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

Esrum Kloster & Møllegård, Esrum Borgerforening og 
frivillige i Esrum har sammen taget initiativ til at etablere
en stor og imponerende naturlegeplads i Esrum, og 
derved gøre Esrum og Gribskov kommune til et mere 
attraktivt sted at bo og besøge. 

Formål 

• At skabe en naturlegeplads, som formidler den 
lokale natur- og kulturhistorie i Esrum og Gribskov

• At udvide viften af Esrums oplevelser med et 
gratis tilbud, der er åbent 24 timer i døgnet, året 
rundt og som kombinerer friluftsliv, leg og 
bevægelse med formidlingen af områdets historie 

• At naturlegepladsen bliver et samlingssted for 
lokale børnefamilier, skoler og børneinstitutioner

• At skabe en attraktion, der kan tiltrække flere 
turister til kommunen

• At involvere og give medejerskab til lokale 
borgere i etableringen af legepladsen



Relation til Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland

Esrum er centralt placeret i den kommende 
nationalpark Kongernes Nordsjælland. En 
naturlegeplads i Esrum vil blive en af nationalparkens
formidlingssatellitter og dermed være med til at 
styrke formidlingen af nationalparkens natur- og 
kulturværdier.

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Beskrivelse af naturlegepladsen og 
formidlingsindholdet

Naturlegepladsen placeres på et større åbent areal syd 
for Esrum Møllegård. Arealet afgrænses af Esrum Å på 
den ene side og af åbne enge og marker med naturlige 
læhegn på de øvrige sider. Som en del af projektet, er 
der udarbejdet en helhedsplan for området med en 
udvidelse af parkeringsforhold og udbygning af de 
stisystemer, der leder fra pladsen ud i den 
omkringliggende natur. 

Naturlegepladsens endelige design er endnu ikke 
fastlagt, da vi gerne vil inddrage de lokale borgere i 
denne proces, men rammerne er sat. Temaet er 
middelalder og alle elementer på pladsen skal bidrage til 
denne stemning, fx kan madpakkehus og bålhytte have 
karakter af en middelalderkro. Det er ligeledes kriteriet 
at alle elementer motiverer til bevægelse eller nye 
oplevelsesvinkler, og at de taler ind til børnenes egen 
fantasiverden og forestillinger om middelalderens univers
med riddere, troldmænd mm. Alle elementer udføres 
æstetisk i træ, sten eller andre naturmaterialer. 
Legepladsen skal desuden opdeles i flere rum/områder 
med forskellige funktioner og stemninger: Rum hvor 
mange børn kan lege sammen og andre hvor voksne kan
være med i legen, rum der åbner sig ind mod pladsen og
andre hvorfra blikket rettes udad og man oplever naturen
omkring, rum til høj fysisk aktivitet og andre til 
afslapning. Oplæg til konkrete elementer der kan indgå, 
se venligst bilag. 

Naturlegepladsens fysiske elementer understøttes af en 
fortælling om en fiktiv person, der lever i byen. 
Fortællingen udgives i en mindre illustreret folder, som 
man kan tage med hjem og som kan bruges i 
markedsføringen af pladsen. På naturlegepladsen og i 
landskabet i umiddelbar nærhed findes fysiske elementer,
der refererer til fortællingen. Gennem fortællingen 
formidles dele af områdets natur- og kulturhistorie; det 
naturressourcegrundlag, som gjorde at klosteret blev 
placeret i Esrum, klosterets relation til de 
omkringliggende landsbyer, dyre- og plantelivet i åen og 
skoven, kulsvierne i Gribskov mv. Den endelige historie 



skrives af Esrum Kloster & Møllegård med udgangspunkt 
i historien og med input fra skoler og institutioner.    

Esrum Kloster & Møllegård udvikler seks tværfaglige 
undervisningsforløb med aktiviteter, der tager 
udgangspunkt i naturlegepladsen målrettet børnehaver 
og skoleklasser. Der etableres et mindre materialeudlån 
med undervisningsmaterialer så lærere og pædagoger 
kan køre undervisningen selvstændigt.

Drift og vedligehold

Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for 
legepladsen, se bilag 2

Målgruppe:

Børnefamilier med børn i alderen 0-12 år, 
bedsteforældre, daginstitutioner, skoler og SFO’er fra 
lokalområdet, Nordsjælland, København og turister.

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Borgerinddragelse

Esrum Borgerforening er en central deltager i projektet, 
ikke kun i idé og etableringsfasen, men også i drift og 
vedligehold af pladsen. Desuden inddrages de lokale 
skoler, institutioner og familier. Formålet, med dette lag 
af borgerinddragelse, er dels at sikre et bredt lokalt 
medejerskab, dels at blive klogere på, hvilke lege, inden 
for middelalderens univers, der optager børn og endeligt 
at målrette undervisningstilbud og formidling til skoler og
børnehaver (se venligst bilag for nærmere beskrivelse af 
borgerinddragelsesprocessen.)

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

Tidsplan

1. Projektudvikling (2013), 2. Udarbejdelse af 
fondsansøgninger (2013 – 2014), 3. Indhentning af 
byggetilladelser mv. (påbegyndt 2013), 4. 
Borgerinddragelse (2013 – efterår 2014), 5. Finansiering 
og udbud (vinter 2014), 6. Arkæologiske udgravninger 
(efterår 2014), 7. Udvikling af pladsens endelige design 
(vinter 2014), 8. Endelig sagsbehandling af tilladelser 
(vinter 2014), 8. Opførsel af legepladsen (forår/sommer 
2015). Se venligst også bilag.

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

Naturlegepladsen etableres i forbindelse med Esrum 
Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12, Esrum, 3230 
Græsted.

Naturlegepladsen placeres indenfor et areal på ca. 4000 
m2, på matrikel 4 a, sydøst for Esrum Møllegård. 

Arealet ejes af Naturstyrelsen, som har givet tilladelse til 
etableringen af naturlegepladsen, se bilag 3.

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

Ansøgt beløb fra Gribskov kommune

572.255 kr.



Samlede udgifter til etableringen 

900.000 kr. (etablering af legepladsen), 140.000 kr. 
(interne lønningsomkostninger), 72.255 kr. 
(arkæologiske prøveudgravninger) I ALT 1.112.255 kr. 

Egenbetaling 140.000 kr.

Andre tilbudsgivere:

Fonden ”Lokale grønne partnerskaber” 400.000 kr.

Dato: Esrum, 26.4 2014

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

Direktør Arne Kvist Rønnest


