
Referat - Det Grønne Dialogforum den 9. juni 2021 
 

Deltagere Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen  

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård  

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Sally Schlichting (valgt som ny repræsentant pr 
1. juni) 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Ingels Andreasen  

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund 

Gribskov Landligger Forbund: Kirsten Eva Jessen 

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken og Henning Holm 

 

GribVand:  

Mette Therkildsen, Adm. Direktør (under punkt 2) 

Thomas Jakobsen, anlægsleder (under punkt 2) 

Jakob Hamburger Hansen, Rådgiver (under punkt 2) 

 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Udvikling By og Land:  

Udvalgsformand Pernille Søndergaard, Allan Nielsen og Bent Hansen 

Administration:  

Dennis Mejer, Leder af Natur, Vand og Vej  

Mette Hein, Spildevandsmedarbejder (under punkt 2) 

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

 

Desuden deltager følgende fra det politiske udvalg Udvikling, By og Land: 

Bo Jul Baandhagen Nielsen, Jannich Birger Petersen, Knud Antonsen, Jesper Hagen 
Behrensdorff, Morten Rohde Klitgaard, Morten Ulrik Jørgensen og Michael 
Henning Nielsen  

Referent Stine Kjær Petersen 



Fraværende Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Helge Muhle Larsen 

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Michael Jørgensen 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund (kunne ikke komme på) 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard (stoppede i bestyrelsen pr 1. 
juni. Sally Schlichting er valgt som ny repræsentant og deltog på mødet. Boris 
beder os hilse og sige tak til alle deltagere i DGD for det gode samarbejde i en lang 
årrække.  

 

 

 

 

 

Punkt  Dagsorden og referat 
1  

kl 16.30-16.35 

Velkomst og godkendelse af referat v/ Pernille Søndergaard 

Ref. Referat er godkendt 

2 

16.35-16.55 

Spildevand – orientering fra GribVand v/ Mette Therkildsen  

På baggrund af drøftelserne vedr. spildevand på mødet den 10. marts 2021 samt 
nedenstående spørgsmål forud for mødet fra Lokalforeningsrådet (LFR) har DGD 
inviteret GribVand til præsentation og drøftelse om spildevand. 

 

Lokalforeningsrådet (LFR) ønsker en drøftelse af følgende punkter:  

a)  Af de 50 overløb som eksisterer i GK ønskes det oplyst, hvilke overløb der har 
målere, og hvilke målere der er tale om? Hvad gør man for at kontrollere og 
overvåge aflastningerne. Hvordan og hvor hyppigt tjekkes udstyr og målepunkter?  

b) Kan LFR få løbende adgang til oplysninger om overløb?  I kvartalsrapporterne 
som behandles i UBL mangler placeringer af overløbene.  

LFR stiller forslag om, at der med pil på et digitalt kort (f.eks. GK's NetGis) oplyses 
om de 50 overløb og specielt deres udløbspunkter. På den måde kan 
opmærksomme borgere hjælpe med til den registrering, som er nødvendig for en 
hurtig afhjælpning. 

c) I mange kommuner tilbydes SMS-tjeneste vedr. overløb, hvilket lystfiskere og 
havidrætsdyrkere med stor glæde benytter sig af, hvor det er muligt - er der i GK 
planer om ditto?  



Ref. Oplæg af anlægsleder Thomas Jakobsen og rådgiver for GribVand Jakob 
Hamburger Hansen. 

Oplæg fra GribVand vedlægges i bilag 1 

DGD havde efterfølgende ingen spørgsmål. Tak til GribVand for deltagelse.  

(se Grundejersammenslutningen kommentar til punktet under pkt. 5 – Bordet 
rundt)  

3 

16.55-17.00 

Status om kommuneplanen v/ Pernille Søndergaard 

Ref. Kommuneplanen er siden sidste møde blevet vedtaget. 
 
