Esrum Borgerforening
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal
Esrum, 3230 Græsted

Referat af bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 4. juni 2018
Deltagere: Thea Andersen, Brian Ekman-Gregersen, Kirsten Fries, Bo Gottlieb, Carl-Gustav Nissen,
Elin Kirkegaard
Afbud: Henrik Crillesen, MIK (Mikael Tobiasen)
Gæst: Jens Andersen, DN Gribskov
Dagsorden:
1. Faktaorientering om Esrum jorddeponi til borgerforeningens bestyrelse
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.4.2018
3. Evaluering af DN affaldsindsamling 22. april 2018
4. Planlægning af Sankt Hans aften lørdag den 23. juni 2018
5. Kommende arrangementer
6. Meddelelser og evt.
ad. 1. Faktaorientering om Esrum jorddeponi til borgerforeningens bestyrelse
Bestyrelsen havde til mødet inviteret Jens Andersen for at give en orientering om, ”hvad der er op og ned” i
sagen om Esrum jorddeponi ved Esromgaard. Jens Andersen er uddannet miljøplanlægger fra RUC, og han
har gennem sit jobprofessionelle liv arbejdet med miljø, miljøkontrol, vandforsyning og miljølovgivning. Han
er medlem af bestyrelsen i DN Gribskov.
Jens Andersen indledte med at ridse den historiske udvikling indenfor miljøforvaltning og miljølovgivning
op. I 60’ernes opgangstider skete der meget forurening: men der var intet fokus på de uheldige virkninger
af kemikalier, lossepladser mv. I 1973 fik Danmark sin første miljølovgivning, og Kommunekemi til
behandling af affald med indhold af miljøfarlige stoffer var blevet etableret i Nyborg. I 70’erne og i 80’erne
kom der stigende politisk fokus på miljøområdet; konkret med blandt andet kemikaliebekendtgørelsen i
1976 og lov om kemikalieaffaldsdepoter i 1984. Og i 90’erne blev udmøntet lovgivning om jord og affald.
I oktober 2003 anmoder Carl Bruun daværende Græsted-Gilleleje kommune om tilladelse til at opfylde en
lavning på Esromgaards marker med ren jord. Hos kommunen bliver sagen behandlet som en landzonesag,
og den bliver sendt i høring. Amtet henleder i deres høringssvar opmærksomheden på § 19 i
miljøbeskyttelsesloven: Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund,
må ikke uden tilladelse nedgraves i jorden.
Men i februar 2004 beslutter kommunen at give Esromgaard den ansøgte landzonetilladelse. Der bliver i
den forbindelse ikke angivet en tids- eller mængdebegrænsning for jordtippets omfang. Og der bliver ikke
stillet konkrete krav om modtagebetingelser; kun forslag til modtagebetingelser ved Esromgaard jordtip.
Disse næsten frie betingelser har nu pågået i 14 år! Mange esrumborgere har gennem årene været vidner
til utallige lastvogne, der kører til Esrum jordtip med blandet byggeaffald af tvivlsom beskaffenhed.
Jens Andersen gennemgik de lovgivningsmæssige rammer, som Gribskov kommune, der er
tilsynsmyndighed, har ansvaret for.
Kommunen er pligtig til at sikre:
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At der bliver ført tilsyn med forvaltningen og driften af Esrum jorddeponi
At særligt miljøbeskyttelseslovens § 19 (se overfor) bliver overholdt
At miljøbeskyttelseslovens § 35 om facilitering og håndtering af forurenet jord er godkendt
At jordforureningslovens § 50 (Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet,
og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig
virkning på natur, miljø og menneskers sundhed) bliver overholdt

