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Til Erhvervs- og turismeudvalget 

Gribskov Kommune 

Turisme-strategi 2016 - 2020 

Hermed kommentarer til turismestrategien fra Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov. 

DN Gribskov er  enige i, at ” Kyst og natur er et af de stærkeste turismekort i Gribskov 
kommune.” 

Blandt de 5 fremlagte temaer har punkt 1 ” Natur og kystturisme” vores særlige interesse, og vi 
er derfor glade for, at der lægges op til samarbejde med bl.a. foreninger, når der skal 
iværksættes tiltag. Her er vi meget interesserede i at deltage, og vi vil følge strategien nøje, 
således at der bliver tale om naturbeskyttelse kombineret med naturbenyttelse til gavn for den 
pragtfulde natur i vores kommune.

a.) Linda Bruhn Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov



Kære lokaldemokrati,

Vi er ”ny tilflyttere” til Gilleleje fra København efterår 2014 og det har undret os fra første dag, 
hvorfor Gilleleje ikke har en offentlig legeplads omkring byen.

Der er en legeplads på Gilleleje skole og så den ude ved Kysthusene, men ikke nogen offentlig i 
byen.

Som tilflytter ville det være dejligt at kunne gå på legeplads om eftermiddagen, i ferien eller i 
weekenden og møde byens andre børn, evt. tage en madpakke med og skabe et socialt liv uden for
institutionen både som barn og som voksen, hvilket kan være svært at skabe når man er tilflytter 
(især som voksen).

Som turist for en dag eller som sommerhus lejere for en periode, aner du ikke noget om skolens 
legeplads eller den uden for byen … så ville alle søge (som vi gjorde det) omkring bymidten og ikke 
forstå hvorfor der ingen er.

Så vores familie og helt sikkert en hel masse andre lokale som tilflyttere, ville nyde hvis der kunne 
findes økonomi til en legeplads … den behøver ikke at være stor og moderne … blot et ude rum til 
børnene.

Det ville signalere ”velkommen” til nye familier og alle de mange sommerhus gæster og turister 
med børn og børnebørn.

Med venlig hilsen
Lilan Kops

LivingHarmony
Rum for sjælen

b.) Lillian Kops

http://www.livingharmony.dk/
mailto:lilan@livingharmony.dk


c.) Karl A.D. Söderlind

Mit forslag er at Gribskov tilnærmer sig ØKOTURISME

Costa Rica er et rigtig godt eksempel, som har kæmpe succes med øko-turisme.

Økoturisme defineres af ordbogen som: turisme, der ikke påvirker natur og kultur negativt. Turisme har 
mange steder bragt velstand til egne med dårlige levevilkår, men har også forandret kultur og natur i uheldig 
retning. Som modvægt mod denne udvikling er der opstået en økoturisme

Jeg har selv været i Costa Rica. Der er fx rygning forbudt på strande og i junglen (faktisk rigtig mange 
udendørs arealer) - her i Gilleleje flyder det med skod - også på stranden.
Kan man sætte skilte op på stranden at rygning er forbudt? Det gør man i Frankrig.

Vi kunne også gøre noget ved al afbrænding af skorstensrøg, som jo er giftig. Indfør fjernvarme flere steder, 
er min anbefaling.

Læs i denne artikel og bliv inspireret af Costa Ricas success:

"For 30 år siden havde Costa Rica en af de værste afskovningsrater i Latinamerika. Store dele af 
regnskovene blev afbrændt ned og omdannet til bananplantager og græsgange til kvæg.

Men Costa Rica ændrede kurs. I løbet af de sidste to årtier har landet brandet sig selv som et mekka for 
regnskovsturisme og har opbygget en hel industri omkring det. Hjulpet godt på vej af flere internationale 
bistandsorganisationer begyndte den voksende turistindustri i Costa Rica at sælge naturoplevelser og ikke 
mindst 
Begrebet økoturisme blev opfundet i 1983 af Hector Ceballos-Lascurian, en succesfuld mexicansk arkitekt, 
som i dag er generaldirektør for den Internationale Økoturisme Konsultation.

Ceballos-Lascurian beskriver en økoturist, der rejser bæredygtigt og som rejser til sin feriedestination med 
det hovedformål at opleve lokal flora, fauna og lokal oprindelig kultur. Økoturister søger at forurene og 
påvirke det lokale økosystem så lidt som muligt. Som økoturist søger man desuden at støtte lokal økonomi 
og lokal bæredygtighed.

I dag er økoturisme en niche-industri indenfor turisme, men den hurtigst voksende. Økoturisme oplever en 
vækst på 15 pct. årligt, hvor i mod den almindelige turismes har en vækst på 3-4 pct. årligt.

I dag findes en række organisationer for økoturister samt flere certifikater for lodges, destinationer og 
turistaktiviteter, der anerkender dem, som økoturist-venlige.

Det årlige antal turister i landet gik fra 329.000 i 1989 til over to millioner sidste år. I dag er landet et af de 
eneste lande i regionen, hvor skovene breder sig igen, og landet er verdenskendt for sine naturoplevelser. 
Den amerikanske organisation Ethical Traveller har placeret Costa Rica på sin liste over verdens ti bedste 
etiske rejsedestinationer i 2011 og 2012 på grund af udviklingen af økoturisme.

»Costa Rica er et eksempel på at det rent faktisk kan lade sig gøre at tjene penge på naturbevarelse,« siger 
Thomas Ratchje, CSR koordinator hos Horisont Rejser.
Af: Tim Whyte, Verdens Skove"

MVH

Alexander Söderlind
Bibliotekar



11. februar 2016

SpN-godkendt 

Lokale fødevarer, lokale jobs og madoplevelser i Nordsjælland 

- Vision og strategi 2020 

Visionen er at touristdestinationen Nordsjælland i 2020 er kendt for unikke madoplevelser 

og et tæt samarbejde mellem bønder, madhåndværkere og madformidlere. 

Strategien er at skabe 4 – 5 regionale fyrtårne for Lokal Mad i Nordsjælland. Hvert fyrtårn skal 

have sit strategiske fokusområde.  Udviklingen skal understøttes i et privat offentligt samarbejde. 

Læring og erfaringer skal udbredes via netværkssamarbejde i Smag på Nordsjælland og andre 

lokale samarbejder. Fyrtårnene skal fokusere på forskellige udfordringer og udviklingsveje 

henholdsvis udvikling af råvare- og fødevareproduktion, kvalitet i madhåndværk, oplevelser og 

madfortælling og kreativt madiværksætteri. 

Mål 2020: 

2 ud af 3 turister fremhæver madoplevelser som en unik oplevelse i Nordsjælland 

100 nye råvare- og fødevareproducenter, heraf 20 madiværksættere 

årligt kvalitetsprogram for madhåndværk i Nordsjælland med 100 deltagere 

100 nye madfortællinger i Nordsjælland       

Målene nås ikke uden en samlet indsats! Der er en stribe udfordringer, som der skal arbejdes med: 

� Behov for et større udbud af lokale råvarer og fødevarer

� Behov for at udvikle mikroteknologier til forædling af råvarer

� Behov for at højne kvalitet af madhåndværket

� Behov for at give en dybere madfortælling

� Behov for flere madiværksættere

Strategien er at skabe et fyrtårnssamarbejde om Lokal Mad i Nordsjælland. Der skal være 4 – 5 

fyrtårne med hver sit strategiske fokusområde, som tager målrettet fat på udfordringerne.  

På vegne af Smag på Nordsjælland støtter vi op omkring indsatsområdet med "Fødevarer og 
landbotourisme". I foreningen arbejder vi aktuelt med en strategi 2020 for "Lokale fødevarer, lokale jobs 
og lokale madoplevelser", hvori vi vi arbejde for en række fyrtårne i i Nordsjælland, som koordineret 
arbejder med forskellige indsatsområder. Et naturligt fyrtårn er Esrum Kloster og "madfortællingen" 
som f.eks. på Høstfestivallen.

Strategien er vedlagt.

Med venlig hilsen
Torben Bo

fmd. Smag på Nordsjælland

d.) Smag på Nordsjælland v. Torben Bo Christensen



Fyrtårnene skal bygge ny viden ovenpå eksisterende erfaringer og styrke kompetencer og 

udviklingskraft. Fyrtårnene opfordres til at igangsætte aktiviteter og projekter inden for hver sit 

område.  

