 er vedlagt dagsorden i bilag 1. 
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Rundt om bordet: (forbered jer på at bruge max. 3 minutter, så der er tid til alle) 

Nyt fra foreningerne: 

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

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

https://gribskov.dk/Media/637577179328321830/Redeg%C3%B8relse%20for%20oversv%C3%B8mmelser%20-%20Endelig%20udgave%20uden%20bilag.pdf
https://gribskov.dk/Media/637577179328321830/Redeg%C3%B8relse%20for%20oversv%C3%B8mmelser%20-%20Endelig%20udgave%20uden%20bilag.pdf
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Ref Nyt fra foreningerne: 

• Dansk Ornitologisk Forening  
Søborg Sø – DOF har besluttes sig at undersøge ynglefugle på Søborg Sø før, under og 
efter den genetableres. Har inddelt området i 5 underområder, hvoraf Carsten har ansvar 
for de ene. Der er kun set een Engsnarre i år.  
Ida supplerer og fortæller, at 30 ha af søen kommer til at blive plejet med særlig fokus på 
engsnarren. 
 
Tårnfalke-projekt – Der er taget en række tårnfalkekasser ned, som ikke blev brugt. Det 
ligger nu på materielgården i Udsholt og venter på at blive sat op. 
 

• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Penge til naturprojektet - Fem af Friluftsrådets ansøgte naturprojekter har fået penge via 
Gribskov kommunes Puljemidler til naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Det er 
endnu ikke offentliggjort, så vi kan ikke sige mere. 
 
Hegn i naturnationalparken – Sally berettet om et godt samarbejde mellem Friluftrådet og 
Naturstyrelsen om hegn og låger i den kommende Naturnationalpark, som skal 
indhegnes. – Det er endt med 26 låger, som alle er placeret i tæt samarbejde med 
friluftrådet. Lågerne er store nok til at tvillingeklapvogne og heste kan komme igennem. 
 

Carsten takker af… 

• Nordsjællands Landboforening  
Ingen beretning. Enok har meldt afbud til dagens møde. 
 

• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   
Naturmøde – DN indbyder til Naturmøde den 25. sep. kl. 14 hvor fire lokalpolitikere fra 
Nordsjælland kommer forbi. I kan læse om arrangementer i Frederiksborg amt avis, på 
DNs hjemmeside og FB 
  
Tilføjelse til referatet: Info fra DN, Gribskovs Facebookside: 
Naturmøde på tværs af 4 Nordsjællandske Kommuner lørdag den 25. september Kl. 14.  
 
Mødet holdes i Helsingør Toldkammer, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør 
 
Kom og deltag i debatten sammen med: 
- Anders Gerner Frost, Borgmester i Gribskov Kommune 
- Dan Riise, Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune 
- Lars Simonsen, Formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune og 
- Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune. 
 
Efter velkomst og indledning vil Jytte Abildstrøm sende debatten afsted med sit syn på 
den grønne omstilling. 
Den fortsatte debat vil dreje sig om: 
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1) Vil kommunerne udbygge Det Grønne Danmarkskort, som det er foreslået af 
Naturrådet? 
2) Hvordan og hvornår vil de 4 kommuner prioritere hensynet til naturen og det åbne 
landskab, når man nu inddrager det åbne landskab yderligere til bebyggelse? 
3) Hvornår tager kommunerne biodiversitets- og klimakrisen alvorlig? 
Mødet er gratis, der er plads til 120 personer.  
Man skal tilmelde sig, ved at sende en e-mail til naturpaatvaers@gmail.com. 
I emnefeltet skrives naturmøde. Pladserne fordelt efter "først til mølle princippet". Der vil 
være mulighed for børneaktiviteter og Toldkammeret serverer kaffe". 
 

• Gribskov Vandløbslaug 
Ingen beretning. Michael har forladt mødet. 
 

• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
Naturens dag – Naturens dag på søndag (12 sep. 21) er blevet aflyst, hvilket ærger 
sportsfiskerne. 
 
Erhvervsfiskeri på søer – Ejvind viser sin t-shirt fra hvor der står ”Garnfri søer” og fortæller 
om foreningens indsat for at få stoppet erhvervsfiskeri på de danske søer. 
 
Kampagne om vandpleje – Fishing in Denmark opstarter kampagne om vandpleje den 15. 
sep. 2021. Se mere på hjemmesiden. https://fishingindenmark.info/ 
 
Smolt i Højbro Å - Der sættes smolt ud i åen i år. 
 

• Grundejersammenslutningen 
Høring om affaldssortering - Venter spændt på hørringsnotat fra høring om 
affaldssortering 
 

• Gribskov Landligger forbund  
Høring om affaldssortering - Spørger til hvor mange indvendinger der er kommet i 
forbindelse med høring om affaldssorteringen. 
 
