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Afsnit i Turisme-strategi Bemærkninger Administrationens vurdering og 
anbefaling

1. Tema: Events og byliv Legeplads i Gilleleje
Forslag om etablering af offentlig legeplads i 
Gilleleje bymidte til gavn for borgere og turister.

Administrationen vurderer, at forslag 
• om etablering af offentlig legeplads i 

Gilleleje bymidte er relevant. Der eksisterer i 
dag ingen legeplads. Behovet har tidligere 
været fremført. 

Administrationen anbefaler, at forslaget indarbejdes i
Turisme-strategien under temaet ”Events og byliv”. 

2. Tema: Fødevarer og landboturisme Fødevarer og landboturisme 
• Smag på Nordsjælland støtter op om 

strategiens indsatsområde ”Fødevarer og 
landboturisme” og lægger op til samarbejde
om udvikling af  fødevarefyrtårne i 
Nordsjælland, herunder Esrum Kloster og 
Møllegård og madfortællingen 
”Høstfestivalen”

• Smag på Nordsjællands strategi for 2020 
”Lokale fødevarer, lokale jobs og 
madoplevelser i Nordsjælland” vedlægges 
høringssvaret

Administrationen vurderer, at 
• Smag på Nordsjællands strategi for 2020 

”Lokale fødevarer, lokale jobs og 
madoplevelser i Nordsjælland”er en relevant 
strategi for Gribskov Kommunes arbejde med
lokale fødevarer og landboturisme.

Administrationen anbefaler, at strategien indgår som 
et redskab og tilføjes i Turisme-strategien under 
temaet ”Fødevarer og landboturisme” under 
indledende bemærkninger.



3. Værdigrundlag for vision
5 centrale temaer

4. Tema: Natur og kystturisme

Vision
• Understregningen af ”stedbundne 

oplevelser og attraktioner” er central og bør
udfoldes yderligere, fordi det understreger 
ønsket om at fremme det unikke og skabe 
udvikling ud fra faktisk-eksisterende 
forhold.

• Forslag om, at kommunens stærke 
kulturelle fortællinger; redningen af de 
danske jøder oktober 43 samt den katolske 
kirkes storhed i Esrum i middelalderen skal
stå tydeligere i visionen og temaerne 

Pilgrimsvandring
• Forslag om, at (pilgrims)vandring indgår 

som indsats under natur- og kystturisme, og
at Gribskov Kommune arbejder på at opnå 
en særlig position som vandrekommune 
ved fx at opnå certificering som europæisk 
kvalitets-vandrerute med udgangspunkt i 
Esrum Kloster som vandrecentrum.

Vision
Administrationen vurderer, at forslaget om

• at udfolde stedbundne oplevelser samt 
indarbejde kommunens stærke fortællinger i 
visionen er relevant for præciseringen af 
turisme-strategiens vision og det unikke ved 
Gribskov Kommune

Administrationen anbefaler, at indarbejde 
præciseringerne i afsnittet Værdigrundlag for vision 
samt i beskrivelsen af 5 centrale temaer.

Pilgrimsvandring
Administrationen vurderer, at forslaget om

• at indarbejde (pilgrims)vandring under 
temaet ”Natur- og Kystturisme” er et 
relevant bidrag til aktiv brug af naturen der 
bygger videre på eksisterende indsatser som 
fx Pilgrimsruten Tisvildevejen. 
Administrationen vurderer, at Gribskov har 
potentiale som vandrekommune.

 
Administrationen anbefaler, at øge indsatsen for 
friluftsaktiviteter ved at styrke vandring gennem 
tilgængelighed til naturen i sti- og rutesystem for 
vandrere, cyklister og folk med handicap. 
Indskrives under temaet ”Natur- og Kystturisme” 



5.Tema: Attraktioner og overnatninger

6. Fem centrale temaer

Esrum Klosterby
• Forslag om at arbejde for at styrke Esrum 

klosterby som en attraktiv 
baglandsdestination for at kombinere natur-
kultur-friluftoplevelser i området ved 
Esrum-Gribskov-Esrum Sø

Handleplan og statusopgørelse
• Forslag om, at indsatser i strategien skal 

være konkrete og målbare samt følges op af
korte årlige statusopgørelser over fremdrift 
af projekter og indsatser

Esrum Klosterby
Administrationen vurderer, at forslaget om

• at arbejde for at styrke Esrum (kloster)by 
som en attraktiv baglandsdestination for at 
kombinere natur-kultur-friluftoplevelser i 
området ved Esrum-Gribskov-Esrum Sø er 
relevant for natur- og kulturturisme.

Administrationen anbefaler, at indarbejde forslaget 
under temaet ”Attraktioner og overnatninger”

Handleplan og statusopgørelse
Administrationen vurderer, at forslaget om

• at indsatser i strategien skal være konkrete 
og følges op af statusopgørelser over 
fremdrift af projekter og indsatser er relevant

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes 
handleplaner for Turisme-strategiens indsatsområder 
hvilket tilføjes under ”Fem centrale temaer”

7. Overordnede turistpolitiske overvejelser Generelt
• forslag om at styrke vægtningen af 

erhvervets betydning for turismen, 
herunder lokale fødevareproducenter, 
udvikling af detailhandel mv.