Vi ser følgende indsatsområder og umiddelbare forslag til fyrtårne: 

Indsatsområder Fyrtårne (umiddelbare forslag) 
Råvareproduktion Nordsjællands Landboforening (Agrovi) 
Mikroteknologier til forædling ….. ? 
Madhåndværk ….. ? 
Madfortælling Esrum Kloster 
Madiværksætteri …..? 

I Smag på Nordsjælland vil vi gennem dialog med bl.a. fødevarebranchen og de nordsjællandske 

kommuner medvirke til at identificere fyrtårne på alle områder og tilvejebringe projektfinansiering 

fra offentlige og private midler. 

Strategien er at løfte i flok ”sammen kan vi mere” og gøre Nordsjælland til et endnu større aktiv 

for det gode liv i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen. 

Læring og erfaringer vil vi udbrede via Smag på Nordsjælland og andre lokale samarbejder, der vil 

skabe vækst gennem samarbejde.  

Ved at udbrede en fælles vision og strategi vil vi skabe samarbejde i Nordsjælland og dermed 

styrke mulighederne for at få i gang sat satsninger, udviklingsprojekter og fundraising, som kan 

styrke lokale fødevarer, skaffe flere lokale jobs og mere spændende madfortællinger i 

Nordsjælland.  

------  o  ------ 

Smag på Nordsjælland er en åben forening, som forbinder land mænd, gartnere, vinbønder, 

fiskere og andre råvareproducenter;  slagtere, bagere, mejerister, økonomaer, kokke og mange 

andre madhåndværkere  og restauratører, kulturformidlere, rågivere og andre formidlingsaktører 

omkring (se også figur) 

• stedbundethed (smag, sorter og dyrkningsforhold)

• autenticitet (kulturelle og naturmæssige referencer)

• professionalisme (det gode håndværk i alle facetter)



• passion (viljen til at gøre en forskel og frembringe kvalitetsprodukter) og

• gensidighed (at netværket tilstræber at benytte hinanden på tværs af kategorier, til

sparring, produktudvikling, handel og inspiration).

Med disse 5 værdier ønsker Smag på Nordsjælland at udgøre et unikt, nordsjællandsk 

fødevarenetværk, såvel som stemme i den offentlige debat, som drives af ønsket om at fremme 

gode, lokale råvarer, fødevarehåndværk samt formidlingsplatforme – alle med tydelig reference til 

regionen. 

Smag på Nordsjælland blev stiftet i 2008 og har siden kontinuerligt arbejdet med at fremme 

kulinariske oplevelser baseret på gode råvarer og de dyrknings- og avlsformer og 

håndværksmæssige traditioner, som kendetegner regionens mangoldige kultur- og naturlandskab. 

Foreningen har pt. 60 medlemmer over hele Nordsjælland.  

BONDEN

(kød, grønt, bær, korn, 
mælk …)

FORTÆLLEREN

(oplevelsesattraktion, 
restaurant, marked, 

teater …)

MADHÅNDVÆRKEREN

(slagter, kafferister, sylter, 
mejerist, bager,  brygger …)Stedbundethed

Autenticitet
Professionalisme

Passion
Gensidighed 



e.) Lars Corfitzen

Små, men følgende indspark.

De åbne landskaber omkring strandene i Gilleleje skyldes Bakkeselskabets indsats gennem årene.
Dette er en unik konstellation i verden som der bør rettes lidt fokus på.

Lidt grammatik.: der står et sted ” generer” der menes sikkert ” generere” hvilket ikke helt er det 
samme.
Der er et par grammatikker mere, men de luses sikkert senere i forløbet, eller ?

Og lidt mere

opdele vores strande i geografiske zoner, i stedet for zornering.

Jeg oplever at under afsnittet attraktioner og overnatninger at sætningen 
"At arbejde for Kulturhavn Gilleleje" - betyder at de "involverer" sig i Kulturhavn projektet..??

Hilsen

Lars Corfitzen
direktør
Gilleleje Brugsforening A.m.b.a 

http://www.gillelejebrugsforening.dk/

http://www.gillelejebrugsforening.dk/


f.) Peter Bindesbøll

Kære ETU.

Har læst forslag til turismestrategi.
Det ser spændende ud. 
Sig til hvis I har brug for hjælp til projekterne.

Venligst

Peter Bindesbøll
VisitNordsjælland goodwillambassadør nr. 2



Esrum 2. marts 2016

Kommentarer fra Esrum Kloster & Møllegård til

Forslag til Turismestrategi 2016-2020

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til turismestrategi.

Generelle bemærkninger

1. Vi finder det positivt og berettiget, at der udarbejdes en turismestrategi, og er overbeviste om at
strategien vil bidrage til en gunstig udvikling af området.

2. Selvom de fem temaer i strategien angår turisme, så vil gennemførelsen af de indsatser, der er
placeret under temaerne, ikke blot bidrage til en positiv turismeudvikling, men vil øge attraktionen
generelt set ved Gribskov Kommune også i forhold til bosætning.

3. Visionens understregning af ’stedbundne oplevelser og attraktioner’ er helt centralt, og bør
udfoldes yderligere, også for at gøre visionen tydeligere. Groft sagt: Mange kommuner vil gerne
være førende udi natur- og kystturisme, men det særlige ved Gribskov Kommune er at den med
strategien vil udnytte, promovere og udvikle ud fra de stedbundne ressourcer. Det giver et
pejlemærke. Eksempelvis vil man med en sådan strategi ikke lægge vægt på at få et  badecenter til
kommunen (en ikke-stedbunden ressource), men vil skabe udvikling ud fra de faktisk-eksisterende
forhold, såsom et spændende havneområde i Gilleleje, de store skove i Gribskov og Tisvilde og
kulturmiljøet omkring Esrum.

4. Vi er enige i, at kyst og natur er stærke turismekort i Gribskov Kommune, og ønsker i den
sammenhæng at bemærke, at højtforbrugende naturturister gerne vil have kulturoplevelser,
ligesom kulturturister gerne vil have naturoplevelser. De stærke kulturelle fortællinger der findes i
netop Gribskov Kommune – fortællingerne om jødeflugt og den katolske storhed i Esrum i
Middelalderen – bør derfor stå stærkt i visionen og temaerne. Bemærk i øvrigt, at VisitDenmark
anbefaler, at områder der satser på kyst- og naturturisme med fordel kan satse på samtidig at
markedsføre kulturtilbud bedre. Se
http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-
files/Analyser/2016/kulturturisme-i-danmark.pdf

Specifikke bemærkninger

5. Vi foreslår, at temaet (pilgrims)vandring medtages som en indsats under natur- og kystturisme.
Vandring er generelt kendt som en voksende og bæredygtig turismeform. Gribskov Kommune har af
geografiske grunde et stort potentiale med vandring langs de store søer, afvekslende skove,
kyststrækninger. Der findes også allerede et stinet – bl.a. Camino-ruten fra Helsingør over Esrum til
Hillerød - hvis brugervenlighed kan øges. Ingen øvrige nordsjællandske kommuner har taget
positionen som en særlig vandre-kommune; det har Gribskov Kommune en berettiget mulighed for

g.) Esrum Kloster v. Arne Kvist Rønnest

http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2016/kulturturisme-i-danmark.pdf
http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2016/kulturturisme-i-danmark.pdf


at gøre. Kvalitetsvandreturisme kræver først og fremmest at logistikken er i orden. Det kunne være 
en målsætning at 30-50 km. vandreruter i Gribskov opnår certificering som europæisk 
kvalitetsvandrerute (kun Gendamerruten i Sønderjylland har p.t. denne certificering). Der kunne ud 
fra Esrum Kloster, Vandmølle og Møllegård etableres et vandrecentrum med oversigtskort, 
vejledning, m.v.

6. Vi foreslår en ny indsats: Arbejde for at styrke Esrum (kloster)by som en attraktiv 
baglandsdestination for kombinerede natur-kultur-friluftsliv oplevelser i området ved Esrum-
Gribskov-Esrum Sø. Området rummer natur- og kulturkvaliteter som komplementerer kystturismen 
på fremragende vis.

Bemærkninger omkring Esrum Klosters rolle i forhold til turismestrategien

7. Vi bekræfter hermed potentialet ved, at en hovedportal til nationalpark Kongernes Nordsjælland 
placeres ved Esrum Kloster. Dette punkt er ét af tre strategimålsætninger for Esrum Kloster, og vi er 
klar til at løfte opgaven i samarbejde med lokale og regionale aktører, når der forhåbentligvis snart 
gås videre mod planerne.

8. Vi påskønner, at der vil blive bakket op om Høstfestivalen ved Esrum Kloster med deltagelse af 
lokale fødevareproducenter. 