Link til Udvalgsbeslutning, Endelig vedtagelse af kommuneplan 2021-2033, pkt 
130 den 18. maj og pkt. 144, den 25. maj 
 
18. maj: https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=ffc8b936-cc8e-42f0-af89-
9092fcf74d84 
25. maj: https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=b5b5efaa-df5c-4d6f-b579-
057ff7f5bafb 
 

4 

17.00-17.05 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker en drøftelse af følgende punkter: 
 

1. Hvad er status i kommunen i forhold til indkøb af økologiske fødevarer til 
diverse institutioner, kommunens kantine m.m.? 
 

2. Hvornår stopper jordtilførslen ved Føns i Kagerup? 

 
Ref. 1. Der foreligger en anbefaling og ikke et skal i forhold til indkøb af 

økologiske fødevare. I den udstrækning der er råderum inden for de 
økonomiske rammer købes der økologisk og dansk i institutionerne.  
 

2. Der er søgt om at udlægge en konkret mængde jord, og det er vurderet, 
at det ikke har krævet landzonetilladelse at udlægge dette. Der er derfor 
heller ikke stillet nogen vilkår i f.t. hvor lang tid projektet kan strække sig. 
Sagen er påklaget og administrationen afventer behandling af klagen. 
 
(se Grundejersammenslutningen kommentar til punktet under pkt. 5 – 
Bordet rundt) 
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17.05 – 17.55 

Rundt om bordet: (forbered jer på at bruge max. 5 minut, så der er tid til alle) 

Nyt fra foreningerne: 

• Dansk Ornitologisk Forening  
• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
• Nordsjællands Landboforening  
• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=ffc8b936-cc8e-42f0-af89-9092fcf74d84
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=ffc8b936-cc8e-42f0-af89-9092fcf74d84
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=b5b5efaa-df5c-4d6f-b579-057ff7f5bafb
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=b5b5efaa-df5c-4d6f-b579-057ff7f5bafb


• Gribskov Vandløbslaug 
• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
• Grundejersammenslutningen 
• Gribskov landligger forbund  
• Lokalforeningsrådet   

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

 

Ref Dansk Ornitologisk Forening: 

Carsten Michael Jørgensen måtte melde afbud, men sendte nedenstående nyt fra 
foreningen forud for mødet. 

1. Vi har i fuldt omfang har genoptaget vores aktiviteter med ture og ekskursioner 
med turledere til mange forskellige nordsjællandske lokaliteter. Vi tilbyder i snit en 
tur om ugen, og opbakningen blandt vores medlemmer er meget, meget stor. 

2. Vedr. etablering af fugleøer i Søborg Sø har vi haft et positivt møde med 
Naturstyrelsen på søen d. 4. maj. Vi har efterfølgende sendt et forslag til NST med 
9 mulige steder, hvor der kan etableres øer. I forslaget indgår også etablering af 2 
ræveriste på rute 33. 

3. En arbejdsgruppe har udarbejdet et høringssvar vedr. 
Naturnationalpark Gribskov. Overordnet set er DOF Nordsjælland meget positivt 
stemt for projektet, men vi er bekymrede for, om der bliver natur nok. Vores 
høringssvar omhandler derfor bemærkninger om 

• nedlæggelse af uofficielle MTB-spor 
• undlade mekanisk slåning langs veje og stier 
• begrænse fældning af gamle grantræer 
• stilleområder skal være reelle stilleområder 
• kontrol af ugentlig handicapbilkørsel så den udmærkede ordning ikke 

bliver misbrugt 
• begrænsning i anlæg af nye veje og stier uden for NNP 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: 

- 

Nordsjællands Landboforening: 

1. Landboforeningen har i øjeblikket fokus på faunastriber. 

2. Enok spørger ind til BNBO-områderne og Naturnationalpark. 
Naturnationalparken drøftes under ”nyt fra naturstyrelsen” 

Svar fra Dennis Mejer: Vedr. BNBO-områderne skal der gennemføres en screening 
af de arealer, der er i spil i forhold til, hvor der er erhvervsmæssig drift. Dette 



pågår. Næste skridt er, at Udvalget Udvikling, By og Land vil blive forelagt en sag 
med principper for indgåelse af dialog med henblik på at indgå frivillige aftaler, og 
hvilke typer aftaler, der arbejdes på at indgås mv. Der lægges op til, at kommunen 
faciliterer dialog mellem vandværker og lodsejere omkring indgåelse af frivillige 
aftaler.  