Dennis: der er ved at blive lavet et hørringsnotat / hvidbog, hvor alle høringssvar bliver 
håndteret. Denne bliver offentlig tilgængelig. 
Allan: belysning og antallet af spande er to ting, som har fyldt rigtig meget i 
høringssvarene. 
 
Ral øst for Gilleleje Havn – Inge-Lise spørger til strandfodring med ral (små sten) ud for 
fodringsstrækningen øst for Gilleleje havn i det tværkommunale kystbeskyttelsesprojekt 
Nordkystens Fremtid. 
 
Det aftales, at Inge Lise sender en mail til Allan med spørgsmålet.  
 

• Lokalrådsforeningsrådet   
Ingen beretning. Pernille Lütken og Henning Holm har meldt afbud til mødet. 
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Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

Søborg Sø – Ida informerer om at den fjerde og sidste jordfordeling er på plads i dag. Der 
er gået over alt forventning. Ida viser matrikelkort over søen. 
På fredag få Naturstyrelsen fire tilbud på detailprojekteringen.  Den har været i EU-udbud 
grundet projektets størrelse.  
 
Dernæst skal der skaffe tilladelser til projektet hos bl.a. kommune, så der i 2023 kan 
sættes vand på søen. Der bliver sti hele vejen rundt om søen. Der diskuteres stadig om 
man kan bibeholde den eksisterende cykelsti henover søen.  
Efter planen er det kun vand fra rørlagte vandløb, som skal løbe ind i søen. Resten af 
vandet (Slettemose vandløbene og Salturprenden) skal løbe uden om.  
 
Naturens Dag - Der kommer en naturens dag i kommunen. Naturstyrelsen Nordsjælland 
holder 3 guidede ture i Gribskov d. 12. september om Naturnationalpark Gribskov.   
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Nyt Fra Gribskov 

Revision af stiplan - Udvalget for Udvikling, By og Land besluttede på sit møde d. 15. juni 2021 at 
stiplanlægningen skulle behandles på en temadrøftelse i dette efterår. Temadrøftelsen vil finde 
sted d. 21. september 2021 forud for et ordinært møde i UBL. 

Status om biodiversitet – På møde i Udvalget for Udvikling, By og Land den 20. april 2021 
besluttede udvalget at tiltræde seks natur- og biodiversitetstiltag. Det seks tiltag er: 

1) Ansøgning om biodiversitetstiltag på offentlige arealer – samarbejde med foreninger og 
frivillige:  
Vi har haft lidt henvendelser fra private/foreninger som har ønsket at lave tiltag på vores 
offentlige arealer. Det har endnu ikke kastet så meget af sig, men vi håber stadig på, at 
der rundt omkring i kommunen kan findes interesserede, som gerne vil lave tiltag for 
biodiversiteten på de offentlige arealer. 
Der er stadig åbent for ansøgninger via kommunens hjemmeside.  

2) Biodiversitets tiltag på de kommunale vejarealer: 
Vi har haft særligt fokus på vores rabatter i landzonen som i løbet af sommeren har 
fremstået flotte og vilde - med respekt for trafiksikkerheden. Samtidig har vi lagt 
information omkring vores driftsform på hjemmesiden og der er blevet indkøbt skilte til 
opsætning på nogle af vores flotte strækninger.  
 

3) Tilskud til naturpleje, naturgenopretning eller naturprojekter: 
Tilskudspuljen har været åben for ansøgninger frem til 22. august. Vi har modtaget mange 
forskellige forslag til lokale biodiversitetsprojekter i kommunen. Projekterne omfatter alt 
fra tilskud til at sætte hegn op, så eng- og overdrevsarealer kan blive græsset, til 
oprensning af søer og vandhuller og rydning af opvækst, så forholdene forbedres for 
lyskrævende plantearter. Administrationen er ved at gennemgå alle ansøgningerne, som 
bl.a. skal vurderes i forhold til om det søgte kræver en godkendelse eller andet fra 
kommunen, før man gå i gang. Alle får svar på deres ansøgning i løbet af efteråret.  
 

4) Omlægning af haver til vilde haver for at øge biodiversiteten:  
For at understøtte omlægningen til vilde haver har vi i samarbejde med Bibliotekerne i 
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Græsted, Gilleleje og Helsinge uddelt gratis blomsterfrø til vores borgere. Derudover har 
der d. 15. juni været afhold et foredrag om de vilde haver og d. 9 November afholdes der 
foredrag med naturformidleren Vicky Knudsen om biodiversitetskrisen. 
 