9. Vi påskønner, at der vil blive arbejdet for, at Esrum Kloster bliver regionalt madhus for lokale 
fødevarer. Vi arbejder sideløbende med at kunne skabe gode faciliteter for et sådan tiltag.

Bemærkninger omkring strategiens implementering

10. Metoden med at opstille et antal temaer med underliggende konkrete indsatser synes at ramme en 
fin balance mellem overordnet rammesætning og bottom-up indsatser.

11. Strategien bør være så konkret, at den kan følges til dørs, med korte årlige statusopgørelser over 
fremdrift i forhold til at realisere indsatserne, og således at det er muligt for Gribskov Kommune at 
målrette de midler som kommunen måtte afsætte til at fremme strategiens gennemførelse.

Esrum Kloster og Møllegård
Marts 2016
V. Arne Kvist Rønnest



h.) Erhverv Gribskov v. Hans Jørgen Albertsen og Stanna Lund Øland

Tisvildeleje, d. 3. marts 2016

Høringssvar til turismestrategi på vegne af Erhverv Gribskov

Gribskov Kommunes vilje til at lave en turismestrategi finder Erhverv Gribskov yderst positiv. Initiativet 
fortjener ros. For os er en strategi imidlertid en anvisning af retning på vej imod en fælles vision. 
Erhverv Gribskov synes, at "Udkast til turismestrategi" mest af alt er en hensigtserklæring med nogle 
temaområder og en liste af mulige aktiviteter. Alt sammen velment og et skridt i den nødvendige retning, 
men endnu uden aftryk af de græsrødder og erhvervsliv Gribskov Kommune lægger op til at involvere.
På nogle af de fem temaområder rummer udkastets forslag helt konkrete aktiviteter, men ellers 
forekommer ordvalget mest at angive hensigter, ikke angivelser af, hvad man ønsker at opnå: 
Bakke op om, arbejde for, afholde workshops, undersøge, understøtte - den slags, men ingen detaljer om, 
hvad aktiviteterne skal give af resultat eller effekt.

Overordnet er vi af den holdning, at turisme er et erhverv, som alle andre erhverv, og den vinkel synes vi 
ikke er tydelig i denne strategi. Der er et klar overtal af kulturtiltag, og et totalt fravær af infrastrukturens 
betydning, af byudviklingens betydning, udviklingen af Gilleleje havn fra fiskerihavn til oplevelsesmiljø, af 
udviklingen af landbrug, der bliver til madhuse / lokale fødevareproducenter eller udviklingen af 
detailhandelen og bymiljøet, som er det erhverv, der får mest af den omsætning på de 1.4 mia. kroner, der 
er i turismeomsætning.                                                                                                                                                  
Hvis der skal skabes nye byggerier / boligområder kan det også gavne turismen, at man nytænker og skaber 
innovative områder, som er værd at besøge alene som attraktion. Digital dækning i alle områder er af vital 
betydning for turismeerhvervet. Her burde udsnit af udviklingsstrategien kunne skrives ind i kommunens 
turismestrategi.  

Selve ”visionen”:

At blive førende kræver førerskab - mindst ét fyrtårn ifa. en attraktion med international tiltrækningskraft 
ud over naturen. Vi mangler at strategien viser førerskab. Sats stort ét sted, fremfor tusind små dryp.

Til gengæld er tankerne om helhedstænkning spændende, og gør den udvikling vi ønsker til noget positivt, 
ikke bare for turisterne, men borgerne, de erhvervsdrivende og dem, der skaber vores oplevelser indenfor 
turismen. Alle dele af helhedsproduktet turisme eller oplevelsesøkonomien er nævnt, som parter. Men den 
helhedstænkning skal vi kunne se, hver gang, vi kontakter kommunen, ellers bliver det bare tomme ord. 
Hvordan sikrer vi det? Og bør det ikke stå i strategien hen mod at opnå visionen. 

Vi er enige i, at vi skal værne om naturen, men fortsat give mulighed for at drive forretning på og ved 
kysten.

Vi så gerne en præcisering af værtskab, som har været et turisme buzzword i mange år – men uden indhold,
hvis man ikke skriver, hvad man vil gøre. Skal vi have endnu et erhvervsskoledrevet projekt til mange mio. 
eller kunne det være et borger værtskabsinitiativ, der sættes i gang af folkene bag Fucking Flink?

Erhverv Gribskov og turismenetværket stiller spørgsmålstegn ved, om, lidt mere …. er en visionær vision?



Lidt mere kyst og natur …  er i vores øjne ikke særligt ambitiøst. Fortæl hellere, hvad der er det særlige ved 
den natur? Vestkysten af Jylland, som har langt mere kyst og natur, men har IKKE Kyst MED skov lige bagved 
indenfor 300 m fra stranden. 

Fortæl hvordan I vil styrke vores særkende, der hvor vi adskiller os fra de andre, som også vil være førende 
turismekommuner? Vi synes ikke strategien i dets nuværende form får fortalt vores besøgende og borgere 
præcist hvad, der kendetegner vores kommune, som ikke findes andet sted? 

Lidt bedre lokale oplevelser og sommerglæder? Er vi sikker på det? Hvad har vi af høj kvalitet og hvad vil vi 
have mere af? 

Vi stiller altså spørgsmålet: Er Gribskov kommunes vision for turismeudviklingen visionær nok?       

Fortæller den hvilken turismeudvikling, vi satser på og er visionerne fulgt op af handling ifa. økonomi og 
holdninger, og især konkrete handlinger, der muliggør denne vision? 

De 5 temaer er relevante, men Erhverv Gribskov synes forslagene til indsatser er mere præget af 
kommunens projekter end af turisterhvervets behov.  Meget kultur ikke meget erhverv. Mange kommunale 
projekter er genkendelige, ting som i forvejen er på kommunens budget, dels via bidrag til Visit 
Nordsjælland, dels gennem drift af Esrum Kloster. De fem temaer er relevante, men yderligere opdeling 
behøves måske: "2 Fødevarer og landboturisme" kunne fortjene at være to områder ligesom "3 Attraktioner
og overnatninger" og er æbler og pærer blandet sammen, som nogle fra vort erhverv udtrykker det.

Erhverv Gribskov vil gerne påpege, at vi har vi brug for en ansvars- og kompetencefordeling og afklaring, der
sikrer, at vi arbejder med best practise og størst mulige kompetencer ifht. turismeudvikling, når vi nu har 
hele 3 instanser, som er involveret jf. samarbejde og organisering side 9 i strategien.                               

Det skal lige præciseres, at det IKKE er Gribskov Erhvervscenter, der har etableret et turismenetværk, men 
Erhverv Gribskov. 

Og at Gribskov Erhvervscenter arbejder med meget mere end rammevilkår, hvis turismenetværket ønsker 
det. Der kan arbejdes med de turismeerhvervsudviklingsprojekter, som erhvervet finder relevante, hvis de 
ikke kan fås hos andre relevante parter. 

Læg alle æggene i kurven med kvalitet fremfor kvantitet; Få bygget et museum for redning af danske jøder, 
støt Naturrum Tisvildeleje Strand som formidlingssted for naturen / den kulturbundne klassiske badeby, støt
skabelsen af events af høj kvalitet og helst uden for sæsonen, incl. flere fødevaretorve / markeder, få styrket
den digitale dækning overalt i vores kommune og gør alt for at få sommerhusejerne til at blive her en 
weekend ekstra i hver ende af sæsonen, så stiger omsætningen indenfor turismen allerede betydelig. 

De bedste hilsner

På vegne af Erhverv Gribskov

Hans Jørgen Albertsen                                        Stanna Lund Øland

Formand                                                                Turismenetværket 



i.) Visit Nordsjælland v. Annette Sørensen

11. marts 2016

Høringssvar fra VisitNordsjælland på forslag til Turismestrategi for Gribskov kommune 2016 – 2020

Indledning

VisitNordsjælland hilser det meget velkomment, at Gribskov Kommune har udarbejdet forslag til en 
turismestrategi for 2016 - 2020, der sætter fokus på Gribskovs turismepotentialer og muligheder for, at 
udvikle turismen og turismeprodukterne hos erhvervet i kommunen.

En særskilt strategi for kommunens prioriteringer holdt op imod VisitNordsjællands strategi ” Sammen kan 
vi mere”, vil styrke kommunens kommende initiativer og gøre kommunen stærk i det videre samarbejde 
med VisitNordsjællands andre ejer kommuner.

