










Fremme af friluftsliv ved Arresø

Foreningen Frie Fugle

Jens Erik Larsen

Ny Mårumvej 268
3200 Helsinge

21253985

Cykelje@gmail.com

29268843

Er momsregistreret



Vi foreslår, at udarbejde et friluftskort for Arresø, der både henvender sig til brugere på søen,
men også til vandrere og cyklister langs søen, samt folk, der nyder at køre ned og spise
medbragt mad ved søens bred samt til andre relevante friluftsbrugere.

Udarbejdelsen vil foregå i konkret samarbejde med Arresø Kajakklub i Ramløse og Gribskov
Kommunes projektleder i mobilgrej, Thomas Lindum samt i samarbejde med andre lokale
kajak- og sejlklubber, vandre- og cykelklubber. Således vil dette styrke kommunen interne
netværk om friluftsliv og give nye tilbud om naturoplevelser og idrætsudfoldelser til såvel
kommunens borgere som til turister.

Gribskov Kommune har sidste år i Ugeposten bragt et billede af en kajaksejler - måske på
Arresø - som blikfang for at få tilflyttere til kommunen. Dette kunne gøres meget mere konkret
med udvikling af dette friluftskort, som så også kunne sendes til nye (potentielle) tilflyttere.
Herved bliver kommunen et meget mere attraktivt sted at bo.

Desuden kan projektet passe godt med Turismestrategien, hvor det er vigtigt at fremstå som en
progressiv grøn kommune med konkrete tilbud til den aktive turist, der er et stigende segment.
Gribskov Kommune med dens blå og grønne logofarver kunne i højere grad profilere sig med
beliggenheden i et smørhul mellem landets største søer, bedste strande og mest varierede
skove, hvis der var sådanne konkrete tilbud at fremvise.

Med et friluftskort for Arresø synliggøres landsbyerne og deres tilbud/muligheder, hvor
aktiviteter er stedbundne. Kortet kan bruges af turister, erhvervsliv, sommerhusbeboere samt
éndagsturister til land og til vands.
Endelig er friluftskortet et godt instrument til fremme af bæredygtige aktiviteter i nationalpark
Kongernes Nordsjælland.

Kortet skal fortælle om adgangsreglerne, og vise hvor man kan og må gå i land, samt hvor der
er service som drikkevand, WC, handicapfaciliteter, indkøbs- og overnatningsmuligheder,
herunder B&B samt teltpladser med shelter.

Kortet tænkes baseret på Geodatastyrelsens 1:50.000 kort og folderen tænkes at være A2
format falset til A5 og trykt på begge sider i farver.

Der er fra en amtslig forordning tilbage fra 1937 flere offentlige adgangssteder til og fra søen,
som kunne være til glæde for bl.a. kajaksejlere. Det er i løbet af sommeren 2016 lykkedes
undertegnede at komme hele søen rundt i kajak og set, at der er få brugere ude på søen, og at
der kan være langt mellem mulige landgangssteder.

Projektet udføres i tæt samarbejde med Arresø Kajakklub, som længe har ønsket at få kortlagt
søens muligheder og på længere sigt undersøge muligheder for at udvikle mere service langs
søen, såsom mindre cafeer med bedre tilgængelighed for handicappede, o. lign. f.eks. ved
Ramløse Havn.

Når kortet foreligger, kan dette danne basis for videreudvikling af mere kommercielle tilbud
både til beboere og til turister, som en opfølgning på projektet. Hertil vil der således også være
dannet et godt netværk af samarbejdspartnere.



Sejlere på søen – kano, kajak, sejlbåde -, surfere og SUP, men også vandrere og cyklister
langs søen, samt folk, der nyder at køre ned og spise medbragt mad ved søens bred. Hertil
kommer lystfiskere og fugleinteresserede.
Tilbuddene skal være både til fastboende, sommerhusgæster og turister.

Foreningen Frie Fugle arbejder med at fremme friluftsliv på forskellige måder og har lokal
tilknytning i form af undertegnede. Vi har 2 kajakker liggende ved Huseby og har været med til
at få genåbnet landgangsstedet her. Foreningen har tidligere udarbejdet cykelkort, friluftskort
mm for en række kommunen. Se mere på www.friefugle.dk

Kortet vil blive udarbejdet i samarbejde med Gribskov Kommunes mand i mobilgrej og med
nabokommunerne Halsnæs og Hillerød samt Naturstyrelsen Nordsjælland, der har givet tilsagn
om medvirken i projektet – se bilag 1.

Kontaktpersonerne er her:
Halsnæs Kommune: Mette Thornholm, Natursagsbehandler. metho@halsnaes.dk 47784000.

Hillerød Kommune: Kristian Søgaard. Naturteam. Krso@hillerod.dk

Naturstyrelsen Nordsjælland: Anne Johannisson. ajo@nst.dk tlf. 23215373.

Endvidere er det meget væsentligt at samarbejdet sker med de lokale friluftsorganisationer.

Konkret indsendes ansøgningen i samarbejde med Arresø Kajakklub. Kontaktperson er
bestyrelsesmedlem, Louise Aggebo tlf. 21164442. www.arresoekajakklub.dk
Se bilag 2.

Kortet udarbejdes så vidt finansiering er på plads i løbet af 2017 for at være klart til
sommersæsonen 2018.
I foråret 2018 følger en fase med markedsføring.

I et efterfølgende projekt kunne der evt. blive søgt midler til udvikling af ideer til mere
kommercielle forretningsområder. Her kan der blive tale om aftaler med private lodsejere om
landgangsmuligheder og om etablering af traktørsteder og anden service.



En god del af Arresø ligger i Gribskov Kommune. Det er Danmarks største sø, men i forhold
hertil er den ikke særlig meget brugt til friluftsaktiviteter. Det skyldes, at store dele af
landarealerne er private, og en stor del er tilgroet med siv, også ved de offentlige arealer. En ny
bekendtgørelse regulerer hensynet til fugleliv mm, så der er nu et godt grundlag for at udvikle
friluftsliv og evt. turisme på og omkring søen.
I projektet indgår Arresø og nærmeste arealer. Der vil kun indgå offentlige arealer indtil videre i
projektet.
Der kan senere blive tale om at lave aftaler med private om adgang til søen eller fra søen.

Udarbejdelse af tekst til folder i samarbejde med kommuner, Arresø Kajakklub og
Naturstyrelsen Nordsjælland: 50 timer
Udarbejdelse af kort med ruter og service: 30 t
Møder med kommuner og foreninger: 8 t
Koordinering med grafiker: 14 timer
Korrekturlæsning 8 timer
I alt 110 timer a 300 kr = 33.000 kr
Hertil evt. brug af fotos 500 kr pr stk. - vi kan estimere 8 fotos = 4.000 kr
Transport og andre udgifter = 2.000 kr
Samlet excl. moms kortfolder = 39.000 kr
Grafisk arbejde ved Paramedia = 9.400 kr
Tryk af 1500 stk af kortfoldere = 6.600 kr
Total udarbejdelse og tryk = 55.000 kr
Markedsføring: Arbejdstimer: 40 timer a 300 kr = 12.000 kr
Annoncer og lignende = 3.000 kr
Samlet incl. markedsføring: 70.000 kr. excl. moms.
Incl. moms bliver det så 87.500 kr.

Vi vil gerne søge indeværende pulje 45.000 kr og prøver at skaffe resten via udlodningsmidler,
egenbetaling eller tilskud fra kommunerne. Intet tilsagn foreligger dog pt.

Foreningen Frie Fugle har stor erfaring med udarbejdelse af friluftskort og projektstyring som
sådan.
Når kortet er udarbejdet vil en spændende projektopfølgning blive forsøgt iværksat til
forstærkning af det lokale netværk mellem frilufts- og idrætsorganisationer og udvikling af mere
forretningsorienterede aktiviteter.
Driftsansvarlig person:
Jens Erik Larsen
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Ramløse, den 30. okt. 2016. 

 

Hensigtserklæring vedr. kortlægning af Arresø med ”Foreningen Frie Fugle” 

Friluftskort over Arresø 

Da Jens Erik Larsen v/Foreningen Frie Fugle henvendte sig med sin idé, lå den ikke fjernt 

fra Arresø Kajakklubs bestyrelse og medlemmer, der tidligere havde snakket om at 

kortlægge Danmarks største sø, Arresø.  

Derfor bakker vi op med frivillige timer i forbindelse med arbejdet i at kortlægge søens 

landgangsmuligheder, tilgængelighed, turisme’venlighed’ (skiltning), m.m., så Gribskov 

kommune har mulighed for at styrke sine tilbud om naturoplevelser, motion, åbenhed for 

gæster, med mere, idet projektets første fase skal resultere i et fysisk kort over området. 

Et samarbejde med Foreningen Frie Fugle kan på sigt bredes ud til andre klubber og 

foreninger samt kommuner foruden andre interesseorganisationer. 

Vi har holdt det første møde med Jens Erik Larsen og afstemt forventningerne. Da 

Foreningen Frie Fugle har konkrete erfaringer med at kortlægge friluftslivet flere steder 

nationalt og i EU, kan vi kun opfordre til, at Gribskov kommune bakker op om dette projekt, 

der tilgodeser flere af kommunens strategier i fremtiden.  

Et friluftskort over Arresø er også et naturligt projekt, da bl.a. Kløverstierne er indviet, samt 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blåstemplet den 31. aug. 2016. Vi er parate til at 

stikke pagajerne i vandet for at kortlægge søen og tilstødende områder i samarbejde med 

Foreningen Frie Fugle. 

 

Med venlig hilsen 

f/Arresø Kajakklubs bestyrelse 

 

Louise Aggebo 

 

Kontaktperson f/Arresø Kajakkklub www.arresoekajakklub.dk i forbindelse med kortlægningen er: 

Louise Aggebo, mo.tlf.nr.: 2116 4442 

Kajakklubben er en afdeling af Ramløse Idrætsforening (RIF). 

Arresø Kajakklub har 50 medlemmer og ca. 20 på venteliste pr. 31/X-2016. 

http://www.arresoekajakklub.dk/


Anlæggelse af Modelflyveplads

Modelklubben Nordkysten

Thomas Larsen

Havrekrogen 8

31270638

thomasneblelarsen@gmail.com

29650381

Ikke momsreigstreret



Modelklubben Nordkysten vil etablere en flyveplads, der vil være til gavn for borgere, turister
samt erhvervslivet i Gribskov kommune.

En modelflyveplads i Gribskov kommune vil gøre det muligt at flyve med modeller inden for
lovens gældende regler, og under forsvarlige forhold.

Etablering af en flyveplads vil tiltrække alle aldersgrupper, og specielt inden for droneflyvning er
der en meget stor interesse fra både unge mennesker der finder dette sjovt, og til
erhvervsmæssigt brug hvor der er stor efterspørgsel efter at blive uddannet til at flyve disse.

Etablering af flyveplads vil medføre at det vil være muligt at deltage i byens arrangementer ved
at borgere får mulighed for at prøve kræfter med modelflyvning (vha lære/elev flyveudstyr) samt
ved opvisning med modelflyvere.

Yderligere vil der blive holdt arrangementer på pladsen, hvor der vil være både nationale og
internationale deltagere og tilskuere.
Ligeledes vil der være mulighed for at sammenarbejde med andre foreninger på pladsen,
således der f.eks. kan afholdes veterantræf, træktortræk og flyvning mm samtidig og således
kan der tiltrækkes endnu flere målgrupper, og samtidig vil dette være med til at styrke
foreningslivet i Gribskov Kommune.

Etablering af flyveplads 60x80 meter veltrimmet græsareal
Etablering af strøm så det er muligt at oplade batterier til modeller på pladsen
Stabilt grus til adgangsvej og parkering
Indkøb af havetraktor til græsslåning.
Opsætning af flytbar pavillion til brug som klubhus.
Indkøb af container til opbevaring af havetraktor, gril mm
Indkøb af udendørs, og indendørs inventar

Etablering af græsareal skal udføres af ekstern leverandør
Container og pavillion leveres af vognmand
El tilslutning udføres af autoriseret elektriker
Alt andet arbejde, som nedgravning af elkabel, etablering af adgangsvej, opsætning af pavillion
mm udføres af foreningens medlemmer.



Alle aldersgrupper

Ekstern leverandører samt klubbens medlemmer (se ovenfor)
Gribskov Kommune

Etablering af pladsen forventes at tage1 måned, og pladsen forventes at kunne tages i brug
efter 2 måneder når græsset er vokset op.



