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Ref.

Godkendt uden bemærkninger
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Opfølgning om Grøn Uge og Grøn Lørdag v/ Anni Hougaard Dalgas, Gribskov
Kommune

17.05-17.25

Punktet følger op på mødepunkt 2, den 8. dec. 2021 om Temadrøftelse om Grøn uge
og Grøn lørdag 2022:
Uddrag af referat fra møde 8 dec. 2021:
”Det Grønne Dialogforum bakker op om, at Grøn Uge og Grøn Lørdag afholdes igen i
2022 og at målgruppen udvides med indskolingen, som der blev lagt op til i 2020.
Forummet oplever, at konceptet fra før Corona fungerer og synes derfor, at der skal
holdes fast i dette. Begivenheden er kun vokset i forhold til antallet af foreninger og
antallet af gæster.
Det Grønne Dialogforum ser ingen grund til at sammentænke Naturens Dag med Grøn
Uge og Grøn Lørdag. Der peges på Grøn Uge og Grøn Lørdag er en Gribskov kommune
begivenhed, mens Naturens dag er en national begivenhed.”

Grøn Uge og Grøn Lørdag vender tilbage i 2022!
Foråret er på vej, og heldigvis uden corona restriktioner i år. Det betyder, at Grøn Uge
og Grøn Lørdag vender tilbage i samme form, som tidligere år. Kommunens politikere
bakker op om arrangementet, og gennemførelsen blev formelt godkendt på Klima-,
Miljø- og Teknikudvalgets møde den 22. februar i år.
Grøn Uge er i perioden 9.-20. maj, og Grøn Lørdag er den 21. maj på Gilleleje Havn.
Grøn Uge aktiviteterne tilbydes til kommunens børnehavebørn og som noget nyt –
efter ønske fra Det Grønne Dialogforum, også til indskolingens børn i deres
fritidsorganisationer (0.-3. klassetrin).
Aktiviteterne for børnehavebørnene er om formiddagen, mens aktiviteter for
indskolingens fritidsorganisationer er om eftermiddagen.
Årets tema er ”Det er Vildt!”
Med temaet ”Vildt!” er rammen bred og kan rumme et væld af forskellige aktiviteter
med natur og oplevelser i det fri i fokus.
Temaet spiller rigtig godt sammen med Gribskov Kommunes mange forskellige
initiativer for at øge biodiversiteten og vores deltagelse i Vild Kommunekonkurrencen.
Ingen Grøn Uge eller Grøn Lørdag uden Jer!
Der er holdt informationsmøde om GrønUge/GrønLørdag den 3. marts, hvor alle
kommunens aktive grønne foreninger var inviteret. På mødet og efterfølgende har
kommunens ’team GrønUge/GrønLørdag’ modtaget flere positive tilbagemeldinger
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fra en række foreninger/organisationer, som gerne vil deltage med et eller flere
arrangementer.
MEN vi håber på en del flere, ikke mindst fordi der er behov for flere aktiviteter, når
Indskolingens børn også deltager. Derfor opfordres I alle til at tilmelde en eller flere
aktiviteter, så Programmet også i år bliver flot og spændende.
Kommunens team har sendt tilmeldingsmateriale ud til alle
foreningerne/organisationerne, hvor aktiviteter kan beskrives på de medsendte
aktivitetsskemaer. Aktivitetsskemaerne skal sendes retur til kommunens team senest
25. marts. GrønUge/GrønLørdag Programmet er klar i uge 14.
Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte kommunens GrønUge/GrønLørdag
team, skriv til: natur@gribskov.dk

Ref.

