
 

Referat - Det Grønne Dialogforum den 10. marts 2021 
 

Deltagere Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov: Linda Bruhn Jørgensen, Helge Muhle 
Larsen. 

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Michael Jørgensen. 

Naturstyrelsen, Nordsjælland: Jens Bjerregård. 

Nordsjællands Landboforening: Enok Vestergaard. 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening: Ejvind Hartmund 

Grundejersammenslutningen: Bjarne Frølund. 

Gribskov Landliggerforbund: Kirsten Eva Jessen, suppl. Inge-Lise Knuthsen 

Lokalforeningsrådet: Pernille Lütken og Henning Holm 

 

Gribskov Kommune: 

Udvalg for Udvikling By og Land:  
Pernille Søndergaard, Allan Nielsen, Bent Hansen, Bo Jul Nielsen, Jesper Hagen 
Behrensdorff, Morten Rohde Klitgaard, Knud Antonsen, Morten Ulrik Jørgensen, 
Michael Hemmingsen 

Administration:  
Dennis Mejer, Leder af Natur, Vand og Vej  
Lasse Emil Stougaard, Leder af Plan og GIS  
Stine Kjær Petersen, Kyst og vandløbsmedarbejder, Sekretær for Det Grønne 
dialogforum 

Referent Stine Kjær Petersen 

Fraværende Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard 

Gribskov Vandløbslaug: Michael Andreasen 

 

Punkt  Dagsorden og referat 
1  

kl 18.30-18.35 

Velkomst og godkendelse af referat v/ Pernille Søndergaard 
 

Ref. Kirsten Eva Jessen: Mangler bilag 1 i det seneste referat.  

Bilaget vedlægges nærværende referat: 

 



Bilag 1 vedr. pkt 138 på byrådsmøde den 10.11.20. Øget og strømlinet indsamling 
og sortering af husholdningsaffald. 
  
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/dagsordenpunkt/2f991d70-96fc-42b1-
bd78-ec9f0ee6bae6?redirectDirectlyToPdf=false 
 
Dagsorden godkendt 

2 

18.35-18.50 

Status – kommuneplan 2021-33 v/ Lasse Emil Stougaard, Leder af Plan og GIS i 
Gribskov Kommune 

Forslag til Kommuneplan 2021-33 blev politiskgodkendt på byrådsmøde den 2. 
marts 2021 og forventes snarest at komme i høring i mindst 8 uger. Her vil der 
blive mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger. Efter høringen 
forventer vi at kunne politisk behandle Kommuneplan 2021-33 endeligt i 
sommeren 2021. 

  

Ref. Lasse Emil Stougaard orienter kort om kommuneplan 2021-33, som er sendt i 
høring til den 2. maj 2021. 

Der afholdes digitalt borgermøde om planens indhold den 8.4.2021 kl. 18.30 samt 
et digitalt møde målrettet erhvervslivet den 15.04.2021 kl. 19.00.  

Forslaget til Kommuneplan 2021-33 er en fuld revision af Kommuneplan 2013-
2025, hvor bl.a. Det grønne Danmarkskort indgår. 

Ændringsnotatet Kommuneplan 2021-33 giver et overblik over hvilke større 
ændringer der er foretaget med revisionen. Notatet ligger under ”Bag om 
Kommuneplanen”. 
https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/media/422618/aendringsnotat-
kommuneplan-2021.pdf 

Link til høringsmateriale: https://gribskov.dk/hoeringer/2021/mar/hoering-af-
forslag-til-kommuneplan-2021-33 

 

Kirsten Eva Jessen: hvor i kommuneplanen kan man se noget om den fremtidige 
affaldssortering. 
Lasse: affald er ikke en del af kommuneplanen  
 

Allan: ros til DN for et debatindlæg i Amtsavisen. 

