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Plan- og Miljøudvalget 
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Rådhuset 
Rådhusvej 3, Helsinge 
 
 
 
 
 
Vedr.: GILLELEJE STRAND - HAVN - BY  hele året 
             Deres sag nr. 2013/07817 004 
 
I forlængelse af  Økonomiudvalgets bevillingsgodkendelse af d. 3. juni 2013  
"Fælles initiativ omkring Gillelejes udvikling", 
fremsendes hermed begrundet ansøgning i form af vedlagte VISIONSPLAN  april 2014, og nedenstående 
projektoplysninger til PM-udvalgets godkendelse for forvaltningens videre befordring af projektet til  Handicaprådet, 
Naturstyrelsen og Fredningsnævnet for Nordsjælland. 
 
Nærværende Visionsplan er udarbejdet af en etableret/registreret forening beståendeaf : 
Gilleleje Handels- og Turistforening 
Gilleleje Havn 
Bakkeselskabet 
Kulturhavn Gilleleje 
Gilleleje Erhvervsforening 
i samarbejde med 
JUELarkitekter m.a.a., Alme 
 
Foreningen har i det forløbne år fortsat arbejdet i henhold til den fastlagte plan med undersøgelse og konkretisering af 
de muligheder og ønskede mål, der var forudsat i den seneste ansøgning til Gribskov Kommune. 
Dette indebærer en løbende justering af målet(ene), herunder en helt klar vurdering af de realistiske 
muligheder set i forhold til myndighedernes indflydelse og borgernes opbakning. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Foreningens bestræbelser udgøres af følgende visioner og mål: 

 

VISIONEN 

DET ER PROJEKTGRUPPENS VISION AT FINDE OG VIDEREUDVIKLE DEN EKSISTERENDE GILLELEJE DNA-PROFIL, OG AT FINDE NYE LOKALE 

VÆRDIER / MULIGHEDER, DER KAN TILTRÆKKE NUVÆRENDE OG NYE BORGERE, FLERE VIRKSOMHEDER OG TURISTER. DETTE GØRES VED AT 

FOKUSERE OG INTENSIVERE SAMSPILLET MELLEM BYENS, NATURENS OG OPLANDETS KULTURELLE, HISTORISKE OG GASTRONOMISKE 

EGENART I FULD OVERENSTEMMELSE OG SAMMENSPIL MED DE OVERDÅDIGE LANDSKABELIGE KVALITETER, DER KENDERTEGNER 

GILLELEJES KYSTOMRÅDE OG OPLAND.  

 

 INTENSIONEN ER OGSÅ AT MEDVIRKE TIL AT ØGE MULIGHEDERNE OG SIKKERHEDEN FOR BØRNS OG ÆLDRES OPLEVELSER OG FÆRDEN I 

NATUREN VED AT GENNEMFØRE FORBEDREDE ADGANGS- OG UDSIGTSFORHOLD, OG IKKE MINDST AT GENNEMFØRE "UDVIDET 

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE" PÅ HAVNE- OG STRANDOMRÅDER. 

ENDVIDERE AT FASTHOLDE OG BESKYTTE STRANDENES PLANTE- OG DYRELIV I VIDEST MULIGT OMFANG VED AT ØGE DE REKREATIVE 

VÆRDIER FOR ALMENHEDEN I OVERENSSTEMMELSE MED DE FREDNINGSMÆSSIGE FORMÅL. 
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DET ER LIGELEDES ET OVERORDNET MÅL AT GIVE BORGERE OG TURISTER I ALLE ALDRE MULIGHEDER FOR LEG, SPORT OG LÆRING PÅ 

STRAND OG I HAVN VED ETABLERING AF MINDRE ENKLE ANLÆG/REMEDIER BESTÅENDE AF LAVE VÆRKER AF UBEHANDLET 

DRIVTØMMER/AZOBÉ-BOLVÆRKSTRÆ. 

 

HERUDOVER AT INDFØRE EN MODERNE FORMIDLING AF GILLELEJES KULTURELLE VÆRDIER HISTORISK, KUNSTNERISK, VED UDVIKLING AF 

QR-TEKNOLOGI OG KOMMUNIKATION MED SMARTPHONES. 

