
Informationsmøde med Naturudvalget
Naturudvalget afholdt informationsmøde for medlemmer den 20. januar 2020.

Medlemmer af Naturudvalget, er aktuelt – idet udvalget er åbent for deltagelse – de som blev 
tilmeldt på den ekstraordinære generalforsamling 2019:
Philip Bertel, formand for Naturudvalget, Steen Boe Monefeldt, Ole Aagaard, Elin Kristensen, Peter Meisner, Carsten Jul, 
Christine von Sydow

Naturudvalget har lavet en målsøtning for hvilke aktiviteter og rammer der arbejdes indenfor – de 
er angivet nedenfor.

Naturudvalget arbejder med en inddeling af området som fremgår af nedenstående 
oversigtsbillede. Opdelingen karakteriserer de enkelte områders ‘natur’ og anvendes som reference 
for vore aktiviteter.

De aktiviteter som udvalget aktuelt arbejder ud fra er angivet sidst i dette skriv. 

På næstkommende generalforsamling vil Naturudvalget opdatere på aktiviteter samt præsentere 
første udgave af en kommende struktureret plejeplan.



Naturgruppens målsætninger og metoder.

• Skabe åbenhed, dialog og involvering omkring vedligeholdelse, fremtidsplaner og ønsker vedr. fællesarealerne   

• Bidrage til balance mellem anvendelse, dyreliv og et ønske om at værne om diversiteten i naturen

• Udarbejde en overordnet plejeplan til godkendelse på GF’s generalforsamling og efterfølgende godkendelse af 
Gribskov kommune. Plejeplanen vil samtidig være et aktiv i forbindelse med ansøgning af støttemidler fra fonde 
og diverse foreninger til evt. kommende projekter

• Plejeplanen skal danne grundlag for den mere detaljerede og praktiske plejeplan

• Indsamle her og nu data af fællesarealerne eks. optegning på kort, optegning af stier og foto af nuværende 
arealer og bevoksninger – ønske om bidrag af fotos fra medlemmers egne arkiver fra fortiden

• Vurdere på nuværende vedligeholdelse af fællesarealet og vurdere på alternative tiltag som opfylder 
ovenstående målsætninger

• Indhente viden, erfaring og forslag fra eksterne videncenter og virksomheder indenfor naturpleje og vedligehold 

• Lytte og vurdere objektivt på forslag fra medlemmerne og fremlægge vurderingen for ejerforeningens 
bestyrelse





Aktuelle prioriteter for naturområderne

 Aftale beplantning ved overløbsbassin med Gribvand
 Forventes uden omkostning for grundejerforeningen

Starte opretning af stier
 Sti 5: Trappe renses for bevoksning, evt. opsætning af gelænder
 Sti 4: Opretning af trappetrin
 Sti 1: Påkrav om rydning/tilbageførsel af stiforløb
 Sti 3: Sydlige ende stiforløb rettes op
 Sti opretning forventes udført ved frivillig indsats/indenfor løbende vedligeholdelsesbudget

Definere projekt for Carstens sø
Hvis besluttet ! Forsøges udført ved fondsmidler.

Udarbejdelse af plejeplans dokument- dokumentation til leverandør