At prioritere bedre rammer og tilbud for gæsterne er også til gavn for både borgerne og fritidsborgere og 
gør det mere attraktivt at bo og flytte til kommunen.

Turismes betydning for Gribskov

Der savnes derfor en fakta boks, som indeholder data om turismens betydning for Gribskov Kommune, 
efterfulgt af turismens betydning på regionalt niveau samt for hele Danmark. Ligeledes en linje om, hvordan
kommunens strategi kobles op både på den regionale og nationale niveau, samt snitfladerne og 
opgavefordeling til organisationen VisitNordsjælland, herunder at VisitNordsjælland står den nationale og 
internationale markedsføring.

De to Vækstforumprojekter bør nævnes; Kyst, natur og by - Turismeudvikling i Nordsjælland 2015-2017, 
samt Maritim turisme, som der seneres henvises til. I fakta boksen kan stå, at udviklingsprojekter 
finansieres af Vækstforum og er nødvendige for den videre turismeudvikling i Gribskov Kommune, hvilket de
to igangværende projekter er eksempler på. 

  

Basisprodukt og tilgængelighed

Det er også med stor fornøjelse at læse, at strategien har fokus på og prioritering af, at synliggøre gæster 
med særligt handicap. Det skal dog prioriteres i de videre handlingsplaner, at handicapvenlighed adgang er 
en del basisproduktet som skal være i orden, og at der er fokus på tilgængeligheden for alle på i byer, på 
landet og ved kysten. Gribskov kommune kan med fordel hente inspiration fra Foreningen Adgang for alle, 
som arbejder med handicapvenlige faciliteter inden for overnatning, attraktioner etc.



Forord

…. Lidt flere fiskerlejer, badebyer og landsbyer, samt 

Vision

”Gribskov Kommune vil være en af de førende natur- og kystturisme kommuner i Danmark”. 

Det skal kunne måles og VisitNordsjælland har følgende bud.

En umiddelbar målfaktor er selvfølgelig antallet af registrerede overnatninger, dog vil man af denne vej ikke 
kunne måle antallet af overnatninger i eget eller lånt, feriehus, AirBnB og Bed & Breakfast samt antallet af 
endagsturister. Derfor må man også benytte sig af andre målredskaber, såsom kendskabsgraden af ex. 
Gilleleje og Tisvildeleje blandt danskere, svenskere og nordmænd. Yderligere skal man arbejde med NPS’er 
(Net Promotor Score), hvor man måler andel af gæster, som vil anbefale byen/området til andre. 

Kyst og natur er et af de stærkeste turisme-kort i Gribskov kommune.

Turismen er vigtig for Gribskov kommune, og vores gæster kommer især pga. af den skønne natur. Derfor 
skal Gribskov hele tiden have fokus på hhv. benyttelse af naturen/kysten samt beskyttelse af 
naturen/kysten. Dette vil i høj grad være en del af basisproduktet – ex. der skal være lette adgangsforhold 
til naturen, der skal være mulighed for at komme af med sit skrald, der skal være etablerede stisystemer etc.
således udvikler man et system, som ens gæster vil benytte og derved opnår man samtidig en beskyttelse af
naturen.

Fem centrale temaer

Som turistdestination har Gribskov Kommune rigtig meget at byde på at natur, kultur og by liv fx Esrum 
Kloster og Møllegård, den levende erhvervshavn Gilleleje og den klassiske badeby Tisvildeleje. (Bør 
tilføjes).

Med Turisme-strategi 2016-2020, fokuserer Byrådet særligt på fem temaer (anbefales ny rækkefølge):
1. Natur og kystturisme
2. Attraktioner og overnatninger
3. Værtsskab og service
4. Events og byliv
5. Fødevarer og landboturisme

Natur- og kystturisme

Når projekt Maritim turisme nævnes bør Vækstforumprojektet Kyst, by og natur også nævnes –

Gennemføre projektet Kyst, natur og by - Turismeudvikling i Nordsjælland 2015-2017 med fokus på en 
konceptuel og fysisk helhedsvurdering af nordsjællandske turismeprodukt. Projektet omhandler bl.a. 
Tematisering af rivieraens strande i indsatsområder og aktiviteter, sikre infrastruktur og sammenhæng 
byerne imellem, underbygge koblingen til hovedstaden og storbyturisten, have fokus på nationalpark og 
natursamarbejder og sidst men ikke mindst tiltrække nye investeringer.

Fødevarer og landboturisme



• Arbejde for udvikling af et gastronomisk kort over Gribskov kommune med lokale fødevarer-
producenter. Her bør tilføjes at det anbefales det sker i samarbejde med Halsnæs og Fredensborg 
for at få nok volumen.

• Afholde workshop med landboturisme aktører om produktudvikling og synliggørelse af
rammebetingelser i samarbejde med eksempelvis Nordsjællands Landboforening,
Gribskov Erhvervscenter og Visit Nordsjælland

• Understøtte initiativer inden for ride- turisme og landboturisme på tværs af kommunen med flere 
B&B og Airbnb (bør tilføjes)

Attraktioner og overnatninger

• Understøtte og sikre realiseringen af forsøgsordningsprojektet New Nordic Coat, (følgende tilføjes), 
nye overnatningsmuligheder som kombinerer benyttelse og beskyttelse i et kystudvikling og 
kystsikring på en nyskabende måde. 

• Arbejde for realisering af en attraktion i Gilleleje om redningen af de danske jøder i oktober 1943, 
(tilføjes) ved at koble det op på en overordnede historie om flugt.

• Arbejde for etablering af Kulturhavn Gilleleje……… (tilføjes), samt turistinformation
• Undersøge muligheden for etablering af sejlruter fra Gilleleje til Kullen, (tilføjes) samt andre 

muligheder for sejlads langs den nordsjællandske kyst med bl.a. lystfiskeri fra turbåde m.v.

4 Værtsskab og service

Afholde workshops, byvandringer samt udvikle værtsskabspakke for detailhandlen, restaurationer og 
attraktioner med fokus på værtsskab der skaber mersalg og øget omsætning i samarbejde med Visit 
Nordsjælland og Gribskov Erhvervscenter

Events og byliv

Fritidsborgerne bør tænkes ind som en ressource og arbejde for at få dem inddraget i områdets kulturliv og 
events, som derved skaber flere overnatninger og turismeforbrug. Ligeledes bør man også arbejde for at 
områdets sommerhusejerne sætter deres sommerhus til udlejning

Arbejdet med strategien

Under afsnittet Gribskov Erhvervscenter; Gribskov Erhvervscenter arbejder bl.a. på at gå reguleringen af 
turismens rammevilkår igennem med henblik på at sidestille erhvervet med andre service- erhverv. 
Kommentar:  Bør slettes - Det er et nationalt anliggende, og det er turisterhvervets forskellige 
brancheorganisationer, som så Horesta, Campingrådet etc. som arbejder for en lempelse af turismens 
rammevilkår, som besluttes endeligt i Folketinget.

Annette Sørensen

Direktør VisitNordsjælland



j.) Gunnar Svendsen og Bente Johansen

Vedr. Forslag til øget turisme i Gribskov.

Vi er de lykkelige ejere af en autocampere og kører hele Europa rundt 3-4 mdr. om året.

Rundt om i Europa findes der tusinder af pladser, som er specielt indrettet til autocampere 
(Stellpladser) og det er ikke     campingpladser. Alene i Tyskland er der oprettet over 6000 pladser.
Se link:
https://www.vicarious-shop.com/Reise-Mobil-Bord-Atlas-2016-Stellplatze-Germany.html?
gclid=CjwKEAiAjfq2BRDpmdHmssaW5xsSJABToP4l7DNNgdMQBURFWUnFvc2Cx-
2HeeJaOI_dg8OQ7DI4sRoCyJnw_wcB

Ovennævnte pladser er oprettet af Kommuner og lokale Erhvervsforeninger, da de har erfaring for, 
at det er det grå guld, der kommer i autocampere og giver en øget handel i forretningerne.
Pladserne indeholder mulighed for at tømme,- og påfylde vand. Andre steder er der ingen faciliteter.
Typisk er parkeringen gratis eller koster omkring 10 Euros afhængig af faciliteter.

Dansk Autocamperforening (DACF) har en lignende oversigt over pladser i Danmark: Se link:
http://stellplatz-danmark.dk

FORSLAG  .
Her i Nordsjælland har vi indtil flere steder, hvor der er mulighed for at oprette nogle Stellpladser til
autocampere, bl.a. :

- Den store parkeringsplads i Tisvildeleje. Det er typisk et sted, som vi selv søger hen ved skov og 
strand, så det vil være oplagt. 