Ejendommen 1Ø, Græsted By, Græsted, Dønnevældevej 8
Ejerforhold Gribskov Kommune
Tilladelse givet af Gribskov Kommune, Byg og Miljø, 4 Januar, Sag. Nr. 2015 16965 034

Etablering af græsareal (60x80 meter) 50.000
Græsslåmaskine 30.000
Etablering af strøm 25.000
Etablering af adgangsvej 25.000
Klubhus 30.000
2 stk. Bord/ bænk sæt til udendørs 3.000
Havegril 5.000
Invetar klubhus, borde, stole 1.500
Container 10.000
Levering klubhus/ container 15.000
I alt 194.500

Ansøgt:179.500
Egenbetaling: 15.000

Modelklubben Nordkysten forventer at drive pladsen ved hjælp af medlemmernes kontigent
Driftansvarlig for driften vil være den siddende formand, pt. Thomas Larsen
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Bestyrelsen ved formand Thomas Larsen



Moutainbike teknikbane i Græsted

Græsted MTB

Klaus Mortensen
Formand

Larsensvej 8
3230 Græsted
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kmo@mobilis.dk
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Foreningen er IKKE momsregitreret



Græsted MTB har længe haft et ønske om en teknikbane som supplement til vores ellers fine
ture i de nærliggende skove. Banen er tænkt til at kunne benyttes af MTB ryttere på alle
niveauer, børn såvel som voksne. I vores ungdomsafdeling har vi fast træning 2 gange ugentligt
og specielt her ville en sådan bane kunne hjælpe med til at udbygge MTB rytternes færdigheder
til gavn for alles sikkerhed i skoven. Banen vil i høj grad også kunne benyttes til sjov og
anderledes kørsel for både erfarne ryttere og nybegyndere.

Det er tænkt at banen skal være offentlig tilgængelig, ligesom vi som MTB ryttere er vandt til det
i skoven. Med en central placering tæt på skole, fritidsinstitutioner og andre idrætsaktiviteter
håber vi på megen aktivitet fra mange af byens børn og unge. Det kunne være ikke-nuværende
medlemmer af Græsted MTB, teenageren på BMX cykel og alt efter underlag på banen måske
endda også af rulleskøjter/skateboard eller det stigende antal løbere på løbehjul.
En bane åben for alle vil efter vores mening positivt bidrage til byens øvrige idrætsliv og fortsat
udvikle Græsted som et attraktivt lokalsamfund. Placering tæt på togstationen vil ligeledes gøre
det attraktivt at benytte banen for brugere bosiddende i andre dele af kommunen, ja måske vil
den endda kunne tiltrække turister og borgere fra det meste af Nordsjælland.

Vedhæftet denne ansøgning er en projektskitse der blandt andet indeholder billeder af lignende
teknik baner. Derudover er skitsen endnu ikke mere fast end at tilretning af detaljerne kan
forekomme. Budgetmæssigt regnes der som udgangspunkt mest i det antal meter i længen
banen ender med at blive.
Som det ses på skitsen er banen en slags ring-bane altså med mulighed for at forsætte sin
kørsel flere gange rundt. Skitsen indeholder 2 typer bane som kan etableres hver for sig, og
som ellers også fungerer meget fint i sammenhæng

Største del af MTB-teknik banen anlægges ved at påkøre jord, stabil-grus og sten-mel. Der
graves som udgangspunkt ikke ned i underlaget. Jord og grus fordeles og små bakker/buler,
sving/kurver m.m. anlægges så der bliver god sammenhæng og med mulighed for varieret
kørsel. Underlaget formes omhyggeligt og stampes hårdt for tilsidst at få et lag sten-mel som
slid lag. Der laves en bred variation af tekniske elementer forskellige steder i banens forløb. Det
kan være stenpassager af kampesten(rockgarden), små hop, rafter og evt. en længere smal
"bro" i lav højde. (Northshore). Banen formes efter behov og så vidt muligt ind i terrænet og
omgivelserne.
En "pump-track bane" får typisk et lag asfalt som slutlag og det er netop her løbehjul og
rulleskøjter også vil kunne få stor glæde af banen.

Vi tilstræber at etablere et lavt hegn der nemt kan kravles over og gør det muligt at løfte cyklen
henover. Det skal IKKE være tilladt at køre med motoriserede køretøjer på Teknikbanen.



Målgruppen er som tidligere nævnt selvfølgelig medlemmer, unge som ældre i vores egen klub
Græsted MTB. Fra ca. 6 år og opefter.
Den offentlige tilgængelighed vil derudover gøre banen brugbar for skolebørn og børn i
fritidsordningerne, alle MTB interesserede borgere og sandsynligvis også turister i kommunen.
Vi tror en bane som denne vil kunne tiltrække folk fra en stor del af Nordsjælland.

Projekt skitsen er udarbejdet af firmaet Dirtbuilders. (dirtbuilders.com) Firmaet har efterhånden
stor erfaring med anlæg af denne type og iøvrigt i mange forskellige udformninger. De har
udarbejdet og gennemført projekter for en lang række kommuner og lokale klubber i hele
landet.
Vi mener det ville være klogt at lade firmaet Dirtbuilders stå for og udføre lang størstedelen af
anlægsarbejdet både af kvalitets, sikkerheds og holdbarhedsmæssige årsager.
Flere afsluttende detaljer i forbindelse med anlægget (Lavt hegn, skiltning, bænke...) kunne
sandsynligvis udføres af lokale entreprenører og håndværkere. I så fald vil vi som klub selv
søge og starte en dialog med disse senere i forløbet og efter behov.

Gribskov kommune skal selvfølgelig inddrages med henblik på evt. byggetilladelse,
ibrugtagningstilladelse på området m.m.

I følge projektskitsen tager det ca 3-6 uger at bygge projektet.
En færdig detaljeret skitse over anlægget er selvfølgelig nødvendig og med firmaets erfaring
kunne en sådan formentlig være udarbejdet 1-2 måneder efter alle godkendelser for projektet er
indhentet.
Tilkørsel af jord til projektet foretrækkes gennemført i sommerhalvåret af hensyn til underlag i
terrænet som lastbilerne skal køre over.

Projektet kan som udgangspunkt uden problemer faseopdeles men helhed og sammenhæng
opnås bedst ved ikke at dele det op mere end allermest nødvendigt. Det vil i sidste ende være
den indhentede finansiering der vil lægge grundlag for det endelige detaljerede projekt.

Derfor ansøger vi som udgangspunkt om midler til et helt projekt men selvfølgelig med
mulighed for udvidelse af anlægget.



MTB teknikbanen er tænkt at skulle ligge i det åbne område ved siden af den nye kunstgræs
bane i Græsted. Teknikbanen placeres med tilgang fra cykelsti bag stadion og tennisanlæg eller
fra indkørslen til kunstgræsbanen fra Gribskovhallens parkeringsplads.
Gribskov kommune ejer området og oplyser blandt andet at der ikke er lokalplan for området og
at områdets anvendelse er bestemt til rekreativt formål som idrætshal, sportsplads, nyttehaver,
fælles friareal o.l. Der er til denne ansøgning vedhæftet et kort hvor banens placering er
indtegnet.
Vi har i dialog med kommunen fået en forsigtig og betinget forhåndsgodkendelse til at benytte
området.

For at kunne gennemføre et projekt med rimeligt indhold ansøger vi om et beløb op imod
500.000,- dkr.
Det vil selvfølgelig også være interessant at gennemføre et mindre bekosteligt projekt som evt.
på sigt ville kunne udbygges.

Vi har tillige ansøgt om midler til projektet i Anlægspuljen på idrætsområdet, og er netop her
meget glade for at være blevet bevilget 150.000,-.

Vi er sandsynligvis i stand til at lægge en egenbetaling på omkring 30.000,-/40.000,- og
sammen med evt. sponsorater fra lokale virksomheder har vi en ide om med en del af disse
midler selv at finansiere nogle af de færdiggørende detaljer som hegn, skilte m.m.

Der vil på et anlæg af denne type ikke være nævneværdige løbende driftsomkostninger. Der vil
udelukkende være tale om mindre renhold og vedligehold af underlag. Udgifter til vedligehold af
underlaget forventes at kunne finansieres af Græsted MTB med hjælp fra sponsorer og
puljemidler. Vi regner ikke med belysning på anlægget, altså ingen udgifter til EL.

Græsslåning 1-2 gange årligt kan komme på tale. Denne dialog vil vi tage med kommunens Vej
og Park afdeling, eller Gribskovhallen som i forvejen vedligeholder mange af arealerne i
området.

Drift/vedligholds ansvarlig vil være den til enhver tid siddende formand for Græsted MTB.
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Klaus Mortensen
Formand, Græsted MTB
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DESCRIPTION

39
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MTB teknik bane og pumptrack i Græsted

Pumptrack

MTB teknik bane
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MTB teknik bane 
Længde: ca. 350 meter
Bredde: 1,2 meter
Aldersgruppe: fra 5 år
Belægning: bundlag af stabilgrus, toplag af granitstenmel
Konstruktionstid: 3-4 uger
Prisleje: 200.000-300.000 kr ex moms

Rockgarten med forskellige sværhedsgrader

Drops med tre forskellige sværhedsgrader

Forbindelse til pumptrack

Teknisk opkørsel

Sektion med north shore og skinnies
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Pumptrack
Længde: ca. 240 meter
Bredde: 1,8 meter
Aldersgruppe: fra 5 år
Konstruktionstid: 3-6 uger
Prisleje ved forskellige løsninger: 
- stenmelsbelægning ca. 256.000 kr ex moms
- stenmel på langsider, belægningssten i sving og på startbakke ca. 425.000 kr ex moms
- asfaltbelægning på hele banen ca. 830.000-900.000 kr ex moms

Startbakke
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Inspirationsbilleder
Pumptrack - Plug'n'Play

MTB teknik bane - Hvalsø (Det Hvide SPor)
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RE-ISSUE
MM.DD.YY

A0.5 

Inspirationsbilleder

Pumptrack - Fredericia

Asfalteret pumptrack - tyskland



Kort

Rød markering viser Specifikt teknikbanens placering.
Blå markering viser eksisterende trampesti til det øvrige frie område. Denne bevares
og evt. med et afskærmende lavt hegn.



Oplysninger fra kommunen:

3.R.01 Rekreativt område ved Gribskovhallen 

i Græsted

Anvendelse Rekreativt formål som idrætshal, 

sportsplads, nyttehaver, fælles 

friareal o.l.

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent Max. 25 for området som helhed.

Bebyggelsens omfang og

udformning

Arealer til idrætsanlæg. 

Belysningsanlæg max. 30 m med

afskærmede armaturer.

 

Området skal friholdes for bebyggelse, 

der ikke er nødvendig for områdets 

anvendelse.



Scene , lyd og lys

August Mittelstrauss unge repræsentant for musikcontainer

Allan Christiansen pædagogisk leder for ungdomshuset Remisen

Allan Christiansen 72497390

Gilleleje stationsvej 10A ,3250 Gilleleje

72497390

allch@gribskov.dk

x

ja



Vi har i vores to ungdomshuse 2 musik containere. De bliver brugt meget af mange at
kommunens unge musik interesserede.
Til den kommende festival i Gilleleje i juli måned er vi blevet kontaktet og spurt om der er nogle
bands der har lyst til at optræde.
På festivallen er der den store scene med de store navne og så er planen at der skal være en
mindre scene hvor "vores" bands skal spille mellen de store navne.
Vi vil selvfølgelig gerne have at publikum går fra den store scene over til vores scene. For at få
publikum til det, har det stor betydning at der er en passende scene og et godt lys samt en god
lyd.

I perioden op til festivallen har vi et samarbejde kørende med mellemfolkeligt samvirke. Der vil
komme 12 unge mennesker fra flere europæiske lande der skal bo på Remisen . De skal
fungere som roodies og der er store forventninger til at vores unge og de unge udenlandske
unge vil lære hinanden at kende og skabe relationer.

