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FREDAG
09.00-12.00: Frederiksværk-

hallen: Seniorbadminton 
ved Senioridræt på Hals-
næs

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30: Gangforeningen Krud-
tuglerne, Syrevej 25, Fre-
deriksværk: Ti kilometers 
stavgang og alm.gang

10.00-19.00: Hundested havn: 
Sandskulpturfestival

LØRDAG 
10.00: Mellemrummet, Hun-

dested: GoRun, løb eller gå 
2,5 km

10.00-14.00: Vognmandsgade, 
Frederiksværk: Brand-
værnsmuseum 

10.00-19.00: Hundested havn: 
Sandskulpturfestival

10.00-14.00: Gjethustovet, Fre-
deriksværk: Torvemarked

14.00: Arresødal: Frederikke 
sejler på Arresø

15.00: Mellemrummet, Hun-
dested: Power - Cirkus Bal-
doni 2020

Museer
Knud Rasmussens Hus: Tirs-

dag-søndag kl. 11-16. Ons-
dag kl. 11-20.

Krudtværksmuseet: Tirs-
dag-søndag kl. 11-16.

Palæet - arkiv og bibliotek: 
Tirsdag-fredag kl. 10-14.

BIOGRAFER

FREDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
16.00: Blokhavn
18.00: The Kindness of Stran-

gers
20.30: The Silence of the 

Lambs

HUNDESTED KINO
19.30: Little Women

LØRDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
12.30: Blokhavn
14-45: Trolls på verdensturne 

- dansk tale
17.00: Little Women
20.00: The Kindness of Stran-

gers

De Underlige Fisk, Hundested 
havn: Flemming Ejlersen. 
27. juni til 3. juli kl. 11-16

Die Kunsthalle, Liseleje:  20.-
26. juni Tina Thorborg 

European Art Museum, Vin-
derød: Åben fra første til 
anden søndag i hver måned 
kl.13-17 samt efter aftale.

Fyrgården, Hundested: Hel-
ga Kristmundsdóttir fra 
lørdag 11.juli til søndag 9. 
august. 

Kældergalleriet, Torup: Fo-

toudstilling »Fjern og Nær 
- Stort og Småt«. 6. juni til 5. 
juli i Brugsens åbningstid.

X-Porten, Hundested havn: 
Lene Glud, Lis Severin og 
Michael Engelbrechtsen. 
Fra 30. juni til 5. juli.

Vinderød Kirkegård: Grav-
stensarbejder og skulpturer

Ølsted kro: Skulpturpark, 
Misja Rasmussen

Ågalleriet, Frederiksværk: 
Landskabsmaleren Per 
Baagøe. Til 27. juni tors-
søn. kl.13-16.

TID OG STED

HAVMØLLER: Hals-
næs Kommune har 
ingen information 
fået om giga-vind-
møllepark. 

HALSNÆS: Fremrykning 
af en havmøllepark ved 
Hesselø er en del af den kli-
ma-aftale, regeringen tid-
ligere på ugen indgik med 
et bredt flertal i Folketin-
get. Havmølleparken med 
omkring 70 200 meter høje 
vindmøller skal producere 1 
GW (Gigawatt) strøm og skal 
sammen med to nye store 
energiøer tredoble den nu-
værende danske produktion 
fra havvind. 

Selv om Hesselø er en del 
af Halsnæs Kommune, er 
det ikke et projekt, man har 
hørt om tidligere i kommu-
nen, så det kommer som en 
stor overraskelse. 

 - Vi er ikke informeret af 
officielle kanaler i form af 
henvendelser fra ministerie 
eller folketing, men kan da 
godt forstå, at man gerne vil 
lave grøn omstilling, siger 
borgmester Steffen Jensen 
(S), der umiddelbart er posi-
tiv overfor planerne. 

Hesselø Vindpark eller 
som den også kaldes Hes-
selø Plan 2, som nu står til 
at blive fremrykket, så den 
er i funktion i 2027, er ellers 
følge af den energiaftale, 
der blev indgået mellem den 
tidligere regering og alle 
folketingets partier tilbage 
i juni 2018. Her fremgår det, 
at der skal etableres tre nye 

havmølleparker inden 2030, 
og senere i 2018 blev Hes-
selø-området udpeget som 
det ene, og projektet er nøje 
beskrevet i en rapport fra 
ingeniørfirmaet Cowi fra 
december samme år.