- Parkeringspladsen i Helsingebymidten, på begge sider af hovedgaden.
Da der er kloakering og vand i nærheden af de pågældende steder, kræver det ikke den store 
investering.

- Havnen i Gilleleje, da der i forvejen er etableret tømning,- og påfyldning for bådene.

Vi kan se på oversigtskortet fra DACF, at der er enkelte privatetableret pladser på landbrug i 
Gribskov kommune.

Mener at ovenstående kan være med til at gavne turismen her i vores kommune.

Med venlig hilsen
Gunnar Svendsen
Bente Johansen

https://www.vicarious-shop.com/Reise-Mobil-Bord-Atlas-2016-Stellplatze-Germany.html?gclid=CjwKEAiAjfq2BRDpmdHmssaW5xsSJABToP4l7DNNgdMQBURFWUnFvc2Cx-2HeeJaOI_dg8OQ7DI4sRoCyJnw_wcB
https://www.vicarious-shop.com/Reise-Mobil-Bord-Atlas-2016-Stellplatze-Germany.html?gclid=CjwKEAiAjfq2BRDpmdHmssaW5xsSJABToP4l7DNNgdMQBURFWUnFvc2Cx-2HeeJaOI_dg8OQ7DI4sRoCyJnw_wcB
https://www.vicarious-shop.com/Reise-Mobil-Bord-Atlas-2016-Stellplatze-Germany.html?gclid=CjwKEAiAjfq2BRDpmdHmssaW5xsSJABToP4l7DNNgdMQBURFWUnFvc2Cx-2HeeJaOI_dg8OQ7DI4sRoCyJnw_wcB
http://stellplatz-danmark.dk/


k.) Annelise Torne Zinck, Pyramidegruppen

Bemærkninger til Gribskov Kommunens  Forslag til Turismestrategi 2016-2020

Byrådet har fremlagt forslag til Gribskov Kommunes første Turismestrategi

Hermed fremsendes følgende bemærkninger, som kun omhandler forhold i Gilleleje:

Gribskov Kommune er stor i udstrækning og karakteriseret af sin 30 km lange kystlinie, to store 
søer, mange skove og gamle middelalderlandsbyer. Det giver rig mulighed for at udvikle den 
allerede eksisterende turisme. Det er imidlertid vigtigt at udviklingen tager udgangspunkt i de lokale
værdier. 

Gilleleje er Gribskovs hovedturistcenter. Her skal fokus derfor lægges på Havnen, strandene, den 
gamle bydel med fiskerhusene og på de mange gode bygninger fra første halvdel af 1900-tallet med 
deres røde tegltage og pudsede facader samt på de to kyststier, Fyrstien og Gilbjergstien.  Det er det,
der er byens grundlag og det, man skal gå ud fra og bygge videre på. Nybyggerier, som ikke tager 
udgangspunkt i den lokale tradition, tilfører intet væsentligt til byen, ødelægger miljøet og 
tiltrækker ikke turister.
 
Det gør derimod byens særlige stemning, gode kulturelle tilbud, muligheder for fritidsliv hele året, 
aktiviteter for alle aldersklasser med udgangspunkt i naturen og den kystnære beliggenhed.

Konkret foreslås:

• Indkørselen til Gilleleje skal gøres imødekommende med beplantning, velkomst og tak
for besøget. Teksten på portalen kunne f.eks. være Wellcome,Wilkommen, Bienvenue 
til Gilleleje, byen på toppen – og på bagsiden: Tak for besøget og på gensyn, auf 
Wiederseen, Welcome back og Au Revoir.  

• Turistbureauet i Gilleleje stationsbygning skal være åbent hele året og på de 
tidspunkter, hvor turisterne har brug for information. Det er en god placering i et smukt
hus ved ankomsten til byen. Der er gode parkeringsmuligheder. Som det er nu, er der 
ingen informatiom til gæster uden for sommerperioden eller i weekends.  

• Gilleleje Havn er byens vigtigste aktivitet og skal udvikles med stor omtanke. 
Udformningen af nybygninger på havnen bør lægges i faste rammer, da de er 
afgørende for havnemiljøet.  

• Erhvervsudviklingen i Gilleleje skal tage udgangspunkt i de eksisterende 
forudsætninger, havnen, kysten og naturen. Der er god grobund for udvikling af 
maritime erhverv ved og omkring havnen.  De eksisterende værdier skal vedligeholdes
og udvikles. Der skal værnes om det eksisterende forretningsmiljø. Tomme 
forretninger skræmmer folk væk. 

• Museumsstrøget i den gamle bydel skal gennemføres og skaffe rum til den nuværende 
museumssamling og til historien om redningen af landsmænd under 2. verdenskrig. 
Det kan give nyt liv til fortællingen om Gillelejes historie og blive en fin ny attraktion 
bygget i det miljø, hvor historien har fundet sted. Skiltningen fra Havnen til indgangen
i Østergade skal være maritim og passe til miljøet i den gamle del af Gilleleje. 



• Bygningerne på Vesterbrogade 54-56  (Det gamle Rådhus og Alderdomshjem) skal 
bevares og indgå i planlægningen til borger- og turistorienterede formål. De rummer et
utal af muligheder for at skabe et attraktivt støttepunkt for aktiviteter hele året. F.eks. 
kan et vandrehjem få en enestående fin placering og kunne tiltrække unge familier, 
unge på tur eller lejrskoleophold m.fl.

• Adgangen til stranden fra det offentlige areal på Nordre Strandvej bør forbedres og 
gøres børne- og handicapvenligt. Stedet benyttes af mange hele året og af mange 
sommergæster.  

• Gilleleje Torv trænger til sanering og forskønnelse. Hotel Strand kunne atter blive et 
attraktivt badehotel, centralt beliggende og tæt på havn og strand.  

• Sikringen af kysten kan benyttes til at tilføre kysten nye maritime aktiviteter.

• Gribskov Kommune har alle muligheder for at fremme en sund livsstil ved at udbygge 
adgangen til aktiviteter i naturen (stier, moler og badebroer, legepladser) og ved at 
støtte etablering af gode salgssteder  for lokale fødevarer (torvedage og torvehaller).  

Med venlig hilsen 

På vegne af Pyramidegruppen

Annelise Torne Zinck



l.) Mette Zwergius

Min mand og jeg flyttede til Gilleleje i 1997 og har altid været glade for at bo her. Vi nyder 
hurlumhejet om sommeren og roen om vinteren.

Når nu der er mulighed for at komme med input til turismestrategien har jeg en række forslag - de 
kommer i vilkårlig rækkefølge og hører sikkert under forskellige punkter, men læs dem nu bare 
alligevel og bliv inspireret...

Lav en lang - meget lang - bænk på det grønne område bag havnens nye toiletbygning. Den skal gå 
over stejlepladsen og fortsætte ind på torvet som et samlende hele - tænk eventuelt på Gaudis bænk 
i Barcelona. Her kan folk mødes og få en sludder . Den kunne laves af massive bjælker, som ikke 
lige er til at flytte rundt på eller beton, dekoreret med kakler, som byens skolebørn laver ( set på 
molen i Högasas )

Beklæd østmolen med træ så den kan bruges til at sole sig på (eller udvid betonen så den går helt 
ned i vandet. På den side er stormene ikke så slemme så det skal nok holde,og man kunne sætte 
stiger ned i sandet for hver 5 meter. Se eventuelt Bostahusen i Sverige for inspiration.

Som lystsejler ville det være rart med overdækkede bord/bænkarrangementer, hvor man kan grille, 
når det en sjælden gang regner i Danmark..der kunne også være et højbed med krydderurter ( set i 
Kerteminde)

Stort kort over Gilleleje flere steder i byen ville hjælpe turisterne til at finde rundt. 

Der er mange lystfiskere og mange står på vestmolen. En udslagsvask med rindende vand og lys 
( begge styret af sensorer ) samt et sted at deponere fiskeaffaldet, så man kan klare den del på 
havnen og skåne resten af sommerhusnaboerne for fiskehørmen 

Da vi flyttede hertil kunne man læse Gillelejes historie på stien til Nakkehoved. Det var vist 
Billedskolens værk, men det var sjovt og informativt og helt sikkert noget mange turister ville synes
om. Det var skrevet med maling på stien.
Genoptryk historien på stierne og lad folk finde det skønne grønne område ved feriebyen.