Bandene, de unge fra mellenmfolkeligt samvirke og Allan Christiansen fra Remisen samt
Kenneth Poulsen fra U-Huset i Helsinge vil i samarbejde stå for opsætning og nedtagning af
scene lyd og lys samt lave en plan for udførelse af de forskellige koncerter.
Det hele vil foregå 27-30 juli 2017



Det er unge musikinteresserede mennesker fra Gribskov kommune. De er mellem 15-21 år og
lige i øjeblikket er der 8 bands der er involveret. De er ca 40 personer.
Derudover er der de 12 udenlandske unge tilknyttet.

de unge fra Gribskov kommune, de unge fra mellemfolkeligt samvirke samt

pædagogisk leder Remisen Allan Christiansen og pædagogisk leder af U-Huset Kenneth
Poulsen.

Der er samarbejde med Gilleleje festivallen og deltagelse af planlægningsmøder, samt Danlas
a/s dom er et professionelt lyd og lys firma

27-30 juli før-under og efter festivallen.

Der ansøges til
leje af scene
leje af lys
leje af lyd



De kommer til at foregå ved Gilleleje hallen, Bøgebakken , 3250 Gilleleje

Vi ansøger om 50000kr- de to ungdomshuse har egenbetaling på en professionel lyd mand
som i samarbejde med de unge skal stå for lyden.



Gilleleje 10/5 2017

Allan Christiansen



Cykelrutekort for Gribskov Kommune

Foreningen Frie Fugle sammen med Gribskov Kommune

Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle

Ny Mårumvej 268, 3200 Helsinge

21253985

Cykelje@gmail.com

29268843

Er momsregistreret



Det foreslås snarest muligt, at få genoptrykt cykelrutekortet fra 2009 i tilrettet udgave 2017. Der
findes nemlig gode cykelruter i kommunen, men stort set ingen information herom. På
Rådhuset, bibliotekerne og på turistinformationerne står der nogle forældede foldere fra amtets
tid. Gribskov Kommunes cykelrutekort fra 2009 er udgået for mange år siden, og kommunen
har desværre ikke haft ressourcer til at renovere og genoptrykke det.

Det er svært at forestille sig et mere oplagt konkret bidrag til kommunens turismestrategi end
netop dette cykelkort til fremme af udvikling af cykelturisme. Kommunens logo er blåt og grønt.
Kommunen ligger i et smørhul mellem Danmarks 2 største søer (Arresø og Esrum) og 2 mest
interessante skove (Gribskov og Tisvilde Hegn) og har nogle af landets bedste badestrande.
Tilmed er København så tæt på, ja man kan sige at Nordsjælland er hovedstadens have. Derfor
er det oplagt at få alle turisterne, der kommer til København ud at cykle i Nordsjælland. De gode
muligheder for at medbringe cykler i S-tog og lokaltog gør dette ekstra attraktivt.

Nu er det mere aktuelt end nogensinde at kommunen har eget informationsmateriale at byde
både de fastboende borgerne, sommerhusgæsterne og cykelturisterne. Behovet og
mulighederne aktualiseres yderligere af nationalpark Kongernes Nordsjælland og af at
parforcejagtlandskabet i Gribskov er blevet UNESCO Verdensarv.

Cykelkortet kan også bruges til at profilere kommunen og derved støtte
erhvervsvirksomhederne. I Roskilde Kommune har man husstandsomdelt et cykelkort og bruger
det som del af velkomstpakke til nye tilflyttere.

Med hjælp af cykelkortet kan man skabe et bredt fundament for turisme og erhverv i kommunen
samt bidrage til borgernes sundhed mm.

Der bygges videre på cykelrutekortet fra 2009, som er moderniseret med kommunens blå og
grønne logo farver. Kortet er i skala 1:50.000, som er godt til lokale cykelkort, fordi det er
detaljeret og samtidig har et handy format svarende til 45 x 65 cm falset til 3 x 3 A5.

Kortet viser eksisterende skiltede regionale og lokale cykelruter samt forslag til turforslag, som
beskrives nærmere i tekst og billeder på kortets bagside.

Desuden medtages en del service så som overnatningsmuligheder, traktørsteder, indkøb,
strand med livredder, grillpladser mm samt seværdigheder.

Skiltede vandreruter er også med på kortet.

Med hjælp af cykelkortet kan man skabe et bredt fundament for turisme og erhverv i kommunen
ved at bygge videre med lokale tilbud om dagsture og særlige tematiserede ture og mange
forskellige udbydere af overnatning, traktørsteder, service, gårdbutikker osv. kan kobles på.

Kortet udarbejdes af Foreningen Frie Fugle ved Jens Erik Larsen, der har lavet mange cykelkort
og tilmed har stort lokalkendskab. Udarbejdelsen foregår i tæt samarbejde med kommunens
forvaltning ved Hans Lassen. Grafisk arbejde udføres af Paramedia.



Alle fastboende borgerne, sommerhusgæsterne og cykelturisterne samt fremtidige tilflyttere og
potentielle cykelturister.

Projektet udføres af Jens Erik Larsen fra Foreningen Frie Fugle, som udarbejdede
cykelrutekortet i 2009 og som siden har lavet cykelrutekort for en række kommuner samt
landsdækkende serie af cykelrutekort i 1:100.000, herunder for Nordlige Sjælland incl.
guidebog.

Kortet udarbejdes i tæt samarbejde med kommunens forvaltning, hvor det er aftalt at
kontaktperson er Hans Lassen, Hlas@gribskov.dk

Ideoplæg til igangsætning af projektet om renovering af cykelrutekortet er udarbejdet sammen
med borgmester Kim Valentin på møde den 7. marts 2017 på borgmesterkontoret.

Kortet udarbejdes i løbet af 2017 efter nærmere aftale med forvaltningen.



Ikke relevant for dette projekt.

Cykelkortet kan produceres af Foreningen Frie Fugle ved Jens Erik Larsen, som udarbejdede
det forrige kort.

Møder med forvaltningen og andre interessenter 5 timer
Research i marken 10 timer
Rettelser på kortsiden 10 timer
Rettelser på tekstsiden 10 timer
Koordinering med grafisk medarbejder og
Projektstyring 10 timer

I alt 45 timer a 600 kr = 27.000 kr

Grafisk arbejde ved Paramedia 11 timer af 600 kr = 6.600 kr

Trykkeudgifter tilbud af 8. maj 2017 fra Paramedia 10000 ex = 16.200 kr

Transport og andre udgifter 2000 kr

Ialt: 51.800 kr excl. moms

I alt incl. moms 64.750 kr

Cykelrutekortet vil blive uddelt gratis fra kommunens forvaltninger og VisitNordsjællands
turistinformationer samt fra bibliotekerne.

Gribskov Kommune vil opbevare lageret af kort.

Driftsansvarlig herfor er Hans Lassen i Gribskov Kommune.



8. maj 2017

Jens Erik Larsen



Spil Dansk Ugen 2017

Kulturskolen Gribskov i samarbejde med Center for Kultur Fritid og Turisme, samt lokale
musikaktører og folkeskoler.

Erling Bevensee

Kulturskolen, Skolegade 43 - 3200 Helsinge

72496607

ebeve@gribskov.dk

29188440
Produktionsnummer: 1003278495

Ja



Hvad er ideen med initiativet?

Deltagelse i den landsdækkende musikmanifestation "Spil Dansk" giver mulighed for at skoler,
forsamlingshuse, koncertsteder, plejehjem og mange andre i uge 44 får en musikalsk
indsprøjtning.
Det styrker den lokale musikbevidsthed og samler, fordi der i Spil Dansk konceptet foregår
fællessang på samme tid over hele landet, typisk transmitteret gennem DR.
Markeringen indeholder mulighed for forskellige former for kurser, konferencer og
kunstnerbesøg.

http://spildansk.dk/kommunepakker/

Hvordan understøtter det kommunens strategier?

Gribskov Kommune vil være en god bo-kommune, både for børn, pensionister og alle os andre
der imellem.
Et engagement i Spil Dansk vil således være en kulturaktivitet der både støtter Gribskov
Kommunes Kulturstrategi, Center for Kultur, Fritid og Turismes strategikort for 2017, som
beskrevet:
"Styrke og udvikle kulturinstitutionerne og andre kulturelle tilbud til borgere og besøgende".
Dertil kommer Kulturskolens samarbejde med dagtilbud og folkeskole, som i strategikortet
beskrives:
"Fremme børnenes læring ved at etablere forpligtende partnerskaber mellem skoler,
daginstitutioner og andre aktører".
Dele af indholdet i den ansøgte kommunepakke er kursusforløb for musiklærere i folkeskole og
musikskole.

Hvad skal foregå? - et udsnit af de mange tilbud:
Premiumpakken indeholder:
17 musikprojekter for 37.000 kr. ex. moms (5 Live / 9 Læring / 3 Service).
•Hit med sangskriveren: http://spildansk.dk/kommunepakke/hit-med-sangskriveren/
En samtalesalon med musik.
•Danmarks fællessang live: http://spildansk.dk/kommunepakke/danmarks-faellessang/
Pianist og sanger/sangerinde spiller for til jeres fællessang.
•Going Local: http://spildansk.dk/kommunepakke/going-local/
En solokoncert, hvor musikken tager på rejse ud til lokallivet, gerne langt væk fra byens
centrum.
•LMS Koncerten: http://spildansk.dk/kommunepakke/lms-koncert/
Koncert for skolebørn udenfor skolens vante omgivelser.

•BOOSTER TALENTET (Vi får alle 4):
http://spildansk.dk/kommunepakke/mentorsession-rytmisk/
http://spildansk.dk/kommunepakke/mentorsession-klassisk/

•Fem spor i ny dansk musik:
http://spildansk.dk/kommunepakke/fem-spor/
Kursusdag for musikundervisere
•Musik på skemaet
http://spildansk.dk/kommunepakke/musik-paa-skemaet/

Det kommer til at foregå på skoler, i forsamlingshuse på biblioteket , i Gribskov Kultursal i et
forsamlingshus - i samarbejde med skole, bibliotek og Kulturskole.



Børn, unge, voksne og ældre.
Lærere der underviser i musik og unge der selv spiller musik.

Det organisatoriske og samarbejdet med folkeskole, spillesteder, bibliotek med flere vil blive
projektstyret af Kulturskolen i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Turisme, samt Spil
Dansk sekretariatet.
Premiumpakkens indehold er sammensat af Spil Dansk og det er udelukkende professionelle
musikere, komponister med mere der står for udførelsen.

Samarbejdspartnere er folkeskoler, biblioteker, ungdomsskole, spillesteder, områdeorganisten
og andre der beskæftiger sig med musikundervisning eller musikudfoldelse.

Spil Dansk Ugen foregår i hele uge 44 fra d. 30.10. til d. 5.11. 2017
Så snart der er bevilget finansiering vil der udgå kontakt til samarbejdspartnere, da nogle af
tilbudene skal være booket inden 1. september 2017.



Kommunele institutioner i Gribskov kommune, samt muligvis kirker, forsamlingshuse, Gribskov
Kultursal og i det offentlige rum

37.000 kr. + moms som ansøgt.
Hertil kommer diverse udgifter til de forskellige arrangementer, som forventes dækket af de
lokale aktører der benytter sig af et tilbud.
Det er ikke muligt at prissætte på nuværende tidspunkt.

Kulturskolen Gribskov og Center for Kultur, Fritid og Turisme vil stå for driften.
Erling Bevensee, Leder af Kulturskolen påtager sig driftansvar.



04-05-17

Erling Bevensee



eSport i GFK

Gilleleje Fodboldklub

Stefan Mogensen

Kringelholm 86, 3250 Gilleleje

2540 6583

stefan.mogensen@stala.dk

30 33 39 26

Nej



I GFK vægter vi det sociale element højt da klubben også skal være et sted, hvor medlemmer
og forældre kan mødes omkring andre arrangementer end kun det rent sportslige og i vinteren
2016/2017 har bestyrelsen i GFK kigget på en række aktiviteter, der netop kan være med til at
styrke det sociale element.

Det er vigtigt at pointere at ud over spille delen, vil der være bevægelse og motion som en fast
del af træningen, således at de unge også kommer ud og får noget motion. Projekter fra andre
eSports foreninger har vist, at krav om bevægelse bliver modtaget positivt af de unge.

Erfaringer fra lignende initiativer i København har vist at unge, der ellers vælger at bruge tiden
på at ‘hænge ud’ rundt om i byen i stort omfang vælger at deltage i eSports aktiviteter istedet.
Der er blandt klubbens ungdomsspillere en markant stigende tendens til at tiden uden for skole
og sport bruges på eSports-relaterede aktiviteter som fx FIFA, Counterstrike og League of
Legends etc.

