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Samlet liste med bemærkninger til Turismestrategi for Gribskov 
Kommunes
Erhvervs- og turismeudvalget den 11.04.2016.

Fremlæggelsesperiode fra den 12.2.2016 til den 11.3.2016

Der er modtaget 20 bemærkninger fra:

a.) Linda Bruhn Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov

b.) Lillian Kops

c.) Karl A.D. Söderlind

d.) Smag på Nordsjælland v. Torben Bo Christensen

e.) Lars Corfitzen

f.) Peter Bindesbøll
g.) Esrum Kloster v. Arne Kvist Rønnest

h.) Erhverv Gribskov v. Hans Jørgen Albertsen og Stanna Lund Øland
i.) Visit Nordsjælland v. Annette Sørensen

j.) Gunnar Svendsen og Bente Johansen
k.) Annelise Torne Zinck, Pyramidegruppen

l.) Mette Zwergius
m.) Jens Erik Larsen, Cykelsafari

n.) Helle Bach Munk
o.) Mogens Stendrup

p) Annelise Lemche
q.) Kurt Plambech

r.) Jette Haugaard og Rigmor Westh Baagøe
s.) Mana Torne

t.) Bent Mathiesen
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Bemærkninger og forslag fordeler sig på følgende temaer:
- Generelle kommentarer: anerkendelse af at kommunen udarbejder en turisme-strategi og forslag 
om at udarbejde handleplaner for indsatserne i strategien.

- Vision og overordnede turistpolitiske overvejelser: forslag om yderligere udfoldelse af, hvad der 
er unikt ved Gribskov Kommune. Ønske om en ambitiøs og retningsgivende vision samt tydeligere 
beskrivelse af kommunens turisme-indsats i en regional og national kontekst.
- Kompetencefordeling: forslag om at præcisere ansvars- og kompetencefordelingen mellem 
kommune og samarbejdspartnere i relation til turisme-indsatsen.
- Udvikling af Gilleleje: ønske om fokus på udvikling af maritim erhverv og aktiviteter, forslag om 
forskønnelse af tilkørselsveje og bymiljøet, forslag om yderligere aktiviteter for turister og borgere i
Gilleleje Havn samt ønske om realisering af Museumsstrøg i Gilleleje. 

Temaer:
-Natur- og Kystturisme: anerkendelse af natur og kyst som en særlig værdi i Gribskov Kommune 
med fokus på beskyttelse og benyttelse. Forslag om at indarbejde indsats omkring aktivt friluftsliv 
med oplevelsesruter som fx Pilgrimsruten Tisvildevejen samt ønske om at styrke Gribskov 
Kommunes fokus på vandre, cykel- og rideturisme.
- Attraktioner og overnatninger: anerkendelse af  at udvikle attraktioner og oplevelsestilbud med 
udgangspunkt i lokale, stedbundne værdier og fortællinger. Forslag om ny attraktion med 
international tiltrækning ( Gilleleje 43). Forslag om at koble overnatninger og oplevelser som et 
varemærke for Gribskov Kommune. Øge og styrke overnatningsfaciliteter fra hotel til vandrehjem 
og B&B. 
-Værtsskab og service: forslag om udvikling af værtsskabspakker for detailhandel, ønske om fokus 
på at værtskab får bredere forankring i forhold til mødet med turister hos borgere, attraktioner mv.
- Events og byliv: Opbakning til fortsat eventudvikling og fokus på aktiviteter hele året. Forslag om 
inddragelse af fritidsborgerne i eventudvikling.
- Fødevarer og landboturisme: anerkendelse af temaet som væsentlig indsats, forslag om at 
indarbejde Smag på Nordsjællands nyligt vedtagne strategi som et strategisk bidrag til kommunens 
arbejde med temaet



