Det Grønne Dialogforum 11.03.2020
Deltagere

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen.
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard
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).
Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund.
Gribskov Landliggerforbund: Kirsten Eva Jessen, suppl. Inge-Lise Knuthsen
Lokalforeningsrådet: Jette Haugaard og Pernille Lütken.
Gribskov Kommune:
Udvalg for Udvikling By og Land: Pernille Søndergaard, Allan Nielsen, Bent Hansen
Adm. Lise Vølund, Inger Fogh,

Referent
Fraværende

Punkt

Dagsorden og referat
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Hele Udvalget Udvikling, By og Land har fremover mulighed for at deltage på
møde i det grønne dialogforum.
Godkendelse af referat.

Ref.
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Kommuneplan og Grønt Danmarkskort v. Pernille Meyling

Ref.
3
Ref.

Naturindsats 2016-2023 v. Lise Vølund
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Grundejersammenslutningen ønsker følgende drøftet:
Sortering af husholdningsaffald.
Afklaring af diverse spørgsmål i forbindelse med kommunens dialogmøde d.
3.12.19.
Prioritering af stier til udførelse i perioden 2020 – 2023
Anlægsplanen har afsat kr. 23,643 mio.
Kommunens indsatsplan for oversvømmelser
Der er behov for at få iværksat arbejdet med denne plan på baggrund af den
megen regn.
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Nyt fra foreningerne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Naturstyrelsen, Nordsjælland
Søborg Sø
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
Nationalpark
– status/bestyrelsesmedlemmer
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/
Gribskov Kommune
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 og gerne vil kendes for: Fællesskaber, natur, virkelyst og turisme.

For hver styrkeposition holdes en workshop, hvor der inviteres bredt ud fra
princippet, at alle der har noget på hjertet er velkomne.
Fællesskaber den 5. marts
Virkelyst den 16. marts
Natur den 26. marts
Turisme den 1. april
Overskriften "Vores Gribskov" går igen i både kernefortællingen, kommunens
Instagram profil og nu også på visionsprojektets hjemmeside Voresgribskov.dk.
Vandråd
Planlægningen af indsatsplanen for Vandområdeplan 3 er i fuld gang.
Kommunerne i de to oplande som GK har del i (Øresund, hvor vi er
sekretariatskommune og Isefjord og Roskilde Fjord hvor Egedal er
sekretariatskommune) har præsenteret forslag til indsatser for vandrådet.
Vandrådet skal rådgive kommunalbestyrelserne i arbejdet med indsatsplanen.
Indstillingerne til Miljøstyrelsen skal være afleveret med udgangen af september i
år. For at vandrådets anbefalinger kan blive politisk behandlet i kommunerne, skal
vandrådsarbejdet være afsluttet inden 1. juni.
Vand i stride strømme
De store mængder nedbør har skabt øget fokus på særligt vandløbene.
Kapaciteten i vandløbene er ved at være opbrugt, og der er derfor fra
vandløbsafdelingen ekstra fokus på, at henvendelser vedr. stuvninger fra f.eks.
væltede træer eller andet, afhjælpes så hurtigt som muligt, hvor det kan lade sig
gøre og indenfor regulativets rammer.
Overdækning af markstakke
I løbet af vinteren har der været større problemer med markstakke end tidligere
år sandsynligvis pga. det usædvanligt våde vejr, der har forhindret udspredning.
Derfor vil Gribskov Kommune i år udføre en tilsynskampagne med fokus på
markstakke med komposteret husdyrgødning. Gribskov Kommune har valgt
tilsynskampagnen, da vi ved miljøtilsyn på landbrugsejendommene oplever, at en
del markstakke ikke er overdækket i henhold til lovgivningens krav, ligesom
afstandskravene flere steder ikke er overholdt. Gribskov Kommune får desuden
ofte henvendelser fra borgere, som klager over ikke overdækkede markstakke.
Kompost i markstakke skal være overdækket for dels at undgå ammoniakemission
til atmosfæren, dels for at undgå nedsivning af forurenende stoffer til jorden samt
til overflade- og grundvandet. Overdækningen minimerer også risikoen for
nabogener (hovedsageligt gener som lugt og fluer). Der er derfor behov for mere
viden om korrekt håndtering af markstakke med kompost. Målet med kampagnen
er gennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde
lovgivningens regler.
Havledning - Udbygning af Gilleleje Renseanlæg