Her kunne man med fordel sætte flere bænke og affaldsstativer op - igen af noget solidt / tungt, som
ikke lige forsvinder. Det gælder iøvrigt hele byen. Når der er flere 1000 turister er der alt for få 
steder de kan sidde.

Lav en hundestrand. Et afgrænset område, hvor de firbenede kan boltre sig f.eks. ved sten og 
grus,Det behøver ikke at være langt, men hunde skal være velkomne i Gilleleje - også på stranden. 
Et stativ med hundeposer er en selvfølgelighed ligesom den tilbagevendende affaldsspand..

New Nordic Coast ser supergodt ud - nu håber jeg der også tænkes på aktiviteter så som 
rutchebaner og vipper ud i bølgen blå så det ikke kun kommer til at se godt ud men rent faktisk kan 
bruges.

Havnens krabbefangerbassin er super for børnefamilier - udvid det med en krabbefangerbro som i 
Rørvig. Kan laves både på øst og vestmolen

En app med gillelejes historie. Gå på vandretur med informationer i øret fra mobilen

cykeludlejning og turforslag



Minigolf på stejlepladsen

Beachvvolleyball - strandfodbold - basket f.eks på strandbakkerne det har været der før og var godt.

Mange flere bænke og affaldsstativer

Engang var der en legeplads overfor den tidligere Gilleleje børnehave - genopliv den med 
forhindringsbane af forskellige sværhedsgrader, så også voksne kan være med. Der kunne være 
udendørs fitnessmaskiner ( også set i Höganas) - et sted til både børn og voksne. Disse kan også 
opsættes på området ved sejlklubben.

Lav et soppebasin til børnene - der er masser af steder det kunne placeres.

Med venlig hilsen
Mette Zwergius



m.) Jens Erik Larsen, Cykelsafari

Bidrag til Gribskov Kommunes Turismestrategi:
Tak fordi vi må bidrage til turismestrategien. I kommunens oplæg står der jo stort set intet bort set fra
nogle overskrifter. Følgende kunne være en supplerende overskrift:

Cykelturisme til Gribskov kommune
Det er svært at forestille sig en mere oplagt kommune end GK til udvikling af cykelturisme – logoet 
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 disse muligheder meget attraktive.

Det er vigtigt i den proces at samarbejde med nabokommuner og også at lære af andre kommuner. I 
Roskilde udbygges flere lokale cykelruter og i Hillerød er man endelig kommet i gang med at 
renovere cykelruterne og der etableres nu 2 nye ruter til Par Force Landskaberne (Unesco 
Verdensarv). Gribskov Kommune er også en af Verdensarvskommunerne og det har vist sig, at da 
f.eks. Stevns Klint i 2014 blev godkendt som verdensarv, kom der allerede året efter 30 % flere 
turister.

   Roskilde

   Nyt skilt Hillerød og R33 i GK.

En målsætning i turismestrategien kunne være at Gribskov Kommune blev en af landets førende 
indenfor cykelturisme. Nogle konkrete midler kunne være:

• Etablering af cykeludlejning på stationer sammen med lokalbanen?
• Stationsområdet i Helsinge er en katastrofe i dag, ombygges med bedre adgang og 

informationstavle.
• Stationen i Græsted og i Gilleleje ligeledes tænkes om til cykelturisme.



• Nordkyststien R47 til national evt. international cykelrute. En stor investering vil komme 
retur.

• Nationalparken med cykelrute/grøn korridor ”The missing link”.
• Par Force Jagtsystem i Gribskov er blev Unesco verdensarv. Lav en lokal cykelrute dertil.
• Pendler cykelrute Helsinge – Hillerød
• Cykelkort har savnedes i mange år og ligeledes infotavler
• Guidede temature – smartboxe.
• Gribskov Kommune center for cykelturisme, pakketure, kommunalt-privat projekt?

Når man har skabt et bredt fundamentale grundlag for cykelturismen i Nordsjælland kan man bygge 
videre med lokale tilbud om dagsture og særlige tematiserede ture og mange forskellige udbydere af 
overnatning, traktørsteder, service, gårdbutikker osv. kan kobles på, men dette kan næppe fungere 
uden den grundlæggende struktur at hænge det hele op på.

Kommunen har svigtet sit ansvar i mange år:

Regional cykelrute, kommunens ansvar. Cyklister lander ude på motortrafikvej fra Høbjergvej. Bannebjergstien.

Tilsvarende kan man udvikle vandreturisme samt kano og kajaksejlads. Arresø er jo vores største sø, 
men indtil videre med meget lidt friluftsliv.

Med venlig hilsen

Jens Erik Larsen
www.cykelsafari.dk

http://www.cykelsafari.dk/


n.) Helle Bach Munk

Kære Erhvervs- og Turismeudvalg Helsinge, d. 12. marts 2016

Input til turisme strategi.

Jeg sender jer et par ord med ønsket om, at det skal gå godt for Gribskov Kommune.

Overordnet tror jeg, at turisterne kommer pga. naturen, muligheden for at gå 
ture/bevæge sig og den tætte afstand til København. Autentiske råvarer tror jeg også
spiller en rolle. 

Min familie og jeg bor i Gribskov pga naturen og de gode råvarer. Vi arbejder i hhv. 
Frederikssund og Ballerup og glæder os til at motorvejen forlænges, så vi kan bruge 
mere af vores tid i Gribskov i stedet for at sidde i kø. Vi plejer at sige, at vi har bopæl 
i Gribskov Kommune, men bor i hele Danmark. Vi har en stor berøringsflade fra 
Skagen til Skive, Århus, Sønderborg, på Fyn, Sjælland og Bornholm. Vi har derfor et 
rimeligt sammenligningsgrundlag. 

Det første man ser, når man kommer til en kommune er, om der er ordentlige veje. 
Er de pænt asfalteret? Ny, fin asfalt påvirker førstehåndsindtrykket og signalerer 
ordentlighed, overskud, driftighed - mens det modsatte signalerer stagnation og 
tilbagegang. Gribskov Kommune er god til at samle affald langs vejene. Det ser godt 
ud. Så er det op til den enkelte borger at vedligeholde sin ejendom og rydde op 
omkring den. Det er den enkelte borgers ansvar. 

Som turist skal man kunne mærke, at der er tænkt over tingene. Og de skal være 
funktionelle og afprøvet. Man skal føle sig velkommen, men man kommer også, fordi
man gerne vil mærke en særegenhed. Noget man ikke kan få andre steder. Det skal 
ose at kreativitet og livsglæde og må gerne være anderledes. Evt. materialer skal 
naturligvis være naturmaterialer. 

Forslag:

- Udendørs skøjtebane som i Esbjerg og Skive midtby om vinteren. 
- Små markeder/loppemarkeder.
- Udendørs voksenlegepladser (som på Nørrebro)
- Vandre-, ride og mountainbikestier. Vandrestierne med ”de gule prikker” skal 

opdateres/males op. Eller man kan anlægge nye stier som gerne må være 
terrængående som fx de nye vandrestier i Skagen kaldet ”Grenensporet”. 



Og husk at bruge de unge til at få ideer. Og nogle af arbejderne kan laves på 
produktionsskolen. 

Men folk kommer ikke blot pga omgivelserne. De vil også gerne møde de mennesker,
der bor her. De vil gerne møde søde, hjælpsomme og snakkesalige mennesker og her
har vi et gevaldigt potentiale:

Borgere der bor i Gribskov Kommune ”skal ville” turisterne. Vi skal udvise 
hjælpsomhed, åbenhed og nysgerrighed. Det er ikke kun ”kommunens” opgave. Det 
er vores alles ansvar. Og helt generelt skal folk i Helsinge blive bedre til at hilse. Vi 
har aldrig været/boet i en by, hvor folk har så svært ved at hilse, så det handler også 
om attitudeændring. 

Eksempler på butikker i Helsinge, som mestrer imødekommenhed:

Stougaard, Tøjexperten, Irma, Mr. Bean og Pibe Mølle. 

Herudover Tisvilde Bageren og Kødsnedkeren i Ørby. 

Jeg glæder mig til at høre mere. Og har I brug for uddybning, så står jeg gerne til 
rådighed. 

Med venlig hilsen

Helle Bach Munk



Græsted	  den	  11.	  marts	  2016	  

Kommentarer	  til	  Gribskov	  kommunes	  

Forslag	  til	  Turismestrategi	  2016-‐2020	  

I	  forordet	  til	  Turismestrategien	  anføres,	  at	  turisme	  generer	  en	  omsætning	  på	  ca.	  1,4	  mia.	  og	  
dermed	  har	  en	  stor	  økonomisk	  betydning	  for	  Gribskov	  kommune.	  