3

Indsender Bemærkninger

a). Danmarks 
Naturfredningsforening, Gribskov 
v/ Linda Bruhn Jørgensen

Kyst og natur
• Anerkender at kyst og natur er de stærkeste turisme-

kort i Gribskov kommune
• Anerkender at strategien lægger op til samarbejde når 

der skal iværksættes tiltag
• DN, Gribskov deltager gerne i samarbejde om temaet 

kyst og naturturisme så der bliver fokus på 
naturbeskyttelse og naturbenyttelse til gavn for 
naturen i Gribskov Kommune

b). Lillian Kops Legeplads i Gilleleje
• Forslag til etablering af offentlig legeplads i Gilleleje 

bymidte til gavn for borgere og turister

c). Karl A. D. Söderlind Økoturisme
• Forslag om at Gribskov Kommune fokuserer og 

brander sig på Økoturisme forstået som turisme, der 
ikke påvirker natur og kultur negativt

d). Smag på Nordsjælland v/ 
Torben Bo Christensen

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

e). Lars Corfitzen Små indspark
• Forslag om, at der rettes opmærksomhed på 

Bakkeselskabets unikke indsats med opkøb af grunde 
til offentlig brug. Øvrige kommentarer går på 
sproglige formuleringer og korrektur

f). Peter Bindesbøl Opbakning til strategien og tilbud om hjælp til realisering af 
projekter

g). Esrum Kloster v/Arne Kvist 
Rønnest

Vision, prilgrimsvandring, stærke fortællinger, Esrum 
Klosterby og årlige statusopgørelser
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Generelt
• Positivt og berettiget med en turisme-strategi der vil 

bidrage gunstigt til udvikling af kommunen
• De 5 temaer vil både bidrage til en positiv 

turismeudvikling samt øge kommunens 
attraktionsværdi i forhold til bosætning

• Esrum Kloster er klar til at løfte opgaven som 
hovedportal for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

• Påskønner opbakning til Høstfestivalen ved Esrum 
Kloster og indsatsen om Esrum Kloster som regionalt 
madhus

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.

Esrum Klosterby
• Forslag 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

Statusopgørelse
• Forslag om, at strategien skal være konkret og følges 

af korte årlige statusopgørelser over fremdrift af 
projekter og indsatser

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

Vision, temaer og kompetencefordeling
Generelt

• Initiativet med udarbejdelse af turisme-strategi er 
yderst positivt

• Strategien opleves som hensigtserklæringer og 
mangler angivelse af resultater og effekt
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• Turisme er et erhverv, som alle andre erhverv
• Strategien rummer overtal af kulturtiltag og mangler 

blik på infrastruktur, lokale fødevareproducenter, 
udvikling af detailhandel m.v.

Vision
• Erhverv Gribskov anerkender visionens 

helhedstænkning og betydning for både erhverv, 
borgere, fritidsborgere og turister men efterlyser, at 
helhedstænkningen også opleves, når man er i kontakt 
med kommunen

• Strategien mangler at vise førerskab og prioritering i 
forhold til at løfte en fælles vision

• Der skal satses stort på eet sted – én attraktion frem 
for mange små dryp

• Vigtigt at værne om naturen – dog vigtigt fortsat at 
kunne drive forretning på og ved kysten

• Ønske om præcisering af værtsskab
• Er ”lidt mere....” visionært  og ambitiøst nok?
• Er Gribskov Kommunes vision for turismeudviklingen

visionær nok?

Temaer
• Temaerne er relevante 
• Temaerne ”Fødevarer og landboturisme” og 

”Attraktioner og overnatninger” kunne fortjene at 
opdeles i selvstændige temaer

• Indsatser under temaerne skal være målbare og 
veldefinerede med angivelse af resultater og effekt og 
ikke kun være hensigtserklæringer

• Forslag om at erhvervsvinklen bliver tydeliggjort i 
langt højere grad  i strategien. 

• Forslag om at sikre digital dækning, da det har stor 
betydning for turismeerhvervet

Ansvars- og kompetencefordeling
• Forslag om ansvars- og kompetencefordeling mellem 

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

i). Visit Nordsjælland v/ Annette 
Sørensen

Turismens betydning for Gribskov Kommune, basisprodukt 
og tilgængelighed, forord, vision, temaer og arbejdet med 
strategien
Generelt

• Anerkendelse af, at Gribskov Kommune udarbejder 
strategi for kommunens turismeprioriteringer, med 
fokus på kommunens turismepotentialer 
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• Koblet med Visit Nordsjællands strategi ”Sammen 
kan vi mere” styrkes kommunens turismeudvikling og
det tværkommunale samarbejde

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
• 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.