Linda: glædes over at der indgår en naturplan i kommuneplanen. 
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18.50-19.05 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker en drøftelse af følgende punkter: 
1) “Naturindsatsplan for 2020-23 i Gribskov Kommune” - hvad sker der med 

den? I 2019 indkaldte Gribskov Kommune forslag til indsatsplanen, bl.a. for at 
få forslag til at øge biodiversiteten. Flere borgere og foreninger indsendte en 
masse gode forslag, bl.a. DN Gribskov. Siden har vi intet hørt. 

https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/media/422618/aendringsnotat-kommuneplan-2021.pdf
https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/media/422618/aendringsnotat-kommuneplan-2021.pdf
https://gribskov.dk/hoeringer/2021/mar/hoering-af-forslag-til-kommuneplan-2021-33
https://gribskov.dk/hoeringer/2021/mar/hoering-af-forslag-til-kommuneplan-2021-33


 
2) Driften af vej- og stikanter i Gribskov Kommune. Ved at ændre driften til 1-2 

tidlige slåninger øges biodiversiteten, viser forsøg i Furesø Kommune. Flere 
Nordsjællandske kommuner omlægger driften. Hvilke overvejelser gør man 
sig i Gribskov Kommune. 

 
 

 
 

3) Grønt Danmarkskort - hvor langt er man i Gribskov Kommune med 
planlægningen? Hvornår forventes planen offentliggjort? 

 
4) Udvikling, by og land har vedtaget at afsætte et årligt beløb til bl.a. at støtte 

private lodsejeres naturplejeprojekter. God ide. Hvad kommer der til at ske 
der? 

 
5) Bent Hansen, næstformand i Udvikling, by og land, har fremsat forslag om, at 

Gribskov Kommune udlåner kommunale arealer til private med henblik på en 
øget biodiversitet. God ide. Hvordan står sagen? 
  

Ref. 1) Naturindsatsplan for 2020-23  
Dennis Mejer: Naturindsatsplanen har afventet kernefortællingen for at de 
ideer der måtte komme i den forbindelse, kan blive inddraget i 
naturindsatsplanen. 
 
Det er arbejdet med kommuneplanen som pt. fylder og som sætter retning - 
herunder med Grønt Danmarkskort. Med andre ord: En naturindsatsplan 
følger.  
 
Linda Bruhn Jørgensen: Hvad er sammenhængen ml fyrtårnene (i 
Kernefortællingen) og naturindsatsplanen?  
Dennis Mejer: Indsatsplanen er rammefortællingen om de indsatser vi har på 
naturen. Naturen fylder meget i Kernefortællingen. Der ses sammenhæng og 
synergier mellem de to. 

 
2) Driften af vej- og stikanter  

Dennis Mejer: Der er nu givet et politisk opdrag til at se på flere muligheder 
for biodiversitet i kommunen. Ift. drift af vejkanter, så er der nogle faglige 
overvejelser og udfordringer vedr. fokus på biodiversitet under hensyntagen 
til trafiksikkerhed og afvanding. 

• I Gribskov Kommune er vejentreprisen udliciteret. Derfor skal evt. 
ændringer i driften ske via kontraktændringer, så der skal nu ses på 
faglige og kontraktlige muligheder.  

• Opmærksomhed på tidspunktet for slåning i forhold til blomstring og 
frøspredning. 

 
Efter fulgte en generel drøftelse om mulighederne for at arbejde med 
biodiversitet i grøftekanter og i kommunen generelt.  
DN: lad natur være natur i grøftekanterne og udnyt den frøpulje som findes. 



Allan Nielsen: Dialog er vejen frem til mere natur 
Enok Vestergaard: Mange landmænd vil gerne lave blomsterstriber 
 

3) Grønt Danmarkskort 
Linda Bruhn Jørgensen: Punktet springes over pga. tidsmangel. 
 
En opfølgende replik fra administrationen her i referatet: 

• Grønt Danmarkskort indgår i kommuneplanen jf. bestemmelser og 
retningslinjer i Planloven. 

• I foråret blev der afholdt et vellykket dialogmøde ml NOLA/Agrovi og 
Administrationen.  