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov:   

1. DN er gået i gang med den botaniske optælling på Heatherhill i forhold il 
sommerfugleprojektet. Der er stor fremgang af en række plantearter i felterne 
som vedligeholdes ved afbrænding og i felterne med slåning og fjernelse i stedet 
for afgræsning af får. Der ses i denne tid et stort antal af sommerfuglen Okkergul 
Pletvinge. 

2. DN er meget glade fro Gribskov kommunes deltagelse i miljøministeriets 
landsdækkende konkurrence om biodiversitet. DN har i den forbindelse nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal kigge på hvordan DN bedst kan bidrage. 

3. Orkide-Engen ved Valby er netop blevet slået. 

 

Gribskov Vandløbslaug: 

- 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening:   

1. Kampagne vedr. garnfri søer. Her er særligt Arresø særligt interessant.  

2. Kystmiljøet – Foreningen er optaget af de høringer af ansøgning om indvinding 
af råstoffer i hhv.  Område Øst - Tisvilde og Hesselø Bugt  

(høringsfristen er den 24. juni – link til høringerne 
https://mst.dk/service/annoncering/raastofindvinding/) 

3. Den næste kampagne omhandler Adgangsforhold på Gilleleje Havn 

 

Grundejersammenslutningen:  

Bjarne Frølund var desværre fraværende, men skriver følgende i en mail efter 
mødet: Da jeg desværre ikke kunne komme igennem til online mødet i går, tillader 
jeg mig som aftalt med Stine at fremsende mine kommentarer/spørgsmål, som jeg 
ville have fremført, hvis jeg var kommet igennem.  

Ad pkt. 2          GS har tidligere rykket for ”Indsatsplan for oversvømmelse” og fået 
oplyst, at denne ville blive udført i forbindelse med den nye 
kommuneplan. På UBL-mødet d. 18.5.21 pkt. 139 tog udvalget 
administrationens orientering til efterretning vedr. en revideret 
”Indsatsplan for oversvømmelse” ændret til ”Redegørelse for 
oversvømmelse”. Betyder dette, at der ikke udarbejdes en 
indsatsplan, som vel er nødvendig for sikring af viden om 



kommunens og grundejernes tiltag i forbindelse med 
oversvømmelser? 

Tilføjelse til referatet, Svar fra Gribskov Kommune:. 
Det er korrekt at vi for nogle år siden fik udarbejdet en rapport, der 
hed ’Indsatsplan for oversvømmelse’. Rapporten er først nu blevet 
gjort offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside her: 
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/vand-og-
varme/oversvoemmelse-og-ekstremregn  
Titlen på rapporten er som GS bemærker ændret fra Indsatsplan til 
Redegørelse, da det er et over 100 sider langt redegørende 
dokument, og ikke en decideret indsatsplan (som normalt ikke 
fylder meget mere end 15-20 sider). 

Indsattaktikken er tage ud af redegørelsen, da det hører ind under 
det det akutte beredskab. Indsatstaktikken indarbejdes i en 
indsatsplan for beredskabet.  

Ad pkt. 4.2       Jordtilførsel i Kagerup. GS har fået spørgsmål om denne jordtilførsel 
og efterlyser den nødvendige oplysning om periodens varighed og 
gør samtidig opmærksom på den lange jordtilkørsel i Esrum over 15 
år pga. manglende tidsfrist i jordtilkørselsperioden. En procedure 
for disse jorddeponi efterlyses stadigvæk af GS. 

Er behandlet under pkt. 4  

Ad pkt. 5          Rundt om bordet. GS afventer muligheden for at deltage i den 
kommende udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan 2022-2027 som 
med udarbejdelsen af de tidligere trafiksikkerhedsplaner.  

Tilføjelse til referatet, Svar fra Gribskov Kommune: Der vil i forbindelse, at der 
indhentes data til brug for trafiksikkerhedsplanen blive gennemført 
en borgerundersøgelse forventeligt op imod sommerferien. 

