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MANDAG
14.30-17.00: Esrum Kloster & 

Møllegård: Nordsjællands 
Naturskole - Historien om 
Esrum Kanal og Snævret 
Skov

19.00-21.30: Det gamle posthus 
i Gilleleje: Foredrag med 
Ingemar Fridell

TIRSADAG
15.30: Helsinge Bibliotek: IT-

café
20.00: Gribskov Kultursal: 

Sebastian

MANDAG
Gilleleje Bio 
15.00: Ferskenlunden i Cata-

lonien
15.00: Bamse (tekstet)
17.15: Julemandens Datter 3 - 

Den Magiske Tidsmaskine
17.40: Elizabeth
19.30: Black Panther: Wakan-

da Forever - 2D
19.45: Lykkelige omstændig-

heder (tekstet)
Tisvilde Bio
Ingen forestillinger

TIRSDAG 
Gilleleje Bio
14.45: Ferskenlunden i Cata-

lonien
15.10: See How They Run
17.20: Julemandens Datter 3 - 

Den Magiske Tidsmaskine
19.00: Livestreamet foredrag: 

Fagre nye genetiske verden
19.30: Black Panther: Wakan-

da Forever - 2D
Tisvilde Bio
19.00: Livestreamet foredrag: 

Fagre nye genetiske verden

CAMPING: Dron-
ningmølle Strand-
camping har planer 
om at opføre flere 
campinghytter. Det 
vækker modstand 
blandt naboer.

 
 
Af Nicklas Thorup Clausen

DRONNINGMØLLE: Først var 
det planerne om et badeho-
tel, der vakte opstand. Nu 
er det planerne om snesevis 
af campinghytter på Dron-
ningmølle Strandcamping, 
der optager en lang række 
borgere i og omkring Dron-
ningmølle.

For nuværende er der både 
en lokalplan og et tillæg til 
kommuneplanen i høring. 
Det skal muliggøre, at der 
kan opføres op til 45 cam-
pinghytter - á op til 45 kva-
dratmeter - på campingplad-
sen, der ligger ved det frede-
de område Ruslandskilen.

Også i sommer var planen 
i høring. Her indsendte en 
stor gruppe af borgere kri-
tiske høringssvar, blandt 
andet i forhold til antallet af 
hytter. Her mener flere, at 45 
campinghytter er alt for om-
fattende.

Gribskov Kommunes ad-
ministration - og formand 
for Planudvalget, Bo Jul 
Nielsen (R) - mener derimod, 
at 45 hytter er passende. Det 
defineres som en “mindre 
gruppe”.

- Det er en mindre gruppe i 
forhold til arealet, man har 

kigget på. Både udvalget og 
borgerforeningen i Dron-
ningmølle har været ude på 
besigtigelse og det er ikke 
voldsomt. Desuden er de 
planlagt at skulle opføres op 
mod jernbanen og ud mod 
vejen, så det kommer heller 
ikke til at genere naboer, si-
ger Bo Jul Nielsen.

Fra udvalgsformanden ly-
der det, at hytterne er et øn-
ske hos både campingplads 
og turister.

- Det er det, der bliver efter-
spurgt, og det hører vi også 
fra VisitNordsjælland. Det 
er et populært alternativ for 
familier, der ikke har hver-
ken campingvogn eller vil 
ligge i telt, og det er meget 
godt, at vi også åbner op for 
de muligheder, siger Bo Jul 
Nielsen og fortsætter:

- Jeg ser gode fremtidsmu-

ligheder i det, og det vil også 
skabe noget liv i Dronning-
mølle.

Klage kan være på vej
Planerne huer imidlertid 
ikke Christian S. Laursen, 
der er formand for Grund-
ejerforeningen Dronning-
mølle Strandpark. Han har 
tidligere - da et badehotel 
var en del af planen - været 
med til at udforme en klage, 
og det er han klar til at gøre 
igen.

- Vi har en afgørelse lig-
gende fra 2011, hvor man for-
søgte at bygge campinghyt-
ter på en andel del af cam-
pingpladsen, men det blev 
afvist af både kommunen 
og Fredningsnævnet, siger 
Christian S. Laursen.

Ifølge Christian S. Laur-
sen overvejer grundejerfor-

eningen nu, om de skal klage 
til Fredningsnævnet.

-  Vi kan ikke gøre mere; 
vi har prøvet på alle mulige 
måder at påvirke det – men 
de vil insistere på at bygge 45 
campinghytter. Det er reelt 
at bygge på et fredet område, 
siger Christian S. Laursen.

Badehotellet
Striden om Dronningmølle 
Strandcamping startede, da 
indehaver af campingplad-
sen Keld Althoff i 2019 an-
modede om en ny lokalplan 
for området. Baggrunden 
for dette var, at indehaveren 
ønskede at udvide pladsen 
med både et badehotel i fire 
etager samt et antal cam-
pinghytter.

Forslaget vakte kritik i lo-
kalsamfundet. Grundejer-
foreningen Dronningmølle 

Strandpark og seks andre 
grundejerforeninger anfør-
te i deres klage, at lokalpla-
nen gav bygherre for vide 
rammer, og de kritiserede 
også, at høringsfristen var 
for kort.

Siden gik Keld Althoff i 
første omgang med til at bar-
bere en etage af badehotel-
let, inden han helt droppede 
den plan.

“Allerede inden forvalt-
ningen overhovedet har be-
handlet høringssvarene og 
inden vi er nået til at skulle 
debattere indholdet, er der 
skabt så meget uro omkring 
den del, der vedrører bade-
hotellet, at jeg har valgt at 
trække badehotellet helt 
ud af lokalplanforslaget. 
Jeg lytter til hvad nogle af 
borgerne i Dronningmølle 
mener er negativt ved bade-
hotellet, og det har i øvrigt 
altid været min intention at 
lytte. Jeg syntes bare, at vi 
lige skulle have fået præsen-
teret høringssvarene først 
af forvaltningen,” skrev 
Keld Althoff i september i 
en pressemeddelelse, da han 
skrinlagde planen om et ba-
dehotel.

I det tillæg til kommune-
planen, der nu er i høring, 
fremgår det stadig, at “inden 
for matrikel nummer 1tu, 
Dronningmølle, Esbønde-
rup kan der opføres badeho-
tel”. Det skal man dog ikke 
lægge noget i, siger Bo Jul 
Nielsen.

- Vi kan ikke tage det ud, 
fordi det fremgår af Kommu-
neplanen. Men det er ikke 
en del af lokalplanen og ikke 
noget, der er planer om, slår 
Bo Jul Nielsen fast.

Campinghytter i høring:  
Forening overvejer at klage

Christian S. Laursen er formand for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark.  Foto: Allan Nørregaard

Hytterne skal efter planen opføres i området nederst til højre.  Foto: Gribskov Kommune

BIOGRAFER

GRÆSTED: En 17-årig fra 
Græsted blev kl. 19.55 tors-
dag sigtet for at være i besid-
delse af en moderat mængde 
hash, da han blev truffet af 
en patrulje på Græsted Sta-
tionsvej, oplyser Nordsjæl-
lands Politi. Den unges for-
ældre og de sociale myndig-
heder er underrettet. 

Mand snuppet 
med hash på sig