• forslag om tydeliggørelse af 
fritidsborgernes rolle i Gribskov Kommune
samt styrkelse af samarbejde med 
fritidsborgerne 

Generelt
Administrationen vurderer, 

• at forslaget om at  synliggøre erhvervets 
betydning er relevant

• at forslaget om at tydeliggøre fritidsborgenes 
rolle herunder samarbejdsmuligheder er 
relevant 

Administrationen anbefaler, at bemærkningerne 
tilføjes i afsnittet om ”Overordnede turistpolitiske 
overvejelser”

Ansvars- og kompetencefordeling



8. Samarbejde og organisering Ansvars- og kompetencefordeling
• Forslag om ansvars- og 

kompetencefordeling mellem de forskellige
parter Gribskov Kommune, Gribskov 
Erhvervscenter og Visit Nordsjælland i 
afsnittet ”Samarbejde og organisering”

Administrationen vurderer, at forslaget om 
• at ansvars- og kompetencefordeling mellem 

de forskellige parter Gribskov Kommune, 
Gribskov Erhvervscenter og Visit 
Nordsjælland er relevant.

Administrationen anbefaler, at  ansvars- og 
kompetencefordeling præciseres i turisme-strategien 
i afsnittet ”Samarbejde og organisering”

9. Overordnede turistpolitiske overvejelser

10. Tema: Natur- og Kystturisme

11. Overordnede turistpolitiske 

Turismens betydning for Gribskov
• Forslag om tilføjelse af afsnit/faktaboks om

turismens betydning for Gribskov 
Kommune og samspil med regionalt og 
nationalt niveau

• Vækstforumprojekterne: ”Kyst, natur og by 
– turismeudvikling i Nordsjælland 2015-
2017” og ”Maritim Turisme”bør nævnes

Basisprodukt og tilgængelighed

Turismens betydning for Gribskov
Administrationen vurderer, at forslaget om

• at tydeliggøre turismens betydning for 
Gribskov Kommune og samspil med 
regionalt og nationalt niveau er relevant. 

Administrationen anbefaler, at der tilføjes et afsnit/ 
faktaboks i afsnittet: Overordnede turistpolitiske 
overvejelser. Heri beskrives turismens betydning for 
Gribskov Kommune i en regional og national 
sammenhæng 

Administrationen vurderer, at
• forslaget om, at Vækstforumprojekterne: 

”Kyst, natur og by – turismeudvikling i 
Nordsjælland 2015-2017” og 
”MaritimTurisme”begge bør 
nævnesAdministrationen anbefaler, at de to 
projekter nævnes under indsatser under 
temaet ”Natur og Kystturisme”

Basisprodukt og tilgængelighed



overvejelser

12. Forord

13. 5 centrale temaer

14. Tema: Attraktioner og overnatninger

• Anerkendelse af, at der fokuseres på 
handicapvenlighed. Forslag om, at 
handicapvenlig adgang og tilgængelighed i 
byer, på landet og ved kysten indtænkes i 
basisproduktet.

Forord
• Forslag om, at ”badebyer” tilføjes i 

forordet.

Temaer
• Forslag om, at ”Den klassiske badeby 

Tisvildeleje” tilføjes i beskrivelsen af de 5 
temaer

Attraktioner og overnatninger
• Forslag om etablering af tidssvarende  

overnatningsmuligheder gerne i tilknytning
til stærke attraktioner – særligt i Gilleleje

• Forslag om Kulturhavn Gilleleje tilføjes 
”turistinformation” 

• Forslag om at sejlrute fra Gilleleje til 
Kullen tilføjes andre muligheder for sejlads
langs den nordsjællandske lyst med bl.a. 

Administrationen vurderer at det er relevant
• at handicapvenlig adgang / tilgængelighed i 

byer, på landet og ved kysten gøres til del af  
basisproduktet.

Administrationen anbefaler, at begrebet basisprodukt 
defineres, og at der tilføjes en sætning om 
tilgængelighed for alle i afsnittet om ”Overordnede 
turistpolitiske overvejelser”.

Forord
Administrationen vurdererer, at tilføjelse af badebyer
i forord er relevant og anbefaler, at det indskrives. 

Temaer – Overordnet beskrivelse af de 5 temaer.
Administrationen vurderer at 

• tilføjelsen ”Den klassiske badeby 
Tisvildeleje” er relevant i beskrivelsen af de 5
temaer. 

Administrationen anbefaler, at dette tilføjes i 
beskrivelsen af de 5 temaer.

Attraktioner og overnatninger
Administrationen vurderer at 

• det er relevant at styrke Gribskov Kommunes 
brand gennem stærke attraktioner og 
tidsvarende overnatningsmuligheder der 
særligt i udviklingen af Gilleleje. 

• at tilføje funktionen turistinformation under 
projekt Kulturhavn Gilleleje er relevant

• at arbejde for udvikling af sejlads langs 



15 Tema: Events og byliv

kystfiskeri fra turbåde mv.

