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Turismens økonomiske betydning

□ Turisme er central for Gribskov Kommune økonomi. Turisme 
udgør ca. 8 % af kommunens samlede økonomi og overgås i 
den sammenhæng nationalt kun af Fanø Kommune (Visit 
Denmark)

□ Gribskov Kommune har en turisme-omsætning på godt 1.4 
mia. kroner årligt (Visit Denmark)

□ Ca. 45 % af den samlede turisme-omsætning havner uden 
for de primære turisme-erhverv – særligt i detailhandlen 
som har ca. 30 % af den samlede turisme-omsætning (Dansk 
Erhverv)



 

Forslag til slogan: Gribskov Kommune 
– tradition for lidt mere



 

Forslag til vision

Gribskov Kommune vil være en førende natur- og kystturisme-
kommune i Danmark. 

Gribskov Kommune er kendt internationalt for stedbundne 
oplevelser og attraktioner af høj kvalitet – hele året. Som portal for 
Den danske Riviera er samspillet mellem natur, kyst og levende 
byer det som tiltrækker flere turister med et øget turisme-forbrug. 
Her er værtsskab i første klasse og forpligtende samarbejde 
mellem relevante aktører og Gribskov Kommune til glæde for 
borgere, fritidsborgere og besøgende.



 

Forslag til temaer 

□ Natur- og Kystturisme

□ Fødevarer og 
landboturisme

□ Attraktioner og 
overnatninger

□ Værtsskab og service

□ Events og byliv



 

Natur- og kystturisme 
Gribskov Kommunes natur og kyst er et stort aktiv der rummer 
mange værdier og muligheder for aktivt friluftsliv. Fokus er på at 
sikre og udvikle kysten og øge brugen af naturens muligheder.

Eksempler på igangværende indsatser:

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Maritim turisme

Parforcejagt 

Fishing Zealand 

Zonering af strande  



 

Fødevarer og landboturisme
Omfatter lokalt producerede og forarbejde råvarer indenfor landbrug 
og fiskeri samt genanvendelse af landbrugsbygninger til fx 
overnatning og aktiviteter. Fokus er på at skabe forpligtende 
samarbejder og forretningsmodeller for oplevelser og 
turismeprodukter.

Eksempler på igangværende indsatser:

Høstfestival på Esrum Kloster

Gastronomisk kort over Gribskov med lokale fødevarer-producenter

Forslag til indsatser:

Workshop med landbo-turisme aktører om produktudvikling og sikring 
af rammebetingelser. Udføres i samarbejde med fx GE, NOLA, og VN.

Understøtte ride-turisme

Esrum Kloster som regionalt madhus for lokale fødevarer med salg og 
formidling hele året.

Jomfruhummer-festival 



 

Attraktioner og overnatninger
Fokus er på at skabe markante turistattraktioner og et bredere udbud 
af overnatningsmuligheder. Attraktionerne skal være til gavn for både 
borgere og turister samt sikre oplevelser året rundt.

Eksempler på igangværende indsatser:

New Nordic Coast

Gilleleje ´43 og museumsstrøg

Workshop med sommerhusejere og udlejningsfirmaer for at øge brug 
og udlejning af sommerhuse

Kulturhavn Gilleleje etape 2

Forslag til indsatser: 

Etablering af sejlrute Gilleleje -Kullen

 



 

Værtsskab og service
Det gode værtskab handler om service, mersalg og det personlige engagerede 
møde med turisterne. For at tiltrække flere turister og skabe en større 
omsætning er fokus på at styrke det gode værtsskab og serviceniveau 
Eksempler på igangværende indsatser:

Mystery Shopping, Visit Nordsjælland, Gilleleje - Danmarks bedste 
værtsby 2015

Lokale guider der kan bookes via Visit Nordsjælland i samarbejde med 
Museum Nordsjælland

Forslag til indsatser:   

Workshop for detailhandlen med fokus på værtsskab der skaber 
mersalg og øget omsætning

Understøtte borgernes initiativer og sikre udvikling af 
forretningskoncepter i relation til turisme-erhverv

Virksomhedsbesøg for turister



 

Events og byliv
Fokus er på at skabe unikke oplevelser der tiltrækker besøgende hele 
året. Tilgængelighed og samspillet mellem events og byliv ses som en 
styrke for at skabe attraktive miljøer og tiltrække turister. 

Eksempler på igangværende indsatser:

Arbejde for at styrke Gillelejes rolle som hovedportal for Den Danske Riviera

Arbejde for at styrke Tisvildelejes rolle som Den klassiske Badeby

Udvikle en årlig sportsfestival på tværs af sportsgrene

Helhedsplan for Græsted Stationsområde og Eventplads

Forslag til indsatser:   

Etablere et koordineret eventsårshjul for Gribskov kommune der brander 
attraktive events

Græsted Eventplads: større events fx skue for fødevarer, husdyr og 
håndværk
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