• Opfølgende dialogmøde afventer corona – da et fysisk møde er at 
foretrække. 

Baggrund 
Der skal foretages fire udpegninger, der tilsammen udgør Grønt Danmarkskort. 
Der er tale om udpegninger til  

• naturområder,  
• potentielle naturområder,  
• økologiske forbindelser og  
• potentielle økologiske forbindelser  

– fuldstændig som hidtil.  
 
Den nye er, at  

• Naturrådet med lokalkendskab har bidraget konkrete anbefalinger,  
• at alle kommuner har samme skabelon at køre efter,  
• at data er opkvalificeret bl.a. vha. det digitale naturkort 

(biodiversitetskort) og,  
• at kommunerne skal samarbejde med nabokommuner, for at tilstræbe et 

sammenhængende Grønt Danmarkskort.  
Lovgrundlaget for f.eks. tilladelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
pilles der som bekendt ikke ved.  
Hvor der før var malet med en relativ bred pensel, har vi med udpegninger til 
Grønt Danmarkskort været inde og tilpasse og kvalificere disse. Det har 
afstedkommet, at vi samlet set har reduceret i udpegningerne i forhold til de 
udpegninger, der er i den nuværende kommuneplan. Rundt regnet er der tale om, 
at der er foretaget en reduktion på ca. 400 ha så vi lander på knap 12.000 ha. Og 
dette til trods for, at der er tilføjet knap 500 ha til natur (primært udvidet Natura 
2000-områder og statsskove).  

Adm. ser frem til at præsentere dette for NOLA og få en drøftelse heraf.  

4) Støtte til private lodsejeres naturplejeprojekter 

Linda Bruhn Jørgensen: Punktet springes over pga. tidsmangel. 
 

5) Forslag om øget biodiversitet  
• Emnet var på dagsordenen den 23. feb. 2021 
• Administrationen skal arbejde videre med punktet. 
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19.05-19.20 

Lokalforeningsrådet (LFR) ønsker en drøftelse af følgende punkter: 

1) Spildevand - Reduktion af regnbetingede overløb af spildevand til søer og 
vandløb er et vigtigt mål for Lokalforeningsrådet (LFR) og lokalrådene. 
Sammen med Gribvand tog LFR i 2015 initiativ til en aktiv indsats for at 
reducere overløbene til Arresø. I løbet af 3 år fik mere end 200 ejendomme på 
frivillig basis frakoblet deres regnvand fra det aldrende fælleskloakerede net. 
Bakkelandet og Annisse er i dag næsten udelukkende kloakeret for 
spildevand, og de regnbetingede overløb er formentlig fortid. 
Arbejdet fortsatte i Annisse Nord og Ramløse. Det er i dag velkendt at der her 
stadig regelmæssigt er overløb af spildevand, selv ved beskedne 
regnhændelser. Det samme gør sig gældende ved Esrum, hvor der meget ofte 
er overløb til Esrum Å. Her har lokale også fokus på beskyttelsen af 
vandmiljøet i Esrum Å. 

(a) Hvad er planerne for begrænsning af overløbene i GK? 
(b) Har overløbene de rette tilladelser, der sikrer overholdelse af 

vandplanerne og badevandskvaliteten? 
(c) Hvad gør man for at kontrollere og overvåge aflastningerne ? 
(d) Kan LFR få løbende adgang til oplysninger om overløb? 
(e) 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? 
 

2) Afledning af regnvand er af betydning for vandløb og småsøer og moser. 
Afledning af regnvand fra vejanlæg og bebyggede områder indeholder 
miljøskadelige stoffer og mikroplast. Regnvand fra veje bør, hvor det er muligt 
behandles og nedsives lokalt i grøfter. Regnvand fra tage og overflader på 
private grunde bør nedsives på grunden og samtidig bidrage til 
grundvandsdannelsen. Det er derfor vigtigt at alle disse aspekter indgår i 
intentionerne i planlægningen af nye vejanlæg og byggemodninger. Og som 
en sidegevinst til miljøforbedringen og ressourceforvaltningen giver det lavere 
anlægs- og driftsudgifter til glæde for forbrugerne der i forvejen er tvunget til 
at betale en af landets højeste takster for spildevandsforsyning. 