Anni Hougaard Dalgas fra Team Natur vand og vej i Gribskov kommune har fået til
opgave at planlægge Grøn Uge og Grøn Lørdag. Anni informerer om planlægningen.
Grøn uge starter lørdag den 9. maj og slutter med en festdag den 21. maj i Gilleleje
ved havnen. Ligger samtidig med et Klovnearrangement på havnen. Begge
arrangementer forventes at trække gæster til området. Fin synsagtig.
Grøn Uge er for børnehavebørn og - som noget nyt i år også indskolingen.
Arrangementer for indskolingen afholdes i SFO-tiden, dvs eftermiddagen. SFO´erne er
umiddelbart positive over for Grøn Uge.
Arrangementer for børnehavebørnene afholdes om formiddagen.
Kommunen har indbudt aktive grønne foreninger til at deltage. Der er brug for endnu
flere, især nu hvor indskolingerne også er med. Anni appellerer til at medlemmerne i
DGD bringer budskabet videre i deres bagland af frivillige. Tilbagemelding er fredag
den 25. marts, men send også gerne i weekenden. Programmet stykkes sammen i
løbet af næste uge.
Dialogforummet oplyser, at Søbogård rideklub har før været med, men det har været
et problem, at der ikke har været transport ud til gården i Søborg. Der kom ingen
børn. GrønLørdag er ikke egnet til heste pga lokationen. Der er massere der gerne vil
ride på pony, men det bliver for farligt. Rideklubben har derfor trukket sig.
Anni noterer at manglende transportmuligheder kan være en udfordring.
Ungdomsskolen har minibusser. Måske de kan være behjælpelige?
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Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland ønsker følgende drøftet:

Kl 17.25-17.40

Søborg sø
•
•

Hvad kommer etableringen til at betyde for friluftslivet, byens borger og
naturen/dyrelivet?
Hvad kan der gøres for den bedste implementering?
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Naturnationalparker
•
•

Hvad kommer det til at betyde for vores kommune?
Friluftslivets adgang, det yderligere pres på naturen/dyrelivet. Toiletter,
affald..

Natura 2000 planerne
•
Ref

Hvad kommer de til at betyde for vores kommune?

Søborg sø
Ida fra Naturstyrelsen informerer om Søborg sø-projektet. PowerPoint præsentation
vedlægges referatet.
Ida henvender sig til kommunen vedr. stiforløb i Søborg (kommunens). Processen skal
i gang. WSP sidder og beregner lige nu…
Brian Lyck (o): Fredsbogård ligger godt i forhold til at blive
besøgscenter/ankomstportal. Det er blevet politisk drøftet og det arbejde kører
videre nu her. Byrådet har fornyeligt været inviteret ud til området og bl.a. set på
fredsbogård. Opbakning fra Græsted borgerne.
Hvornår bliver søen individet? Ida svarer, at der arbejdes mod en dato i efteråret
2023.
WSP er i forbindelse med projekteringen kommet med et nyt forslag til, hvor udløbet
til landkanalen bør være. Det skulle være en forbedring i forhold til fiskene. Relevante
aktør vil blive hørt i den forbindelse.
Jens Rane Holck (f): En lille betrækning fra Holløse Bredning, hvor fugletårnene ikke er
optimalt placeret.
Ida: P-pladserne bliver ikke nødvendigvis, hvor der er gode fuglekigger steder.
Fugletårne bliver placeret når man ved, hvor fuglene vælger at opholde sig i søen. Der
vil også i fremtiden blive muligt at ride i området.

Naturnationalparkerne
Ida fra Naturstyrelsen: I morgen formiddag offentliggøres, hvor de næste ti parker
kommer til at ligge.
Dialogforummet: Hvordan løftets/håndteres publikumsfaciliteter fx affald. I Thy løses
affaldsudfordringen ved et samarbejde ml kommune og nationalparken. Affald er et
punkt vi skal være opmærksomme på.
Brian Lyck (o): Indsparket bringes videre.
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Jens Bjerregård fra Naturstyrelsen havde desværre mulighed for at deltage på mødet,
men havde forud for mødet sendt en bemærkning til spørgsmålet.
Ministeren/NST har besvaret rigtig mange spørgsmål irt friluftslivet udover hvad der
er beskrevet i projektoplægget, der kan ses på hjemmesiden, og der ændres ikke ved
de formelle adgangsregler, ligesom der er bevilget ekstra midler mhp faciliteter.
Herunder fornuftige parkeringsforhold, som kommunen har givet tilladelse til. Der vil
ske en tæt løbende monitering mhp at belyse behovet for eventuelle nødvendige
justeringer set i lyset af udviklingen i besøgstallet.