Der er et stort antal 10-18 årige som i dag ikke dyrker sport da tiden med computer- og
playstation spil vægtes højere. Det er disse unge som klubben gerne vil kunne tiltrække dels for
at opbygge endnu mere socialt engagement i denne gruppe samt få dem ‘på græs’ fra tid til
anden på klubbens ungdomshold, samt deltage i andre aktiviteter der indebærer bevægelse.

Med projektet vil man opnå en række mål, som er en del af Gribskov Kommunes strategi.

1) Fastholdelse af de 10-18 årige i idrætsforeninger
2) Tiltrækning af unge der ikke længere er tilknyttet en idrætsforening
3) Tættere samarbejde mellem det kommunale og idrætsforeninger i Gribskov
4) Udvikling af nye tilbud til børn og unge i foreningslivet
5) Få de unge "væk fra gaden"

Der skal etableres et Gamerrum med 10 stk. komplette gamer PC'er samt 2 PS4 med
tilhørende konsoller og skærme. Der skal desuden indkøbes licenser samt etableres en kraftig
internetforbindelse. Tanken er at klubhuset på idrætsvej i Gilleleje benyttes til dette. På 1. sal er
der et lokale der er velegnet til formålet, da det kan aflåses og vinduerne sidder højt, hvilket
burde begrænse mulighederne for indbrud.

Der vil være eSport undervisning 1-2 gange ugentligt afhængigt af interessen. Der kan "kun"
være 10 der får undervisning ad gangen. En typisk undervisningslektion/game tager 30-45
minutter. I ventetiden vil de unge typisk side med deres telefoner og bærebare og "surfe". I
lokalet er der desuden opstillet billard og bordtennis.

Ca. 2 gange månedligt, vil der blive lavet aktiviteter der indebærer fysisk aktivitet. Erfaringer fra
lignende projekter i København har vist, at der er muligt at få denne gruppe unge til at dyrke
forskellige idrætsformer. Vil vi her kunne bruge både Hallen og banerne der ligger lige ved
siden af.

Desuden forestiller vi os, at lokalet kan benyttes af SFO og skole i løbet af dagen, hvis der
måtte være interesse for dette. Vi forestiller os yderligere at projektet kunne koordineres med
remissen.



Målgruppen er alle unge i Gribskov primært i alderen 10-18 år.

Projektet drives af bestyrelsen i Gilleleje Fodboldklub. Fodboldklubben lægger op til at der kan
samarbejdes med skole og SFO samt andre foreninger og institutioner i Gribskov, hvis
interessen er der.

Projektet er til dels fase opdelt. Vi forventer at der skal indkøbes for yderligere DKK 30-50.000 i
løbet af det første år, men dette vil afhænge af succesen af projektet. Disse midler vil blive
skaffet via sponsorater og frivilligt arbejde. Gilleleje FK er indstillet på at indskyde midler i
projektet, hvis dette bliver nødvendigt.

Projektet vil med de ansøgte midler være fuldt oppe at køre i midten af august 2017

Hvis projektet mod forventningen bliver en fiasko, vil projektet blive lukket ned. Evalueringen
finder sted i slutningen af 2017. Ved nedlukning af projektet, vil PC'er og andet udstyr kunne
overdrages til Gribskov Kommune, hvorfor midlerne ikke vil gå tabt.



Den fysiske placering bliver Idrætsvej 1, 3250 Gilleleje. Det er Kommunen der ejer bygningen.

Det samlede budget for etablering og drift de første 12 måneder udgør DKK 170.000 incl.
moms. Der ansøges om DKK 125.000 incl. moms, som skal dække indkøb af Gamer PC'er,
spillelicenser, internetforbindelse og skærme m.v. Der fremgår yderligere detaljer i vedlagte
præsentation.

De resterende midler skaffes via indskud fra GFK samt sponsorer og egenbetaling af bruger i
form af kontingent. Der er på nuværende tidspunkt ikke andre tilskudsgivere end GFK.

Såfremt Gribskov Kommune synes det er et spændende projekt, men ikke har midlerne til at
give DKK 125.000 hører vi gerne hvad Gribskov mener at de kan give i tilskud til projektet, så vil
vi forsøge at finde yderligere midler selv.

Det er bestyrelsen i GFK der er ansvarlig for den løbende drift. Driften vil blive finansieret via
kontingentopkrævninger og sponsorater.



Gilleleje, den 9. maj 2017

Stefan Mogensen
Formand
Gilleleje Fodboldklub



HNT - HELSINGE MODEL TOGKLUB - Færdiggørelse af anlæg.

~HMT - HELSINGE MODEL TOGKLUB

Bjarne Mørz

Fyrrevej 15 - 3200 Helsinge

21 18 38 50

bjarnem8@gmail.com

32024653

Vi er ikke momsregistreret



FORMÅL
At skabe en platform i Helsinge for personer med interesse i modeltog og anlæg, så disse
personer kan få en synergieffekt i deres interesse såvel teknisk, fagligt som menneskeligt, der
kan blive til gavn for dem selv, klubben, borgerne og turisterne i Helsinge og Nordsjælland.

MÅL
Det er HMTs mål, at der inden udgangen af sommeren 2017 er lavet en aftale om egnede
lokaler i størrelsesorden o/100 m2 i Helsinge området. (Vi forventer p.n.t., at få ca. 160 m2 i
Helsinge Hallerne - iflg. Jan Dissing)

Det er HMTs mål, at bygge et anlæg med modeltog, så dette anlæg kan være til gavn og glæde
for togklubbens nuværende og fremtidige medlemmer samt borgere i Helsinge, Gribskov
Kommune, VisitNordsjællands turister m.m.

VISIONEN
At vi indenfor en kortere årrække kan fremvise et anlæg, som er et af de 10 største
turistattraktioner ikke bare i Gribskov Kommune, men i hele VisitNordsjællands område.

VÆR MED
Interesserede, uanset køn, børn, unge og voksne, kan allerede nu melde sig som
interesserede. Få en tilmeldingsblanket.

Vort investeringsbudget for 2017 ser ud som nedenstående:
Indtægter 15 medlemmer á 300 kr. 4.500 kr.
Formue pr. 1. januar 2017 10.952 kr.
Egen investering i anlægget i 2017 15.452 kr.

Udgifter til investeringer i 2017.
for færdiggørelse af anlægget
Elektroniske styreanlæg til togdrift,
signalanlæg, belysning af og
indkøb af huse, bygninger, toge m.m. 36.000 kr.
Manglende økonomisk dækning 20.548 kr.



VÆR MED
Interesserede, uanset køn, børn, unge og voksne, kan allerede nu melde sig som
interesserede. Få en tilmeldingsblanket.

Vi er p.t. etableret i Gribskov Seniorcenter, hvor vi har et lokale på ca. 30.

Vi er i slutningsfasen og forventer at have anlægget gjort færdig, så det er klart til indvielse i
sensommeren 2017, hvis vi ellers kan holde vort økonomiske forventninger.



Vi er p.t. i Gribskov Seniorcenter i Helsinge. Anlægget tilhører HMT - Helsinge Model Togklub.
Alle HMT medlemmerne er også medlem af Gribskov Seniorcenter.

Vort investeringsbudget for 2017 ser ud som nedenstående:
Indtægter 15 medlemmer á 300 kr. 4.500 kr.
Formue pr. 1. januar 2017 10.952 kr.
Egen investering i anlægget i 2017 15.452 kr.

Udgifter til investeringer i 2017.
for færdiggørelse af anlægget
Elektroniske styreanlæg til togdrift,
signalanlæg, belysning af og
indkøb af huse, bygninger, toge m.m. 36.000 kr.
Manglende økonomisk dækning 20.548 kr.

HMT medlemmerne bidrager årligt i flg. vore vedtægter med kr. 300,00. Dertil har vi gennem de
sidste to år yderligere ydet forskellige medlems økonomiske tilskud. Derudover har medlemmer
kommet med materiale ting som gaver.

Vi har en bystyrelse og p.n.t. 14 medlemmer, som bedrager med teknisk vioden og mandetimer,
så vi derved sikrer den efterfølgende drift, vedligeholdelse og udvikling.



Helsinge 16. maj 2017

Bjarne Mørz



HMT
HELSINGE MODEL TOGKLUB

_______________________________________________________________________________________________________________________

Helsinge 29. januar 2017 – BM/-
Gribskov Kommune
Center for Kultur, Fritid og Turisme, Idræt og Folkeoplysning
Skolegade 43
                                                                                   Sendt pr. e-mail til: kultur-fritid@gribskov.dk
3200 Helsinge                          Afleveret som brev i kommunens postkasse

                         på Rådhuset med kopi af avisartikel i
                         F.A. Avis 4. januar 2017.

Ansøgning om tilskud fra puljer på kulturområdet i Gribskov Kommune.

Vi er blevet orienteret om, at der inden den 1. februar skal indsendes anmodning om tilskud fra 
ovennævnte puljer.

Vi er i fuld gang med opbygning af et modeltog anlæg, som foreløbigt er opstillet i et lokale på 
Gribskov Seniorcenter. Vi skulle meget gerne kunne færdiggøre anlægget i løbet af foråret, så det 
kan blive åbnet for offentligheden, men vi mangler endnu nogle installationer, som vi ikke på 
nuværende tidspunkt har økonomisk mulighed for at erhverve. Vi håber derfor, vi kan komme i 
betragtning i forbindelse med uddeling fra puljerne.

Vort investeringsbudget for 2017 ser ud som nedenstående:
Indtægter 15 medlemmer á 300 kr.   4.500 kr.
Formue pr. 1. januar 2017 10.952 kr.
Egen investering i anlægget i 2017 15.452 kr.

Udgifter til investeringer i 2017.
for færdiggørelse af anlægget
Elektroniske styreanlæg til togdrift,
signalanlæg, belysning af og indkøb af huse,
bygninger, toge m.m. 36.000 kr. .
Manglende økonomisk dækning 20.548 kr.

Vi håber på delvis dækning fra puljer fra kulturområdet.

I 2016 har vi fået 4 nye medlemmer og taget ansvar med teknisk know how og mandetimer for drift 
og vedligeholdelse af toganlægget Utopia, som er opstillet i foyeren på Helsingegården og som 
borgmesteren indviede. Utopia blev for nogle år siden foræret til Gribskov Kommune og bestyres af 
komiteen for Helsinge – Danmarks Bedste Børneby.

Vi imødeser med tak bekræftelse på vor ansøgning og håber på puljeudvalgets velvilje indstilling.

Med venlig hilsen

HMT – Helsinge Model Togklub

Bjarne Mørz
Bestyrelsesmedlem – administration og sekretariat.
 

Gribskov Seniorcenter - HMT - CVR/SE 32 024 653 (GS)
Parkvænget 20 – DK 3200 Helsinge - +45 72 49 91 75



Projektets titel:

Ansøger: (person, forening)

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

Email:

CVR nr:

Momsregistrering

Er foreningen momsregistreret, 
Delvist momsregistreret
eller ikke momsregistreret?

Plakatsøjle til Gilleleje Torv

Gilleleje Handel- og Turistforening

Henrik Magelund

C/O Frk.Mage, Gilleleje Stationsvej 1, 3250 Gilleleje

21450005

magelund.rasmussen@gmail.com

33392311

Ja



Formål med projektet:
Hvad er ideen med initiativet?
Hvordan understøtter det kommunens strategier?

Projektets indhold 
Hvad skal foregå? 
Og hvordan skal det foregå?

Opsætning af Plakat-søjle på torvet i Gilleleje. 

Plakatsøjlen vil være til gavn for byens borger og turister som besøger Gilleleje.

Plakatsøjlen er placeret i det offentlige rum, og derfor med fri adgang og brug for alle.

Plakatsøjlen skal bruges som kommunikation fra borger til borger, forening til borgere, og til 
opslag og synliggørelse af arrangementer.



Målgruppe:

Medvirkende:
Hvem medvirker ved udførelsen
Hvilke samarbejdspartnere og evt. relevante myndigheder er repræsenteret?

Tids- og handleplan 
Skitsering af tidshorisont. 
Er projektet faseopdelt og i så fald, hvilken del ansøges der til?

Byens borgere, foreninger, turister

Der er modtaget tilbud på udførelsen af en lokal tømrer mester. 

