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DOF: Carsten Jørgensen

Friluftsrådet: Boris Damsgaard 

SNS: Jens Bjerregård.

Landbruget: Carl Bruun.

DN: Linda Bruhn Jørgensen , Gudmund Nielsen og 
Helge Muhle Larsen.

Sportsfiskerne: Eivind Hartmund ( og John Christensen).

Vandløbslaget: Michael Andreasen.

PMU: Morten Jørgensen.

Ordstyrer Morten Jørgensen
Referent
Fraværende Jens Bjerregård

Pkt Dagsorden og referat.
1 Velkommen og godkendelse af sidste mødereferat -> Notes Link

Ref. 1. del af mødet ved Tinghuse Å, 2. del ved Råbjerghytten, Ny Mårumvej 233.

2 Tema for møde

Vi mødes ved Tinghuse å, som aftalt på sidste møde - og tager første 
halvdel af mødet her.

Michael Andreasen, Vandløbslaget vil gerne invitere DGD ud og se et 
oprenset vandløb - og hvordan det fungerer.   
Åstrækningen her er renset op før jul, og er et eksempel hvor afvejningen 
mellem oprensning/ ikke oprensning har været drøftet.
Vedligeholdelse af vandløb udføres primært med henblik på at sikre 
afvandingen af de omkringliggende arealer, som beskrevet i regulativet. 
Hvor der er behov for vedligeholdelse af vandløbet, bør den udføres 
skånsomt af hensyn til plante- og dyrelivet, da vandløbsloven foreskriver, at 
der skal tages hensyn til både afvandingsinteresser og miljømæssige krav til
vandløbskvaliteten. 

Christian Lundberg vil fortælle om vandløbsvedligehold i kommunen.

I Gribskov Kommune er der ca. 155 km offentlige vandløb.  
De 110 km er åbne vandløb, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 
3. Heraf er de 92 km målsat efter Miljømålslovens bestemmelser, god 
biologisk tilstand.
Målsætning stiller særlige krav til vedligeholdelsen af vandløbene. Gribskov 
Kommune er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at sikre en god 
biologisk tilstand, jævnfør målsætningerne for EU-vandrammedirektivet.

PT. Vandløb
Bræmmesager (husk at 2-meterbræmmen stadig er gældende selvom 

randzonen er væk! Del gerne ude omkring).
Skalapæle er ved at blive sat op. Nogle steder venter vi til efter høst pga 

afgrøder.
Reguleringssager - Hågendruprenden og Maglemose Å (Græ).

Ref.  Morten takkede Michael for invitationen.



Michael fortalte, at det fald, der er etableret ved oprensning af 20-40 cm 
bund, har resulteret i en forbedret afstrømning og at der ikke er stillestående
vand i vandløbet. Michael fortalte også, at en vold. som  over årene har 
etableret sig ovenfor vandløbskanten, var jævnet ud på marken.

Ved vandløbet blev der talt om DVFI (Dansk Vandløbsfaunaindeks) og at der
stilles nye krav til undersøgelse af vandløbskvalitet, så den også kommer til 
at omfatte et plante- og et fiskeindeks. Alle indeks skal opnå en god klasse 
for at leve op til eks. god økologisk tilstand. 

Inger nævnte, at nogle landmænd har været i tvivl om ophævelsen af 
randzonerne også gjaldt 2-meter bræmmerne, hvorfor kommunen har en del
anmeldelser på bræmmeovertrædelser. 

På TEK den 6. april 2016 er godkendt principper for de offentlige vandløbs 
regulativer. Der ligger også en beskrivelse af, hvorledes  kommunen 
vedligeholder de offentlige vandløb. På dagsordenen var også en status på 
Vandplan 1 projekter og  reguleringssager på Tinkerup Å og  Orebjerg rende,
sideløb 1. 

3 Grøn Uge (23. - 31- maj) og Grøn Lørdag (d. 28. maj)

Det tager vi på mødet.

Ref. Morten takkede foreningerne for deltagelse i Grøn Uge og er glad for 
projektet, som giver mening i mange sammenhænge, ikke mindst i forhold til
Bæredygtighedsstrategien. 

Lise orienterede: 
Grøn Uge: 
Foreningerne (12 arrangører) har tilbudt 36 arrangementer - 28 var booket.
Der har været 33 tilmeldinger, hvor mere end 450 børn har deltaget.