Her hed det i en presse-
meddelelse fra ministeriet, 
at energi-, forsynings- og 
klimaminister Lars Chr. 
Lilleholt (V) ville »indlede 
en dialog med de kommuner, 
der støder op til de udpegede 
områder, for at sikre lokal 
involvering i den kommende 
havvindmøllepark.«

Det har man her snart to 
år efter imidlertid ikke hørt 
om i Halsnæs.

- Siden har der jo været et 
valg og senest Coronakrise, 
siger Steffen Jensen som et 
gæt på, hvorfor ministeriet 
endnu ikke har været i dia-

log med Halsnæs Kommune.

I land i Gribskov
Havmølleparken ved Hes-
selø i Kattegat bliver på 1 gi-
gawatt og kommer til at leve-
re strøm til op til en million 
husstande. Den skal i drift i 
2027 og vil bestå af omkring 
70 vindmøller, der hver er 
200 meter høje. 

Cowi har udpeget to muli-
ge placeringer nord og syd 
for Hesselø. Det sydlige om-
råde anvendes imidlertid af 
forsvaret og er derfor allere-
de fravalgt.

»Havvind er sidstevæl-
ger og får lov til at vælge de 
områder, som ingen andre 
vil have. Det er et stort pro-
blem, at klima ikke bliver 
opprioriteret. Havvindmøl-
leparker bør få forrang for 
anden økonomisk aktivitet,« 
siger Kristine van het Erve 
Grunnet, branchechef i inte-
resseorganisationen Dansk 
Energi til Politiken.

Med valget af området 
nord for Hesselø ligger det 
til, at den producerede ener-
gi skal fragtes i land i kabler 
ved det fredede område He-
atherhill mellem Rågeleje 
og Vejby Strand i Gribskov 
Kommune. Herfra føres 
strømmen i kabel øst for 
Arresø til Energinets ho-
vedstation i Gørløse. Det har 
også været undersøgt at føre 
kablet vest for Arresø, men 
her skulle man så lægge det 
mellem søen og Frederiks-
værk igennem et Natura 
2000-område. En linjefø-

ring fra Hesselø-området til 
Kyndby-værket via Isefjord 
er dog også i spil. 

Ikke i min baghave
Nyheden om vindmøllepar-
ken ved Hesselø har straks 
skabt lokal debat i Hunde-
sted og omegn, om møller-
ne vil ødelægge udsigten 
ud over Kattegat, hvor man 
kan ane Hesselø i horison-
ten. Det problem afviste den 
daværende Energi-, forsy-
nings- og klimaminister dog 
allerede i 2018, hvor Lars 
Chr. LIlleholt sagde til Rit-
zau:

»Det er så heldigt, at de her 
møller komme til at ligge så 
langt ude på vandet, at man 
ikke vil kunne se dem på 
land, og at de ikke vil give 
gener i forhold til borgerne,« 
med tilføjelse fra ministe-
ren om, at man skal have 
luppen eller kikkerten frem 
for at kunne se dem.

- Ved første øjekast ser det 
ud til, at de vil ligge så langt 
fra land at de ikke vil øde-
lægge udsigt, men som de 
fleste mennesker vil jeg ikke 
have en vindmølle i min 
have, men samtidig gerne 
have en energiomlægning, 
siger Steffen Jensen om den 
debat.

Han forventer iøvrigt hel-
ler ikke, at Halsnæs får en 
hovedrolle i beslutningspro-
cessen omkring havmølle-
parken, og det blev da også 
allerede i 2018 understreget 
fra ministeriet, at vindmøl-
leparkerne ville blive pla-

ceret mere end 15 kilometer 
fra land, således at man ikke 
skulle spørge kommunerne. 