Vision
• Forslag om, at visionen skal være målbar. Dette kan 

gøres via fx kenddskabsgrad og NPS'er
• Visit Nordsjælland betoner, at vægtningen mellem 

benyttelse og beskyttelse af natur og kyst er vigtig og 
en del af basisproduktet omkring adgangsforhold, 
vedligehold, renholdelse mv.

Temaer
• Forslag om, at ”Den klassiske badeby Tisvildeleje” 

tilføjes i beskrivelsen af de 5 temaer
• Forslag om ændret rækkefølge på temaer til:

1. Natur og Kystturisme
2. Attraktioner og overnatninger
3. Værtsskab og service
4. Events og byliv
5. Fødevarer og landboturisme

Natur og Kystturisme
• Forslag om, at Vækstforumsprojektet ”Kyst, natur og 

by – turismeudvikling i Nordsjælland 2015-2017” 
også nævnes som indsats under temaet Natur- og 
kystturisme

Fødevarer og landboturisme
• I indsatsen om udarbejdelse af et gastronomisk kort 

bør det ske i samarbejde med Halsnæs og Fredensborg
for at få tilstrækkelig volumen 

• Workshop med landboturisme aktører foreslås 
tilføjelse om synliggørelse
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• Foreslås, at rideturisme tilføjes landboturisme på 
tværs af kommunen med flere B&B og Airbnb.

Attraktioner og overnatninger
• New Nordic Coast tilføjelses nye 

overnatningsmuligheder som kombinerer benyttelse 
og beskyttelse

• Gilleleje oktober 43 foreslås at museet kobles på en 
overordnet historie om flugt. 

• Kulturhavn Gilleleje ønskes ”turistinformation” 
tilføjet

• Sejlrute fra Gilleleje til Kullen ønskes tilføjet: ”samt 
andre muligheder for sejlads langs den 
nordsjællandske lyst med bl.a. kystfiskeri fra turbåde 
mv.”

Værtsskab og service
• Under indsatsen med at afholde workshop for 

detailhandlen foreslås en udvidelse af indsatsen med 
flere aktiviteter og flere målgrupper

Events og byliv
• Forslag om samarbejde med fritidsborgerne om 

udvikling og afvikling af events 

Arbejde med strategien
• Påpeger Visit Nordsjælland, at arbejdet med at 

regulere turismens rammevilkår er et nationalt 
anliggende, som varetages af turismeerhvervsts 
brancheorganisationer og vedtages i Folketinget 

j). Gunnar Svendsen og Bente 
Johansen

Stellpladser til autocampere
• Foreslår oprettelse af Stellpladser til autocampere. 

Pladserne rummer mulighed for at tømme- og påfylde 
vand eller ingen faciliteter. - den store p-plads i 
Tisvildeleje, - p-pladsen i Helsinge Bymidte og 
havnen i Gilleleje

• Skønner at pladserne kræver begrænset investering da 
de i forvejen er nær kloakering og vand

k). Pyramidegruppen v/
 Annelise Torne Zick

Gilleleje og Gilleleje Havn
Forslag vedr. Gilleleje

• Anerkender fokus på Gilleleje som hovedturistcenter 
samt promovering af Gilleleje med udgangspunkt i de 
stedbundne værdier (havnen, strandene, det gamle 
fiskerleje, kyststier m.v.)

• Højne det fysiske og visuelle indtryk af indkørslen i 
Gilleleje med beplantning og skiltning på flere sprog 
med velkommen og tak for besøget

• Turistbureauet skal fremadrettet være i 
stationsbygningen og holde åbent hele året
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• Gennemfør museumsstrøg i den gamle bydel, skab 
rum til den nuværende museumssamling samt ny 
attraktion om Gilleleje 43. Skiltning tilpasses det 
maritime miljø

• Vesterbrogade 54-56 skal bevares og anvendes til 
borger- og turisme formål som fx et vandrehjem.