Natura 2000 planer
Miljøstyrelsen har sendt nye Natura 2000-planer i offentlig høring i perioden 21. feb.20. maj 2022. Når planerne er endelig vedtaget, har kommune 1 år til at vedtage
kommunale handleplaner. Dialogforummet vil blive orienteret når vi kommer i gang
med den proces. Der kommer også en høringsperiode forud for vedtagelse af
handleplanerne.
Alle kan komme med høringssvar til Miljøstyrelsens forslag til natura 2000-planer og
kommunernes forslag til Natura 2000-handleplaner.
Forslag til Natura 2000-planerne bygger på basisanalyserne, hvori der beskrives data
indsamlet i de enkelte områder, tilstanden og hvor de foreløbige trusler vurderes.
Basisanalyserne er første trin i planlægningen og grundlaget for udarbejdelse af
Natura 2000-planer. Basisanalyser med vurdering af naturtilstand og arter forelå
allerede i juni 2020.
Det Grønne Dialogforum orienteres når de kommunale handleplaner kommer i
høring.

Til orientering – tilføjelse efter mødet
Basisanalyser, høringsmateriale til Natura 2000-planerne kan ses på miljøstyrelsens
hjemmeside:
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000planlaegning-2022-2027/
De gældende handleplaner kan ses på kommunens hjemmeside:
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/fredningog-naturbeskyttelse/beskyttet-natur/natura-2000-handleplaner
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DN, Gribskov ønsker følgende drøftet:

17.40-17.55

Udtagning af kulstofrige lavbundsarealer
•

Hvordan har kommunen planlagt denne proces? Er der udpeget områder?
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Grundvandspark(er)
•

Hvilke overvejelser gør kommunen sig om beskyttelsen af vores
grundvandsressourcer?

Jorddeponi/ terrænreguleringer
• DN ønsker på baggrund af en konkret sag om terrænreguleringer i Kelsø
Fredningen, at høre om kommunens beredskab i anledning af de stadig flere
jordtilkørsler vi oplever.
Ref.

Lavbundsarealer
[DN referer til kulstofrige lavbundsarealer, som kan være egnet til klima-projekter
(CO2-reduktion og evt. andre synergier). De kulstofrige lavbundsjorder kan ses i
Miljøstyrelsens kortlægninger.]
Gribskov kommune: Der har ikke været en politisk drøftelse af spørgsmålet endnu,
hvorfor der ikke er planlagt en større proces endnu. Gribskov kommune er obs på de
nye ordninger og der er flere forskellige med nogle variationer.
Vi har haft en første henvendelse fra en lodsejer, men det påtænkte areal var for
desværre for lille – 4 ha.
Frivillighed er en forudsætning. Staten har afsat en stor pulje til lavbundsprojekter,
men der skal også være nogle lodsejere, som vil stille arealer til rådighed.
Naturstyrelsen er også en aktør som kan drive disse projekter, og de har fået tilført to
årsværk til opgaven.
Dialogforummet påpeger at lavbundsprojekter er et oplagt sted at skabe større
biodiversitet.
AGROI har sendt en masse info ud om lavbundsarealerne.