Risiko for sælerne
Hesselø ligger cirka 25 kilo-
meter fra Hundested. Øen 
er  0,71 kvadratmeter med 
det højeste punkt 20 meter 
over havet, hvilket er nok 
til, at man i godt vejr kan se 
øen fra mange steder langs 
nordkysten i Halsnæs og 
Gribskov kommuner. Øen 
er særlig kendt for sin store 
sælbestand, der også har gi-
vet øen navn.

I rapporten fra Cowi kan 
man læse, at anlægget af 
den store vindmøllepark 
vil risikere at give markan-
te fysiske forstyrrelser for 
sælbestanden ved Hesselø i 
anlægsfasen. Derimod me-
ner man ikke, at møllerne og 
kablerne vil give yderligere 
forstyrrelser for dyrelivet i 
området, hvor en del er ud-
peget som Natura 2000.

Gavn for havn
Selv om kommunen måske 
ikke får den store indfly-
delse på etableringen af 
havmølleparken, finder 
borgmester Steffen Jensen 
det fornuftigt, at man går i 
dialog med kommunerne, 
da det også kan få indfly-
delse på projektet Nordky-
stens Fremtid. Og han ser 
muligheder for det lokale er-
hvervsliv også, ikke mindst 
for Hundested havn.

- Jeg hilser arbejdspladser 
velkommen, særligt hvis det 
er med til at gøre noget godt 
for klima og miljø, blandt 
andet ved at sikre folk arbej-
de tæt ved, hvor de bor, og jeg 
kan sagtens se et potentiale 
for arbejdspladser i projek-
tet til gavn for udviklingen 
i kommunen generelt, siger 
Steffen Jensen.

Nyheden, om at havmøl-
leparken ved Hesselø frem-
rykkes, har allerede før be-
slutnigen blev taget tændt 
julelys i øjnene på både borg-
mesteren i Norddjurs Kom-
mune og havnechef i Grenaa  
Havn i håb om, at havnen 
her kan få glæde af det, da 
man har ekspertice fra An-
holt Havmøllepark.

njl

Kæmpe havmøllepark ved Hesselø

Det højeste punkt på Hesselø er 20 meter. De kommende vindmøller bliver 200 meter høje.   
 Foto: Niels J. Larsen 

Vindmølleparken kan Ifølge Cowi-rapport placeres enten nord eller 
syd for Hesselø, men det sydlige området lægger Forsvaret beslag på.  

HUNDESTED: En eller flere 
indbrudstyve aflistede mel-
lem den 22. og 23. juni en 
rude i havedøren indtil et 
hus på Ankerstien i Hunde-
sted. 

Der blev herefter stjålet en 
designerlampe fra hjemmet.  
Det oplyser Nordsjællands 
Politi i døgnrapporten. 

Stjal lampe

ØLSTED: »Så blev det vores 
søns tur til at få smadret sin 
bil.«.

Sådan skriver en Face-
book-bruger i Ølsted. Hær-
værket det skete ca kl. 02,26 
natten til tirsdag på hjørnet 
af Anemonevej og Agholm-
vej. 

Bilen fik smadret køler-
hjelm, forrude, højre side af 
bilen samt bagklap. Det er 
anmeldt til politiet, som dog 
ikke har fundet anledning 
til at tage det med i døgnrap-
porten 

Hærværk på bil

HALSNÆS: Fritidshus på Pe-
der Andersensvej 13, Ølsted, 
solgt for 645.000 kr. d. 19-05-
2020

 Villa på Uglemosen 2, Hun-
dested, solgt for 1.375.000 kr. 
d. 22-04-2020

 Fritidshus på Brøndalsti-
en 11, Hundested, solgt for 
1.050.000 kr. d. 30-04-2020

 Fritidshus på Sønellike-
vej 6, Hundested, solgt for 
2.150.000 kr. d. 12-05-2020

                 Kilde: Boliga

Bolighandler
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HAVMØLLER: Den 
nye klimaafta-
le indebærer en 
havmøllepark ved 
Hesselø. Ifølge 
COWI-rapport skal 
energien fra møl-
lerne føres i land 
mellem Rågeleje og 
Vejby Strand.  