Ad pkt. 6.2      Nyt fra Gribskov - Nordkystens fremtid. GS’s repræsentant Flemming 
Keller i Følgegruppen for Nordkystens fremtid er meget forundret 
over at gruppen ikke er blevet indkaldt til et møde, inden der 
politisk blev truffet beslutning i de 3 kommuner om betalingsforhold 
m.v. Til det omtalte møde d. 21.4.21 var følgegruppens medlemmer 
ikke inviteret til eller vidende om, og der blev aldrig afholdt et 
afsluttende møde i følgegruppen! 

Ad pkt. 6.3       Affaldssortering. GS mener generelt, at grenafhentning ved skel er 
overflødig. 

Ad pkt. 6.4       Blå flag. GS mener, at der burde være søgt og betalt for alle de 
tidligere gennem mange år Blå Flag i kommunen og ikke kun de nu 
4 stk. 

Ad pkt. 6.7      Revision af stiplan. I referatet fra UBL-mødet d. 20.4.21 nævnes 
møde med lokalrådsformænd. I denne forbindelse gøres 

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/vand-og-varme/oversvoemmelse-og-ekstremregn
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/vand-og-varme/oversvoemmelse-og-ekstremregn


opmærksom på GS’s generelle synspunkter om revision af stiplan, 
som GS stadigvæk mener bør være opdelt i trafikstier og rekreative 
stier samt en prioriteret og prissat oplistning af disse stier. Indtil nu 
mener GS, udvælgelsen af disse stier ikke er foretaget efter behov 
og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. 

 

Gribskov landligger forbund:  

1. Fokus på affaldssorteringen og ser frem til møde den 21. juni med kommunen. 
Har lavet indlæg i lokalpressen. Frygter at få for mange (4 stk) affaldsspand. 

Pernille – Vi er bundet af lovgivningen og skal derfor i fremtiden sorterer i 10 
fraktioner. I Gribskov har vi politisk besluttet en løsning med 2 spande med fire 
fraktioner. 

 

Lokalforeningsrådet:   

Lokalforeningsrådet har fået et borgerdrevende forsalg om mastepolitik igennem. 

Rådet står for at faciliterer borgerinddragelse – næste fokussag bliver 
Hotelbyggeri i Dronningmølle 

Naturstyrelse (NST): 

1.Dialog om fiskeri på Arresø. Håber på at erhvervsfiskeriet afvikles i løbet 2021. 

2.Søborg sø - jordfordeling er ved at være på plads og NST er ved at være klar med 
detailudbud af projektet. Detailprojekteringen skal forgå henover efteråret. 
Snoren til projektet skal klippes i 2023.  
NST og DOF har haft et konstruktivt møde om fugleøerne, som bla. har resulteret i 
løsninger, hvor øerne rævesikres uden unødig opgravning.  
Økonomien i projektet er skredet. Dette skyldes bl.a. at man er nød til at erhverve 
flere arealer af hensyn til Engsnarre. 

Referentens bonusinfo – billede af Engsnarre. 
Foto: Hans Henrik Larsen, Naturbasen 

 

 

 

 



3.Naturnationalpark Gribskov: 
Udkast til en plan og fremtidige forvaltning er i offentlighøring til 23. juni 2021.  

Naturnationalpark Gribskov sendes i høring sammen med naturnationalpark 
Fussingø. Link til Offentlig høring af projektforslag for naturnationalparkerne 
Fussingø og Gribskov: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-
gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/ 

Målet er at Danmark skal have 15 Naturnationalparker. Ministeren har allerede 
udpeget de tre naturnationalparker, Almindingen, Tranum og Stråsø. Dvs. at nu 
mangler der kun 10 parker for at nå målet om i alt 15 danske naturnationalparker. 
Der er dialog om dette og man kan stemme om hvor de næste skal lægges. De skal 
udpeget i løbet af efteråret og ligge på statslige arealer. 

Naturnationalpark Gribskov er ca. 1300 ha og afgrænses af hegn.   