Nye foreninger i Grøn Uge: Græsted og Omegns Rideklub og Søborggård 
Rideklub.

Grøn Lørdag: 
15 arrangører - Nye foreninger er Gilleleje Sejlklub, dykkerklubben, 
Bundskraberne, Græsted og Omegns Rideklub, Haver til Maver og Dansk 
Cyklistforbund. 

Der er en god kontakt til spejderne og jægerne, som forhåbentlig vil deltage 
næste år. 

Evaluering for arrangørerne foregår den 8. juni ved Kulsvierhytten. 

Nye tiltag: 
Lise har modtaget en henvendelse fra Ahornparken, Gribskov Bo- og 
Støttecenter, som spørger om Grøn Uges tilbud kunne tilbydes centerets 
beboere. Ahornparken arbejder med yngre voksne med udviklingshæmning 
og autisme, som udviklingsmæssigt svarer til børnehavebørn. DGD syntes 
godt, at der kan arbejdes for at udvide Grøn Uges målgruppe til også at 
omfatte unge fra specialtilbuds-området. 
Man kunne overveje at børnehavebørn og unge fra specialtilbudsområdet 
ikke deltager samtidig på en aktivitet. 

Der skal arbejdes med NemTilmeldingen, således at der kan oprettes en 
venteliste, så børnehaver på venteliste bliver oplyst, når en tilmelding 
annulleres. Derved får endnu flere børn en oplevelse og arrangørernes 
aktiviteter bliver benyttet. 

4 Nyt fra foreningerne:
DN



DOF

Friluftsrådet

Landbruget

Naturstyrelsen
           
Vandløbslauget

Sportsfiskerne
Ref. DN

-  Det første evighedstræ - et egetræ - i Gribskov Kommune er kåret ved 
Ruttebakken i Esbøndrerup. Kåringen er led i en landsdækkende 
kampagne, der skal støtte bevarelse af gamle træer. Gamle træer har 
mange arter tilknyttet - stor biodiversitet.
- Der er slået med le i Valby til gavn for priklæbet gøgeurt. Der kommer flere 
og flere deltagere hvert år, der gerne vil lære at slå med le - og deltage i 
naturplejen. Tiltaget er et samarbejde mellem Valby Bylaug, DN og Gribskov 
Kommune.
- d. 19. juni er der "træk et træ" i Rusland i samarbejde med kommunen - 
Formålet er at bevare de lysåbne områder fri for opvækst.

DOF
- Har været på kursus om skovdrift hos skovrideren. Det har givet et godt 
indblik i "det lange sigte" og forhold omkring driften. Stor ros til Jens 
Bjerregård for dette.
- De 55 tårnfalkekasser, der er sat op i samarbejde med kommunen, følges 
nøje af foreningen samt øvrige frivillige. Der er en del natugler og nogle 
egern, der har taget dem i brug - men der er også set en del interesserede 
tårnfalke. Det tager nogle år før kasserne er helt "accepteret" af tårnfalkene.
 
Friluftsrådet
- ny analyse af udfordringer i forbindelse med færdsel på havet - her, rejser 
f.eks. en debat om vindmøller.
- Ny kampagne "oplev mere, brug naturen" (og kend reglerne for færdsel og 
ophold)

Landbruget
-Formand for Nordsjælland Landboforening Herdis Lindegaard Jespersen er
gået bort. Et stort stort tab for foreningen, der nu er på vej med ny 
organisering.
- Husk det er dyrskueweekend nu - kom og kig.

Vandløbslauget
- Ved generalforsamlingen er Lars Prior valgt som ny suppleant. Der kører 
nogle spænende reguleringssager for tiden bl.a. et projekt med fladere 
brinker, for at løse problem med nedskridning af brinker. 

Sportsfiskerne
- Fishing Zealand vokser, nu har Helsingør og Halsnæs også meldt sig ind.
Der arbejdes med en fælles fiskeguide, og en kampagne mod affald på 
vandet, der er et stort problem - særligt plastik, der spises af fiskene.
De første lystfiskebåde har været på Arresø, som følge af den nye 
færdselsbekendtgørelse. 
Der afholdes DM i havfiskeri til august.