I	  den	  videre	  beskrivelse	  af	  temaer	  og	  indsatser	  tages	  ikke	  stilling	  til	  om	  udviklingen	  af	  
økonomien	  relateret	  til	  turister	  understøttes	  stærkt	  nok	  af	  temaer	  og	  underliggende	  
indsatser.	  

Jeg	  foreslår,	  	  at	  der	  laves	  nogle	  få	  justeringer	  af	  forslaget	  til	  Turismestrategien.	  

Hvis	  kommunens	  turismerelaterede	  omsætning	  i	  dag	  er	  1,4	  mia.	  bør	  kommunens	  mål	  være	  en	  
omsætning	  på	  2,0	  mia.	  i	  2010.	  

Det	  vil	  betyde:	  

• Generering	  af	  ca.	  600	  flere	  nye	  jobs	  i	  kommunen
• Øgning	  af	  skattekroner	  for	  stat	  og	  kommune
• Efterfølgende	  bosætning,	  forbrug,	  beskatning	  mm	  af	  tilflyttende	  nye	  borgere	  i

kommunen

Det	  skal	  skal	  huskes,	  at	  de	  nævnte	  elementer	  allerede	  påvirkes,	  når	  de	  relevante	  indsatser	  
igangsættes	  i	  løbet	  af	  2016.	  

Såfremt	  målet	  er	  en	  stigning	  på	  600	  millioner	  som	  anført	  ovenfor	  -‐	  hvilke	  indsatser	  skal	  der	  så	  
til	  for	  at	  opnå	  det?	  

Er	  det:	  

• Flere	  turister	  –	  som	  øger	  slitagen	  på	  den	  lokale	  kultur	  og	  natur
• Et	  øget	  døgnforbrug	  pr.	  turistdøgn	  –	  som	  jo	  ikke	  øger	  slitagen,	  da	  antal	  turister	  kan

være	  uændret
• En	  kombination	  af	  1+2

Såfremt	  stigningen	  på	  600	  millioner	  skal	  nås	  med	  økonomisk	  støtte	  fra	  erhvervene	  til	  
indsatsområderne,	  skal	  erhvervspartnerne	  forstå	  og	  se	  sig	  deres	  potentielle	  udbytte.	  

Jeg	  har	  selv	  siden	  1979	  arbejdet	  med	  virksomheder	  indenfor	  turisme,	  sidder	  i	  dag	  i	  
bestyrelsen	  for	  en	  lang	  række	  virksomheder	  og	  organisationer	  som	  leverer	  ydelser	  til	  turister,	  
og	  jeg	  underviser	  samtidigt	  i	  turisme	  på	  bl.a.	  CBS/Copenhagen	  Business	  School	  i	  København.	  	  

o.) Mogens Stendrup



Derudover	  er	  jeg	  ejer	  af	  2	  virksomheder,	  hvor	  den	  arbejder	  med	  udvikling	  af	  kompetencer	  i	  
turismerelaterede	  virksomheder	  og	  den	  anden	  med	  turismeudvikling.	  Her	  har	  vi	  bl.a.	  i	  
samarbejde	  med	  Helsingør,	  Hillerød	  og	  Gribskov	  kommuner	  	  stået	  for	  udvikling	  af	  projektet	  
KONGERNES	  NORDSJÆLLAND.	  

Jeg	  stiller	  mig	  gerne	  til	  rådighed	  for	  en	  uddybning	  af	  mine	  indledende	  kommentarer,	  hvis	  det	  
har	  interesse.	  	  

Med	  venlig	  hilsen	  
Mogens	  Stendrup	  	  



Indput til turismestrategien

I forbindelse med turismestrategien mangler jeg mål om 
transport parkering og indgangen til byen.

Dette er Gillelejes visitkort.
Billede er taget i den 19 juni 2015 lige efter man er stået af toget 
fra Helsingør på Gilleleje station. I starten af højsæsonen.

Alt det vi ønsker at signalere burde afspejles i dette billede

Indgangen til byen er væsenlig for at folk ikke kører videre. 
Længere nede af gade mødes vi af det gamle posthus som stadig er tomt. 
Det gamle Posthus.  Bygningen er ligesom det gamle rådhus og pyramiden nogle af byens 
smukke huse. Desværre mangler der en del vedligholdelse .
Byen har mange kunstnere.  Flere kunstgrupper udstillet i dette hus om sommeren.  Hvis 
kommunen vedligeholdt det og opvarmede om vinteren, så det ikke forfaldt ville det være et fint 
Galleri med en lille cafe i haven. Posthuset kunne være muligheder for åbne atelier med kurser for 
børn og voksne i sommerferien, fint beliggende i kulturhavnens baghave og et kunstnerisk tilbud til 
turisterne.

P-Pladser
PÅ byrundturen i Gilleleje hørte vi at man planlagde at lave et 5 ben til rundkørslen ved stationen. 
Estimeret ville det koste omkring 30 millioner. Indløsning af lån i flygtningeboliger, nedrivning af 
disse, opkøb af 2 huse samt de øvrige anlægsomkostninger. Dette har også kunnet læses i 
ugeposten.
Efterfølgende er der lavet undersøgelse af P pladser . Konklusion Der mangler ikke p pladser. Jeg 
tænker på datoen for disse undersøgelser. 
Gilleleje mangler ikke parkeringspladser i januar eller september. Men vi har en turistsæson, hvor 
der mangler mange pladser. Specielt i juli hvor bakkefest og musikfestival samt kunstmarked 
indtager pladsen omkring Gillelejehallen.  I den periode er der meget behov for p.pladser til alle de 
mennesker som besøger disse events, men byens største P- plads er optaget af aktiviteterne.

Anlæg af nye P.Pladser
Området omkring stationen, der også huser turistburo  og måske en lille hyggelig ventehave for de 
rejsende. Pladsen kunne med få midler omdannes til P-Pladser. Lad os ikke få et LIdl eller anden 
kæmpe supermarked på denne grund. men en parkeringsplads med små oaser af grønne træer og 
blomstrende buske imellem. 
Fra Kystvejen kunne der laves svingbaner til og fra pladsen udenom rundkørslen for ikke at belaste 
denne yderligere. Der er nu græsrabatter og en enkelt statue.
Grus P- pladsen på Kastaniealle kunne asfalteres og måske forlænges frem til Gasværksgrunden, 
som tidligere har været omtalt som p plads.
PÅ denne måde havde man både p pladser i nærheden af byen til spids-belastningsperioden og et 
pænt anlæg den øvrige del af året.
For de dårligt gående er der bus fra stationen med 3 stoppesteder i byen.

At køre langs kysten
For at binde kysten i kommunen kunne man oprette en busforbindelse langs kysten. Fra 
Villingebæk til Tisvilde.

Jeg står meget gerne til rådighed for yderliger tanker . 

p) Annelise Lemche



q.) Kurt Plambech

Hermed mine bemærkninger til det fremlagte forslag til turismestrategi 2016 – 2020.

Retningen og fokusområderne i oplæget er interessante. At kyst og natur også i fremtiden vil være vores 
stærkeste kort, er der ingen tvivl om, især med de meget store sommerhusområder langs kysten. Så 
overordnet set peger oplæget på relevante områder. Dog savner jeg et par afsnit om attraktioner og ”Aktiv 
ferie. 

Med hensyn til attraktioner savner jeg afsnit om, hvad strategien kan bidrage med for at styrke lokale museer
f.eks. Munkeruphus og andre, Nakkehoved fyr, både det ”nye og det gamle, ” Fabers grav, Helene kilden og 
så videre, måske gennem organiseret inddragelse af lokale foreninger og ildsjæle. 

Med hensyn til aktiv ferie er tendensen en stigende efterspørgsel og Gribskov har store muligheder for ture i 
naturen både på cykel, gåben og til hest. Men området sport skal også dyrkes. I kommunen findes et antal 
sportsklubber og anlæg. Blandt andet har kommunen et antal attraktive golfklubber, hvor aktiv ferie og 
naturoplevelser kan kombineres. Tænker man i kystnær oplevelse er Passebækgård Golfklub kun få km væk
fra Gilleleje by og kysten. På en klar dag kan man se Kullen fra et af hullerne.

Det som Gribskov også mangler, hvis man tænker turistaktivitet ud over sommermånederne er indendørs 
aktiviteter så som svømmehaller og sportshaller.

