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Gribskov Kommune har fået en kernefortælling. En fortælling som er 
blevet til efter en lang række interviews og borgermøder 2019. 
Fortællingen er opstået på baggrund af borgernes input og udsagn om 
det unikke Gribskov.  

Men en kernefortælling virker kun hvis den er ærlig og findes i 
virkeligheden. Derfor har borgerne og ildsjæle sammen med lokale 
virksomheder, organisationer og foreninger kommet med idéer til 
projekter, der kan give kernefortællingen liv og bidrage til vækst og 
udvikling i Gribskov Kommune.  

Alle forslag kredser stort set om fællesskab og den unikke natur i 
Gribskov Kommune. Der har blandt deltagerne været en stærk tro på, 
at naturen har en særlig positiv indflydelse på mennesker, der bor i 
Gribskov Kommune eller vælger at besøge en af de mange byer i 
kommunen. 

Kernefortællingen Vores Gribskov byder på fire styrkepositioner: 

 Formet af natur 
 Drevet af virkelyst 
 Næret af turisme 
 Bundet sammen af fællesskaber 

 

Med udgangspunkt i kernefortællingen er der afleveret mere end 140 
konkrete forslag til projekter – fyrtårne og handlinger i Gribskov 
Kommune.  

Nogle af de mange handlinger er allerede i gang og andre er på vej. 
Nogle er egnede til at blive fyrtårne - et fyrtårn er et projekt, der har 
landsdækkende / internationalt potentiale og kan tiltrække et større 
antal interessenter og gæster. 

På de følgende sider er samlet de idéer med størst potentiale under de 
to temaer, der er udvalgt af Forum for Vækst og udvikling, der 
anbefaler at vi: 

 Skaber fysiske og digitale sammenhænge mellem natur, kultur 
og turisme    

 Har fokus på virkelyst ved lokalproducerede fødevarer og 
madkultur 

 

De væsentligste trends fra handlingerne har drivers indenfor livsstil, ro 
og fred samt forbrug, hvilket kan tiltrække positive besøgende eller 
nye borgere til Gribskov Kommune. 

Temaerne har sammen med de udvalgte fyrtårne og handlinger alle 
potentialer, der understøtter kernefortællingen og er resultatet af en 
proces, hvor borgere og kommune har arbejdet sammen om en fælles 
plan for fremtiden. 
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TEMA  

Skab fysiske og digitale sammenhænge mellem 
natur, kultur og turisme    
 

 Beskrivelse Repræsenterer 
værdier som  

Fyrtårn Esrum-Tisvildevejen - 
sammenhængende rute / ruter 
 
Sammenbinding af kultur og natur. 
Oplevelser i landskabet: skov, åbent 
land, hav og sø. 
 
Et oplevelsesunivers hvor man 
kommer tæt på naturen og får øje 
på, hvad omgivelserne byder på 
samtidig med, at man kan dyrke sine 
interesser (gå, cykle, ride, løbe 
m.m.) og besøge store og små 
kulturelle seværdigheder. 
 

Substans og 
autenticitet 
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Fyrtårn Søborg slot og Søborg sø 
 
Naturstyrelsen er i gang med en 
omfattende genopretning af Søborg 
sø. Der er afsat 93 millioner til 
projektet, der skal bidrage til: 
 
• at bevare, styrke og udvikle 
naturen, dens mangfoldighed, 
sammenhæng og dynamik 
• at kunne tiltrække et mangfoldigt 
fugleliv 
• at bevare og sikre de 
kulturhistoriske værdier omkring 
Søborg Sø 
• at skabe et oplevelses- og 
aktivitetslandskab, der henvender sig 
til friluftslivet, og samtidig være et 
attraktivt udflugtsmål for turister 
• at reducere udledning af 
drivhusgasser og udvaskning af 
næringsstoffer, bl.a. kvælstof 
 