Gribvand Spildevand A/S har ansøgt om etablering af en havledning til udledning
af renset spildevand fra Gilleleje Renseanlæg. Havledningen etableres i
forbindelse med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg, der sker som en del af
Gribvand Spildevand A/S omstrukturering af spildevandsrensningen i kommunen
med det formål at gøre spildevandsrensningen både mere effektiv, klimavenlig og
økonomisk bæredygtig. En central del af strategien er at nedlægge kommunens
mindre renseanlæg. Samtidig med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg vil den
nuværende udledning til Søborg Kanal blive ændret til i stedet at udlede direkte til
Kattegat.
Den ansøgte ledning skal forløbe ca. 100 meter over Gilleleje Veststrand og ca.
420 meter ud i Kattegat. Anlægsperiode forventes september-december 2020.
Grøn Uge 2020
Grøn Uge løber af stablen fra den 4-15. maj og Grøn Lørdag holdes den 16. maj på
Gilleleje Havn. Årets tema er Vores Natur, som samtidig er en landsdækkende
kampagne i 2020, der skal få danskerne ud i naturen.
Der blev holdt informations/opstartsmøde med foreningerne den 26. februar og vi
glæder os til endnu engang at formidle natur og friluftsliv til kommunens
børnehave- og førskolebørn samt familier.
Aktiv Gribskov
Gribskov Kommune har fået en ny hjemmeside, hvor foreninger og andre
interesserede kan finde oplysninger om foreninger, puljer, workshops og andet
spændende målrettet foreningslivet. Se mere på www.aktivgribskov.dk
Naturpolitikken
I forbindelse med Planstrategi 2019 blev det besluttet at der skal udarbejdes en
Naturpolitik parallelt med Kommuneplan 2021-33.
Udvalget for Udvikling, By og Land behandlede på mødet den 25. februar
procesplan for kommuneplanen og i den forbindelse blev følgende besluttet
omkring Naturpolitikken.
Administrationen foreslår, at naturpolitikken udgøres af følgende 3
hovedkomponenter
•

Natur - benet fra Byrådets arbejde med kernefortællingen for Gribskov
(herunder mulige fyrtårnsprojekter)

•

Kommuneplan 2021-33 ' s udpegning af Grønt Danmarkskort

•

Naturindsatsplan 2016-2023, der er under udarbejdelse på baggrund af
offentlig høring i efteråret 2019. Planen indeholder en statusdel for
arbejdet frem til 2020 og en prioritering af indsatsen de næste 3 år

I tråd med Byrådets igangværende arbejde med forenkling af politikker og
strategier etableres der ikke en parallel ny (natur-)politik, men de
formidlingsmæssige fordele ved samlet at kunne fortælle om naturpolitikkens 3

hovedkomponenter på en hjemmeside under Gribskov Kommune domænet
udnyttes.”
Ramløse Havn
Udvalget for Kultur, Idræt og Familie og Udvikling, By og Land har henholdsvis den
18 og 26. februar besluttet, at der skal arbejdes på udvikling af retningslinjer for
anvendelsen af Ramløse Havn. Retningslinjerne tager udgangspunkt i blandt andet
gode vilkår og muligheder for foreninger, idræt og friluftsliv samt beskyttelse og
benyttelse af naturen. Foreninger og borgere inviteres til dialogmøde om den
fremtidige anvendelse af området med henblik på en samskabende proces om
områdets udvikling. Sagen bliver behandlet af Økonomiudvalget den 2. marts.
Ny kystbeskyttelse ved Heatherhill – vis evt. drone-filmen
Kiosk ved Heatherhill er udlejet i 2020 til samme forpagter som havde kiosken på
den store p-plads i Tisvilde.
Kommune/Livreddertjenesten undersøger mulighed for at opsætte livredderpost
på stranden ved Heatherhill – i første omgang på forsøgsplan.
Vi etablerer ny strandtrappe på Kaprifolievej, da den gamle er ved at styrte i
havet. Projektet igangsættes nå vi har en dispensation fra strandbeskyttelselinien.
Forsøgsordning med hundestrand i Smidstrup forsættes.
Vi ønsker at tage badevandsprøver i Arresø sommeren 2020. (måske har de input
til hvor der bades? Ramløse havn?) Formålet er at undersøge om søen er ren nok
til at der kan etableres et eller flere permanente badepunkter jf. bek. om
badevand
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Nordkystens fremtid, status
Borgmestre Steffen Jensen, Anders Gerner Frost og udvalgsformand Christan
Donatzky mødtes m miljøminister Lea Wermelin primo februar til en snak om
kriterier for de afsatte statslige puljer til kystbeskyttelse og udfordringer med den
tunge myndighedsbehandling, herunder natura 2000. Ministeren var godt
forberedt og lydhør overfor projektets pointer.
Derudover har der været et fællesmøde mellem de tre lokale afdelinger og
centrale DN til en status på projektet.
Det blev aftalt at DN inviteres til at høre og give input når der ligger nogle
anbefalinger som resultat af miljøvurderingen forud for den offentlige høring
(møde forventeligt i april).
Den 6. Marts mødes politikere med miljøstyrelsen for videre dialog om
fravigelsesprocedure vedr. Natura 2000 området Gilleleje Flak og Tragten.
Miljøvurderinger for anlægsprojekt og råstof forventeligt færdige til sommer.

Halsnæs Kommune forventes at gå forrest i relation til bidragsfordeling.
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Evt. og næste møde.
Møder 2020, 11. marts, 10. juni, 9. september, 9. december, alle møder kl. 17 –
19.

Ref.