• Adgang til strande fra offentligt areal på Nordre 
Strandvej foreslås forbedret og gøres børne- og 
handicapvenligt

• Gilleleje Torv og Hotel Strand bør saneres og 
forskønnes

• Fremme sund livsstil ved at bruge naturen aktivt og 
understøtte salg af lokale fødevarer

Forslag vedr. Gilleleje Havn
• Gilleleje Havn udvikles med omtanke. Nybyggeri skal

sikre havnemiljøet
• Erhvervsudvikling i Gilleleje skal vedligeholde og 

udvikle havnens eksisterende værdier. Der er grobund 
for maritimt erhverv

• Sikring af kysten kan være med til at sikre nye 
maritime aktiviteter

 

l). Mette Zwergius Gilleleje og Gilleleje Havn
Forslag vedr. Gilleleje Havn

• Lang bænk på det grønne område bag havnens nye 
toiletbygning

• New Nordic Coast er et godt projekt. Husk at tænke 
vand-aktiviteter ind så det bliver et aktivt brug af 
stedet 

• Beklæd østmolen med træ så den også kan bruges 
rekreativt

• Overdækkede borde og bænke til lystsejlerere
• Faciliteter som udslagsvask samt sted at deponere 

fiskeaffald til lystfiskere på Vestmolen

Forslag vedr. Gilleleje
• Stort kort over Gilleleje flere steder i byen
• Genoptryk historien på kyststierne (tidligere projekt 

med Billedskolen)– særlig så der kan findes ved til 
Kysthusene

• Lav en hundestrand med et afgrænset område til 
hunde

m). Cykelsafari v/ Jens Erik 
Larsen

Cykelturisme
• Forslag om Gribskov Kommune som landets førende 
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cykelturisme kommune
• Etablering af cykeludlejning på togstationer i 

samarbejde med Lokalbanen
• Ombygning af stationsområdet i Helsinge med bedre 

adgang og informationstavle
• Optimering af Græsted og Gilleleje med cykelturisme 

faciliteter
• Nordkyststien R47 gøres til national eller international

cykelrute 
• Etablering af Nationalpark cykelrute og Parforcejagt 

cykelrute
• Etablering af pendlercykelrute mellem Helsinge og 

Hillerød
• Udarbejd cykelkort, infotavler, guidede ture og 

smartbox

n). Helle Bach Munk Lokale værdier og værtsskab
• Forslag om at nye initiativer laves i naturmaterialer 

fordi naturen her er noget særligt
• Etablering af udendørs skøjtebane
• Etablering af små markeder, loppemarkeder og 

udendørs voksenlegepladser
• Etablering af vandre-, ride- og mountainbikestier
• Værtsskab og service er ikke kun kommunens opgave 

men et fælles ansvar for borgere i Gribskov Kommune
– nogle butikker er gode til at være imødekomme men
mange folk har svært ved at hilse fx 

o). Mogens Stendrup 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.

• Potentiale for udbytte ved at erhvervspartnere i støtter 
strategiens indsatsområder 

p). Annelise Lemche Parkering, transport og bymiljø 
• Gribskov Kommune bør vedligeholde Det gamle 

Posthus i Gilleleje hvor flere kunstnere udstiller om 
sommeren

• Gilleleje mangler p-pladser i turistsæsonen særligt i 
juli måned. 

• Forslag om anlæg af nye p-pladser omkring Gilleleje 
Station med svingbane fra Kystvejen, asfaltering af p-
pladsen på Kastanie Alle

• Forbind kysten øst-vest med en busforbindelse langs 
kysten
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q). Kurt Plambech Attraktioner, aktiv ferie og transport
• Forslag om at temaet om attraktioner bidrager til at 

styrke lokale museer og steder som fx Nakkehoved 
Fyr, Munkeruphus, Fabers Grav, Helene Kilden 

• Efterspørgsel på aktiv ferie er stigende og Gribskov 
Kommune bør have fokus på vandring, cykling og 
ridestier

• Forslag om at nævne kommunens mange 
sportsklubber, golfbaner og anlæg

• Gribskov Kommune mangler svømmehaller og 
sportshaller

• Forslag om at styrke den offentlige transport for 
turister langs kystlinjen – særlig øst -vest i kommunen

r). Jette Haugaard og Rigmor 
Westh Baagøe

Vision, værdigrundlag for vision, turistpolitiske overvejelser, 
temaer, oplevelsesruter