5) Tilskud til faunastriber for landmænd og lodsejere i Gribskov Kommune:  
Vi har i samarbejde med NOLA/Agrovi givet tilskud til lodsejere i kommunen, som har 
ønsket at etablere faunastriber til gavn for bl.a.  insekter, blomster og fugle. Der har været 
rigtig god interesse og i alt har 13 lodsejere valgt at få sået faunastriber igennem 
ordningen.  
 

6) Årlig kåring af naturprojekt i Gribskov Kommune:  
 
Nominering vil foregå i løbet af efteråret og kåringen kommer til at ske på udvalgsmødet 
d. 2 November.   

Ref. Ture og arrangementer 

I forbindelse med kommunens fokus på natur og biodiversitet afholdes der 9i den kommende tid 
tre arrangementer i samarbejde med DN. Disse annonceres på kommunens hjemmeside. 
www.gribskov.dk/vild 

• Sanketur ved Gilbjerg Hoved lørdag d. 11. sep. kl 10-12. 
• Kom i gang med at slå med le i Gilleleje - søndag d. 19. september kl. 10-13 
• Aktiv naturpleje på Heatherhill lørdag 9. okt. Kl. 10-12, hvor borgerne inviteres til at 

deltage aktiv til Store rivedag.  

 

Orientering om tiltagene 

Sally: Er foreningerne blevet orienteret om tiltagene og muligheden for at ansøge? Det kunne 
være en idé at sende info direkte ud til foreningerne. 

Allan fortæller om kåring om årets naturprojekt. Det vil give lidt reklame for næste års pulje…som 
pt er på budgettet. 
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Evt. og næste møde. 

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

Ref. Ingen bemærkninger. 

Vi planlægger efter at vi er indendørs til næste møde:0) 

 

http://www.gribskov.dk/vild


Hundestrandsforsøg i Smidstrup 2019-2021 
Baggrundsinfo til Det Grønne Dialogforum, møde 8. september 2021 

Baggrund 
Udvalget for Udvikling, by og land besluttede på møde den 28. maj 2019 under punkt 136 at 
etablere en forsøgsordning med hundestrand i 2019-21. 
Baggrunden for forsøgsordningen er at administrationen modtager mange henvendelser vedr. 
løse hunde på kommunens badestrande. Opsætning af forbudsskilte har ringe effekt på 
udfordringen, når der ingen alternativer er for hundeejerne. For at imødekomme borgerne, 
ønsker administrationen som forsøg at etablere en hundestrand.  

Formål 
Formålet er, at give borgerne den bedste strandoplevelse uanset om det er med eller uden 
hund.  
På Blå Flag strande er der forbud mod hunde i badesæsonen juni-september. 

Smidstrup Strand 
Smidstrup strand er udvalgt som forsøgsområde i samarbejde med livredningstjenesten. 
Stranden er i forvejen velbesøgt af hundeejere. Mange kommer kørende i bil for at lufte deres 
hunde. 

Opdeling af stranden 
I badesæsonen vil stranden blive opdelt i hundestrand og almindelig strand. 
Den præcise opdeling aftales med livredderen når stranden gøres klar. 

På hundestranden må hunde bade og være på stranden uden snor. 
På den almindelige del af strande skal hunde være i snor jf. NBL § 22. 

Bilag 1
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Lovgivning – hund i snor 
• I sommerhalvåret, fra 1.april - 30.september, skal hunde være i snor på stranden (NBL

§22).
• I vinterhalvåret, fra 1. oktober - 31. marts, må man gerne lade sin hund være løs på

stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.
• Udvalget kan udstede forskrifter angående hundes tilstedeværelse i vandet og i

badeområdet (MBL §22)
• På Blå Flag strande er der forbud mod hunde i badesæsonen juni-september. Vores fire

Blå Flag strande er Tisvilde, Rågeleje, Gilleleje vest og Dronningmølle.

Evaluering 
Forsøgsordningen er gældende fra 2019-21 og er løbende blevet evalueret. Administrationen 
har modtaget både ris og ros af forsøget.  Nedslag i evaluering fra 2019 og evaluering 2020 
samt feedback 2020 ses herunder.  
Efter sommersæsonen 2021, vil administrationen udarbejde den endelige evaluering af 
forsøget og fremlægge forslag til UBL om hvorvidt ordningen eventuelt skal gøres permanent – 
og i givet fald hvor.  
Det grønne dialogforum inviteres til temadrøftelse om hunde i det offentlige uderum på 
september mødet. 