(a) Hvad er planerne for den fremtidige byudvikling? 
(b) Hvad er status for den igangværende byudvikling? 

 
 

3) Omdannelseslandsbyer - LFR har allerede den 13. marts 2019 i DGF rejst 
spørgsmål om, hvorvidt GK ville gøre det muligt at benytte den nye planlovs 
mulighed for at udpege omdannelseslandsbyer i kommunen.  
Ved samme lejlighed anførte LFR, at det for LFR var af afgørende betydning, at 
LFR og LFR’s medlemmer fik mulighed for at byde ind m.h.t. 
udvælgelseskriterier og procesudformning samt at udpegning fandt sted på 
baggrund af lokalt forankrede ønsker om deltagelse.   
LFR har nu konstateret, at spørgsmålet har været inddraget i udarbejdning af 
udkast til kommuneplanen og at der samtidig har været peget på 2 konkrete 
landsbyer, der ikke på eget initiativ har søgt om udpegning.  



(a) Hvad var kriterierne og vurderingerne der ligger til grund for 
udpegningen af omdannelseslandsbyer? 

(b) Hvad var den demokratiske proces bag udpegningen? 
(c) Hvordan vil GK fremadrettet håndtere udarbejdning af 

retningslinjer og lokal inddragelse? 

Ref. 1) Spildevand 
Pernille Søndergaard svarede overordnet på spørgsmålene fra LFR. 
Udvalget har flere gange drøftet mulighederne for at begrænse overløbene. 
 
De kommende år er midlerne prioriteret til ombygning af det nye renseanlæg 
i Gilleleje og nedlæggelse af de små anlæg i Smidstrup, er nedlagt, 
Dronningmølle, bliver nedlagt snart, Vejby, Tisvilde og Udsholt nedlægges i år, 
Stokkebro og Græsted i 2022.  
Dette vil give en stor gevinst for miljøet, at spildevandet bliver renset bedre i 
et topmoderne anlæg. Helsinge Renseanlæg køre som hidtil.  
 
Med hensyn til tidssvarende tilladelser, så er det noget kommunen og 
Gribvand arbejder på. Tilladelserne bliver lavet så udløbene lever op til 
kravene i vandplaner mv. Men det er ovenstående der sætter rammerne for 
tidsperspektivet. 
Gribvand overvåger overløbene med loggere og afrapporterer til kommunen 
månedligt.  
 
Bent Hansen: Gribvand laver hvert kvartal en rapport der indeholder 
oplysninger om overløb. Rapporten tages op på møder i UBL og fremgår af 
referatet. 
Henning Holm: Stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af overvågningen. 
 

2) Afledning af regnvand  
Lasse Emil Stougaard fortæller om generel håndtering af regnvand ved 
byudviklingsprojekter – hvis området ikke er med i spildevandsplanen laves 
der et tillæg til lokalplanen.  
 
Dennis Mejer supplerer: Ved ny byplanlægning og igangværende byudvikling 
er det hovedreglen, at der kloakeres for husspildevand og overfladevand 
nedsives, dette sker f.eks. i Troldebakkerne og ved Vejby. Nogen steder er 
jorden dog for leret til at det kan lade sig gøre, og der er man nødt til at 
udlede overfladevandet med regnvandsledning og forsinkelse til typisk et 
vandløb, f.eks. ved Ammendrup Park.  
Intentionen både nu og fremadrettet, at regn- og overfladevand nedsives i 
størst muligt omfang og/eller, at vandet også bruges som et rekreativ element 
i de nye bydele.  
Vejafvanding i Gribskov Kommune sker som grøftenedsivning de allerfleste 
steder, men nogen steder, f.eks. bykerner, er der ikke plads til 
grøftenedsivning, her ledes vandet enten til regnvandsledning eller til 
fælleskloak.  