Helt generel mangler der offentlige transportmuligheder for feriegæster langs vores kystlinje (Strandvejene). 
For at komme fra øst til vest og omvendt langs kysten, kræver det at man har bil. På nogle strækninger kan 
man cykle i sikkerhed også sammen med mindre børn, men der er strækninger, hvor det ikke kan tilrådes. 
Jeg læser at kommunen er i gang med et projekt til opgradering af kommunens stier, og det hilses dette 
velkommen.

Jeg ser frem til resultaterne af det videre strategiarbejde.

Med venlig hilsen
Kurt Plambech



r.) Jette Haugaard og Rigmor Westh Baagøe











s.) Mana Torne

Gilleleje, 10. marts 2016

Turisme i Gilleleje anno 2016 – 2020

Gribskov Byråd og forvaltning beder os borgere have en mening om den fremtidige turisme- 
indsats. Jeg deltog i november 2015 i kommunens dialogmøde om turisme ude i Nordic Park. Jeg 
håbede på noget nyt, men det meste var, som om jeg havde været der mange gange før, samme 
tomme floskler og et kvarter til input fra deltagerne, manglende entusiasme - men nogle dejlige 
nordsjællandske specialiteter til at formilde ganerne.

Og dog, aftenens ubetinget bedste oplevelse var en sød og engageret rådgivningschef fra Dansk 
Bygningsarv. Det virkede som om hun virkelig var gået til den bestilte opgave med ildhu, og man 
fornemmede, at hun havde opdaget Gillelejes sjæl. Hun udtalte tydeligt: Pas på Gilleleje, ødelæg 
den ikke, bevar særpræget, udvikl byen og havnen med stor nænsomhed og omtanke, pas på 
kystområderne og de nærliggende naturområder, det er disse ting, som gør Gilleleje til noget 
særligt, en kystby som er kendt langt ud over kommunegrænsen. Meget af det hun sagde, kan 
man læse i den fine ”Potentialeplan for Gilleleje”, som jeg håber rigtig mange borgere har haft 
mulighed for at studere.

Og hvilke initiativer vil jeg så umiddelbart foreslå, at byrådet i samarbejde med det lokale 
erhvervsliv, museumsfolk og aktive ildsjæle, hurtigt skal tage fat på i Gilleleje for at gøre byen mere
attraktiv for alle:

Gør indkørselsvejene til byen smukke og indbydende. Byd turister og andre velkommen, gerne på 
flere sprog og husk også at sige på gensyn, når man kører ud af byen. Skibsmasterne med banner
kan jo placeres flere steder.

Gør den fine gamle stationsbygning til et moderne, spændende velkomstcenter, med et dygtigt 
personale, som virkeligt kan informere brugerne, om alt hvad der hænder i byen og omegnen, 
hvilke ture man kan gå/cykle/sejle etc. Sørge for guidede ture i byen og i omegnen. Mange 
mennesker foretrækker fortsat at tale med en kyndig person, fremfor selv at skulle søge 
informationer på nettet eller på digitale turiststandere. Velkomstcentret skal have udvidede 
åbningstider i sommersæsonen, men også have åbent i ydersæsonen.
Opsæt nogle flotte inspirerende informationsstandere ved strategiske steder.

Gode overnatningssteder er nødvendige, hvis man ønsker at være en turistby og gerne vil udvide 
sæsonen. Gilleleje har hoteller og ”Bed and breakfast” steder, men mangler i den grad et moderne 
vandrehjem. Muligheden for at lægge det med Nordsjællands flotteste udsigt er tilstede, det er kun 
politikernes vilje, det kommer an på. Pyramiden/det gamle aldershjem kan blive til et unikt 
vandrehjem, en attraktion som igen vil kunne bringe byen på både lands- og verdenskort og vil 
kunne skaffe besøgende til Gilleleje året rundt.

Gillelejes alt dominerende fokuspunkt er havnen, kan den gøres mere spændende for turister, 
uden at blive ødelagt? Ja, det tror jeg:
Turbåde – se Norkysten fra havsiden – sejlture til Sverige – sejlture til København - lystfiskerture til
havs.
Store, flotte informationstavler på flere sprog – hvilke fisk fanger man ved Gilleleje, et smukt 
udformet basinområde, hvor børn og voksne under kyndig vejledning kan lære om - og røre ved 
fiskene
Korte, intensive sejlerkurser for turister og sommerhusboere, udlejning af kajakker og robåde.
En stor, spændende naturlegeplads, måske med havnen som tema – gerne i samarbejde  med 
naturstyrelsen. 
Svømmeundervisning, vi er jo ved havet og det skal man lære at frygte.



Byens offentlige kyststrækning er lang og kan nænsomt udvikles til et attraktivt vandreturs- (også 
for handicappede) og motionsområde. På udvalgte steder kan der udvikles pæne små områder 
med motionsredskaber og bænke.
Gilleleje har to flotte kyststier, Gilbjergstien og Fyrstien. De bruges flittigt af cyklende, gående og 
løbende. Stierne bør renoveres, Bænke ligeså og flere pæne skraldespande opsættes, så også 
hundeposer kan skaffes af vejen. Og vigtigst af alt, genskab den tidligere fredede højde på hække 
og  plankeværk( vist nok max. 120 cm), også træer bør beskæres, så de der færdes på stierne, får 
mulighed for at nyde udsigten.

Sørg for gode adgangsforhold (gerne handicapvenlige) til stranden fra de offentlige grunde.

Museet som p.t. har trange kår bør bringes i fokus. Planerene for museums ”stien” fra Hovedgaden
ned over skrænten til Østergade lyder spændende. Hvilket fantastisk miljø der kan skabes her. Og 
der er masser at at fortælle: fiskerbyens start, fiskeriet gennem årene, landliggerne kommer til 
byen, kunstnere med tilknytning til byen, Gillelejes udvikling i det tyvende århundrede, byen under 
2. Verdenskrig, områdets arkæologi etc. Der er historier nok til at gøre museet så spændende, så
man hvert år må en tur derhen. 

Lad naturlige ting ske i bymidten - på torvet. Lav konceptet om for torvedagene, de faste 
erhvervsdrivende skal blive i deres butikker og lade folk udefra købe stande til en billig pris. For 
eksempel de mage producenter fra ”smag på Nordsjælland” og forskellige kunsthåndværkere. Det 
vil skabe et meget mere dynamisk og spændende marked. 
Lav torvedans en eller to gange om ugen med skiftende musik - jazz, latinamerikanske rytmer, 
almindelig dansemusik, folkedans m.m. Mon ikke det kunne skabe stemning og sætte salget af 
drikkevarer og andet i vejret.

Hold by og strand ren, dvs. ansæt det personale der skal til for at fjerne skral hver dag i hele 
sommerperioden. Opsæt evt. flere ensartede, pæne affaldsstativer og gør opmærksom på dem på 
en venlig måde.

Hvis Gilleleje virkelig skal blive Byen på toppen – Portalen for den danske Riviera, så kræver det 
en stor og koordineret indsats og viljen til at putte penge i de langtidsholdbare projekter. Gilleleje 
har sjældent varmegrader som i syden, havvandet er ofte det kolde gys og regnvejrsdage er ikke 
ualmindelige i sommerperioden. Med andre ord, vi må anstrenge os ekstra, hvis vi gerne vil have 
turister i byen og gerne vil have dem til at blive længere, så de når at opdage byens sjæl og mange
oplevelsesmuligheder. Måske er der tilstrækkeligt turister i højsæsonen, så i virkeligheden er det 
foråret, efteråret og vinteren, som skal gøres mere attraktive. Sandslotte og vilde festivaller 
tiltrækker ikke nødvendigvis et købedygtigt publikum, men en autentisk by og en unik natur er et 
sikkert trækplaster, især hvis det hele vedligeholdes og udvikles med finfølelse. 
Det skulle jo gerne blive til et ”På gensyn –  Auf wiedersehen – Au Revoir – Welcome back”

Med venlig hilsen

Mana Torne



t.) Bent Mathiesen

Indsigelse:

Hermed en formel indsigelse mod New Nordic Coast- projektet

a. projektet skal skrinlægges og der skal startes et nyt projekt der først og fremmest tager højde for 
den særlige turisme og de særlige inden- og udenlandske turister som kommer til Gilleleje.

b. projektet skal have et dansk navn der mere klart beskriver hvad projektet indebærer.
(kysten er jo ikke ny og Nordic er et samlenavn for Skandinavien)

med venlig hilsen

Bent Mathiesen
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