Indsats omkring Naturstyrelsens 
projekt: Besøgscenter ved Søborg 
slotsruin Outdoorevents, 
vildmarkskonkurrencer, 
oplevelsesruter, fugleturisme, 
alternative overnatningsmuligheder, 
pilgrimsruter, teater ved Søborg 
slotsruin 

Natur/kultur 
Synlig 
ansvarlighed 

Handling Velkomstcenter til Gribskov 
Kommune 
 
Oplevelsescenter med information. 
Salg af oplevelsesrygsække, booking 
af bagagetransport til cykel- eller 
vandreturisten. 
Info om bålpladser, vandposter, 
shelterpladser. 
Gribskovs historie og ruter generelt. 
Søborg slot – som velkomst 
Kagerup station – som velkomst 
 

Synlig 
ansvarlighed 
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Handling Eksklusive overnatninger i naturen 

Shelters, hængekøjer, Glamping 
og/eller både 

Brug naturen 24/7 

Bagagetransport 

Vandrerute med overblik over 
overnatningsmuligheder og 
gårdsalgssteder 

 

Ro og enkelthed 

 

Handling IT-platforme 

Platform for branding og annoncering  

Høj kvalitet 
Tilgængelighed 
 

 

Internationale trends, der styrker valget af ovenstående fyrtårne og 
handlinger under temaet: 

Oplevelser med mening, sammen hver for sig, ”slow living”, videns 
opladning, genopladning af krop og sjæl, historiefortælling med 
forankring i virkeligheden, tid til samvær = fællesskaber 
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TEMA  

Virkelyst med fokus på lokalproducerede 
fødevarer og madkultur 
 

 Beskrivelse Repræsenterer 
værdier som  

Fyrtårn Sjællands spisekammer  
 

 Torvehal 
 Torveplads  
 marked  
 Markedsdage.  

 
Fokus på lokale fødevarer. Karakter 
af sydeuropæiske torvedage – ikke 
kun om sommeren, men en 
blivende torvehal. 

Kunder kommer fra hele Sjælland. 
Dette kunne også være stedet for 
håndværk og kunst. 

Autenticitet 
Fællesskab 
Økologi 
Krop og Sjæl 
 

Handling Etablere netværk for lokale 
forhandlere 

 

 

Handling Kombinere vandreruter i Gribskov 
med madruter 
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Foruden de projekter som Forum for Vækst og Udvikling ovenfor 
anbefaler i sammenhæng med de anbefalede temaer, er der kommet 
nedenstående idéer til fyrtårne og handlinger frem på de afholdte 
workshops:  

Bruttoliste over idéer til fyrtårne og handlinger 
fra deltagerne på de afholdte workshops  

Fællesskab 
 SFO for voksne: Aktiviteter for voksne, teambuilding, bage, 

selvudvikling, vidensdeling, foredrag, madlavning, workshop, 
motion/-ture, spil, film osv. 

 Cirkus/revy Festival: En årlig begivenhed af x antal dage med 
rødder ud i landsbyerne. Deltagerne både prof. og amatører fra 
hele landet. 

 Aktive seniorer: Seniorer mødes omkring opgaver i naturen 
mhp. at skabe bedre muligheder/oplevelser for andre (pleje, 
faciliteter m.v.) 

 På tur i Gribskov: "På tur på hest, cykel, vandresko, ud i 
landskabet + gourmet oplevelser, telt i haver, bed & Breakfast, 
som pilgrimsruten x 10. Også rettet mod turister i 
københavnske hoteller." 

 Korttegning af byen og historien: Som besøgende i Gilleleje skal 
byens historie formidles. Saml noget erhverv, museumsvæsen, 
ildsjæle … 

 Det autentiske fiskerleje: Sikre det aktive fiskeri og 
virksomheder på havnen. Vindue til det aktive fiskeri for 
besøgende. 

 Esrum-Tisvildevejen: Vandrerute der binder kommunen 
sammen. Understøtter landsbyliv, lokalt erhverv, fællesskab, 
formidler natur & kultur, både til lokale og turister. 