(Jens fortalte med ord hvor parken placeres – dette erstattes i referatet af et kort) 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/


 

Kilde: Projektforslag for Gribskov, side 33. Kort 10. Foreløbig hegnslinje med 
markering af indgange og parkeringspladser samt fremtidige dele af den 
friluftsmæssige infrastruktur 

Der er fokus på inddragelse af bl.a. Rytterne, mountainbike, lokalråd fra Kagerup 
og Nødebo. 



Lidt om naturnationalparken – Parken skal drives som urørt skov. For at sikre åbne 
arealer skal der være kraftig afgræsning og for at sikre dette, bliver man nød til at 
have arealet under hegn. Der er udvalg en række store planteædere til 
naturnationalparken, som på hver sin måde påvirker naturen. Der er valgt stude 
(græsser-adfærd og tramper), dåvildt (græsser), krondyr (græsser og browser-
adfærd*), Sikahjort (græsser og browser) samt Elg (browser og gode til 
vådområder). 

*’browser’-adfærd – dvs. æder blade, skud, grene m.m. af vedplanterne 

Antallet af dyr bliver ca. 50 stude, 250 dåvildt, 50 sikahjort, 100 råvildt, 450 
krondyr og 8-10 elge.  

Spørgsmål: 
Lokalforeningsrådet, Pernille: Anbefaler at publikum hjælper med opsyn. Det har 
vi god erfaring med Hellebæk Kohave. 
Få man støtte fra EU-tilskud i Naturnationalparken?  
 
Svar fra Jens: Mht. tilsyn har helt ret. Der vil stå 100 mennesker som holder øje. Vi 
kommer til at have mindst én mand som holder opsyn dagligt.   
Før havde staten en indtjening på 50. mio på hugst på arealet. Parken er ikke 
finansieret via EU-tilskud, men via finansloven.  

 (Pernille Søndergaard forlader mødet) 

Det dyre ved at etablerer naturnationalparken er, at man stopper med hugst af 
skoven. Hele projektet inkl. toiletter, p-pladser og hegn er ca. 15. mio. 

Bent Hansen: Tak for et spændende oplæg. Jeg er modstander af hegn. Hvor 
hentes kronvildtet fra?  

SV fra Jens – kronvildtet kommer fra Jægersborg dyrehave (hvilket er den samme 
stamme, som vi har i Nordsjælland). Den del af Gribskov, hvor 
naturnationalparken etableres har NST ikke set kronvildt. 

Ejvind: Vådområderne, regner man med at bæverne vil komme ind?  

SV fra Jens: Hegnet kommer til at være ”åbent” for mindre dyr, så småvildt og 
bævere kan løbe ud og ind. Begrundelsen for hegnet omkring naturnationalparken 
er, at holde de store dyrene inde, men ikke de besøgende ude.  Dyrene skal ikke 
have mulighed for at spise det dejlige grønne græs på den anden side af hegnet. 

Allan Nielsen:  Stor opbakning herfra. Vi får et fyrtårn foræret. 



Jens: Vi kommer gerne ud og fortæller, hvis I har et forum hvor det vil være 
relevant 

4.Besøgscenter Esrum Kloster – NST afholder møder om udformningen af et 
Nationalpark besøgscenter. 
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17.55-18.05 

Nyt Fra Gribskov 

1) Kernefortællingen - Gribskov Kommunes visionsarbejde ”Vores Gribskov” har 
i 2021 taget et par store skridt. Kernefortællingen lever. Det samme gør 
projekterne, der skabes mellem kommunen og ildsjælene rundt om i Gribskov. 
Flere af disse er på vej til at går fra drømme til virkelighed, hvilket vil komme 
både lokale og besøgende til glæde og gavn. 

I visionsarbejdet ser vi Det Grønne Dialogforum som en vigtig aktør både 
inden for skabelse af nye og spændende projekter under Vores Gribskov, men 
i den grad også som et forum, hvor visionsarbejdet kan blive klogere på 
retninger og muligheder med respekt for naturen. Har du/I allerede ideer til 
projekter eller tanker om visionsarbejdet, så kan projektkoordinator Bjørn 
Rasmussen træffes på bjras@gribskov.dk eller 72496536. 