Når/hvis pengene beviljes, vil vi give opgaven til tømren.

Herefter skal plakatsøjlen produceres.

Opsætning vil ske efterfølgende.



Sted og fysisk placering 
Angives med adresse og ejerforhold samt godkendelse fra evt. ejer om anvendelse af 
arealet

Budget
Angiv ansøgte beløb incl. moms samt evt. beløb på egenbetaling og oplysning om 
andre tilskudsgivere

Drift
Angiv hvordan en evt. efterfølgende drift vil blive finansieret samt en driftansvarlig 
person

Hjørnet af torvet.
Alfavej og Vesterbrogade

35.000 ex moms

Det vil primært bestå i maling af plakatsøjlen. Den del varetages af Gilleleje Handel- og 
Turistforening.
Driftansvarlig vil være Morten Ringsted, Havhøkeren.



Dato

Tilskudsansvarlig
Den tilskudsansvarlige forpligter sig til at overholde betingelserne for eventuelle 
puljemidler

9. maj 2017

Henrik Magelund
Formand
Gilleleje Handel- og Turistforening













Formidling af lurpar ved Ølshøj

Museum Nordsjælland v. Tim Grønnegaard
Jesper Møller (ejer af Ølshøjgård)

Tim Grønnegaard (mus. insp. Museum Nordsjælland)

Frederiksgade 9, 3400 Hillerød

61 81 58 36

tgd@museumns.dk

35276696

Museum Nordsjælland er momsregistreret.



Formidling på fundstedet af det for Nordsjælland enestående fund af et lurpar fra yngre
bronzealder. Lurerne blev, sammen med et offerfund af kvindesmykker fra samme periode,
fundet i en lille kedelmose nær dobbelt-jættestuen Ølshøj. Ejeren af Ølshøj, Jesper Møller, har
for nylig opkøbt jordstykket med kedelmosen og ønsker at indgå i et samarbejde med Museum
Nordsjælland og Gribskov Kommune om formidling af disse to fortidsminder.

Projektet indeholder
- etablering af stenkantet trampesti fra jordstykket ved Ølshøj til kedelmosen, hvor lurerne er
fundet (udføres af ejeren).
- etablering af beplantning omkring den lille kedelmose med ”bronzealder-vegetation” (hassel,
birk), som den besøgende går ind i og opnår en naturlig illusion af ”offermose”.
- opsætning af info-tavle uden for offermosen med oplysning om fundet, QR-koder med
yderligere information samt lydfil med lur-musik.
- opsætning af afstøbning i jern med kobberbelægning af den bevarede lur ved indgangen til
offermosen (bekostes af ejeren m.fl.).
Projektet er skitseret på vedlagte luftfoto.



- Cykelturister på en kulturhistorisk cykelrute
- Skoleklasser på ekskursion
- Historisk interesserede borgere i lokalområdet samt sommerhusturister

- Museum Nordsjælland (udarbejder skiltning samt foretager overordnet planlægning, kontakt til
planteskole m.v.). Kontaktperson mus. insp. Tim Grønnegaard, Museum Nordsjælland
- Jesper Møller, lodsejer (foretager anlæg af stenkantet trampesti samt bekoster kopi af
bronzelur støbt i jern).

Beplantningen omkring offermosen samt anlæg af trampesti foretages om muligt ultimo
september 2017, alternativt forår 2018.
Udarbejdelse af skiltning samt produktion af lurkopi foretages vinter 2017/18 til opsætning forår
2018.



Smidstrup by, Blistrup matr. 6e, Helsingevej 41, 3250 Gilleleje (jfr. kortbilag).
Ejeren af jordstykket er Jesper Møller, Helsingevej 41, der har indvilliget i at stille jordstykket
omkring kedelmosen til rådighed for en formidling af fundstedet for bronzelurerne.

Beplantning af hassel og birk (45 træer à 400,- + anlægsudgifter) 36.000,-
Skiltning (produktion + materialer) 10.000,-
Anlæg af stenkantet trampesti Udføres af ejeren
Afretning af offermosens kant med minigraver (8 timer á 475,- + transport) 5.000,-
Fremstilling af lurkopi støbt i jern med kobberbelægning til ophængning Bekostes af ejeren
på stedet m.fl.

I alt søges puljemidlerne om kr. 51.000,-

Anlægget vil efter etableringen kunne leve videre uden kommunens deltagelse. Beplantningen
vil vokse sammen og med tiden give en bedre illusion af offermose.

Projektet vil gøre stedet til et mere seværdigt og besøgt turistmål, som på lidt længere sigt vil
kunne indgå i en ”bronzealder-cykelrute” med 5-6 meget forskellige hotspots inden for en få
kilometer lang distance omkring Blistrup. Et af disse hotspots er den imponerende højgruppe
Maglehøje, som Gribskov Kommune allerede ved trampesti og skiltning har tilgængeliggjort for
publikum.
Sammen med den imponerende og seværdige dobbeltjættestue Ølshøj i den umiddelbare
nærhed vil stedet blive ”en omvej værd” og man vil på samme lokalitet kunne formidle
stenalderens megalitgrave og bronzealderens offerfund.



4. maj 2017

Tim Grønnegaard (mus. insp. Museum Nordsjælland)





Valby landsby gadekærs oprensning.

Valby Bylaug

Dorte Skovsgaard, Oldermand.

 kontaktperson, Aggebovej 2, valby, 3200 Helsinge

51923923

valbybylaug@gmail.com

30424735

foreningen er ikke momsregistreret



Vi ansøger om midler til oprensning af Valby Gadekær. Gadekæret er ca. 250 m2 stort, og er derfor 
omfattet af naturbeskyttelses loven. Vi ønsker at oprense gadekæret til gavn for Valby landsby´s borgere, 
foreninger og gæster til vores by. Gadekæret ligger på ny renoveret areal, kaldet Tingstedet, der efter dens 
renovering benyttes af mange. Der kommer borgere fra landsbyen, der går ture, og spiller. Foreningerne 
benytter arealet til sport, og mødes til fælles samvær. Der kommer dagplejere og cyklist klubber til området,
som bliver benyttet meget. Efter denne oprensning vil gadekæret, blive smukkere at se på, beplantningen 
vil komme til sin ret, og de fredede piletræer der står omkring gadekæret vil få mere styrke, når den 
unødvendig beplantning og kvælstof fjernes. Gadekæret vil blive nemmere at benytte til natur 
undersøgelses udstyr, som børn og andre kan benytte og studere. Dette vil højne kultur værdierne for 
landsbyen, og gøre gavn for borger og turister, der kommer hertil for at nyde de fredede orkideer, som ikke 
findes mange steder. Vandet fra gadekæret/overløbet, ledes igennem orkide engen og videre ud i åren, der
fortsætter til Vejby og Tisvilde. Vi er bange for at kvælstof indholdet bliver alt for højt, hvis ikke gadekæret 
bliver oprenset, da det er mange år siden det er gjort sidst.

Vi ønsker at gennemføre en oprensning af gadekæret, bortkørsel af slam med rådgivende
hoved entreprenør og kommunal forvaltning. Entreprenøren vil forestå udførelsen af arbejdet,
og sørge for at det hele foregår forsvarligt i forhold til beskyttelse af natur værdierne i – og
omkring gadekæret. Formålet med projektet er at, forbedre et gadekær der er tilgroet, grønt og
lugtende, til et gadekær som er frisk, iltrigt og indbydende.
Det vil foregå med maskinel oprensning, og bortkørsel af affald fra arealet, da der ikke er
mulighed at deponere det på eget areal, grundet det høje kvælstof indhold.
Der er foretaget jordbundprøver af slammet fra gadekæret, og dem er der kommet svar på d.
9-5-17, de viser klasse 0, og derved kan slammet spredes på landbrugsjord.



Borgerne bosat i og omkring Valby, og besøgende til landsbyen. Besøgende til byen, der vil se
nyde anlægget og orkide engen

Der er indhentet tilbud fra Flemming Westring, entreprenør med erfaring indenfor området.
Lokal håndværker, da det er vigtigt for os, at fastholde arbejdet så lokalt som muligt. Valby
Bylaug styrelse vil bistå med planlægning, og sørger for en tidsplan og følge gennemførelsen
meget tæt. Gribskov kommune vil stå for dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Denne er
allerede i gang med behandling af Linda Andersen.

Gadekærs oprensningen, skal grundet natur beskyttelsesloven gennemføres om vinteren.
Derfor vil projektet gennemføres vinter 2017/2018, såfremt vi bliver tilgodeset af puljens midler.
Projektet er ikke fase opdelt.



Gadekæret ligger på gadejord, der er ejet af landsbyens borgere. Vedligeholdelsen udføres af
borgerne fra landsbyen, og overblikket for dette varetages af Valby Bylaug – der også har taget
initiativ til projektet på borgernes vegne.
Gadekæret er beliggende : Salekildevej 9 B, valby, 3200 Helsinge.

Vi har indhentet flere tilbud på udførelsen af projektet, og taget udgangs punkt i det som passer
bedst til udførelsen. Desuden har vi valgt efter lokal udførelse og efter prisen.

Vi ønsker at ansøge pulje midler til udførelsen af hele projektet.

Vi ansøger om 60.000 kr.
dette er indklusiv omkostningerne til den analyse der er foretaget af gadekærs slammet.

Den efterfølgende vedligeholdelse af gadekæret og omkringliggende areal, vil fortsat bliver
varetaget under initiativ af Valby Bylaug. Det gøres i samarbejde med landsbyens borgere, der
afholder fælles arbejdsdage, og holder arealet pænt.



10 maj 2017.3

Valby Bylaug, V/Dorte Skovsgaard, Oldermand.



Vildmarken - En blomsterpassage i Hemmingstrup

Mira Winding, Studerende ved Det kongelige danske kunstakademis Billedkunstskole

i samarbejde med
Fuglebjerggård, besøgsgård i Helsinge

Mira Winding

Skotlandsgade 3, 1.tv
2300 København S

21 96 53 71

mirawinding@hotmail.com

Har ikke CVR og momsregistrering, om nødvendigt kan vi bruge projektpartner Fuglebjerggårds

Jeg er ikke momsregistreret:)



Drømmen er at etablere en vildmark af blomster. En almindelig mark såes til på en ualmindelig
måde. Blandede frø af spiselige, enårige sommerblomster som tallerkensmækkere,
morgenfruer, kornblomster, valmuer, solsikker, honningurt kastes ud på 2 hektarer jord og en
eksplosion af farver vil rejse sig som en jungle og forsvinde igen men i mellemtiden fungere
som kunstudstilling hele sommeren 2017. værket "Vildmarken" vil gratis kunne besøges,
berøres, duftes og opleves.

Kultur er kernen af Gribskov Kommunes DNA, og det er landbrug også. Vildmarken er et værk
der trækker tråde ind i begge verdener. Marken vil ligne at en kæmpe pensel er blevet dyppet i
maling og har ramt landskabet, og vil begejstre besøgende børn som gamle. Bæredygtighed,
natur, kultur og oplevelser forenes i et event der på en gang er et stykke land-art og en
showcase for en innovativ form for landbrug. En mark - Gribskov Kommunes primære
landskabstype - er blevet et mødested i kulturens tegn.

Vildmarken har en umiddelbar magi i kraft af sin skala, men et godt værk skal vise flere lag frem
hvis der spørges ind til det. Vildmarken kan ses som et debatoplæg der stiller spørgsmål i
krydsfeltet imellem landbruget og kunstverdenen: Hvad kan de give hinanden? Kan kultur og
natur være den samme ting? Kunne fremtidens marker være centre for biodiversitet og
oplevelser og farver? kunne marker være passager i landskabet fremfor barrierer? Kan man i
en kommune med masser af åben himmel tilbyde en form for kunstudstilling der ikke er mulig i
København?
Disse spørgsmål stilles ikke som kritik, men som en fejring af farver, kunst og landbrug i den
sommerlige atmosfære der viser sig fra sin bedste side i Kongernes Nordsjælland.

Ikke desto mindre lægger Vildmarken beslag på et stykke frugtbar landbrugsjord og kræver en
inverstering i frø og bidrager ikke økonomisk til gården og vil derfor være afhængigt af støtte.

Primo juni sås Vildmarken til med et batteri af forskellige blomsterfrø. En måned senere er den i
fuld flor og vil ligne en fortryllende masse af farver i landskabet. Marken behøver ingen pasning
efter den er sået. Første juli åbner værket for besøgende i gårdens åbningstider, hvor der også
vil være rundvisninger for dem der vil vide mere.

