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Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Ideen med initiativet, som vi kalder ”Griben”,  
er at etablere et landbrugsareal ved Bregnerød-
vej, hvor lokale familier fra Gilleleje kan samles
omkring fælles dyrkning af økologiske grønt-
sager. 
Formålet med projektet er at udbrede fælles-
skabsånden og mødes i et meningsfyldt og gi-
vende felt, hvor viden, livserfaring, hygge og 
den sunde kontakt til jorden nydes og bringer 
deltagerne tættere på hinanden og sig selv.
Tanken om at dyrke jorden lokalt og økologisk 
et vigtigt element set i forhold til det store glo-
bale perspektiv, da det bliver tydeligt for flere 
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og flere mennesker at vi skal passe på vores 
jord. 
Vi tror på at vejen frem er at opbygge og styr-
ke lokale fællesskaber, så vi bedre kan modstå 
kriser og håndtere en hverdag, hvor klimaet er 
forandret og naturressourcerne mere knappe – 
og vi ser gerne at Gribskov Kommune går for-
rest i den nødvendige omstillingsproces. 
Projektet er et af flere initiativer igangsat af 
den nye NGO Transition World der satser på at 
udvikle Gribskov Kommune til et internationalt 
laboratorium for bæredygtige løsninger. 

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

”Griben” betyder fællesareal. Vi har adgang til 
kursuslokaler og ca. 3 hektar jord ved Bregne-
rødvej I Gilleleje, som vi vil bruge som fælles 
lærings-og dyrkningsareal.  

Mod betaling af et årligt engangsbeløb kan 
interesserede familier blive en del af projektet, 
deltage i arbejdet med at forspire, plante, luge 
og selvfølgelig høste og spise de færdige 
grønsager. Pengene skal bruges til indkøb af 
frø, planter og udstyr til brug i projektet.

Det praktiske ansvar kommer til at ligge hos en
aflønnet økologisk landmand, der med sin store
erfaring kan planlægge udnyttelsen af jorden 
bedst muligt i forhold til de afgrøder gruppen 
ønsker.

Når projektet er kommet godt i gang kan de 
deltagende familier blive selvforsynende med 
årstidens grøntsager, samtidig med at de lærer 
en masse om hvordan man udnytter jorden 
bedst muligt i forhold til de afgrøder man øn-
sker at dyrke. 

Erfaringer fra et lignende projekt på Duemose-
gård ved Birkerød har vist at der efter etable-
ringsfasen let kan produceres flere grøntsager 
end deltagerne har behov for til eget forbrug. 
Overskudsproduktionen kan sælges til de lokale
restauranter så turisterne kan få glæde af at 
smage på friske økologiske grøntsager der er 
dyrket lokalt. 



Formidlingen til et bredere publikum er et vig-
tigt element i projektet.  Vi vil afholde works-
hops om selvforsyning, økologi og sundhed, ar-
rangere sæsonbetonede markeder og oprette 
en hjemmeside hvor man kan følge med i pro-
jektets udvikling. Her vil deltagerne i projektet 
dele ud af deres erfaringer og komme med tips 
og ideer som folk kan få glæde af hjemme i 
deres egne køkkenhaver. 

Sidst, men ikke mindst, vil vi udgive en prak-
tisk håndbog der kan hjælpe andre på vej til at 
etablere lignende initiativer. Vi håber at vi på 
den måde kan være med til at udbrede ideen til
andre byer i kommunen – andre kommuner 
rundt omkring i landet - og videre ud til resten 
af verden. 

På den lidt længere bane har vi planer om at 
iværksætte en grøn beskæftigelsesindsats som 
skal sikre at kommunens ledige får kompeten-
cer på klima og miljø området, så de kan blive 
en ressource i den lokale omstillingsproces og 
bidrage til skabelsen af nye bæredygtige job. 

Vi har indledt et samarbejde med fire grønne 
foreninger og det nye danske center for Bære-
dygtighed og Resiliens omkring udviklingen af 
denne del af projektet. 
Nu hvor kommunen har fået status som landdi-
strikts kommune har vi også mulighed for at 
søge EU midler via den Lokale Aktions Gruppe, 
der netop er blevet etableret. 
 