Grundvandspark(er)
Gribskov kommune: I 2020 udarbejdede vi en Perspektivplan for vandforsyning i
Gribskov Kommune, som blev politisk godkendt. Som navnet siger indeholdt den
perspektiver for den fremtidige indsats for sikring af vandforsyningen i Kommunen
under hensyntagen til bl.a. bæredygtighed og natur.
Perspektivplanen blev også godkendt af Grundvandsrådet med repræsentanter fra
politisk udvalg, vandværkerne, Dansk Industri, Landbruget og
Naturfredningsforeningen. I den forbindelse fremlagde DN et forslag om at søge
fondsmidler i et samarbejde med relevante vandværker om grundvandsbeskyttelse,
naturbeskyttelse og samtidig tilgodese rekreative interesser. Forslaget blev godt
modtaget i Grundvandsrådet.
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Som opfølgning på Perspektivplanen har Gribskov Kommune under projekt
”Drikkevand på tværs” (et projekt støttet økonomisk af Region Hovedstaden)
videreført DN’s projekt med som en aktivitet, der efter planen påbegyndes i
sommer/efterår 2022, når resultaterne af de øvrige hovedaktiviteter i projektet er
gennemført. Dette projekt kan pege på områder og vandværker , hvor det kan
være relevant at arbejde videre med egentlige Grundvandsparker.
(Se i øvrigt www.gribskov.dk/tværs )
Dialogforummet fortæller at Danmarks Naturfredningsforening har bidraget til
arbejdet, men foreningen synes det går stille frem – hvordan står det til?
Gribskov kommune: Det er taget med ind under det projekt der hedder Drikkevand på
Tværs. Hvor det kommer som det sidste af 7 emner. Samspillet mellem forskellige
hensyn – en helhedsorienteret tilgang til grundvandsbeskyttelse så også natur,
biodiversitet og friluftliv tænkes ind startes forventeligt op til sommer. Pt er vi i gang
med en kortlægning som skal belyse, hvor store grundvandsressourcerne i
Nordsjælland er?
Ida fortæller om skovrejsningsprojekter i Naturstyrelse regi. Projekterne er iværksat af
HOFOR, som har en interesse i at beskytte grundvandet til forbrugerne i
københavnsområdet.
Hvis man i Nordsjælland har en interesse i et sådan samarbejde, vil Naturstyrelsen
gerne i dialog herom.
Dialogforummet flager for, at det også er muligt at lave andre naturtyper end skov –
fx lysåbent.
Ida: det gør Naturstyrelsen også - fx et overdrevsareal ved Hillerød.
Jorddeponi/ terrænreguleringer
Gribskov kommune oplyser om, at det ligger uden for rammerne af forummet at
behandle konkrete sager på DGD – men takker for henvendelsen. Det kan dog
oplyses, at der den 21. marts var besigtigelse på ejendommen i den konkrete sag.
DN: Formålet med at rejse sagen er at gøre opmærksom på, at der flyttes temmelig
meget jord rundt i kommunen. Der kan ødelægges meget på få dage. Kommunen bør
have et fast beredskab.
Brian Lyck (o) takker for forslaget – det er et konkret forslag vi kan bringe med til
udvalget.
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Rundt om bordet: (forbered jer på at bruge max. 4 minutter, så der er tid til alle)

17.55 – 18.35

Nyt fra foreningerne:
•
•

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov
Dansk Ornitologisk Forening
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•
•
•
•
•
•
•

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Gribskov Landligger Forbund
Gribskov Vandløbslaug
Grundejersammenslutningen
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening
Lokalrådsforeningsrådet
Nordsjællands Landboforening

Nyt fra Naturstyrelsen, Nordsjælland

Ref

Nyt fra foreningerne:
Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov
DN har lavet et arbejdsprogram fra 2022 – overordnet arbejder vi for mere natur.
DN arbejder fortsat med sommerfugleprojektet på Heatherhill. Der er også en god
sommerfuglelokation i Melby Overdrev, men der er ikke en sammenhæng mellem de
to lokationer – derfor er det vigtigt med grønne trædesten for sommerfuglene
mellem de to lokationer. Det kigger DN på mulighederne for at etabler. I første
omgang er kommunens grunde i spil men der ligger et potentiale i
sommerhusgrundene.
Kommunen har mange arealer, også arealer som skal bebygges.
Kommunen har opkøbt store arealer i Langedam ved Græsted, hvor der faktisk er et
stort naturpotentiale. DN opfordre til at man først kigger på naturen og så laver
byggeplanerne på baggrund af det.
Brian Lyck (o) fortæller, at Bo Jul Nielsen (b), formand for Planudvalget, også kommer
til at sidde med i Det Grønne Dialogforum.
Helge supplerer: DN har modtaget klager fra beboerne på den anden side af vejen ved
Langedam-arealet, fordi de ikke er blevet hørt. Der ligger en eksisterende lokalplan på
området. Oplever ikke at kommunen har respekt for egne lokalplaner og
kommuneplaner.
Brian opsummerer.

Dansk Ornitologisk Forening
Carsten fortæller om projektet ATLAS 1, hvor DK omdeles i ca. 200 kvadrater a 5x5 ha
– 4 årige projekt i 1971-74. Data udgives i bogform.
Det var epokegørende – det har dannet skole og nu gør man det med sommerfugle og
planter.
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I 1993-96 gentages projektet - ATLAS 2. Frivillige indrapporterede igen observeret
ynglefugle i hvert kvadrat 5x5 km. ATLAS 2 ender ud i en lidt større bogudgivelser med
farver og tegnede illustrationer.
I 2014-2017 gentages projektet for tredje gang - ATLAS 3. Frivillige indrapporter igen
til fuglenes hus. Det kommer der et pragtværk af en kæmpebog ud af.
Af værket fremgår det bl.a., at den mest udbredte fugl i Danmark er tornsangeren.