 Ambassadørkorps: Etablere ambassadørkorps fra landsbyer og 
definere formål, der handler om erhverv, kultur- og 
naturfællesskaber 

 Kaffemøder: Afholde kaffemøder, hvor erhverv inviterer 
frivillige, ildsjæle, foreninger til samarbejde om at udvikle 
erhverv, natur og kultur. 

 Børnenetværk: 1-2 x årligt bytter børnegrupper fritidsaktivitet 
en eftermiddag. Formålet er at åbne fællesskaberne, styrke 
relationer, skabe trygge netværk mellem børnene. 

 Udvidede temauger: Nuancerede temauger der er opdateret til 
2020: kønsroller, stoffer og info om misbrug, kunst og kultur 
m.m. 

 Aktivitets/multilegeplads i naturen: Etablere en kæmpe 
natur/aktivitets/multiplads, som indbyder til bevægelse og leg 
for familier. Børn og voksne. 

 Saml Gribskov: Vi skal nedbryde byskiltene -->1 samlet 
Gribskov. 
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 Børnepas: Fri og gratis ?? infrastruktur både logistik (transport) 
?? og foreningsliv til ?? 1 fælles kontingent som ?? (?? = man 
kan ikke se al teksten på billedet) 

 Pink dollar: festival for LGTB+ segmentet  
 Oplevelses-zoner: Familier søger ofte aktiviteter i weekenden fx 

Der kan etableres ”oplevelses-zoner” hvor man kan tage hen og 
være sammen om noget i et fællesskab fx flere forskellige 
oplevelser i sammen zone: lave mad om bål eller plukke 
krydderurter, vigtigt at det skal være tilgængeligt --> ikke 
”fastlåst” af åbningstider eller ”billetter”. 

 Udnytte synergier ml. foreninger og fællesskaber -->koble til 
hinanden og lave fælles oplevelser. 

- etablere foreningsstafet via fotos på fx instagram. 

- lave fælles foreningsdag hvor man mødes på tværs og 
nye medlemmer kan høre mere. 

- Foreningsfestival/portal  

 Bilfri-Gribskov-festival: Én uge i løbet af sommeren hvor hele 
kommunen er bilfri og man færdes på cykler, på hest, i 
veterantog m.v. på tværs af kommunen og alle foreninger, 
erhvervet m.v. tilbyder oplevelser inden for musik, kunst, 
historie, mad, fødevarer, overnatninger, sport, diverse 
aktiviteter, foredrag om klima m.v. gåture." 

 Store badedag: Vi udnævner én bestemt dag om året til Store 
badedag og inviterer hele Kbh. / Sjælland / Verden til GK for at 
bade …. (og spise god mad, gåture, høre musik, opleve kulturen 
- mv.) 

 Værtskab: Turisterne skal føle sig set og mødt. Føle sig 
velkommen. Mød turismen med det ekstra – det lille ekstra. 

 Aktørbasen: Fælles database med adgang til viden om 
samarbejdspartnere, Face- 2-face, netværk. 

 Gribskovs perler: Binde alle de lokale tilbud / events / 
attraktioner sammen i en / flere forskellige ture: vandre, cykle, 
tog, heste, løbe eller sejle. 

 Ladcykler: Mangler kørere. Bliver ikke brugt. Til turisterne – 
grøn. 

 Info digitalisering: Pensionistguide opdateres. 
 Grusstier: Stiplan realiseres 
 Håndens værk: Booste de gamle /autentiske håndværk som 

vores kommune er fyldt af, så vi kan arbejde med at lave VM i 
håndværkskunst lige fra gastronomi til snedkeri. Stedet hvor det 
autentiske er en del af vores DNA 

 De unges værk: De unge udvikler tiltag, miljøer med mulighed 
for at få vejledning og støtte i processerne. 