Projektet foregår i dialog med Fuglebjerggård, en populær økologisk besøgsgård. denne har
udlånt en mark på 2 hektar til projektet i et år.

Marken vil være et syn for guder og dufte og vil forhåbentligt vække forbløffelse, glæde og
måske debat og tanker og leg. Hvad er kunst? Hvad er nytte? Hvad er landbrug? Alle
blomsterne der såes er spiselig, ikke at de skal spises, men fordi det er interessant at værket
også er en produktiv mark og i nogen grad en alternativ form for natur landbrug der er smukt,
bi-venlig og kan producere mad, binde atmosfærisk co2 i jorden. den vil ikke fungere som mark
som sådan, men være en show-case. det giver værket større vægt og en ekstra dimension.

i begyndelsen af august vil inviterede kunstnere opstille udstillinger i Vildmarken og denne
udstilling vil løbe i to uger og udfordre den sædvanlige kunstudstillingsatmosfære ved at blande
kunstudstilling med en af specialiteterne i Kongernes Nordsjælland: frisk sommerluft i det fri.

Midt i september lakker det mod enden da marken begynder at visne og vi siger tak og
evaluerer.

Et mindre forsøgsareal med vildmark-princippet blev afprøvet sidste år med stor succes på
gården (se vedhæftede billede). Så der er ikke nogen tvivl om at det faktisk virker.



Målgruppen er børnefamilier på jagt efter oplevelser i sommerferien. med fri entre håber vi også
at tiltrække nogle unge. derudover vil det være kunst- og have-interesserede mennesker
komme fra en større periferi.

Fuglebjerggård (www.fuglebjerggaard.dk) lægger jord til projektet. Gården ligger lidt udenfor
Helsinge tæt på skov og stendysser og har i tyve år været besøgsgård og har erfaring med at
tiltrække besøgende mest fra København og Sverige men har også en solid forankring i det
lokale og blandt mennesker i omegnens sommerhusområder. bl.a. de sociale medier vil blive
brugt til at informere om udstillingen.

1. juni: tilsåning

1. juli - medio september: Vildmarken åbner for besøgende i gårdens åbningstider.

15.-30. juli: kunstudstilling i Vildmarken ved 10 inviterede kunstnere, heraf halvdelen lokale.

slut september: tak og evaluering!



Fuglebjerggård
Hemmingstrupvej 8
3200 Helsinge

Indkøb af frø: tallerkensmækkere, morgenfruer, kornblomster, solsikker, honningurt, valmuer

kr. 20.000
heraf moms kr. 4000

(arealet er 2 hektarer, hvilket er 20.000. m2 - der vil altså blive brugt 1 kr. per m2)

Alt arbejde til drift er frivilligt og entre er er gratis. Vildmarken er vedligeholdelsesfri når først den
er sået, den behøver hverken vanding, gødning eller lugning. Rundvisning foretages af Mira
Winding.



10/5/2017

Mira Winding



Mira Winding 1992
Studerende på det Kongelige Danske Kunstakademi

Udstillinger
2017
Last minute Business, Adult , Kbh
2016
Vestjydsk dollars, Countrytown, Lemvig
Hard Being Easy: Curating as romantic gestures, Anna Stahn, Galleri Q, Kbh
2015
Sejerø festival 15, Sejerø
Everything is connectet, General booty of work radio, broadcastet , Mexico
Deep play, General booty of work radio, broadcastet, Kalle Vangs stue, 
Kærlighedens aktivistiske potentiale, Systemet Aftenskole, overgaden institut 
for samtidskunst
Learning Out Loud / LOL Beslutning ,TOVES, København
Survivalist Tool Shed, galleri X and Beyond, København
Metaforms, Video exhibition, Projektrum NV, København
2014
Svigersøstre, Galleri Q , Kbh

Performance
2016 
Zindsyg på Sydhavnen Station, Udstillingstedet Sydhavn Station, København
You can’t fake this monument of movement, CC , København
Foreseen, Epicerie Modern, Galleri weekend, Bruxelles
YQS, Fan Out 3 , Cph Fashion Week,  København
Sommerfest , Dj Performance Esben Weile Kjær, Den Frie Udstillings 
bygning, Kbh
Madame Edwina ved Sufie ELmgreen , Piscine, Århus 
2015
Language and serious hunger of nutrition, Søndermarken, København
Sko140, Fan Out 1, Cph Fashion Week, København
Trust Åbningsfest, Dj Performance Esben Weile Kjær, Den Frie Udstillings 
bygning, Kbh
2014
Dj Performance Klara Kristin, Esben Weile Kjær, Vilnius, Litauen
Vi tager intet ansvar 3 , Udstillingstedet Q , København
2013
IHi, instant Herlev Institute, Ballerup, København

Forelæsning/samtale
2015
Kirke orgel og samtidskunst med Emil Elg, Krabbesholm Højskole , gæste 
underviser, Skive
Katastrofe Perspektiver, Københavns Kunstskole, København
Kærlighedens aktivistiske potentiale, Systemet Aftenskole, overgaden institut 
for samtidskunst.





Puljen for Kultur, Turisme og Idræt samt Landsbyer  
Ansøgning om at understøtte strategisk investering  
 

 
Projektets titel 
 
Etablering af Fase 1 Velkomstcenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
 
Ansøger: (person, forening) 
 
Fonden Esrum Kloster og Møllegård 
 
Kontaktperson: 
 
Arne Kvist Rønnest 
 
Telefon: 
 
29619616 
 
Email: 
 
arne@esrum.dk 
 
CVR nr: 
 
25092104 
 

Momsregistrering 
 
Delvist momsregistreret 
 
 
 
 
 
 

mailto:arne@esrum.dk


Formål med projektet: 
Hvad er ideen med initiativet? 
Hvordan understøtter det kommunens strategier? 
 
Projektets baggrund og understøttelse af kommunens strategier består i følgende: 

 At Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver formelt etableret til opstart foråret 2018 
med stor opbakning fra Gribskov Kommune.  

 At formidlingsstrukturen for nationalparken siden pilotprojektet i 2005 har bygget på, at 
der skulle være et centralt formidlingscenter, ved Esrum Møllegård, og mindre enheder 
i parkens øst- og vestdel. 

 At det i Gribskov Kommunes turismestrategi er en prioritet at støtte etablering af 
nationalpark velkomstcenter i Esrum.  

 At bestyrelsen for Esrum Kloster og Møllegård har besluttet at arbejde for et ambitiøst 
velkomstcenter som er fuldt på højde med velkomstcentre ved andre danske 
nationalparker. 

 At nationalparken generelt vil bidrage som en parameter i profileringen af Gribskov 
Kommune som en attraktiv bosætningskommune, jf. kampagnen 'et lidt bedre liv'. 

 
Projektets ide (konkretiseres nedenfor): 
At etablere en borgerinddragende aktivitets-udstilling om den kommende nationalparks 
indhold og tilblivelse, klar til åbning april 2018 

 

Udbytte:  
 Projektet vil manifestere, at parkens centrale velkomstcenter skal placeres i Esrum  
 Det vil have en umiddelbar profileringseffekt, at man i Nordsjælland kan pege på ’noget 

konkret’ omkring nationalparken  
 Udstillingen vil tilbyde information om parken, samtidig med at den indbyder borgere til 

medtænkning og dermed skaber ejerskab og forventning. 
  

Projektets indhold 
Hvad skal foregå? 
Og hvordan skal det foregå? 
 
Nærmere beskrivelse af projektet: 
Den kommende nationalpark er omgæret af mange spørgsmål: Handler det om 
naturgenopretning, om friluftsaktiviteter, om bevaring af kulturspor? Eller lidt af det hele? Og 
hvad er der i det for den enkelte besøgende? Er nationalparken allerede til stede – eller bliver 
den det med et besøgscenter? Hvad skal et besøgscenter kunne? Hvad er den nære fremtids 
udsigt – og hvordan ser det ud om 10, 20 eller 100 år?  
 
Begreber som ’collective impact’ og ’samskabelse’ udtrykker en tilgang til planlægning, hvor 
mange aktører og perspektiver inddrages – for at få det bedste resultat, skabe ejerskab og 
lokal stolthed. Sådan skal vi gøre her! Vi inddrager brugerne og lokalbefolkningen i at skabe 
velkomstcenteret via interessante aktiviteter. 
 
En foreløbig udstilling - som tænkes etableret og fastholdt under hele arbejdet med etablering 
af et endelig besøgscenter i årene efter nationalparkens start i 2018 – vil medvirke til at 
forklare og skabe forventning hos såvel partnere som kommende brugere af nationalparken. 



 
Udstillingen skal invitere til inddragelse og meningsudveksling i en form, som tager forskud på 
det kommende besøgscenters aktiviteter i nationalparken. 
 
Esrum Møllegårds sydlænge ligger perfekt placeret mellem åen, vandmøllen (som tænkes 
istandsat til besøgscenter) samt Møllegården, som forventes at huse nationalparkens 
sekretariat. Sydlængen er desuden istandsat grundigt for år tilbage, ligesom den allerede er 
etableret med både toilet og lille køkken. Klargøring af længen vil derfor være overkommelig. 
 
Udstillingen tænkes opdelt i emnerne ’friluftsaktiviteter’, ’naturgenopretning’ samt ’kulturspor’. 
 
Under hvert emne præsenteres tanker, information og planer ift. den kommende nationalpark.  
Som noget særligt, og overraskende, gives under hvert emne desuden forslag til 
aktiviteter/handlinger, og gæsterne opfordres til at afprøve disse for derefter at vende tilbage 
med kommentarer, oplevelser og – især – forslag og gode råd til den kommende park. Disse 
gives på opsatte skærme, eller ved at skabe kreative fremstillinger af diverse materialer, 
herunder naturligvis materialer fundet i naturen. Der er altså tale om en udstilling med indlagte 
turforslag samt efterfølgende workshops. 
 
Under emnet ’friluftsaktiviteter’ opfordres fx til at gå på vandreture i området (hvortil der 
udleveres vandrekort), leje kano på Esrum Sø, tage på fiskeri eller overnatte i et shelter i 
skoven. Under emnet ’naturgenopretning’ opfordres til besøg ved nu udtørrede moser og søer 
eller ved lokationer for truede planter eller dyr. Dette kan suppleres med udstilling om samme 
emner samt ideer om genudsætning af diverse dyrearter, fx den historiske frederiksborg hest 
eller bisoner. Under emnet ’kulturspor’ opfordres til besøg ved parforcestier, ruiner, 
brændekanal samt kanaler og vandmøller, evt. ved hjælp af diverse historiefortællende apps 
(som allerede er etableret). 
 
Udstillingens tænkes dermed som interaktiv og med alle parters deltagelse. 
Der etableres en workshop med mulighed for både børn og voksnes kreationer, ligesom der 
opstilles stole samt en kaffe/the automat. 
Huset/udstillingen tænkes som selvoplevende, uden bemanding (bortset fra oprydning og 
klargøring) og med særbegivenheder, fx i weekends, knyttet til huset/udstillingen. 
 
Målgruppe: 
 

• Alle i Nordsjælland med interesse for nationalparken 
• Turister 
• Specifikke målgrupper som opsøges mhp. at bidrage som biologi-gym.klasser og 

folkeskoleklasser mhp. at få input fra målgrupper med lavt naturforbrug. 
 
Medvirkende: 
Hvem medvirker ved udførelsen 
Hvilke samarbejdspartnere og evt. relevante myndigheder er repræsenteret? 
 

• Fonden Esrum Kloster og Møllegård som vil medfinansiere projektet  
• Teknikergruppen omkring nationalparken spørges om at være ’følgegruppe’ bag 

projektet for at sikre forankring til de fem kommuner 



• Der indhentes ekspertbistand efter behov/budget 
• VisitNordsjælland (turister opfordres til at være ’medskabere’ 

 
 

Tids- og handleplan 
Skitsering af tidshorisont. Er projektet faseopdelt og i så fald, hvilken del ansøges der til? 

 
 
Projektets tidsplan spiller op mod åbningen af nationalparken. Der forventes en større 
åbningsfest, arrangeret af Miljøministeriet sammen med kommunerne, og dette fase 1 
velkomstcenter skal åbne samme dag som den festlighed. 
 

