
 Analyse af potentialet for udvikling og opstart af nye 

vækstområder og samarbejdsflader med udgangspunkt 

i landejendommene 

i Gribskov kommune 

1. del. 



Hvilke planer har Gribskov kommune for kommunens 

erhvervsliv?

I Gribskov kommune ønsker man en bæredygtig udvikling med et sundt, 

dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt 

og hvor det unikke potentiale for vækst og udvikling inden for turismen skal 

styrkes og udvikles. 

Intensionerne fra Planstrategi 2012



Baggrunden for analysen?

Landbrugserhvervet i Nordsjælland har oplevet, at værende totalt overset/negligeret 

som aktivt bidragende  til udviklingen  i kommuner og region – Potentialet har ikke 

været synligt!

•
• Udviklingsdirektøren i Region Hovedstaden efterlyser analyse af potentialet i 

landbrugserhvervet.



 

 ”Vi talte alle sammen om mulighederne for vækst og udvikling i landområderne, men vi 

manglede selv et klart billede af potentialet. 

Vi savnede fakta om produktionsgrundlaget og vi havde ikke et nuanceret billede af 

holdningen blandt producenter og beboere på landejendommene.” 



Formål med analysen

• Billede af erhvervsstruktur på landejendommene

• Synligøre muligheder og potentialer

• Billede af udfordringer og barrierer



Hvordan?

Spørgeskemaundersøgelse på alle ejendomme med CVR- nummer (ca. 650) 

Svar:  27 %

•
• Fokusgruppe interview



Hvad viste analysen så?



Ejendomsstørrelsen

0,0-1,9 hektar

2,0-4,9 hektar

5,0-9,9 hektar

10,0-19,9 hektar

20,0-49,9 hektar

50,0-74,9 hektar

75,0-99,9 hektar

100,0 hektar eller derover

Ved ikke

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3



Omfattende erhvervsaktivitet og –potentiale 

• Der drives erhverv på 88 % af ejendommene

• På 80 % af ejendomme med erhvervsaktivitet, er der landbrugsaktivitet (80 

% deltid)

• På 50 % af ejendommene er der en anden form for erhvervsaktivitet

• Mange tomme landbrugsbygninger



Landbrugsaktiviteterne



Anden erhvervsaktivitet

Udlejningsaktivitet

Håndværk

Hestepension

Maskinstation

Entreprenørvirksomhed

Anden service og handel

Gårdbutik/stalddørssalg

Snerydning

Rekreative aktiviteter

Landboturisme

Salg af vedvarende energi

Gartneri

Rideskole

Forarbejdning af landbrugsprodukter

Børnehave

Andet

Ved ikke

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35



Omsætning og beskæftigelse Landbrug 

• 45 % omsætter for 50.000 – 249.000 kr. 

• 10 % har en omsætning over 1 mio. kr.

• 10 % har fast hjælp udefra



Omsætning og beskæftigelse andet erhverv 

• 20 % omsætter for under 49.000 kr.

• 25 % omsætter ml. 50.000 og 249.000 kr. 

• 15 % omsætter for over 1 mio. kr. 



Afsætningskanaler

Stor spredning i aktiviteter og produkter giver stor spredning i 

afsætningskanaler 

Stor lokal afsætning (NAG, andre landmænd)

Gårdbutik, restauranter, kantiner mv. 



Fremtidsmuligheder og potentialer

• Virkelyst i både landbrug og andet erhverv

• Størst virkelyst i andet erhverv



Vilje til udvikling

20 % vil gerne udvikle eksisterende landbrugsproduktion (Kvæg og planteavl)

•
• 10 % vil gerne udvikle anden  landbrugsproduktion (energi, nicheafgrøder, frugt, 

specialafgrøder)

• 50 % ønsker at udvikle eksisterende andet erhverv

• 15 % ønsker opstart af nye erhvervsaktiviteter

• Mange tomme bygninger som kan anvendes til andet



Flere veje for udvikling 

• Hestekommune

• Fødevarer, sælg dem på historien (Smag på Nordsjælland) 

• Vedvarende Energi (biogas, vindmøller)

• Turisme 

Fælles er dog at der skal tages afsæt i den nuværende produktion.



Begrænsninger

Tid

Mangel på finansiering

Usikkerhed om afsætningsmuligheder

Usikkerhed om forretningsideen

Besværlig myndighedskontakt

Alder

Dårlige rammebetingelser

Mangel på viden

Ingen muligheder for at udvide produktionen

Intet står i vejen

Andet

Ved ikke

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35



Udfordringerne (fokusgruppeinterview)

• Politisk usikkerhed (er der opbakning til projektet?)

• Manglende politisk indsats (erhvervsvilje)

• Naboer (modvilje)

• Fremtiden (nationalpark, randzoner, afgifter) – man kan ikke se fem år 

frem.

• Kommunal træghed, sen sagsbehandling, manglende fleksibilitet



Herfra og frem (anden del af analysen)

Fokus gruppe med samarbejdspartnere, politikere m.fl.

Andres syn på udviklingsveje og barrierer



Og så skal der handles!

• Dialog med politikere

• Offentlig debat

• Rådgivning og inspiration
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