 
2) Informationsmøde om Nordkystens fremtid - På baggrund af byrådets 

beslutning om, dels bidragsfordelingen til initialfodring, dels at fremme 
kystbeskyttelsesprojektet, blev der i marts send omkring 1200 
informationsbreve ud til alle grundejere, der vurderes at have direkte gavn af 
projektet. I forlængelse med brevet blev der den 21. april 2021 afholdt et 
digitalt informationsmøde, hvor grundejerne forud for mødet havde mulighed 
for at stille spørgsmål. 
Mødet blev optaget og er tilgængeligt på 
http://gribskov.dk/nordkystensfremtid i tre måneder. 
 
 

3) Affaldsorientering – Kommunen har fået dispensation fra 
implementeringsfristen (1/7-2021 til 31/12-2022) for 10 nye affaldsfraktioner 
frem til 1. januar 2023.  
 

4) Badesæson  
Vinterbadevandet var rent – Kommunen opstartede i vinteren/foråret 2021 
forsøg med at kontrollerer badevandskvaliteten om vinteren. Der tages 
badevandsprøver hver anden uge ved molen i Tisvilde og på østmolen i 
Gilleleje Havn. Vandet var rent ved alle prøvetagningerne.  
 
Vandkvaliteten i Arresø – Kommunen opstartede i 2020 et forsøg med at 
kontrollere vandkvaliteten i Arresø. Forsøget forsætter i år. Vandet 
kontrolleres efter samme procedure som på kommunens badestrand. Følg 

mailto:bjras@gribskov.dk
http://gribskov.dk/nordkystensfremtid


med i badevandskvaliteten på gribskov.dk/badevandskvalitet, hvor 
prøveresultaterne løbende bliver lagt op.  

 
Blå Flag - Igen i år har kommunen fået tildelt det Blå Flag på 4 af kommunens 
strande; Tisvildeleje strand, Rågeleje Strand, Veststranden i Gilleleje og 
Dronningmølle Strand. 
En Blå Flag strand er en strand, hvor der er ydet en ekstra indsats for 
strandens miljø, sikkerhed, faciliteter og information. Det Blå Flag er en 
ordning som kommunen ansøger Friluftrådet om at deltage i.   
 
Livredning om vinteren - fra 7/3 - 1/6 har der som forsøg hver søndag mellem 
kl. 10-14 være livredder på Østmolen i Gilleleje Havn.  
I Gilleleje er der ikke sket ulykker i forsøgsperioden.  Livredderne melder, at 
der er kommet mange nye brugere om vinteren, som ikke nødvendigvis er 
klædt på fysisk eller har tilstrækkelig viden i forhold til hvad der faktisk kan 
ske, når man bader i koldt vand, i hård blæst ect.  
Der opleves en stor interesse for vinterbadning. Der ligger umiddelbart et 
stort turismepotentiale i vinterturismen ved havet. 
 

5) 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: 

2) Biodiversitets tiltag på de kommunale vejarealer: 

3) Tilskud til naturpleje, naturgenopretning eller naturprojekter: 

4) Omlægning af haver til vilde haver for at øge biodiversiteten: 

5) Tilskud til faunastriber for landmænd og lodsejere i Gribskov Kommune: 

6) Årlig kåring af naturprojekt i Gribskov Kommune 

Formålet er at skabe mere biodiversitet på en række områder lige fra 
grøftekanter til private haver. På www.gribskov.dk/vild dyrkes de seks tiltag i 
samkultur med nyttig information om biodiversitet. På siden kan I også læse 
om, at Gribskov kommune er tilmeldt Miljøministeriets landsdækkende 
konkurrence "Danmarks Vildeste Kommune". I anledning af konkurrencen har 
Miljøministeriet netop varslet, at Miljøminister Lea Wermelin besøger 
Gribskov kommune den 21.juni.   

6) Fabers Have og Naturlegeplads – En gruppe frivillige borgere, Fyrmester 
Fabers venner (FFV), ønsker at nyskabe Fabers Have og etablere en 
naturlegeplads ved Nakkehoved østre Fyr, så der dannes et naturrum til 
udendørs fællesskab og aktiviteter for både børn og voksne. Fyrmester Faber 
etablerede i 1830'erne et haveanlæg ved Østre Fyr. 



Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bevilligede på møde den 
13. april 2021 at give 50.000 kr. som økonomisk støtte til projektet, samtidig 
med at udvalget opfordrer ansøgerne til at søge fondsmidler. 
 
Landskabsarkitekt Anja Boserup er på vegne af FFV ved at udarbejde en 
samlet skitseplan, der indeholder alle projektets fire elementer: Fabers Have, 
Naturlegeplads, forlængelse af badebro ved Nakkehoved samt toiletfaciliteter. 
 

7) Revision af stiplan - Administrationen fremlægger den 15. juni 2021 et udkast 
til en stiplansrevision til Udvalget for Udvikling, By og Land.  
Forslaget sker på baggrund af udvalgets beslutning 27. oktober 2020 pkt. 239. 
 
Revisionen tager udgangspunkt i den eksisterende stiplan fra 2016 og 
suppleres af forslag fra lokalforeningsrådet og lokale fyrtårnsprojekter. 
Revisionen består af to dokumenter. 1)Et Stiplantillæg bestående af stiforslag 
set i sammenhæng med større strækninger til at sammenbinde kommunen, 
og 2) et projektkatalog med stiforslag, der ikke er del af længere stiforløb. 
 

8) Renovering af Helene Kilde – Slots og kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og 
Gribskov kommune er i samarbejde ved at sikre Helene Kilde og området 
omkring. Projektet opdeles i tre faser – sikring af skrænten, sikring af kysten 
og formidling og publikum. 1. fase er netop afsluttet og skrænten skulle nu 
fremstå grøn (og sikker). 
 

Ref. Ingen kommentar 

Bonusinfo som er tilføjet referatet efter møde: 

Søfartsstyrelsen har i øjeblikket en høring ude omkring Danmarks først havplan. I 
den forbindelses afholdes der et informationsmøde onsdag den 23. juni kl. 15:00 -
17:00 M/S Museet for Søfart, Helsingør om høringen. 

Link til infovideo mv.: https://www.soefartsstyrelsen.dk/vaekst-and-
rammevilkaar/havplan.  

Link til infomøde: https://www.soefartsstyrelsen.dk/vaekst-and-
rammevilkaar/events/regionale-moeder-om-havplanen 
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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. Eventuelt: 

Lokalforeningsrådet, Henning Holm. Vi havde forud for møde fremsendt input (pkt 
1 og pkt 2) til dagsorden. Men der må være sket en misforståelse, da kun pkt. 1 
fremgår af dagsorden.  Pkt 2. omhandler afledning af regnvand.  

Dennis Mejer: Det samler vi op på. Spørgsmålet sendes med ud i referatet.  

https://www.soefartsstyrelsen.dk/vaekst-and-rammevilkaar/havplan
https://www.soefartsstyrelsen.dk/vaekst-and-rammevilkaar/havplan
https://www.soefartsstyrelsen.dk/vaekst-and-rammevilkaar/events/regionale-moeder-om-havplanen
https://www.soefartsstyrelsen.dk/vaekst-and-rammevilkaar/events/regionale-moeder-om-havplanen


Lokalforeningsrådets input punkt 2 (rødt) med kommentar fra Gribskov 
Kommune/GribVand (Grønt)  

Pkt 2) Afledning af regnvand 

LFR kommentar til referat fra mødet den 10. marts 2021: 

Lasse Emil Stougård anfører, at såfremt et byudviklingsområde ikke er med i 
spildevandsplanen laves der et tillæg til lokalplanen. Vi går ud fra, at det er et 
tillæg til spildevandsplanen, der her er tale om.  

LFR vil foreslå, at der i den forestående revision af spildevandsplanen indarbejdes 
retningslinjer i overensstemmelse med klimatilpasning og miljø for den fremtidige 
håndtering af regnvand i de kommende byudviklingsområder. Det vil også være i 
overensstemmelse med kommuneplanen. 