 

MÅL OG MIDLER 

DET ER PROJEKTGRUPPENS MÅL, AT VISIONEN SKAL OMFATTE OG INVOLVERE HELE BYEN I ET AKTIVT SAMARBEJDE MELLEM BYENS 

BORGERE, VIRKSOMHEDER, EMBEDSFOLK OG POLITIKERE.  

DET ER LIGELEDES VORT MÅL, AT VISIONEN SKAL FORVANDLE GILLELEJE TIL EN LEVENDE BY MED ATTRAKTIVE OG SPÆNDENDE 

MULIGHEDER HELE ÅRET. 

DET ER LIGELEDES MÅLET AT TILVEJEBRINGE ØKONOMISK BISTAND TIL PROJEKTETS REALISERING VIA DONATIONER FRA FONDE MED FOKUS 

PÅ NATUR, KULTUR, ARKITEKTUR, OPLEVELSETURISME. 

TIDSPLAN 
DET ER DEN FORELØBIGE FORUDSÆTNING AT UDARBEJDE EN ETAPEOPDELT VISIONSPLAN, DER KAN RUMME ALLE ØNSKEDE MULIGHEDER 

MED DE REALISTISK TIDSMÆSSIGE / ØKONOMISKE ASPEKTER/ LOVMÆSSIGE FORHOLD - I HENHOLD TIL DE INVOLVEREDE MYNDIGHEDERS 

ANVISNINGER. 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Undervejs er der skiftet retning på et par områder - Havbadforeningen er efter stormen "Bodil" og efter aftale med 
Forvaltningen udgået af projektet, idet ny placering for den ønskede bygning p.t. er uvis. Havbadforeningen har 
efterfølgende etableret en registreret forening og samarbejder direkte med Forvaltningen.  
Legepladsen er nu opdelt i flere enheder og tænkt fordelt i mindre sektioner over hele området, idet Havnens ønske 
om en placering på Stejlepladsen kan viderebearbejdes i samarbejde med naturstyrelsen. Det er evident, at målet for 
en generel godkendelse af legeplads(er) i disse områder er, at en legeplads udformning og indhold inviterer til både 
motion, leg og læring. 
 
 Der har efter anmodning fra Naturfredningsforeningen Gribskov afd. ved formand Jens Prom og næstformand Peter 
Kamedula været afholdt samtaler og møde. 
Det er her blevet klargjort, at de tidligere fremførte ideer er blevet misfortolket, og at man nu er villig og klar til et 
samarbejde med projektgruppen. 
Foreningen lægger vægt på at projektet(erne) skal indeholde emner af en høj grad af kvalitet og tilbud til 
turisterne skal være "oplevelsesturisme f.eks. "boblerevet" ud for havneindløbet. Yderligere er man også interesseret i 
et samarbejde omkring forslaget til fjernelse af Veststrandens bevoksninger, som er i strid med den gamle, men 
gældende fredning af området, som tilkendegiver, at den unikke placering af stranden og klitterne i forhold til den 
gamle bydel skal tillade udsigtsmuligheder til havet.  
Vi ønsker et samarbejde om mulighederne for at "fjerne" den invasive beplantning Rosa Rugosa (Rynket rose), som er 
på Naturstyrelsens liste over landskabsukrudt . 
 Man foreslår at fjerne planterne maskinelt og minimum at gennembryde bevoksningen 3-4 steder for stiforløb og 
udsigtsmuligheder fra byen. Man ser ikke den nuværende situation som kritisk og vil ikke forhindre mere befæstede 
stiforløb i forbindelse med klitterne (ikke hård befæstning som fliser eller brugte jerbanesveller, men flytbare 
metalriste dækket med strandsand) til brug for barnevogne og 
gangstativer m.v. 
 
Yderligere fokus rettes på i høj grad at fastholde og beskytte områdets plante- og dyreliv, idet bænke og borde på den  
nuværende strandeng forslås fjernet og erstattet af nye ensartede strandmøbler på ny samlet placering. 
 