Sted og fysisk placering 
 
Sydlængen, Esrum Møllegård, Klostergade, Græsted. 
Bygningerne anvendes i dag af Fonden Esrum Kloster og Esrum Møllegård og bestyrelsen for 
fonden har besluttet at stille bygningsmassen til rådigheden for nationalparkbesøgscenter. 
Se bilag. 
 

Budget 
Angiv ansøgte beløb incl. moms samt evt. beløb på egenbetaling og oplysning om 
andre tilskudsgivere 
 

Etablere fase 1 af velkomstcenter 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Direkte 
omkost. 

Arbejdstid 

Samlet 
værdi 

Antal 
timer 

Pris per 
time i alt 

Klargøring af længe 
                

50.000  
                  

200  
              

300  
           

60.000    

Indkøb af møbler 
                

50.000  
                     

20  
              

300  
             

6.000    

Indkøb af skærm med tastatur 
                

20.000  
                     

10  
              

300  
             

3.000    

Indkøb af workshop station (bord, stole, 
materialer) 

                
40.000  

                     
20  

              
300  

             
6.000    

Udstillingselementer (vægkort m.v.) 
              

150.000  
                  

100  
              

300  
           

30.000    

I alt 
              

310.000      
        

105.000  
             

415.000  

 
Der søges som 310.000 kr. til dækning af direkte omkostninger. 
Egenbetaling udgør 105.000 kr. 

Aug-dec 17

Konceptafklaring 
og forberedelse

Jan-mar 18

Istandsætte og 
opstille

Apr (maj) 18

Apr (maj 18)

Åbne national-
park og fase 1 

velkomstcenter



 

Drift 
Angiv hvordan en evt. efterfølgende drift vil blive finansieret samt en driftansvarlig 
Person 
 
Den efterfølgende drift finansieres af Fonden Esrum Kloster og Møllegård. Den daglige 
driftsansvarlig person er driftschef Lars Ulfborg, med ledelsesansvaret forankret hos direktør 
Arne Kvist Rønnest. 
Den organisatoriske ramme omkring nationalparken forventes at falde på plads i 2018, 
herunder etablering af en driftsorganisation for nationalparken, inkl. formidlingsenhederne.   
Dato 
 
Esrum, 10. maj 2017 
 
Tilskudsansvarlig 
Den tilskudsansvarlige forpligter sig til at overholde betingelserne for eventuelle 
Puljemidler 
 
Arne Kvist Rønnest 
 

 
 
Se bilag med skitse over området samt grundplan for sydlængen 
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Sydlængen – fra 
forskellige 
synsvinkler

En perfekt arena
for at lave et attraktivt nordsjællandsk natur-

kultur-friluftsliv  besøgscenter i Gribskov 
Kommune



Mountainbikespor i Tisvilde Hegn - Etape II (Nordloopet)

Foreningen
Tisvilde Hegn Sporlaug
Bannebjergvej 16
3230 Græsted

Nicolai Gerts

Vejbyvej 5
3210 Vejby

4020 2177

ng@burner-international.com

38225790

 Ikke momsregistreret.



De alt overskyggende idéer og formål med projektet er følgende:

Udeliv og motion:

Et bæredygtigt og afmærket mountainbikespor, der vil gøre skoven mere tilgængelig for brugere
i alle aldre. Sporet bliver kategoriseret som "blåt spor" Jfr. Naturstyrelsen (dvs. farbart for alle
uanset evner)

Sporet vil udover MTB-kørsel indbyde til blandt andet trailløb - og de nyanlagte forløb vil tage
brugerene gennem varierede stykker at skov og naturoplevelser på vejen rundt.

I yderste konsekvens betyder "ordnede forhold" og afmærkede spor - at motionshyppigheden i
skoven vil komme op - og både voksne og børn kommer ud og røre sig - med en øget
folkesundhed til følge.

Beskyttelse af Tisvilde Hegn:

Mountainbike-sporten har de sidste 5 år haft en tilvækst med +20% brugere pr. år på landsplan.
Det betyder at cirka 330.000 danskere ny dyrker sporten. Tisvilde Hegn er et yndet mål både for
lokale - men også for turister, landliggere og en-dagsbrugere på udflugt. Og skoven har de
sidste år været under pres pga. stigende brug. Målsætningen er, at "rykke" en stor del af
"trafikken" ind på et officielt afmærket spor - der er bygget til at klare presset. - og dermed tage
belastning af naturlige spor, veksler, ride og gangstier.

Projektet skal foregå som forlængelse til den allerede etablerede del "Sydloopet" (etape 1) som
blev etableret i 2. halvår af 2016.

De primære opgaver udover planlægning og godkendelser (i samarbejde med Naturstyrelsen)
er at forberede og etablere sporet i skoven - så det bliver bygget efter følgende dogmer:

Sporet skal være holdbart, og forebygge erosion og nedslidning af forløb.
Sporet skal være så naturligt som muligt, og altid tage hensyn til flora, fauna og fortidsminder.

Projektet er i den indledende del:
.
Planlægning - afmærkning - godkendelse.

Herefter kommer de rent praktiske ting.
Maskiner og materialer
Fjernelse af organisk toplag på forløb
Forberedelse af underlag med grus og evt. sten til sikring af rødder og forløb

Planlægningsarbejdet står Sporlauget for - og til udførelsen får foreningen en masse frivillig
hjælp til arbejdet i skoven. De frivillige følger Tisvilde Hegn Sporlaug på Facebook - og får for
deres deltagelse på arbejdsdagene fuld forplejning.

Vores brugergruppe er meget behjælpelig - når det kommer til "spordage", som vi kalder det.



Primær:
Børn og voksne med en cykel/mountainbike.

Sekundær
Trailløbere - selvom sporet er og bliver et MTB spor, må der forventes en hvis trafik fra andre
brugergrupper.

Tisvilde Hegn Sporlaug og arbejdsgruppen bag.
- Herunder flere lokale MTB klubber.

-Naturstyrelsen

-og masser af frivillige

Denne ansøgning gælder del 2 af det totale projekt. (se vedhæftede bilag)

Del 1 - Sydloopet - er færdiggjort, men skal løbende vedligeholdes
Del 2 - Nordloopet - er under planlægning / afmærkning pt.
Del 3 - Teknikdelen - ligger i Halsnæs Kommune / påbegyndes ultimo 2017*
Del 4 - Firkløveren - afhænger meget af øvrige bevillinger.

Nordloopet bliver en ca. 15 km. rundstrækning, der forbinder Sydloopet med en runde der
passerer Tisvildeleje, Frøbakken & Tibirke Kirke.

Stor del af dette nye forløb går i skov, hvor der IKKE tidligere har været spor.

(* såfremt projektet godkendes endeligt - ellers etableres blot et alm. MTB-spor)



Tisvilde Hegn - Nordlige del (se bilag)

"Ejer" er Naturstyrelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

Kontaktperson: Torben Hoch

Det ansøgte beløb er 170.000,-

Naturstyrelsen har allerede bidraget - med materialer (i form af grus)

- 6 bunker

Herudover er der ikke modtaget tilskud fra andre specifikt til denne etape.

Drift og vedligeholdelse vil Tisvilde Hegn Sporlaug stå for - i samarbejde med Naturstyrelsen og
deres anlægspulje

Driftansvarlig : Formand i Tisvilde Hegn Sporlaug, Henrik Storgaard og ansøger, suppleant
Nicolai Gerts



9/5 -2017

Formand: Henrik Storgaard

Subsidiært
Kasserer: Hanne Olsen



: 







Sydloopet

Projekt påbegyndt Oktober 2016 

Længde 10,5 km

Sporet er åbent og farbart 

Mangler: 
• Endelig afmærkning
• Vedligeholdelse (primært grus udlægning og sikring af terræn)

Forbrug:
*en stor del af forløbene var på eksisterende sporforløb

• Maskiner: pr dag ca .5.000,-
• Materialer: pr dag ca. 5.500.-
• Frivillig arbejdskræft pr dag 12-20 mand 
• Forplejning til ovenstående pr dag arbejdsdage ca. 1000,-

2017 Budget:



Folden omkring Harehøj 

Projekt påbegyndt  december 2016
-kun sikring af farlig nedkørsel 

Længde ca. 2 km
Sporet er åbent og farbart 

Mangler: 
• Endelig afmærkning
• Vedligeholdelse (primært grus udlægning og sikring af terræn)

Behov:
• Maskiner: 
• Materialer: 
• Frivillig arbejdskræft
• Forplejning til ovenstående 

Budgetteret pris pr. meter 2017 :



Den nordlige del 

Projekt ej påbegyndt

Længde ca. 15 km

Mangler: 
• Markering af forløb – godkendelser
• Rydning af nye sektioner
• Fjernelse af organisk toplag
• Præparation af spor – sikring af rødder og terræn

Behov:
• Maskiner: 
• Materialer: 
• Frivillig arbejdskræft
• Forplejning til ovenstående 

Budgetteret pris pr. meter :



Teknikspor mod Asserbo 

Projekt ej påbegyndt

Længde ca. 3 km

Mangler: 
• Markering af forløb – godkendelser
• Rydning af nye sektioner
• Konstruktion af tekniske features (se specifikationer)
• Fjernelse af organisk toplag
• Præparation af spor – sikring af rødder og terræn

Behov:
• Maskiner: 
• Materialer:
• Frivillig arbejdskræft
• Forplejning til ovenstående 

Budgetteret pris pr. meter :



Sværhedsgrad: Blåt spor – alle skal kunne køre sporet

Etablering af sporet 
- Organisk lag graves væk og sporet prepereres med grus

Sporet udarbejdes efter anvisninger og i samarbejde med Tisvilde Hegn Sporlaug. 

Arbejdet udføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Halsnæs /Gribskov kommuner

Formålet med sporarbejdet er:
* At bibeholde sporets karakter som singletrack 30-50 cm bredt.
* At undgå store mudder stykker opstår.
* At gøre sporets så farbart som muligt det meste af året.
* At lave sporet så der ikke forekommer farlige passager.
* At lave begrænsede features som indgår naturligt i sporet og skoven

Sporlauget fastsætter løbende spordage - hvor alle frivillige hænder vil blive værdsat.



Primære behov 

Frivillig arbejdskraft
Skaffes via facebook - der er masser af opbakning 

Penge til maskinleje /materiel
Trailere, dumpere, motorbører, læssere, fræsere, tromler, vibrator, brændstof og 
transport

Materialer 
Grus, sten og træ

Værktøj 
Special sporværktøj / Mclouds, hakker  mm.

Forplejning til frivillige 
Mad, drikke og eventuel Gasgrill



Brems / Sving 
teknik

Balance øvelser

Pump track 
cirkel 

Rock Garden 

Jump

Balance 
øvelser

Down-under 
Grav



Danmarks Bedste Hestekommune

Helsinge Rideklub på vegne af de 9 rideklubber, som får kommunal støtte efter
folkeoplysningsloven. Hestegruppen Gribskov deltager ligeledes særdeles aktivt.

Marianne Christensen

Husebyvej 13, 3200 Helsinge

50905033 (kontaktperson)

marianne-c@sol.dk (kontaktperson)

33095228

ikke momsregistreret



At skabe opmærksomhed og kendskab til hestefolkets muligheder i Gribskov kommune
indenfor og udenfor kommunegrænsen, med det formål at tiltrække ryttere til rideklubberne, så
vores faciliteter kan blive udnyttet, gerne på nye og anderledes måder.

Metoden, vi har valgt, er at hestefolk fortæller andre hestefolk om de fine muligheder heroppe,
hvis man gerne vil bo og leve et liv med heste. (Temadag sammen med Nordsjællands
Landboforening)

+ hvilke typer ejendomme findes der i kommunen ? (Nordsjællands Landboforening)
+ hvilke ridemuligheder er der ? (gratis ridning i offentlige skove og på visse strande)
+ hvordan kan det finansieres ? (Nordsjællands Landboforening)
+ netværk (det meget store udbud af forskellige typer af ridesport/hestesport præsenteres)

Men også at åbne op for mere turisme kombineret med heste- og ridesport:

+ præsentation af de mange spændende events
+ præsentation af overnatningsmuligheder med heste (samt opfordring til at flere deltager)
+ medarrangør af landsdækkende heste-turisme-konference 22. september 2017 i Hillerød

Stand på Roskilde Dyrskue 26-28. maj 2017 og Store Hestedag 2-3. september 2017, hvor
hestefolk fra kommunen, herunder fra de 9 rideklubber, som får kommunal støtte, vil fortælle de
mere end 100.000 gæster om Danmarks Bedste Hestekommune.