Sidst men ikke mindst har ejerne af Duemose-
gård (Ross og Hildur Jackson der er grundlæg-
gere af Global Eco Village Network og Gaia 
Educaton) meldt sig under Transition World’s 
faner. De bakker op om vores lokale indsats og 
håber på at det lykkes at få Transition World’s 
internationale hovedkvarter til Gilleleje. 

Målgruppe: Projektet henvender sig til alle, som i fælles-
skab med andre, vil gøre noget konstruktivt for 
at deres lokalsamfund bliver mere bæredygtigt.



Deltagerne spænder vidt både aldersmæssigt 
(børnefamilier, unge og ældre) og kommer fra 
alle dele af samfundet. 

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?) Transition World Gribskov er en nystartet fore-

ning der udvikler sig løbende. Målet er at samle
og inspirere interesserede og at formidle nyt 
om arrangementer, kurser, projekter og lokale 
initiativer. Vi er en del af den nye internationale
NGO ”Transition World” som også hele tiden 
vokser, udvikler sig og inspirerer os.

Ejerne af landområdet ved Bregnerødvej Tina 
Monberg og Erik Pfeiffer er parate til at stille 
deres jord til rådighed og vi vil også kunne leje 
kursuslokaler og maskiner og andet udstyr 
m.m. til en favorabel pris. 

Tina Monberg er en efterspurgt international 
foredragsholder. Som forfatter til mere end fem
bøger om nye relations og samarbejdsformer 
har hun hjulpet organisationer og virksomheder
til at fungere i fremtidens multisamfund. 

Den økologiske landmand Brian Larsen fra 
Græsted har mangeårig erfaring med dyrkning 
af økologiske grøntsager. 

Edit Moltke Leth (fra Tisvildeleje) der er kursus-
leder foredragsholder og forfatter til flere bøger
vil hjælpe til med  tilrettelæggelse af kurser og 
workshops og udgivelsen af den praktiske 
håndbog. 

Charlotte Fruergaard der er leder af Ananda 
Yoga Center i Gilleleje er ligeledes en anerkendt
kursusleder, forfatter og foredragsholder. Hun 
er også formand for Transition Worlds lokale 
forening. 

Bente Milton er en internationalt anerkendt do-
kumentarist og ekspert i formidling på tværs af 
forskellige medieplatforme. Hun er endvidere 
medstifter af Transition World og konstitueret 
direktør for det nye Transition World Center der
er under etablering i Gilleleje. 



Louise Schele Elling er ekspert i PR og Kommu-
nikation og leder af ”Learning Lab Systems” der
er en platform for udvikling af nye under-
visningsmidler og metoder, målrettet børn og 
unge. 

Ditlev Nissen er formand for Landsforeningen af
Økosamfund og ekspert i Klimastrategi livs-
stilsomlægning og facilitering med fokus på 
bæredygtig omstilling. 

Karen Blincoe er direktør for ICIS – det interna-
tionale center for kreativitet, innovation og bæ-
redygtighed og formand for bestyrelsen i det 
nye Center for Bæredygtighed og Resiliens.

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Der søges om tilskud til projektets fase 1, som 
omfatter følgende aktiviteter: 

Projektudvikling, etablering og klargøring af 
dyrkningsarealet ved Bregnerødvej, 
rekruttering af deltagere, indkøb af planter og 
udstyr til brug for projektet, produktion af 
undervisningsmidler, workshops og 
kursusaktiviteter, etablering af hjemmeside, 
videodokumentation og PR arbejde. 

Projektets fase 1 igangsættes i Januar 2015 – 
og varer frem til 30 December 2015. Herefter 
forventes projektet at være selvkørende. 

Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Bregnerødvej nr 8, 3250 Gilleleje. 
(Godkendelse fra ejer er vedlagt som bilag.) 

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere)

Projektets samlede budget er 510.000 kr. Det 
ansøgte beløb er DKK 280.000.

Projektdeltagernes egenbetaling udgør dermed 
230.000 kr.  



Dato:

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)