Ammendrup Park nævnes som et område, hvor det har været nødvendigt (jvf. fra 
spildevandsplanen i tidl. Helsinge Kommune) at regnvandskloakere.  Det er en 
byggemodning på et bakket landbrugsområde, som det har været muligt at dyrke 
uden nævneværdig dræning, hvilket betyder at det tidligere har været muligt at 
nedsive regnvandet. I modsætning til f.eks. Troldebakkerne eller Vejby Nordvest, 
som er beliggende på et drænede landbrugsområder, hvor nedsivning ikke 
tidligere har kunnet stå alene.  

Tilsvarende kan nævnes et område i Blistrup (Blistrup Midt) på 3 ha., som er et 
ubebygget byudviklingsområde som i spildevandsplanen er separatkloakeret. Det 
er et bakket området som i dag formentlig også dyrkes uden dræning. Det kan 
være en god ide at tage kontakt til ejeren af området mhp. en forhandling om at 
ændre kloakeringsformen inden der bygges. Det vil være en klima- og 
miljømæssig gevinst. Og det vil sikkert også være en økonomisk gevinst for både 
ejeren og kloakforsyningen.  

LFR opfordrer til, at der for de byudviklingsområder som allerede er planlagt 
separatkloakerede, foretages en vurdering og eventuelt forhandling med ejer 
mhp. evt. muligheder for en ændring af kloakeringsformen. 

LFR vil gerne for perspektiveringens skyld have oplyst, hvor meget 
regnvandskloakeringen af Ammendrup Park koster kloakforsyningen?  

Svar og kommentar fra Gribskov kommune/GribVand (GVS): 

”Indsatsplan for oversvømmelse” eller ”Redegørelse for oversvømmelse” er et 
kommunalt anliggende.  Men GVS kan på kommunens foranledning udarbejde 
input til denne planlægning, for den del af indsatsen som ligger i GVS´s 
ansvarsområde, hvilket vil sige indsats mod oversvømmelse fra kloakker der 
overbelastes under regn.  

 



I den nye spildevandsplan vil det fremgå at, om muligt skal rent tag– og 
overfladevand nedsives. Det har hele tiden været udgangspunktet og det er også 
sådan der kloakeres jf. nye tillæg til spildevandsplanen. 

Gribvand (GVS) og Gribskov Kommune er i gang med at se på, om der er 
ubebyggede områder der ligger i separatkloakeret opland som endnu ikke er solgt 
eller udbudt. Disse kan med et tillæg til spildevandsplanen tages ud og få eget 
tillæg når og hvis de sælges til byggemodning 

Omkostningen ved regnvandskloakeringen i Ammendrup Park.  

Byggemodningen er endnu ikke afsluttet og det er derfor ikke muligt at 
fremkomme med den endelige omkostning.  

Nedenfor er gengivet hovedtallene i kloakeringen af Ammendrup Park og 
etablering af regnvandsbassin: 

 

Kloakering for regnvand og etablering af regnvandsbassiner, som er en naturlig 
del af at kloakere for regnvand når regnvandet udledes til et vandløb, resumeres 
fra tabellen:  

Den samlede kloakering forventes at komme til at koste ca. 36 mio. kr. (ledninger 
og brønde). Heraf skønnes 70% at vedrøre regnvand (ca. 25 mio. kr.) og 30% at 
vedrøre spildevand (ca. 11 mio. kr.). 

Hertil skal lægges ca. 14. mio. kr. som regnvandsbassinerne forventes at koste og 
disse omkostninger vedrører alene regnvand. 

Pumpestationen vedrører alene spildevand og de øvrige omkostninger på 1,04 
mio. kr. er fordelt ligeligt på regnvand og spildevand. 

De samlede udgifter til regnvand (kloakering, bassiner og øvrige omkostninger) 
andrager således 39,42 mio. kr. Ved fraregning af tilslutningsbidrag for regnvand, 
reduceres omkostningerne til ca. 34,5 mio. kr. 

Denne omkostning svarer til ca. 0,15 mio. kr./boligenhed. 



 

Næste møde er 8. september. Det bliver et fysisk møde i respekt for gældende 
Covid-19 restriktioner. 
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