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Sally: Søborg sø er en af de emner som fylder meget – god dialog med NST
Fokus på naturnationalparker – friluftrådet støtter op om naturnationalparkerne .
Har lige haft Repræsentantmøde – Rådet har fokus på hvordan de får havet tænkt
mere ind i friluftrådet. Søger flere medlemmer som ved noget om det. Friluftrådet
ønsker at styrke det maritime-området. Der sker ikke nok - heller ikke i Gribskov
kommune. Man behøver ikke at sidde med i bestyrelsen, man kan deltage som en
temagruppe.

Sally: friluftrådet holder kampagne omkring ”skilteskov”.

Gribskov Landligger Forbund
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Kirsten: Forsat interesseret i det nye regulativ for affaldssortering. I
sommerhusområderne er det et problem, at der er forslag om fire spande.
Brian Lyck (o): Emnet blev drøftet i går på udvalgsmødet. Punktet skal videre til byråd.
Det der er lagt op til, er fire to-kammer spande. Omkring sommerhusområderne er
der udfordringer pga. at vejene er små i forhold til skraldebilerne. Der var i går flertal
om, at borgmesteren retter henvendelse til ministeren.

Kirsten: Landliggerne er også Interesseret i kollektivtrafik og sikring af stiforløbene.
Arbejder på problemer med opstuvning af spildevand i Godhavn Grundejerforening.
Er i dialog med Gribvand.
Inge-lise: Landliggerne arbejder også på bedre adgange til strandene. Forhåbning om
at kommunen støtter op om det. Håber på et godt samarbejde omkring det.

Inge-Lise spørger til forsøg med hundestrand.
Brian Lyck (o): Emnet var på udvalg i går. Administrationen havde indstillet at
administrationen arbejder videre på et oplæg om hundeområder i det offentlige
uderum. Udvalget besluttede at hundestranden i Smidstrup gøres permanent.

Gribskov Vandløbslaug
Fraværende

Grundejersammenslutningen
Ønsker at der bliver genoprettet et nyt grundejerråd, så emner som trafik,
kollektivtrafik, kyster, kystsikring, sand, lokalplaner ect. kan tages der.

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening
Ejvind fortæller om sin holdning om erhvervsfiskeri i Arresø. Har skrevet en masse
debatindlæg.
Dialogforummet spørger til hvorfor foreningen er modstander af erhvervsfiskeri på
Arresø.
Ejvind: Erhvervsfiskeriet sker med net.

Der spørges til foreningens til holdning til Ramløse havn.
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Det er der mange der spørger om – Foreningen har 6 både i Ramløse havn. Ejvind
følger kun med på sidelinien.

Lokalrådsforeningsrådet
Fraværende

Nordsjællands Landboforening
Fraværende

Nyt fra Naturstyrelsen(NST), Nordsjælland
I NST fylder Naturnationalparker meget, derudover skal der udlægges en masse
arealer til urørt skov, vi har sat et overvågningsprogram om odder i gang, kameraer
ved fiskeørnen er sat op, Melby overdrag vedligeholdes ved afbrænding, kreatur
indhegningerne efterses.
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Rammer og emner på møder i Det grønne dialogforum

18.35-18.45
Ref

[Drøftelse på baggrund af henvendelse fra Grundejersammenslutningen og DN
vedrørende hvor de mere grundejerspecifikke emner bør/kan tages op]
Brian Lyck (o): I forhold til grundejerinteresser er det tidligere blevet besluttet, at der
afholdes et årligt temamøde hvor formænd for alle kommunens grundejerforeninger
inviteres, dette har desværre ikke været muligt at gennemføre de seneste år på grund
af Corona og restriktioner i den anledning.
Brian foreslår, at det årlige møde genoptages og opfordre til at grundejerforeningerne
kommer med forslag til emner.
Forslaget bakkes op af Det Grønne Dialogforum.
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Nyt Fra Gribskov