Nedslag i evalueringen af sæson 2019: 
Smidstrup er velbesøgt 
Hundestranden er velbesøgt, også uden for livredderhusets åbningstid. 
Ønske om flere hundestrande 
Flere hundestrande kan imødekomme efterspørgslen på hundestranden og tage lidt 
af presset fra Smidstrup Strand. 
Etablering af flere hundestrande på Gribskov Kommunes arealer kræver politisk 
godkendelse. 
Administrationen undersøger muligheden for at etablere flere hundestrande i 
kommunen. Udfordringen er at Gribskov Kommune (GK) ikke ejer så mange store 
strandarealer. Naturstyrelsen, som ejer flere af de store strande i kommunen, 
kontaktes. 

Afmærkning og størrelse 
Smidstrup strand er ca. 150 meter lang, hvoraf 100 meter har været afsat til 
hundestrand. I 2019 har afgrænsningen af hundestranden ikke været afmærket på 
selve stranden. 
Livredder og gæster efterspørger en fysisk markering af arealet. 
Administrationen arbejder på bedre afmærkning af hundestranden i 2020. Det 
kunne være i form af et tov, skilt, flag, fodhegn etc. 

Gener fra hunde 
Gk har modtaget flere henvendelser fra borgere som føler sig generet af løse 
hunde, som ikke er under fuld kontrol. Det er et problem vi skal forsøge at løse. 
Det er administrationens opfattelse at skiltning ikke kan løse problemet. 
Administrationen vil forsøge at komme problemet med gener fra hunde til livs ved 
at ændre hundeejernes og hundenes adfærd via nudging. Administrationen 
undersøger muligheder og ideudvikler nudgingforslag. 



Hundeskove i Nordsjælland
Du og din hund er velkommen i statens skove, når hunden er i snor. 
Der er nu udpeget 23 hundeskove i Nordsjælland, hvor du gerne må 
slippe hunden, så længe den er under fuld kontrol. Hundeskovene er 
skiltet med et piktogram, så du ikke er i tvivl.

Vær opmærsom på at det flere steder kun er en del af skoven, der er 
udpeget til hundeskov.

Dyrelivet 
Løse hunde forstyrrer det vilde dyreliv ved at jage det op, når det hviler, 
søger føde eller yngler. Derfor er det vigtigt at din hunde ikke løber frit 
i skovbunden eller i græsset i lysåbne naturområder. Når vi er mange 
mennesker og hunde i naturen bliver dyrelivet trængt. I hegninger med 
heste og kreaturer er det vigtigt at have hunden i kort snor, så der ikke 
opstår kritiske situationer. Det er heller ikke alle mennesker og især 
børn, der er trygge ved løse hunde - tænk også på dem.

Hundehegn
6 steder: i Ullerup Skov, Høbjerg Hegn, Æbelholt Skov ved Tjæreby, 
Gørløse Skov, Grønlien ved Frederikssund  og i Hørup Skov ved Slan-
gerup er et areal på nogle ha. i skoven hegnet til hundeskov. Selvom 
der er hegn om, gælder de samme regler om fuld kontrol over hunden.

På strande og klitfredede arealer må du gå med løs hund i vinterhalv-
året fra 1.10 til 31.3. Resten af året skal den være i snor.

Løse hunde udenfor hundeskovene politianmeldes.

Hundeskovenes placering
Se kortet på bagsiden.
På www.udinaturen.dk kan du finde præcis placering  
og en kort beskrivelse af hundeskove og hundehegn.

Husk altid at vise hensyn til andre skovgæster, 
andre hunde og det vilde dyreliv.

Bilag 2 - Folder om hundestrand



U
lleru

p
 Sko

v 
 

Liseleje  P
lan

tag
e  

A
rresø

d
alsko

v 
 

G
ilb

jerg
 H

o
ved

 
 

E
sru

m
 Lu

n
d

N
ø

d
eb

o
 h

o
lt 

 
Selsko

v 
 

 
Tirsd

ag
ssko

ven
 

 
Tyvekro

g
en

 
 

P
ræ

stevan
g

en
Fred

en
sb

o
rg

lu
n

d
  

St. o
g

 L
l. V

ekseb
o

h
o

lm
 

Lave Sko
v 

 
D

ag
elø

kke Sko
v 

 
K

ro
g

eru
p

sko
ven

e
K

elleeris H
eg

n
 

 
E

g
eb

æ
ksvan

g
 

 
Teg

lsru
p

 H
eg

n
 - n

o
rd

 
H

elleb
æ

k Sko
v 

 
H

o
rn

b
æ

k P
lan

tag
e 

H
undested

H
undeskove på w

w
w.udinaturen.dk

H
elsingør


	REFERAT_møde i DGD_den 8 sep 2021
	Referat - Det Grønne Dialogforum den 8. september 2021
	Dagsorden og referat
	Punkt

	DGD 8 sep 2021_info om hundestrandsforsøg i Smidstrup
	Hundeskov-regler og kort_referat DGD møde 8 sep 2021