 Den levende fortælling om Gribskov: Frivillige levende 
fortællinger om Gribskovs historie på historiefulde placeringer 
rundt om i landskabet. Fortællerne skal være i tønder. Der skal 
gerne kunne serveres noget autentisk. 
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 Fri passage på stranden: Skab god strand – med mulighed for at 
vandre + badeture. 

 Guider – studerende, frivillige: Gribskov Kommune / Staten / 
interessegrupper / samarbejde om uddannelse 

 Gåbro’er over Arresø: Bygge 2 gåbro’er over Arresø 1) fra 
Auderød til evt. Ramløse 2) Lille Lyngby til Annisse. Skabe 
sammenhæng. Bygges bæredygtigt. (den sidste sætning kan 
ikke læses) 

 Interaktivt kort: Et kort / sted hvor alle aktiviteter i naturen i 
Gribskov findes, så alle kan planlægge ”rejsen” til Gribskov 
hjemmefra. 
Vandreruter, cykelstier, ridestier, shelters, legepladser, 
spisesteder, grillpladser, udsigtsposter, broer, fugletårne, 
toiletter, togstationer, busruter, kirker, B&B, gårdbutikker osv. 
Seværdigheder: keramiker, glaspuster, loppemarkeder, havne 
osv. Fællesskaber: Vadregrupper, cykelgrupper osv." 

 Kortlægning: Samling og formidling ad viden om oplevelses(?) i 
Gribskov 

 Fællesspisning: Kortlægning og markedsføring af 
fællesspisninger med lokale råvarer. Min. 2 årlige møder med 
alle relevante aktører – vigtigt at fastholde fokus. 

 Esrum-Tisvildevejen: Esrum-Tisvildevejen er en struktur som 
kan binde alle de oplevelser og indsatser vi har, sammen som 
perler på en snor. Esrum- Tisvildevejen er snoren i perlekæden i 
Nordsjælland, Nationalparken og Gribskov Kommune. For 
turisten og den lokale vil det betyde en sammenhængende, 
intuitiv, dynamisk, realiserbar og bæredygtig adgang til store 
oplevelser med et stort udviklingspotentiale for al turisme i DK 

 Aktører – netværk: Samle turismeaktører og leverandører i et 
fælles netværk. 
 

Virkelyst 
Oplevelsesruter 

 Esrum- Tisvildevej – som bl.a. udmærker sig ved aktiviteter 
langs ruten og QR kode adgang til viden og information om den 
historiske baggrund 

 Nordkystruten – hvor der ligeledes er behov for et fuldstændigt 
sti/oplevelseskort 

 Det kan handle om forskellige aktiviteter: motion, sundhed, 
kultur, historie, pilgrimsruter. 

 Der er dog behov for at udbedre sikring af vejene for gående og 
cyklende. 

 Frivillige kan hjælpe med at identificere udbedringsområder af 
stisystemet foruden at bidrage med skabelse og produktion af 
kulturindholdet. 

 Der må også gerne etableres flere udkigstårne 
 Det kunne også involvere vandvej til national park 
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 Disse oplevelsesruter kunne kombineres med eksponering af 
lokale fødevareproducenter som f.eks. ostevejen, vinruter, etc. 

 

Iværksætterhus 

 Der er behov for et kreativt hus – et hus for freelancer hvor de 
kan mødes og skabe fælles projekter.  

 Det må også gerne være et hus hvor man kan booke 
mødelokaler på timebasis. 

 Det skal primært drives og igangsættes af frivillige kræfter. 
 Det vil have gavn af at samarbejde med andre lignende huse i 

Nordsjælland inkl. C4 i Hillerød, men også iværksætterhus i 
Helsingør. 

 Det kunne blive stedet hvor initiativtager kan mødes, hvor 
lokale ideer bliver skabt og ført ud i livet 

 Det skal være stedet hvor netværk etableres som de små 
erhvervsdrivende kan trække på løbende. Netværk kræver at vi 
ved hvem vi hver i sær er og vi kan lære hinanden at kende. 