På grund af tidspres er standen på Roskilde Dyrskue allerede købt og finansieret fra anden
side. Udkast til annonce i dyrskueavisen vedlagt. Indholdet i standen vil primært være at varme
op til aktiviteterne efter sommerferien, hvor vi vil udarbejde det mere konkrete materiale til brug
på Store Hestedag og efterfølgende aktiviteter.

Aktiv deltagelse i landsdækkende heste-turisme-konference i Hillerød 22. september 2017, vi er
allerede med i planlægningen og har finansieret en del af konferencen på forhånd. Foreløbigt
program vedlagt.

Stand på Hillerød Horse Show hvor vi fortæller om alle fordelene ved at bo med heste, tage på
ferie med heste og etablere erhverv med fokus på heste og ridesport i kommunen.

Endelig; en temadag, i samarbejde med Nordsjællands Landboforening om krav og muligheder
for køb af landejendom, egnet til hestehold, i kommunen. Denne temadag inviteres der til på
alle standene, så vi får lavet en super heste-eftermiddag sidst på året, hvor vi forhåbentlig får
en masse interesserede, potentielle nye borgere, til at komme herop, kikke på vores faciliteter,
og, måske, ende med at købe en ejendom eller bare flytte hertil med deres heste.
Indholdet i de mange stande er dels nyt materiale om overnatningsmuligheder i kommunen,
hvor også hesten kan tilbydes opstaldning, dels de mange rideruter i kommunen, samt det
allerede fastlagte program for hesteoplevelser på tværs 2017 (Ringridning i Græsted,
Hestival/lyserød lørdag og planlagte rideture på de etablerede ridespor i kommunen).



Hesteinteresserede, som allerede bor i kommunen, og andre, som kunne overveje at flytte hertil
og/eller holde ferie med fokus på hestesport.

+ Frivillige fra de 9 rideklubber, som får kommunal støtte via folkeoplysningsloven.
+ Andre hestefolk i kommunen, f. eks. repræsentanter for ridestigrupper
+ Hestegruppen Gribskov
+ Nordsjællands Landboforening
+ Erhverv Gribskov Landbrugsforening

Deltagelse i Roskilde Dyrskue 26-28 maj 2017

Udarbejdelse af materiale om overnatningsmuligheder med heste (juni-august 2017)

Udarbejdelse af materiale om de mange aktiviteter (juni-august 2017)

Udarbejdelse af præsentationsmateriale for riderute Annisse, samt skiltning, hegning m.m. som
et godt eksempel på, hvordan man lokalt kan få løst problemet med de ellers farlige rideruter
(juni-august 2017)

Deltagelse i Store Hestedag 2-3 september

Deltagelse i Heste-turisme-konference i Hillerød 22. september

Deltagelse i Hillerød Horse Show 23-24. september

Temadag med Nordsjællands Landboforening oktober-november 2017.



Alle stande og mødesteder er aftalt, herunder riderute Annisse samt møde i Nordsjællands
Landboforening. Erhverv Gribskov Landbrugsforening v/ Hans Jørgen Albertsen har endvidere
lovet at assistere, med henblik på et fremtidigt, tættere samarbejde fra erhvervsdelen af
hestesporten i kommunen.

Roskilde Dyrskue: 15.000 kr, er betalt, men der mangler forplejning til 3 x 3 personer + en
tovholder: 3.000 kr

Udarbejdelse af materiale om overnatning, incl en form for portal til præsentation: 15.000 kr

Udarbejdelse af materiale om aktiviteter (som kan bruges igen i kommende år): 15.000 kr

Udarbejdelse materiale om etablering af riderute (Annisse), samt færdiggørelse
af denne: 8.000 kr

Store Hestedag (merchandise og forplejning til frivillige), idet standen er betalt: restbeløb:
6.000 kr

Heste-turisme-konference 30.000 kr

Hillerød Horse Show: 4.000 kr

Nordsjællands Landboforening, temadag: 4.000 kr

Det samlede beløb er 85.000 kr incl. moms, omkostningerne kan variere mellem posterne.

De enkelte aktiviteter kører videre, og drives af de involverede, på samme måde som
Hestegruppen Gribskov har videreført projektet Springspor i Gribskov nord, dvs. at de særligt
interesserede udpeger en tovholder, som indkalder frivillige til hjælp, når der er behov. Se
facebookgruppen "springspor gruppen gribskov". Derved forankres projekterne hos de der har
en interesse herfor.



10. maj 2017

Marianne Christensen
Smidstrupvej 42
3230 Græsted
tlf 50905033
mail: marianne-c@sol.dk
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Konferencen den 22. september 
8.30-9.00 Registrering og 

morgenkaffe/te 
    

9.00-9.10 Velkomst Velkommen og lidt om dagen  
 

  Nanna 

9.10-9.30  Baggrund og formål 
HESTEturisme ikke kun RIDEturisme 
Hvad kan Danmark for hesteturisterne? eller 
Har Danmark potentiale til en 
hesteturismesektor? 

  Merethe / FerieRytter 

9.30 - 9.45  DI’s rolle i dansk og europæisk hesteturisme - 
samarbejdet med DRF  

  Caroline Seehusen/Lone 
Ålekjær 

9.45 - 10.35 
 
 
 

Den nye hesteøkonomi i 
det 21. årh - især 
hesteturisme 
 

35 min + 15 min spørgsmål   Rhys Evans 
Nanna 
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Kaffepause  
10.35-10.50 

10.50 - 11.20 Hvad kan vi - hvor ligger 
udfordringerne? 

4 -5 aktører, der er blevet bedt om at 
præsentere sig ved at svare på 3 skarpe 
spørgsmål 

  Nanna 

11:20- 12.10 Hesteturisme i Danmark - 
kan det lade sig gøre? 

35 min + 15 min spørgsmål 
 

  Liv 
Nanna 

12:10 Frokost     

13:00 Workshops á 30 min  
1. Hvordan kan dansk hesteturisme blive 

kendt (markedsføring)- i DK og andre 
lande?(fælles markedsføring- og 
bookingportal, hvad skal man regne med 
økonomisk og tid, sociale mediers roller, 
etc.) 

2. Udvikling af hesteturisme i Danmark 
(det politiske, infrastruktur, hvad gør 
konkurrenterne i nabolandene?) 

3. SHIT(SpecialHorseInterestTourism)netv
ærket 

Kaffe, te og vand 
serveres mens 
grupperne 
diskuterer 

 1. Liv og Thomas? 
2. Rhysog Nanna 
3. Merethe og Annelise 

 
 

14:30 Opsamling og dialog om, 
hvordan vi kommer 
videre… 

   Nanna 
Note: evt 
hesteturismekonference april 
2019 i Herning 

15:00 Tak for i dag     
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Pinsetilbud 

Ridetur i Kongernes ”hovspor”  

ad de mange fine lige stier  

i Parforcejagtlandskabet. 

Vi har prøveredet ruten fra syd til nord, fra Fortunen i Lyngby til Esrum kloster sidste år, og nu vil nogle af os  

gerne prøve turen fra nord til syd. 

Det er en tur på ca.75 km (ca. 3x25km), som vi vil ride i løbet af de 3 pinsedage 3,4,5 juni. 

Har du lyst til at ride med på hele ruten eller bare en bid af ruten, så tøv ikke. 

Vi synes, det kunne være så hyggeligt at få følgeskab.  

Lørdag d.3 starter vi  ved Esrum kloster kl.10, rider turen gennem Grib skov og slutter i Grønholt.  

Søndag d.4 starter vi i Grønholt kl.10, rider turen gennem Store Dyrehave, Tokkekøb hegn, Rude skov og ender i 

Holte tæt ved Rudegård stadion. Der er på denne strækning noget ridning på veje og på stier langs med tæt trafik. 

Mandag d.5 starter vi i Holte kl.10, rider gennem Rude skov, Jægersborg hegn, Jægersborg Dyrehave og slutter 

ved den røde port ved Fortunen. 

Da Parforcejagtlandskabet i Jægersborg Dy-

rehave, Store Dyrehave og Grib skov i 2015 

kom på Unescos verdensarvsliste, var vi en 

gruppe ryttere på både små og store heste, 

som tænkte, at her må vi lave en riderute. 

Vi har arbejdet med projektet et stykke tid, 

tegnet ruten ind på kort og fundet  

høhoteller m.m. 

Læs mere på www.parforcejagt.dk 

Man sørger selv for forplejning, transport m.m.  

Vi kan godt i et vist omfang hjælpe med evt. trans-

port tilbage til trailere, der er parkeret ved dagens 

startsted. 

Spørgsmål og tilmelding til 

birgit.lehmann@skolekom.dk  tlf.22832280 

Torben Trier, Susanne Holst, Hanne Møller, 

AnneMette Højgaard, Sally Schlichting, 

Liselotte Abildtrup, Annelise Bach Nielsen,  

Claus Toft Olesen, Birgit Lehmann 

Flere billeder på FB-gruppen 

Parforceruten 



Ferierytter fra Lolland-Falster, og 
Hestegruppen i Gribskov Kommune Præsenterer:

HESTEOPLEVELSER FOR ALLE

Vi er 
på stand 

521

Kom f.eks. og hør om Danmarks første, landsdækkende rideferie konference, 
der afholdes i Hillerød den 22. september 2017.

Gribskov Kommune - Hestegruppen - Hesteoplevelser for alle - 3x86.indd   1 10-05-2017   11:12:04



Projektets titel:

Ansøger: (person, forening)

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

Email:

CVR nr:

Momsregistrering

Er foreningen momsregistreret, 
Delvist momsregistreret
eller ikke momsregistreret?

Cartoon Network Event på torvet i Gilleleje - Søndag 23. juli 2017

Gilleleje Handels- og Turistforening

Henrik Magelund, formand

C/O Frk.Mage, Gilleleje Stationsvej 1, 3250 Gilleleje

21450005

Magelund.rasmussen@gmail.com

33392311

Ja



Formål med projektet:
Hvad er ideen med initiativet?
Hvordan understøtter det kommunens strategier?

Projektets indhold 
Hvad skal foregå? 
Og hvordan skal det foregå?

At få en stor Event til Gribskov / Gilleleje. 

Cartoon Network afvikler en stor Sommer turné, som kommer rundt til ca 20 byer over hele 
Danmark sommer 2017. 

Gilleleje vil i den forbindelse blive den eneste by i hele Nordsjælland.

God branding af Gribskov og Gilleleje.
Udelukker at ex. Hornæk, Helsingør og Hundested byder sig ind!

Der vil være offentlig adgang.

Den store event vil være fyldt med scene, telte, de sjove figurer fra Cartoon Network, tegnefilm, 
konkurrencer og Danmarks største twisterbane.

Afvikles i tidsrummet fra 12-16 søndag 23. juli, uge 29.



Målgruppe:

Medvirkende:
Hvem medvirker ved udførelsen
Hvilke samarbejdspartnere og evt. relevante myndigheder er repræsenteret?

Tids- og handleplan 
Skitsering af tidshorisont. 
Er projektet faseopdelt og i så fald, hvilken del ansøges der til?

Børn og barnlige sjæle
Byens borgere, besøgende og turister i Gilleleje

Cartoon Network
Gilleleje Handels- og Turistforening vil ligeledes være repræsenteret med div repræsentanter

Søndag 23. juli 2017 kl 12-16



Sted og fysisk placering 
Angives med adresse og ejerforhold samt godkendelse fra evt. ejer om anvendelse af 
arealet

Budget
Angiv ansøgte beløb incl. moms samt evt. beløb på egenbetaling og oplysning om 
andre tilskudsgivere

Drift
Angiv hvordan en evt. efterfølgende drift vil blive finansieret samt en driftansvarlig 
person

Vi arbejder på at det skal afvikles på torvet i Gilleleje.
Afklaring ikke helt på plads endnu.

Engangsbetaling på kr 17.000

Ingen efterfølgende drift



Dato

Tilskudsansvarlig
Den tilskudsansvarlige forpligter sig til at overholde betingelserne for eventuelle 
puljemidler

9. maj 2017

Henrik Magelund
Formand
Gilleleje Handels- og Turistforening
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