18.45-18.50

DK2020 – kommunens arbejde med vores kommende klimahandlingsplan.
Gribskov Kommune kom i efteråret 2021 med i DK2020 projektet, som er et treårigt
projekt, der tilbyder hjælp til kommunerne med at få udarbejdet en ambitiøs
klimahandlingsplan. DK2020-projektet startede op i 2019 hvor de første 20 pilot
kommuner gik igang med at udarbejde klimahandlingsplaner. I 2020 kom der 44
kommuner mere med og i august 2021, som var sidste ansøgningsrunde for at komme
med i projektet, kom der yderligere 31 kommuner med, heriblandt Gribskov
Kommune.
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Projektet er finansieret af Realdania, KL og de fem regioner. CONCITO er overordnet
projektsekretariat.
Mål for klimaindsatsen
Klimahandlingsplanen skal vise vejen til netto-nuludledning (klimaneutralitet) for
kommunen som geografisk område senest i 2050. Planen skal samtidig vise, hvordan
kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.
En "klimaneutral kommune" betyder:
• Netto-nuludledning fra energiforbrug i bygninger, transport og industri inden
for kommunegrænsen (scope 1)
• Netto-nuludledning fra anvendelse af energi fra forsyningsnettet (scope 2)
• Netto-nuludledning fra affaldshåndtering inden for byens grænser (scope 1 og
3)
• Mindsket udledning af drivhusgasser som følge af varer og tjenester
produceret uden for byens grænser, der forbruges af byens indbyggere,
virksomheder og offentlige sektor (scope 3), hvor det er muligt.
CAPF
Arbejdet med klimahandlingsplanen i DK2020 regi er bygget op omkring det såkaldte
Climate Action Planning Framework, også kaldte CAPF. Der er i CAPF'en stillet en lang
række krav til hvilke trin kommunen skal igennem i arbejdet med
klimahandlingsplanen for at få godkendt klimahandlingsplanen som en DK2020 plan.
Blandt andet er det et krav, at Klimahandlingsplanen skal bygge på viden omkring de
udfordringer Gribskov kommune står overfor i forhold til udledning af drivhusgasser
og klimaforandringer. Som første skridt i arbejdet med DK2020 er Gribskov Kommune
derfor i gang med at få udarbejdet en CO2 beregning (baseline) for CO2 udledningen
(øvrige drivhusgasser som metan mv. omregnes til CO2 ækvivalenter i beregningen)
og udarbejde en risikokortlægning for klimaforandringer.
Aktørinddragelse i DK2020 regi
Aktørinddragelse er en essentiel del af DK2020 klimahandlingsplanen, både i
forbindelse med udarbejdelse af selve planen og den efterfølgende implementering af
planen. Kravet ifht. til aktørinddragelse er, at kommunen sikrer at de såkaldte
"nøgleaktører" inddrages. Ifht. udledning af drivhusgasser er det de aktører der har en
særlig stor andel af udledningen af drivhusgasser. I forhold til klimatilpasning er det
blandt andet de borgere som bliver særligt ramt af klimaforandringerne.
Kommunen kan vælge at inddrage aktører på mange forskellige måder; fx klimaråd,
borgersamlinger, dialogmøder med f.eks. lodsejere og fjernvarmeværkerne, aftaler
med lokale virksomheder mv. Kommunen må meget gerne benytte allerede
eksisterende fora til inddragelsen som f.eks. Det grønne Dialogforum.
Fokus i arbejdet med klimahandlingsplanen er lige nu særligt på at få beskrevet
Gribskov Kommune, herunder geografiske og socioøkonomiske forhold, samt de
udfordringer kommunen har ifht. udledninger (baseline) og klimaforandringer (risikokortlægning). Derudover skal der udarbejdes en oversigt over de tiltag som
kommunen allerede har vedtaget og som kan få betydning ifht. udledning af
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drivhusgasser. Disse skal bruges til at få udarbejdet en beregning der viser hvor langt
kommunen når ved ”business-as-usual”. Denne beregning forventes færdig i maj/juni.
Samtidig med ovenstående skal der arbejdes med at få udpeget de nøgleaktører som
kommunen vurderer skal være en del af inddragelsesprocessen og få lagt en plan for
inddragelsesprocessen, som forventes at løbe hen over sommeren/efteråret.
Inddragelsesprocessen skal således være med til at kvalificere hvilke tiltag der skal
med i klimahandlingsplanen i forhold til at sikre reduktion af CO2 udledning og
tilpasning til klimaforandringerne.
Den endelige og politisk godkendte klimahandlingsplan skal være færdig senest den
15. juni 2023.