Fremadrettet er det gruppens intention overfor borgerne at fremme oplysninger og forståelsen af 
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projekt-ideerne, som de skrider frem i overensstemmelse de forskellige myndigheders behandling, idet der planlægges  
borgermøde med deltagelse af politikere, forvaltning, interesseorganisationer som VisitNordsjælland og interesserede 
borgere/borgergrupper/foreninger og andre der har ideer og input til rekreative, kulturelle, sportslige eller 
handelsmæssige formål. 
 
 Projektets særlige Gillelejeprofil. 
Der arbejdes intenst på at fortolke Gillelejes DNA-profil. I øjeblikket tegner det til at "Havnen" og dens 
brogede skue af fiskerbåde, værft, fiskeauktion, lystsejlere er holdepunktet for arbejdet med 
Veststranden og stejlepladsernes muligheder. Arkitekten har kontakt og aftaler med en producent af udstyr til 
placering ved hav og havn. Elementerne er primært udført af genanvendte bolværkselementer - Azobé-træ med 
vægtfylden 1,6, og de er stort hærværksstabile, ubrandbare og er i de fleste udformninger ikke mulige at flytte. 
 
Hvordan kan udformning og  formidling af stedets særlige natur og kultur gøres til en aktiv del af 
projektet via eksempelvis skiltning/ fortælling/ aktiviteter om f.eks. flora og fauna ? 
Det drøftes at anvende smartphones-applikationer i formidlingen af information om såvel byens, havnens og 
strandens kulturelle og naturmæssige egenskaber og særheder. Der findes allerede flere eksempler på disse 
muligheder bl. a. på Assistents Kirkegård i København. 
 
Det er også en klar holdning, at indarbejde de historiske aspekter i projektet i samarbejde med Gilleleje Museum og 
den Forvaltningens historiske ekspertise. Disse informationer er vigtige for borgerens selvforståelse, som en del af det 
tidligere og fremtidige historiske forløb. 
Turisterne vil ligeledes se disse tiltag som essentielle for byen på Nordkysten og som en vægtig grund til at 
besøge området. 
Vi forstiller os, at et historisk foredrag ligeledes kan gentages i forbindelse med et orienterede borger / politikermøde. 
Og senere indgå i en bog/pamflet til borgere og turister. 
 
Møder med Naturstyrelsen om brug af ønskede arealer indenfor Strandbeskyttelseslinien har været afholdt. Styrelsen 
har gennemgået og besigtiget området og fremkommet med kommentarer til projektet /Visionsplanen. Heraf fremgår 
det, at Naturstyrelsen af ca. 20 projektpunkter ud fra frednings-bestemmelser kan dispensere for det meste på nær 4 
punkter, idet der til et par punkter dog skal fremsendes materiale til godkendelse. 
 
Organisering af projektet, herunder kobling til VisitNordsjælland (Potentialeplan) og Kyst- og badebyerne. 
Det foreslås, at projektgruppen fremadrettet udvides med en repræsentant fra VisitNordsjælland (Bettina 
Kampmann) samt en repræsentant fra museumsområdet (Søren Frandsen).  
Ligeledes at gruppen kommer til at  udgøre mødefladen i Projekt: Gilleleje som badeby. 
 
Yderligere forslår gruppen, at Naturfredningsforeningen - Gribskov (Peter Kamedula) inviteres til 
deltagelse i gruppemøder ved specifikke drøftelser / ideoplæg. 
 
Det er efter de seneste møder med Forvaltningen og VisitNordsjælland drøftet, at øge og udvide projektvolumet 
således at VisitNordsjællands Potenialeplan i videst muligt omfang kan indarbejdes på dette indledende stade. 
 

Vi håber med disse oplysninger og bemærkninger, samt vedlagte Visionsmappe, at Plan- og Miljøudvalget vil godkende 
planens helhed som udgangspunkt for det videre forløb. 
 
På vegne af 
Foreningen Gilleleje Strand - Havn - By    hele året  
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Juel   arkitekt m.a.a. 
 