Events og byliv
• Forslag om samarbejde med fritidsborgere 

om udvikling og afvikling af events 

kysten  med tilhørende aktiviteter som 
kystfiskeri er relevant.

Administrationen anbefaler at bemærkningerne 
indarbejdes under temaet: ”Attraktioner og 
overnatninger”.

Events og byliv
Administrationen vurderer, at forlag

• om samarbejde med fritidsborgerne om 
udvikling af events er relevant.

Administrationen anbefaler, at dette tilføjes som en 
indsats under ”Events og byliv”.

16. Tema: Events og byliv

17. Tema: Attraktioner og overnatninger

Udvikling af Gilleleje 
• Anerkender fokus på Gilleleje som 

hovedturistcenter samt promovering af 
Gilleleje med udgangspunkt i stedbundne 
værdier (havnen, strandene, det gamle 
fiskerleje, kyststier mv.)

• Højne det fysiske og visuelle indtryk af 
Gilleleje 

Udvikling af Gilleleje Havn

Udvikling af Gilleleje
Administrationen vurderer at forslag 

• til udvikling og promovering af Gilleleje som 
hovedturistcenter ved løft af basisproduktet 
herunder udvikling og styrkelse af det fysiske
og visuelle miljø er relevant

Administrationen anbefaler, at Gillelejes rolle som 
hovedturistcenter uddybes under ”Overordnede 
turist-politiske overvejelser” og tilføjes i under 
temaet ”Events og byliv” i sammenhæng med en 
eksisterende indsats om Gilleleje.

Udvikling af Gilleleje havn



• Forslag om at præcisere og tydeliggøre 
Gilleleje Havn som attraktion i respekt for 
det eksisterende miljø og erhversaktiviteter

 Administrationen vurderer at forslag 
• om udvikling af Gilleleje Havn med respekt 

for det autentiske havnemiljø og 
erhvervsaktiviteter er i tråd med at udvikle ud
fra stedbundne kvaliteter. 

Administrationen anbefaler at udvikling af havnen 
som attraktion tilføjes under temaet ”Attraktioner og 
overnatninger”.  

18. Tema: Natur og Kystturisme Cykelturisme
• Forslag om Gribskov Kommune som 

landets førende cykelturisme-kommune, 
herunder etablering af cykelruter og 
-faciliteter.

Cykelturisme-kommune
Administrationen vurderer at forslag 

• om at udvikle kommunen til en førende 
cykelturist-kommune har potentiale og er 
relevant.

Administrationen anbefaler at der i strategien tilføjes 
et indsatsmål under temaet ”Natur- og Kystturisme” 
for at styrke Gribskov Kommune som 
cykelkommune, herunder udvikle sti- og 
rutesystemer i tilknytning hertil. 

19. Overordnede turistpolitiske 
overvejelser

Turismens økonomiske betydning
• Gribskov Kommune bør have et mål om at 

turisme-omsætningen er på 2 mia. kr. i 
2020 hvilket vil betyde godt 600 nye jobs i 
kommunen, øget skattegrundlag, øget 
bosætning, forbrug, beskatning m.v.

Turismens økonomiske betydning
Administrationen vurderer at forslaget 

• om at Gribskov Kommune bør have et 
økonomisk mål for turisme-omsætningen er 
relevant. 

Administrationen anbefaler at det indskrives i 
afsnittet ”Overordnede turistpolitiske 
overvejelser”med reference til Visit Nordsjællands 
økonomiske mål.



20. Tema: Events- og byliv Aktiv ferie

• Forslag om at turister, borgere og 
fritidsborgere kan benytte kommunens 
mange sportshaller og idrætsanlæg

Aktiv ferie

Administrationen vurderer at forslag om 
• øgede tilbud og mulighed for brug af 

faciliteter er relevant og i overensstemmelse 
med bl.a. Kulturstrategien og 
Idrætspolitikken. 

Administrationen anbefaler at indsatsen for at øge 
turisternes tilgængelighed til eksisterende 
kommunale aktivitetstilbud og faciliteter indskrives i 
turismestrategien  i temaet ”Events- og byliv”.

21. Tema: Natur- og Kystturisme Oplevelsesruter

Forslag om at
• Se naturen som en værdi der kan udvikles 

gennem udvikling af konceptet 
”Oplevelsesruter” fortsået som geografiske 
forbindelser i landskabet, hvor kommune, 
aktører og virksomheder samarbejder om 
oplevelser af høj kvalitet

• Oplevelsesruter kan have fokus på 
vandring, ridning, fødevarer, cykling m.v. 
som fx Pilgrimsruten Tisvildevejen

Oplevelsesruter

Administrationen vurderer at forslaget om 
• at koordinere oplevelsestilbud i 

oplevelsesruter ( geografiske forbindelser i 
landskabet) med fokus på bl.a vandring, 
cykling og ridning er relevant og bør 
udvikles. Administrationen anbefaler at 
udvikling af oplevelsesruter som en indsats 
under temaet ”Natur- og Kystturisme”  