Gilleleje går i Fisk
Den 16. april 2022 kl 10:30 – 16 går Gilleleje i fisk når Gilleleje Hallen og havnen bliver
centrum for et større arrangement målrettet lystfiskere.
Dagen vil tiltrække nybegyndere såvel som erfarne lystfiskere fra nær og fjern og vil
bl.a. byde på et kæmpestort brugt fiskegrejsloppemarked og grejauktion såvel som et
helt nyt koncept, ”Fiskeminigolf”, hvor der dystes i at klare en bane på færrest mulige
kast med fiskestangen. Derudover vil der være mulighed for at prøve vaders, afprøve
kræfter med fiskeriet og ved ”fiskeminigolfbanen” og bålområdet ved havnen vil der
også være mulighed for at smage på bålkaffe og lokale fiskespecialiteter.
Bag arrangementet står Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening, den Sjællandsk
fiskeorganisation/forening, Fiskeringen samt Gribskov Kommune.
I kan løbende følge med om de forskellige tiltag samt tilkendegive at I deltager via
facebook her. https://fb.me/e/18lbU81e1
Kig forbi!
Skader langs kysten efter stormen Malik
Den 30. januar 2022 rasede stormen Malik over Danmark med ekstrem højvande som
følge. Stormrådet fastslog efterfølgende, at kyststrækningen i Gribskov blev ramt af
en stormflod. Trods dette har kommunen kun kendskab til ganske få skader langs
kysten som følge af stormen.
Skader på kommunale anlæg
Størst har skaderne været på badebroen på østmolen i Gilleleje Havn, nedgangene i
Tinkerup og Heaterhill samt strandtrappen ved Kaprifolievej. Disse var så ødelagt efter
Stormen, at de blev haste repareret inden indgangen af vinterferien i uge 7.
Generelt er der taget en god bid af kyst og af højden af stranden som det fx ses på
billedet af Strandtrappen på Kaprifolievej. Før sluttede trappen i strandniveau og var
bygget umiddelbart op af kystkrænten.
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Vandløb med udløb til kysten
I Gribskov kommune er der tre store offentlige vandløb, som løber ud i havet på
Nordkysten. Under storm, herunder Malik, hvor havet står høj, vil havstigningen have
indflydelse på vandstanden i vandløbene. Når stormen har lagt sig, køres der ud med
maskine på stranden, hvor sten og sand, som havet har efterladt, fjernes fra
udløbene.
Kommunen følger med i udviklingen af vandstanden i vandløbene via digitale
vandstandsmålere i Esrum å, Søborg kanal samt Højbro å.
Under stormen Malik blev der målt vandstande på 180 cm over normalen. Flere ejere
af lavtliggende sommerhuse langs vandløbene har fortalt om vand i haver og nogle få
om vand i værksteder og skuer. Kommunen har ikke kendskab til oversvømmede
sommerhuse som følge af stormen.
Odderen er flyttet ind
Som det kan læses på Naturstyrelsen hjemmeside er der noget der tyder på at
odderen er flyttet tilbage til Nordsjælland. Odderen tilstedeværelse er bl.a. blevet
”afsløret” af et vildtkamera i Ramløse Å.
Københavns Universitet og Naturstyrelsen iværksætter derfor et projekt som skal
belyse odderens tilstedeværelse i Nordsjælland.
I Gribskov kommune er det oplagt at sætte fotofælder op i Esrum å, Søborg kanal,
Højbro Å, Pøle å, Ramløse å.
Læs hele nyheden og se filmen af odderen i Ramløse Å her.
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https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2022/marts/odderenmaaske-tilbage-i-nordsjaelland/