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: En havmølle-
park med 70 vindmøller på 
200 meters højde ved Hes-
selø. Det er et af projekter-
ne, der er beskrevet i en ny 
klimaaftale mellem regerin-
gen og et bredt forlig i Folke-
tinget. Og hvis planen føres 
ud i livet som beskrevet i en 
COWI-rapport fra december 
2018, så vil energien fra hav-
møllerne skulle føres i land 
mellem Rågeleje og Vejby 
Strand - hvor man finder det 
fredede område Heather-
hill. Herfra føres strømmen 
i kabel øst for Arresø til 
Energinets hovedstation i 
Gørløse. En linjeføring fra 
Hesselø-området til Kynd-
by-værket via Isefjord er dog 
også i spil.

Borgmester Anders Ger-
ner Frost har intet hørt om 
planerne om en havmølle-
park ved Hesselø, før avisen 
kontakter ham. Han ser dog 
positivt på projektet og for-
venter at blive spurgt, hvis 
der skal laves en rørforsy-
ning i Gribskov Kommune.

- Jeg har da et stort håb og 
en tro på, at man tager hen-
syn til vores natur. At man 
vælger at gå i land nogle 

steder, hvor generne, der 
er forbundet med det, be-
grænses mest muligt, og at 
man passer på naturen i den 
forbindelse. Men når det er 
sagt, så tænker jeg, at vi må 
finde nogle gode løsninger, 
og jeg forventer også, at der 
kommer en høringsperiode 
omkring det. Man kan des-
uden mere, end man skulle 
tro. Man kan skyde sådan 
nogle ledninger ned under 
vand - og der kan være man-
ge løsninger, så jeg forven-
ter, der findes nogle gode af 
slagsen. Så jeg regner med, 

at man lytter til borgerne, 
Danmarks Naturfrednings-
forening og andre. Jeg tror, 
vi har et ord at skulle have 
sagt.

- Så jo, jeg kunne godt tæn-
ke mig at blive spurgt, inden 
man fører rør gennem kom-
munen og det tænker jeg 
også, at jeg bliver, siger An-
ders Gerner Frost.

Spændende projekt
Og selvom han er overra-
sket, ligesom Halsnæs’ 
borgmester Steffen Jensen, 
der heller intet havde hørt 

om projektet, ser Anders 
Gerner Frost positivt på det.

- Grundlæggende synes 
jeg, at det lyder spændende, 
og det kan forhåbentlig bi-
drage til vækst i kommunen. 
Der skal også være havmøl-
ler ved Bornholm, hvor man 
har store forventninger til 
det, og helt generelt vil vi jo 
hellere have vindmøller på 
havet end i det åbne land, si-
ger borgmesteren.

Han forventer ikke, at det 
vil give gener i forhold til ud-
sigten over havet.

- Man kan skimte Hesselø 

nogle enkelte steder fra 
Gribskov, men det vil være 
langt ude, at møllerne lig-
ger, siger han.

I funktion i 2027
Hesselø Vindpark eller som 
den også kaldes Hesselø 

Plan 2, som nu står til at 
blive fremrykket så den er i 
funktion i 2027, er oprinde-
ligt en følge af den energiaf-
tale, der blev indgået mellem 
den tidligere regering og 
alle folketingets partier til-
bage i juni 2018. Her fremgår 
det, at der skal etableres tre 
nye havmølleparker inden 
2030, og senere i 2018 blev 
Hesselø-området udpeget 
som det ene, og projektet er 
nøje beskrevet i en rapport 
fra ingeniørfirmaet COWI 
fra december samme år.

Plan: Strøm fra havmøller 
skal ledes gennem Gribskov

Kort fra COWI-rapport, der viser, hvor energien fra havmølleparken 
skal ledes.

Debat

Sygepleje og hjemmepleje 
har fyldt meget i dagsor-
denerne i Gribskov Kom-
mune siden hjemtagelsen 
af sygeplejen 1. maj 2018 og 
senest hjemmeplejen 1. de-
cember 2019. 