Jens Andersen fortalte, at DN Gribskov og Gribskov Grundejerforbund har sendt en fælles skrivelse til
Michael Hemming Nielsen, formand for udvalget Miljø, Klima og Kyst, Gribskov kommune om Esromgaard
jordtip. Hertil beklages sagen og dens omfang med alvorsskrift. Men sket er sket, og nu må det stoppe. DN
Gribskov og Gribskov Grundejerforbund kræver, dels at kommunen inddrager landzonetilladelsen fra 2004
til Carl Bruun, Esromgaard, dels at der foretages en uvildig forureningsundersøgelse af jordprøver på
markarealerne.
Jens Andersen opfordrede på mødet Esrum borgerforening til også at sende kommunen et
”bekymringsskriv” om både usikkerheden ved kvaliteten af byens drikkevand (da jorddeponiet ligger over
et stort grundvandsområde) - og om en redegørelse for det videre forløb i sagen. Men da sagsbehandlingen
i kommunen er flyttet til det politiske udvalg Udvikling, By og Land, skal brevet i stedet stiles til
udvalgsformand Pernille Søndergaard.
Elin udarbejder et brevudkast til borgerforeningens bestyrelse.
Stor TAK til Jens Andersen for en meget professionel redegørelse.
ad. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.4.2018
Referatet godkendt og offentliggjort på borgerforeningens hjemmeside http://esrumborger.dk/wpcontent/uploads/2018/04/Referat-fra-bestyrelsesmoede-10.-april-2018.pdf
ad. 3. Evaluering af DN affaldsindsamling 22. april 2018
Affaldsindsamlingsdagen i Esrum var velorganiseret og tilslutningen blandt byens borgere god. Kærkommen
blev det bemærket, at i forhold til tidligere, deltog nye medlemmer af borgerforeningen.
Esrums borgere er tilsyneladende gennem de senere år blevet flinkere til at undlade at smide affald i det
offentlige rum; fakta er, at mængden af indsamlet affald er blevet mindre og mindre år for år med ”kun” 26
kg indsamlet i år.
Dagen blev afsluttet med hyggeligt fælles samvær i borgerforeningens lokaler, hvor der blev serveret pizza,
æbler og drikkevarer. Billeder fra dagen ligger i galleriet på hjemmesiden
http://esrumborger.dk/skraldedag-i-esrum-18/
Carl-Gustav foreslog, at Esrum borgerforening får udarbejdet et officielt kort over Esrum og omegn hos
Geodatastyrelsen via Nordisk korthandel, der forhandler specifikke egnskort i forskellige målestoks forhold.
Et sådant kort vil være nyttig i flere forskellige sammenhænge; blandt andet til den årlige
affaldsindsamlingsdag, generelt til brug på hjemmesiden og som salgsplakater. Bestyrelsen bakkede op om
ideen, som Carl-Gustav bringer til virkelighed.
Brian foreslog, at foreningen til næste år overvejer at udvide konceptet med byforskønnelsestiltag som for
eksempel oprydning, maling af stakit, fjernelse af ukrudt, opstamning af træer mv. Ideen faldt i god jord, og
det blev derfor besluttet at konceptudvikle affaldsdagen i 2019.
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ad. 4. Planlægning af Sankt Hans aften lørdag 23. juni 2018
Sankt Hans aften afholdes i fællesskab af Esrum borgerforening og Grundejerforeningen Rishave Park.
Aftenens program:
Kl. 21.00 Vi mødes på engarealet ved Esrum Å i Rishave Park.
Kl. 21.15 Årets båltale ved Claus Aagaard Nielsen.
Claus Aagaard Nielsen bor i Kroengen, Esrum; er medlem af Esrom Peregrinus og er desuden
daglig leder af Græsted Frikirke. Arrangerer pilgrimvandringer - især fra Esrum kloster til
Villingerød kirke, hvor der afsluttes med pilgrimsgudstjeneste og rødvin/ost. Han er meget vidende
om Esrum og omegn, herunder Nationalparken og den netop indviede pilgrimsrute Esrum Tisvildevejen fra Esrum (Daniels Kilde) til Tisvildeleje (Helene Kilde).
Kl. 21.30 Sankt Hans bålet tændes og ”heksen sendes til Bloksbjerg”.
Midsommervisen synges.
Samvær.
Drikkevarer (øl, sodavand, te og kaffe) kan købes til rimelige priser.
ad. 5. Kommende arrangementer
 Sommerfest i september.
Kirsten udarbejder et udkast, som bestyrelsen arbejder videre med ved et festudvalgsmøde ”inden
sommerferien”.
ad. 6. Meddelelser og evt.
6.1 Henvendelse til Gribskov kommune vedr. cykelstien på Tingbakken
I medfør af pkt.4 på bestyrelsesmødet (10.4.2018) har Thea tilsendt Gribskov kommunen et brev
for at gøre opmærksom på de udfordringer/problemer, der er med cykelstien på Tingbakken, når
vejen skal krydses; dels ud for Esrum hovedgade 2, dels ud for Østvejens udmunding. Esrum
borgerforening ønsker en teknisk løsning, fx blå markering, som tydeligt understreger, hvordan
gående og cyklende færdsel korrekt krydser vejen de to steder.
Kommunen har endnu ikke svaret.
6.2 Høringssvar & indsigelse vedr. Råstofplan 2016 - udpegning af område ved ”Rusland”,
Villingerød / Dronningmølle til interesseområde for grusgravning.
Følgende høringssvar blev inden deadline tilsendt REGION HOVEDSTADEN:
Vi er i Esrum borgerforening oprigtigt foruroligede ved Region Hovedstadens
planer om at udpege området syd for Dronningmølle i Villingerød ved Tegners
museum som interesseområde for grusgravning.
Det pågældende interesseområde er placeret i Esrums tætte naboområde, og
trafikken dertil og derfra vil berøre både Esrum Hovedgade og Esrumvej mod
Helsingør og/eller København.
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Esrum borgerforenings bekymring er især rettet mod følgende forhold:
-