Klip hækken med forsigtighed - og red liv
Kommunen har fokus på biodiversitet og mere utæmmet natur – men skal samtidig
sørge for trafiksikkerhed. Det er ofte et paradoks langs veje og stier, hvor en
”langhåret” hæk kan være til fare for færdslen. Men hvis hæksaksen tages frem på
det rette tidspunkt, kan de to hensyn faktisk sameksistere.
Kommunen gør derfor borgerne opmærksom på, hvordan de selv kan gøre en forskel
og hvad de er forpligtet til i forhold til trafiksikkerhed. Her et teksteksempel, som I
gerne må dele:
Før vi ser os om er foråret begyndt og beplantningen begynder at vokse.
Hvis man gerne vil passe på dyrelivet i sin hæk, kan man hvor det giver mening, med
fordel klippe inden foråret, eller klippe kraftigt tilbage i sensommeren. På den måde
giver man dyrelivet mest muligt ro og fred.
Hvis man vælger at klippe i foråret alligevel, så klip hækken forsigtigt, så man
forstyrrer mindst muligt.
Det er dog vigtigt, at man også husker at veje og stier altid skal kunne benyttes og at
bevoksningen ikke er til fare for færdslen. På vores hjemmeside kan du se hvordan du
skal beskære træer og buske ud til veje og stier. https://gribskov.dk/borger/naturmiljoe-og-trafik/trafik-og-veje/beskaering-langs-vejen
Biodiversitetstiltag - konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune
Punktet skal på udvalgsmøde den 22. marts 2022, hvorfor indholdet i dette punkt
først vil fremgå af referatet.
Ref.

Udvalg for Klima, Teknik og Miljø besluttede på møde den 22. marts 2022 pkt. 42 at
tiltræde 5 foreslåede natur- og biodiversitetsstiltag.
De fem tiltag
1) Ansøgning om biodiversitetstiltag på offentlige arealer – samarbejde med
foreninger og frivillige:
Målet er at give foreninger og frivillige, som ønsker at gøre en indsats for
biodiversiteten, mulighed for at ansøge om at lave tiltag på mindre kommunale
områder. Tiltagene kan f.eks. være etablering af blomster, planter eller bærbuske,
som gavner fugle og insekter. Kommunen kan herefter give tilsagn om at stille
udvalgte områder/arealer til rådighed for biodiversitetstiltag.
Økonomi: Forventes indarbejdet i gældende kontrakter.

2) Biodiversitetstiltag på de kommunale vejarealer:
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Indarbejdelse af biodiversitets-fremmende-plejetiltag på udvalgte
strækninger/vejarealer, hvor der stadig tages hensyn til trafiksikkerhed og afvanding.
Økonomi: op til 50.000 kr., til at indarbejde biodiversitetstiltag i kontrakt med
gældende entreprenør.

3) Omlægning af haver til vilde haver for at øge biodiversiteten:
Målet er at få mere natur og biodiversitet ind i haverne og at opfordre borgerne til at
involvere sig aktivt i kampen for biodiversiteten. Tiltagene vil omfatte foredrag og
uddeling af blomsterfrø.
Økonomi: op til 65.000 kr.

4) Tilskud til faunastriber for landmænd og lodsejere i Gribskov Kommune:
Målet er at skabe flere levesteder i landbrugslandet - for dyr, fugle og insekter.
Faunastriberne gavner særligt de jordrugende fugle og insekter.
Faunastriber etableres i samarbejde med NOLA/Agrovi. Interesserede landmænd i
kommunen kan ansøge om at være med i projektet og stiller derefter arealer til
rådighed som tilsås med blomsterblanding. Kommunen bidrager ved at betale
omkostningerne til frø. Landmanden står selv for jordbehandling og afholder selv
udgifter til udsåning, som udføres af en maskinstation tilknyttet projektet.
Økonomi: forventet 25.000

5) Årlig kåring af naturprojekt i Gribskov Kommune
Her hyldes et naturprojekt, som har bidraget positivt til biodiversiteten i Gribskov
kommune igennem et personligt engagement.
Borgerne har mulighed for at nominere et naturprojekt og udvalget Klima, Teknik og
Miljø kårer et vinderprojekt.
Økonomi: 10.000
8

Evt. og næste møde i Det Grønne Dialogforum

18.50-19.00
Ref.

Opfordring til at komme med forslag til mødesteder et sted ude i kommunen.

Næste møde i Det grønne dialogforum: torsdag den 2. juni, tirsdag den 13.
september, tirsdag den 6. december.
Alle møder afholdes som udgangspunkt fra kl 17-19
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