• Forslag til turisme-strategi mangler retning og er ikke 
i overensstemmelse med kommunens mål i strategier 
som fx Udviklingsstrategi, Bæredygtighedsstrategien 
og Tænketank Vækst

Vision
• Visionen mangler retning og har flere pseudobegreber 

som fx Den danske Riviera  
• Strategien bør fokuserer mere på de ikke-

kommercielle værdier som et turisme-potentiale 
• Naturen skal løftes op på et mere ambitiøst plan

Værdigrundlag for vision
• Forslag om tilføjelse af formuleringer om 

sammenhæng mellem og tydelighed i oplevelser for 
turisterne samt formulering om fokus på sanselighed 
og styrket ejerskab blandt aktører 

Turistpolitiske overvejelser
• Disse bør være mere ambitiøse og rumme et mål og en

konkret handleplan 
• Forslag om at de turistpolitiske overvejelser bør 

fokuserer på at benytte ekspertviden med henblik på at
koordinere og samle turisme-indsatsen i samarbejde 
med lokale aktører

Temaer
Natur og kystturisme

• Naturen inde i land rummer en betydelig kapital og 
kan udfoldes gennem bl.a. vandre, cykel- og rideruter.
Forslag om at koordinere disse initiativer under 



11

begrebet ”Oplevelsesruter”
• Oplevelsesruter er geografiske forbindelser i 

landskabet, hvor kommune, aktører og virksomheder 
samarbejder om oplevelser af høj kvalitet som fx 
Pilgrimsruten Tisvildevejen 

Fødevarer og landboturisme
• Forslag om udvikling af koncept ”Oplevelsesruter” 

med fokus på produktudvikling, ensrettet 
markedsføring af lokale produkter, 
produktionsstederne, og menneskene bag

Attraktioner og overnatninger
• Forslag om at koble overnatninger og oplevelser som 

et varemærke for Gribskov Kommune
Værtsskab og service

• Forslag er skabe rammer for forpligtende aftaler 
mellem parter der brænder for turisme-udvikling

• Forslag om at ansætte person i Gribskov 
Erhvervscenter til at varetage turisme og være det 
koordinerende led som kan optimere og definere 
værtsskaber på oplevelsesruter

Events og byliv
• Forslag om at ansætte projektleder i fx Gribskov 

Erhvervscenter som arbejder med at sikre varierede 
oplevelser hele året og fungerer som 
kommunikationsled mellem virksomheder og lokale 
aktører

s). Mana Torne Gilleleje og Gilleleje Havn
Forslag vedr. Gilleleje

• Forslag om at gøre indkørselsvejene til Gilleleje mere 
indbydende og byd velkommen fx med skilte på flere 
sprog 

• Gør den gamle stationsbygning til et moderne 
velkomstcenter, med et dygtigt personale, guidede 
ture og flotte informationsstandere strategiske steder

• Etabler et vandrehjem i Pyramiden 
• Gilbjergstien og Fyrstien bør renoveres og tilsynet 

med hækkene så de ikke overstiger 120 cm i højden 
bør opretholdes så udsigten kan nydes 

• Realiser Museumsstrøget med fortællingen om 
fiskeriet, 2. verdenskrig, arkæologi m.v.

• Arbejd på at forlænge sæsonen og gør en indsats for at
gøre Gilleleje til Portalen for den Danske Riviera 

Forslag vedr. Gilleleje Havn
• Etabler sejlture fra Gilleleje Havn på nordkysten, til 

Sverige og København.
• Lystfisketure fra Gilleleje Havn, informationstavler på
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flere sprog om fisk, bassin-område til krabber og fisk.
• Sejlerkurser, udlejning af kajak og robåde samt 

svømmeundervisning fra Gilleleje Havn
• Naturlegeplads på Gilleleje Havn 

t). Bent Mathiesen, Gilleleje New Nordic Coast, Gilleleje 
• Indsigelse mod New Nordic Coast projektet som 

ønskes skrinlagt og erstattet af et nyt projekt. 
Ligeledes kritik af navnet.