En øget trafik af tunge lastvogne vil dagligt passere Esrum til stor fare
for byens bløde trafikanter; herunder skolebørn

-

Støj, støv og vibrationer fra lastvognstogene vil være til alvorlig gene
for både byens borgere og gæster til såvel Esrum kloster som til
Nationalparken Kongernes Nordsjælland

-

Den kulturhistoriske værdi og stilheden af de flittigt benyttede
vandre- og pilgrimsstier fra Esrum mod Dronningmølleområdet
ødelægges

-

Det bevaringsværdige landskabsterræn - og righoldige plante og
fugleliv - ved Tegners museum i Villingerød, og som historisk hørte
under Esrum Kloster, vil potentielt skades i vores lokalområde og
dermed ødelægge både naturturisme og rekreative interesser

-

Bevarelse af grundvandets kvalitet, da interesseområdet for
grusgravning ligger i forlængelse af Esrum vandværks
vandindvindingsopland.

Esrum borgerforening ser frem til, at Region Hovedstaden træffer beslutning
om at revidere ”Råstofplan 2016” ved forkastning af planerne om udpegning
af vores naturhistoriske nærområde til grusgravning.
6.3 Allergi og trådløse elmålere
En borger har henvendt sig vedr. el-allergi forårsaget af radiobølger i forbindelse med trådløs
kommunikation fra elmålere. Men Esrum borgerforening må afvise involvering i dette specielle
område, om end der er tale om et reelt problem. Kan kun henvise til en interesseforening af eloverfølsomme.
6.4 Politisk debat om børneinstitutionerne i Esrum
Thea orienterede om, at Børn og Familie udvalget har debatteret forslag om eventuel flytning af
børneinstitutionen ”Skovkanten” (incl. Esbønderup børnehuse) til Tingbakkeskolen, og samtidig
arealoptimere Tingbakkeskolen ved eventuelt at gøre Tingbakkeskolen til en selvstændig skole med
egen ledelse igen. Alternativet kunne ifølge Anders Gerner Frost være, at Tingbakkeskolen lukkes.
Fakta er, at kommunen skal spare. Og hvis det ikke bliver på den ene måde, så bliver det på den
anden måde. Spørgsmålet er, hvad vi i Esrum foretrækker.
Esrum borgerforening prioriterer højt, at Tingbakkeskolen igen bliver en selvstændig enhed med
egen ledelse og egen bestyrelse. Det er vigtigt for lokalsamfundet og kan tiltrække børnefamilier til
kommunen.
Thea har på borgerforeningens FB side opfordret borgere i Esrum (særligt forældre til børn i
Skovkanten og på Tingbakkeskolen) til at komme med input til sagen, sådan at Esrum
borgerforening i sit høringssvar til kommunen inden 15.5 i så høj grad som muligt kan repræsentere
synspunkter fra byens borgere.
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6.5 Esrum Kloster & Møllegaard
Der har været afholdt møde mellem klosterets direktør Arne Kvist Rønnest og Esrum
borgerforenings (nye) formand Thea Andersen med henblik på navnlig at forventningsafstemme
det fremtidige samarbejde; herunder blandt andet renovering af Klostergade.
6.6 Bålshelteret ved den nordlige ende af Esrum sø
Borgerforeningen er indkaldt til møde den 18.6.2018 af skovfoged Jens Ole Andersen for at få de
sidste ”løse ender” (bevillinger, brandsikring mv.) på plads.
Bålshelteret skal stå færdigt inden årets udgang.
Carl-Gustav er interesseret i at være borgerforeningens repræsentant/ankermand i bålshelter
projektet, der praktisk er organiseret i et samarbejde mellem Esrum Borgerforening og
Naturstyrelsen v./skovfoged Jens Ole Andersen.
6.7 Møde i Lokalforeningsrådet
MIK og Elin deltog den 12.4.2018 i Lokalforeningsrådets møde, hvor der blandt andet blev
orienteret om Det grønne Dialogforums arbejde, Nationalparkens bestyrelse, Dialogforum for
kollektiv trafik, persondataforordningen - og om vigtigheden af, at lokalsamfundene arbejder med
fokusmodellen, som belyser en landsbys identitet ved fysiske forhold, omgivelser, kulturværdier,
udviklingspotentialer og social kapital.
Ref. Elin Kirkegaard
10. juni 2018
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