 
Bo Jul: Fortæller om afvanding af den nye vej mellem Græsted og Gilleleje. 
Vejen er planlagt med grøftenedsivning de allerfleste steder. Vejen kan ikke 
ligges længere ned i terræn pga. grundvandsspejlet ligger relativt højt flere 
sider. 
 
Henning Holm: Der mangler en strategi for spildevand i kommunen. 
 

3) Omdannelseslandsbyer 
Lasse Emil Stougaard: En omdannelseslandsby er et nyt koncept i 
planlægningen som giver mulighed for at ”trætte” landsbyer kan få en 
saltvandsindsprøjtning via lempelser/fleksible kriterier. Der kan udpeges op til 
to omdannelseslandsbyer pr. kommune.  
Man har politiskside valgt ikke at udpege nogen omdannelseslandsbyer i 
denne omgang. bl.a. pga. ønske om forudgående borgerinddragelse. 

 

Lasse forlader mødet. Tak til Lasse. 
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19.20-19.25 

Grøn Uge og Grøn Lørdag 2021 

Grundet corona foreslås Grøn Uge og Grøn Lørdag aflyst i 2021. 

Ref. Vedtaget 
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19.25-19.50 

Rundt om bordet: (forbered jer på at bruge max. 2.5 minut, så der er tid til alle) 

Nyt fra foreningerne: 

• Dansk Ornitologisk Forening  
• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
• Nordsjællands Landboforening  
• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   
• Gribskov Vandløbslaug 
• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
• Grundejersammenslutningen 
• Gribskov landliggerforbund (tidl. Landliggersammenslutningen)  
• Lokalrådsforeningsrådet   

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

 

Ref  Nyt fra foreningerne: 

• Dansk Ornitologisk Forening 
Tårnfalkekasser i Gribskov Kommune – DOF har lavet en anbefaling af, 
hvilke redekasser der bør nedtages og hvor der kan sættes nye op. 
Kommunen er i samarbejde med DOF ved at udføre det praktiske arbejde 
i den forbindelse. 



Søborg Sø – DOF er ærgerlig over at NST har fravalgt øer i søen. DOF vil gå 
i dialog med NST herom. 
  

• Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Fraværende 
 

• Nordsjællands Landboforening  
Landboforeningen har haft fokus på Grønt Danmarkskort og mener, at det 
skal baseres på orientering og frivillighed. 
Foreningen spørger til hvor kommunen står i arbejdet med boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO)? 
Bent Hansen: Det kører planmæssigt og på frivillig basis. 
 

• Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov   
DN affaldsindsamling den 12.-18. april – alle er velkommen. 
Konkurrence om Danmarks vildeste kommune – skal Gribskov kommune 
deltage? 
DN efterspørger en organisationsplan fra kommunen.  
Pernille Søndergaard: Det bliver der fremsendt 
 
Tilføjelse til referat – link til organisationsdiagram for Gribskov kommune 
https://gribskov.dk/om-kommunen/organisation/organisationsdiagram 
 
DN er ikke tilfreds med vedtagelsen af ny skiltepylon (byrådsbeslutning 2. 
marts 2021).  
 

• Gribskov Vandløbslaug 
Fraværende 
 

• Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening   
Ønsker også en plan over organisationen i kommunen. 
Støtter det rekreative friluftsliv. 
Kæmper for at der ikke skal være erhvervsfiskeri i Arresø.  
Oplyser om en Tv-føljeton på DK4 om sportsfisker, som er optaget i 
Gribskov kommune. 
 

• Grundejersammenslutningen 
Prissætter at kommunen har sat fokus på trafiksikkerhed 
Glædes over at vejene har fokus  
Affaldssortering – påskønner at der søges om fristforlænges så der er tid 
til arbejdet og kvaliteten højnes.  
Glæder sig til at bidrage til arbejdet med stiplanerne. 
 

