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19. juni 2019 referat

Deltagere Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen.
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard., supl. Annemette Højgaard
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).
Grundejer Kontaktudvalget, herunder Grundejersammenslutningen: Bjarne
Frølund.
Landliggersammenslutningen: Annelone Jensen
Gribskov Lokalrådsforening: Jette Haugaard og Pernille Lütken.
Gribskov Kommune:
Udvalg for Udvikling By og Land: Pernille Søndergaard, Brian Lyck, Bent Hansen

Adm. Lise Vølund, Inger Fogh 
Referent
Fraværende Carsten Jørgensen, Boris Damsgaard, Jens Bjerregaard, Enok Vestergaard, Bjarne 

Frølund, Ejvind Hartmund, Jette Haugaard, Pernille Lütken, Pernille Søndergaard, 
Brian Lyck
For lokalrådsforeningen mødte Jens Rane Holck

Punkt Dagsorden og referat
Vi mødes på P-pladsen ved Heatherhill kl. 17:30.  
Vi starter med at se og høre om sommerfugleprojektet og installationerne – 
resten af dagsordenen og sandwich på skråningen – og kaffe med udsigt 😊.
Se mere om sommerfugleprojektet her https://www.gribskov.dk/borger/natur-
miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/et-vingeslag-for-heatherhill/)

1 Et vingeslag for Heatherhill
Linda fortalte om projektet, der udover stor indsats fra frivillige i DN til 
botaniseringen også har fået faglig videnskabelig hjælp af gode eksterne kræfter. 
Der er fokus på projektet mange steder fra, nu hvor fåregræsning – og hvordan 
det bedst foregår med henblik på naturpleje – er meget debatteret.
Hegningen markerer de forskellige forsøgsfelter, hvor der indenfor et 15x15 
kvadrat er markeret et centrum for 5 cirkler, hvor planterne bliver nøje bestemt.
Hegnet kan forekomme meget robust, men der er tænkt på, at det skal fremstå 
pænt i området de 5 år projektet varer – og i øvrigt er egnet til genbrug.

https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/et-vingeslag-for-heatherhill/
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/et-vingeslag-for-heatherhill/
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Vi gik i et forsøgsfelt og fik indtryk af, hvor divers og spændende flora der stadig er 
– trods udbredelse af sandstar – f.eks. sås både bakkenellikke og aks-ærenpris. En 
rigtig god basis for en række sjældne sommerfugle.

2 Godkendelse af referat
Bemærkninger fra Pernille Lütken:
Under dagsordenens pkt. 4 havde Lokalforeningsrådet 3 spørgsmål, som blev 
drøftet på mødet. Spørsgmål 1 gik på hvor pleje af fortidsminder i 
planlægningssammenhæng nu er placeret. Som vi husker det var svaret, at det 
delvist lå under naturarbejdet (Lise), men hvor havner den del, der vedrører 
bygninger og anlæg? Ingen af svarene fremgår af referatet. Spørgsmål 2 gik på, 
hvor og hvornår borgerne og interesseorganisationer kunne komme med input til 
udarbejdelsen af Naturindsats 2016-2020 (også gerne i en forlænget periode). 
Svar fremgår ikke af referatet. 

Under dagsordenens pkt. 5 spurgte Grundejersammenslutningen til procedure for 
jordudlæg/jorddeponi i kommunen. Som vi opfattede det var der allerede et 
oplæg til administrationsgrundlag for jordudlæg på kommunens hjemmeside, men 
efterfølgende søgning på ”jordregulativ” og ”jordudlæg” giver ikke nogen 
resultater. Jeg har derfor selv rettet henvendelse til kommunen (medio marts d.å.) 
for at få spørgsmålet afklaret, men afventer fortsat svar på min henvendelse. Svar 
på spørgsmålet fremgår heller ikke af referatet. (Spørgsmål 3).

Ref. Spørgsmål 1 – vi forstår ikke hvad der menes vedr. bygninger og anlæg? 
Spørgsmål 2 – naturindsatsen forventes at komme i høring efter sommerferien.
Spørgsmål 3 – denne opgave er pt. ikke prioriteret grundet ressource prioritering.

