
Til hvem det må vedrøre.

Jeg ansøger som privatperson, men er engageret i borgerforeningen i Græsted, og i særdeleshed 
Folkepark projektet.
Jeg mener selv at have mange gode ideer til hvordan man med succes kan bruge midler til at 
udvikle Gribskov både som hjem kommune for borgerne, men ikke mindst for de turister der hvert 
år besøger vores kommune.
Først og fremmest tænker jeg at der ligger meget uopdyrket land i at brande og bruge skovene, og 
særligt Gribskov der jo formentlig snart bliver nationalpark. 
Men min primære ansøgning vil dreje sig om at jeg mener at Gribskov kommune bør være lige så 
visionær som bla. Fredensborg og Vordingborg kommune, der har ansat en friluftskonsulent. En 
friluftskonsulent er ansvarlig for at udvikle friluftslivs tilbuddet til borgere og turister og børn i 
institutioner. En anden primær funktion er at konsulenten tager sig af udsatte borgere og er med til 
at give dem syn for at bruge sig selv i de gratis og lettilgængelige tilbud der er i vores grønne 
områder. 
Friluftskonsulenten er også et bindeled i mellem det politiske niveau i forhold til ministerier og 
kommuner.
En friluftskonsulent er også en ressource som kommunens daginstitutioner kan drage nytte af..
Så samlet set mener jeg at vi i Gribskov kommune har mange store og "grønne" ressourcer, som 
godt kan udvikles til nye niveauer, til gavn for alle. Evalueringerne fra Vordingborg viser bla. At 
arbejdet med de udsatte grupper har haft en stor forebyggende effekt, der har trukket udsatte 
borgere ind i nye sammenhænge, til stor gavn for den enkeltes livsvej.

Jeg ansøger derfor om at Gribsskov kommune skal have en friluftskonsulent som et pilotprojekt for 
et år. Jeg byder selv ind på den stilling i kraft af min igangværende uddannelse som friluftsvejleder 
og med baggrund som naturvejleder.
Jeg rejser på ferie den 15/4 og er først hjemme igen den 29 april. Da jeg sent ser denne pulje, bliver 
mit ansøgnings grundlag ikke så gennemarbejdet, men er klar på at udvikle ideen når jeg er hjemme
igen, hvis nødvendigt..
Som nævnt forstiller jeg mig et års forløb som prøveforløb, og derfor er beløbet jo i området af 
400.000. kr.
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