• Landliggersammenslutningen  
Nyt navn Gribskov landliggerforbund  
Glæder sig til at se nærmere på kommuneplanen 
 

https://gribskov.dk/om-kommunen/organisation/organisationsdiagram


• Lokalrådsforeningsrådet   
Har fokus på masteplan 
Har været dykket ned i spildevandsplaner, omdannelseslandsbyer og 
rottefælder. Ingen af overløbene i kommunen har tilladelse… 
 
Efterfølgende tilføjelse til referatet fra Administrationen 
Der er i alt 50 overløbssteder i Gribskov Kommune heraf har:  

o 8 nyere tilladelser fra hhv. 2005, 2007, 2011 med krav til bassin,  
o 32 overløb har ældre tilladelser tilbage fra Hovedstadsrådet i 1985 

og 1987, kun enkelte har bassiner.  
o 10 har ingen tilladelse  

Fremdriften i arbejdet med fornyelse af udledningstilladelser blev senest 
behandlet i udvalget Udvikling, by og land den 14. januar 2020 pkt. 13. 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=178c3e09-383a-4c37-8476-
1db93f667e6b 
 

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland 

Søborg sø – tilladelse til projektet, gennemførelse af den tredje 
jordfordeling. Opmærksomhed omkring øerne som DOF nævner. 
Naturnationalpark – Høring omkring 1. april, Planen vedtages omkring 1 
juli. 
Gode drøftelser om Esrum Kolster og møllegård vedr. indgangsportal. 
Der bliver ikke nogen erhversfiskeri på Arresø – dog forlænget i år, da der 
er rigtig store historiske interesser. 
Renovering af Helene Kilde i Tisvilde er i gang. 
Finanslovsforslag - mere urørt skov er på vej… også i Gribskov Kommune. 

6 

19.50-19.55 

Nyt Fra Gribskov 

1) Status Nordkystens fremtid - På baggrund af byrådets beslutning om, dels 
bidragsfordelingen til initialfodring, dels at fremme kystbeskyttelsesprojektet, 
sendes der nu informationsbreve ud til alle grundejere, der vurderes at have 
direkte gavn af projektet. 
Bemærkninger fra BO Jul - Styremøde i går – tidsplanen skrider pga. Natura-
2000 2022. 
Bidragsfordelingen – 75 % af initialfodringen betales af GK 
 

2) Affaldsorientering - UBL har været på inspirationstur til Vestforbrændingen i 
februar i forbindelse med kommunens planer for affaldsorientering jf. 
byrådsmøde d. 10. nov. 2020. Udskudt pga. corona. 
 
Administrationen har indsendt ansøgning vedr. dispensation fra 
implementeringsfristen for 10 nye affaldsfraktioner fra den 1/7-2021 til 
31/12-2022 (Affaldsbekendtgørelsen §28). Ansøgningsfristen var den 1/3-
2021 og Miljøstyrelsen har oplyst at sagsbehandlingstiden er 4 uger. Vi 
forventer derfor svar først i april 2021. 
 



Der arbejdes på, i samarbejde med renovatørerne, at få kortlagt besværlige 
adgangsveje i sommerhusområderne – medhenblik på at tilbyde de bedste 
affaldsløsninger. Arbejdet er samtidig med til at danne baggrund for nyt 
udbud for indsamling af affald. 
Administrationen samarbejder samtidig med Vestforbrænding, Frederikssund, 
Halsnæs og Egedal om forslag til strømlinet affaldssortering i 
sommerhusområderne – for at finde gode løsninger ifm. implementeringen af 
nye affaldsordninger i områderne – herunder kommunikation.  
I forbindelse med de nye krav om øget og strømlinet affaldsindsamling hos 
borgerne arbejder administrationen på at udarbejde nye regulativer og nyt 
udbud for indsamling af affald samt ny affaldsplan. 
 

3) Badesæson – nu også om vinteren  
Kvaliteten af badevandet – Kommunen kontrollerer nu også 
badevandskvaliteten om vinteren. Der tages badevandsprøver hver anden uge 
ved molen i Tisvilde og på østmolen i Gilleleje Havn. Vandet har indtil nu 
været rent. Prøvetagningen er foreløbigt et forsøg i vinteren/foråret 2021.  