5 Nyt fra kommunen

Orientering om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi og 
Bæredygtighedsstrategi
Udviklingsstrategien og Bæredygtighedsstrategien har været i offentlighøring



og indkomne kommentarer og ideer er behandlet. Oplæg til ændringer og 
svar til indsendte kommentarer og ideer behandles på Plan- og 
Miljøudvalgets møde d. 06.06.2016 og på Byrådets møde d. 20.06.2016. 

Se dagsorden til mødet i Plan- og miljøudvalget, hvor alle indkomne 
kommentarer og ændringsforslag er gennemgået i bilag.

stiplan
      Orientering om udarbejdelse af ny stiplan
I forbindelse med Gribskov Kommunes kommende stiplan, blev der i marts 
igangsat en internet-undersøgelse, hvor det var muligt at komme med sine 
ønsker til kommende stier i Gribskov Kommune. 
Undersøgelsen sluttede 1. april og resultatet var rigtig flot. Der var godt 800 
tilbagemeldinger på stiønsker. Alle de indtegnede ønsker kan ses på linket: 
http://gribskov.moetetraplan.dk/BesvarelserKort.pdf  
Ca 75% af ønskerne er trafikstier (cykelstier) mens 25% af ønskerne er 
rekreative stier.
Gribskov Kommune arbejder nu videre med at udvælge 10 strækninger, som
vil blive prioriteret i det videre arbejde med stiplanen.
Kort over alle udpegningerne kan ses på linket 
http://gribskov.moetetraplan.dk/BesvarelserKort.pdf
Stiplanen skal behandles i Teknisk Udvalg i august 2016 efterfulgt af en 
høringsperiode. Stiplanen forventes endeligt politisk godkendt i december 
2016.

 BesvarelserKort_030516.pdf  

Søborg sø - orientering om status
Ejendomsmæssig forundersøgelse ingangsættes. Se iøvrigt dagsorden til 
Plan- og Miljøudvalget 6.06.2016

Keld sø fredning
        DN forventer at rejse fredningssag om kort tid, og har sendt budget i 
høring hos kommunerne..

Natura 2000 handle-planer
De statslige planer er offentliggjort 20. april, hvilket vil sige, at kommunerne 
skal offentliggøre handleplanerne  senest 20. oktober.
Udkast til handleplaner skal således ehandles 1. gang  d. 12. september.

Vind med vand - plakatkonkurrence blandt skoleelever i 3.-6. kl.

 Vind med vand - plakat.pdf  
Ifm vandets dag d. 22. marts skød vi en skolekonkurrence i gang for at 
sætte fokus på vores grundvand og drikkevand. 
 Alle kommunens skolelever i 3.-6, kl er inviteret til at deltage i 
plakatkonkurrencen vind med vind. 
Otte klasser fra tre skoler har indsendt plakater der alle er udstillet på 
Gilleleje Bibliotek.
Event
Vinderklassen er fundet og bliver afsløret ved en event på Gilleleje Bibliotek 
midt på måneden. Vinderplakaten er rentegnet og trykt og hænges op på 
biblioteket, på skolen mv. og de fire elever der har tegnet netop denne plakat
får et eksemplar med hjem.
Plakaterne afslører, at eleverne har arbejdet bredt med emnet grundvand og
drikkevand. De har sat fokus på alt lige fra vandforbrug og sparen på 
vandet, vandforbrug i hele verden, vandets kredsløb til plastik i havet. Alt i alt
vidner det om at eleverne har arbejdet med emnet grundvand og drikkevand
og flot formidlet deres forskellige budskaber i alt fra finurlige, kunstneriske, 
humoristiske bidrag til den løftede pegefinger. 



Ref. Søborg sø
Morten Jørgensen har deltaget i et spændende foredrag i Søborg med Kjeld 
Hansen, forfatteren bag "det tabte land". Særligt den historiske del, var 
spændende belyst.

Natura2000.
Der vil være inddragelse indbygget i forløbet - det ligger ikke helt fast endnu 
- men DGD hører nærmere.

6 Evt.

Ref. Nyt forslag til  placering af slammineraliseringsanlæg blev drøftet.  Denne 
sag tages op på næste møde.

DOF udleverede "Årsberetning 2015 - ny luft under vingerne"

7  Næste møde d. 1. september 2016
Ref. Forslag om et efterårsmøde, hvor skovdistriktet arrangerer med formål at få 

indblik i drift af skoven.
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9

Ref.
 

10
Ref.