3 Nyt fra foreninger og styrelse
- Søborg Sø
- Nationalpark
-

Ref. Søborg Sø – følg projektet her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/

Nationalpark – følg arbejdet med nationalparkplanen her:
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/

DN fortalte, at de sammen med Naturstyrelsen og Miljøministeriet har indgået 
aftale om forskellige typer bihoteller i statsskovene for alle typer vilde bier. 
DN er igen med på Naturens Dag den 8/9 i Ramløse Havn.

Vandløbslauget fortalte, at der ikke var så meget der rørte sig pt. 

Lokalrådet: Jens var med for første gang og meget aktiv i forskellige foreninger. 
Jens er blandt andet med i bestyrelsen for Fredbogård. Fonden og er optaget af 
hvordan Fredbogård og Søborg Sø kan spille sammen når søen genetableres.  

4 Nyt fra kommunen
- Grøn Uge og Grøn Lørdag

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/
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- Status Nordkystens fremtid
- Hundestrand og ny strandrenser og 4 blå flag i år
- Fredningsforslag Esrum sø
- Råstofplan 2020, kommunen har indgivet høringssvar; 

https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-
referater/?agendaId=397748#114

- Sæson for bjørneklo
- Naturens dag d. 8. september –” mærk naturen” er temaet i år.
- Natura2000 ture 2019 er afholdt, Guldsmedetur i Ellemosen og Vilde 

blomsters dag i Ramløse
Ref. Grøn Uge og Grøn Lørdag:

Grøn Uge 2019 er veloverstået, hvor mere end 400 børnehavebørn har haft 
en oplevelse i naturen. Også Grøn Lørdag gik godt på Gilleleje Havn. Temaet 
var Grøn Mad. 
Grøn Lørdag er meldt ind som forslag til Nationalpark handleplanen og det er 
spændende, hvad det kan udvikle sig til. 

Status Nordkystens fremtid, Bent Hansen orienterede:
Råstof - der arbejdes med at finde passende materialer til sandfodringen. Der    
er pt. ikke fundet ral og der arbejdes med løsning med sand.  Såfremt det 
skulle vise sig senere i processen, at der alligevel kan findes ral, vil det indgå i 
projektet for at skabe en løsning, der er så robust som mulig.
Myndighedsprojekt - ansøgning om kystsikring forventes at komme i høring 
primo 2020 sammen med konsekvensvurderingen for anlægsprojektet og 
bidragsfordeling.
Bidragsfordeling - borgermøde forventes til september/ oktober.
Følg med på http://www.nordkystensfremtid.dk/

Hundestrand og ny strandrenser og 4 blå flag i år:
I år har UBL vedtaget at forsøge en 2 års periode med hundestrand på 
Smidstrup strand. Det indebærer at hunde må færdes uden snor her. På blå 
flag strande må hunde ikke komme og på den øvrige kyststrækning skal hunde 
være i snor fra april til oktober.

Fredningsforslag Esrum sø
Fredningsnævnet har indbudt til offentlig høring den 22. august kl. 10-12 på 
Nødebo Kro. Høringsfristen er den 1. oktober. 

Råstofplan 2020 
Kommunen har indgivet høringssvar; 
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-
referater/?agendaId=397748#114

Sæson for bjørneklo
I Gribskov kommune er vi heldigvis langt med bekæmpelse af bjørneklo, der 
har være en stor indsats – men der er stadig behov for at være opmærksom 
på blomstrende planter. Se mere på hjemmesiden: 

https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=397748#114
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=397748#114
http://www.nordkystensfremtid.dk/
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=397748#114
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=397748#114
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https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/skadedyr-og-invasive-
arter/invasive-dyr-og-planter/kaempebjoerneklo/

Naturens dag d. 8. september –” mærk naturen” er temaet i år. 
5 Evt.
Ref.
6 Næste møde d.  11. september 2019 kl. 17.00 i lokale 505.
Ref.

https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/skadedyr-og-invasive-arter/invasive-dyr-og-planter/kaempebjoerneklo/
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/skadedyr-og-invasive-arter/invasive-dyr-og-planter/kaempebjoerneklo/