 
Opsætning af badebroerne i uge 10 - Kommunens badebroer sættes op 
allerede i uge 10 i år (med forbehold for vejret). Der er badebro i Smidstrup, 
Strandbjerggård og ved Nakkehoved Fyr. Broerne tages op om vinteren og 
sættes normalvis op til påske, da de ikke er bygget til at modstå vinterstorme, 
is, mv. 
Kommunens badebro på østmolen i Gilleleje Havn har som forsøg været i 
vandet hele vinteren, da der er stor efterspørgsel og broen ligger relativt 
beskyttet pga. molen.  
Derudover er der to offentlige heleårs-badebroer i Gilleleje, Veststranden og 
Strandbakkerne.  
 
Livredning om vinteren - fra 7/3 - 1/6 vil der hver søndag mellem kl. 10-14 
være livredder på Østmolen i Gilleleje Havn. Dette er et forsøg hvor behovet 
for livredning om vinteren afdækkes.  
 

4) Revision af vandløbsregulativer – i løbet af foråret 2021 revideres det 
nuværende vandløbsregulativ for Esrum Å og Esrum Kanal. Regulativet er over 
10 år gammelt og derfor er tiden kommet til et serviceeftersyn. 
Regulativforslaget sendes i 8 uger høring til bredejere og interessenter inden 
det vedtages.  

 
 

5) Nyt projekt om Grundvandsbeskyttelse - Gribskov Kommune har sagt ja tak til 
at indgå i et partnerskab omkring en udvidet koordineret 
grundvandsbeskyttelse under overskriften Vand på tværs. Det har vi gjort, da 
fremtidens bæredygtige vandforsyning kræver en øget koordinering af 
vandforsyningernes indvindingsstrategier, kommunernes indsatsplaner og 
grundvandsbeskyttelsesindsats, samt regionens indsats i forhold til 
jordforurening. Kun på den måde kan opnås en vandforsyning baseret på et 



økonomisk og ressourcemæssigt bæredygtigt grundlag og på en velbeskyttet 
grundvandsressource.  
Formålet med projekt ”Vand på tværs” er således, at sikre en 
helhedsorienteret bæredygtig grundvandsbeskyttelse på tværs af 
administrative og forsyningsmæssige grænser til gavn for 
drikkevandsforsyningen både lokalt og regionalt. 
 
Projektet løber fra d. 1. december 2020 til d. 30. september 2022. Region 
Hovedstaden har bevilliget 1,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til 
projektet. De øvrige parter bidrager med arbejdstid. 
 
Partnerskabskredsen bag projektet består af: 

(a) Gribskov Kommune, projektleder Marianne Risager Kjøller 
(b) Helsingør og Halsnæs kommuner 
(c) Indtil videre Helsinge, Baunehøj og Gilleleje vandværker 
(d) Miljøstyrelsen 
(e) Region Hovedstaden 
(f) Danmarks Naturfredningsforening 
(g) Desuden følger Danmarks Tekniske Universitet projektet. 

 
6) Hesselø vindmøllepark - Energistyrelsen har sendt et Udkast til plan for 

Hesselø Havvindmøllepark i en 5 ugers idéhøring i perioden 12. feb. – 19. 
marts 2021. Styrelsen beder om idéer og forslag til afgrænsning af strategisk 
miljøvurdering (SMV) af plan for Hesselø Havvindmøllepark og 
miljøkonsekvensvurdering (VVM) for landanlæg til Hesselø Havvindmøllepark.  

Ref.   

8 

19.55-20.00 

Evt. og næste møde. 

Møder i 2021: 10. marts, 9. juni, 8. september, 8. december, alle møder ligger som 
udgangspunkt kl. 17 – 19. 

Ref. Næste møde ligger den 9. juni kl. 17 – 19. Hvis mulig afholdes mødet fysisk og 
ellers digitalt som denne gang. 
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