Det har især været øko-
nomi, der har været om-
drejningspunktet, og det 
var det også på Ældre, So-
cial- og sundhedsudvalgets 
ekstraordinære møde tirs-
dag den 23. juni 2020, hvor 
udvalget for at optimere 
driften af sygeplejen skulle 
beslutte et 3. Sted, hvorfra 
der kunne køres ud til bor-
gerne. 

Administrationens an-
befaling var, at lokationen 
skulle etableres på Holtvej 
i Græsted. I den bygning 
hvor Frivilligcenteret tidli-
gere har haft til huse. 

Kommunen har sat gang i 
en ny lokalplan for området 
for, at det er muligt at etab-
lere lokationen til syge- og 
hjemmepleje.

Venstre stillede æn-
dringsforslag til admini-
strationens anbefaling: 
“Venstre foreslår, at

Sygepleje og hjemmeple-
je får den tredje udkørsels 
base placeret i Toftebo.

De nødvendige faciliteter 
er umiddelbart indflyt-
ningsklar og lokalerne kan 
rumme yderligere nødven-

digt antal personale, hvis 
der senere besluttes at 2 
baser er en mere fordelag-
tig og effektiv løsning. De 
øvrige lokaler i Toftebo 
vil blandt andet kunne an-
vendes som beredskab ved 
mangel på midlertidige 
pladser i forbindelse med 
Corona lignende epidemier 
eller hvor der er krav om 
isolation af andre årsager.”

Venstre har ved hjælp af 
Kraks ruteplan lavet en 
simpel undersøgelse af af-
stande fra de nuværende 
lokationer, Holtvej og Tof-
tebo, som viser at Toftebo 
rent faktisk er optimal for 
at spare vejtid.

Desværre var det ikke 
muligt at få flertal for æn-

dringsforslaget, som kun 
fik 3 ud af 7 stemmer, idet 
Betina Sølver stemte for 
ændringsforslaget sam-
men med Venstres 2 med-
lemmer. Nyt Gribskovs 3 
medlemmer og Pia Foght 
fra Socialdemokraterne 
ikke kunne se de mulighe-
der, som Venstre ser, at en 
placering på Toftebo kan 
give kommunen.

Venstre har siden vedta-
gelsen af budgettet for 2020 
været bekymret for vores 
beslutning, hvor vi kun har 
12 midlertidige pladser på 
Helsingegården og forøget 
pleje i eget hjem i forhold 
til tidligere 41 midlertidige 
pladser på Toftebo og 4 af-
lastningsboliger på Tron-

gården. 
Denne bekymring er des-

værre ikke blevet mindre 
som følge af vores bekendt-
skab med Corona, som er 
en udfordring for os alle. 
Vi skal være klar til at tage 
borgere hurtigt hjem fra 
hospitalet for at gøre plads 
til Coronapatienter. Vi skal 
have tilbud til borgere, der 
skal isoleres. 

Venstre er helt enige i be-
slutningen om at optime-
re brugen af kommunens 
ejendomme og sælge de 
ejendomme vi ikke længere 
har brug for. 

Det er venstres opfattelse, 
at en placering på Toftebo 
vil give en meget mere fle-
xibel løsning de næste år 

indtil vi har det plejehjem, 
som vi ifølge budgetaftalen 
skulle have klar i 2022.

Venstre har begæret sa-
gen i Byrådet og håber, at 
vi i den mellemliggende 
periode kan overbevise vo-
res kolleger i byrådet om, 
at Venstres forslag er det 
rigtige, og at det så endda 
giver mulighed for at flytte 
ind med det samme, uden 
at afvente lokalplan og om-
bygninger.

Birgit Roswall &  
Knud Antonsen

Venstre

Hjemmeplejen: Venstre ønsker fleksibilitet

En rapport fra COWI lægger op til at lede energi fra havmølleparken ved Hesselø gennem området Heatherhill.  Foto: Allan Nørregaard

»  Jeg har da et stort 
håb og en tro på, at man 
tager hensyn til vores 
natur. At man vælger at 
gå i land nogle steder, 
hvor generne, der er 
forbundet med det, 
begrænses mest muligt

Anders  Gerner Frost, borg-
mester (Nytgribskov)