 Det skal være et sted hvor man kan komme med sin ide, få 
sparring, undervisning, konkret hjælp, etc.  

 

Markedsdage 

 De kunne bl.a. have base på Esrum Kloster 
 Der kunne også etableres et mobilt marked med udgangspunkt i 

en dobbeltdækkerbus – som et mobilt street food. 
 Det må godt have karakter af sydeuropæiske torvedag men 

helst ikke kun om sommeren. 
 Det skal være en mulighed for lokale fødevare, håndværk, kunst 

og kultur-producenter til at vise deres produkter frem og få et 
større publikum. 

 Det kunne også inkludere et marked i ”Filetten” 
 Det kunne også gå på turnus mellem landsbyerne med 

forskellige temaer  

 

Heste i fortid og nutid 

 Heste i fortid på Esrum Kloster – kulturhistorisk fortælling – 
prøv/oplev det selv 

 Hesteracer med en spændende historie i Gribskov: 
Frederiksborgere og knabstrupper 

 Etablering af et mangfoldigt heste fritids og ferietilbud  
 Rideture 
 Hestevogn 
 Rideterapi 
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 Arbejde med heste. 
 Der tænkes her i storskala og stærke synlige arrangementer. 

Natur og sundhed 

 Trætophuse i Gribskov (Glamping) 
 Naturterapi og mindfulness  
 Ride, cykle, vandre (vinter)bade overnatte i shelter 
 Etablerede vandreture med særlig helsende karakter og 

muligheder  
 Understøtte eksisterende initiativer og synliggøre 

mangfoldigheden af tilbuddene – give mulighed for at 
sammensætte et helsende program 

 Psykoeducation 
 

Unge iværksættere 

 Understøtte unge i deres drøm om at starte egen forretning 
 Skabe grundlag for at flere unge bosætter sig i Gribskov 

kommune. 
 Kunstnere 
 Bæredygtige landsbyer  
 Værksteder 
 C Triennale  
 Museum 
 Festival  

 

Lokale fødevare netværk – Københavns Spisekammer 

 Der findes mange små lokale fødevareproducenter, som allerede 
leverer til restauranter, butikker og markeder i København.  

 Lad Københavnerne komme til Gribskov og opleve produktionen 
og produkterne på lokale markeder 

 Etablere et netværk af forhandlere 
 Etablere madrute der rummer grønt, kød, fisk, drikkevarer, 

frugt, asparges og specialiteter. 
 Ruterne kan vandres, køres i bil, på cykel og der kan knyttes 

guider til. 

 

Natur  
 Oplevelses og formidlingscenter / velkommen til Gribskov som 

destination 
 Vandreruter og kort 
 Esrum – Tisvildevejen sammenhængende rute og fortælling 
 Ny kanorute fra Esrum Sø til Gilleleje havn 
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 Fastholde rute 33 i sin nuværende placering 
 Levende grøftekanter 
 Ud til blomster, bier og insekter  
 Outfoor events – vildmarks konkurrencer og oplevelsesruter 
 Gribskov passet. Få stempler, 30 steder at besøge, officielle 

Instamoments #voresgribskov og præmier  
 Digital facilitering af ”naturlige” rundture og oplevelser i 

kommunen 
 Vi vandrer, rider, cykler og snorkler vores Gribskov rundt 
 Sørge for at der overalt er en forbindelse mellem naturen og 

kulturen. 
 Formidling er nøgleordet 
 Kagerup Station som indgangsport / velkomstcenter 
 Pilgrimsrute – sammenhæng mellem by og land med naturen i 

fokus 
 Salg af rygsække med indhold til en oplevelse i Gribskov (kort 

og oplevelser) 
 Forbinde stier i hele kommunen så man kan vandre, cykle eller 

ride 
 Danmarks bedste heste kommune. Du mangler den før du er der 
 Udpege strande hvor heste kan bade – bruge cykelstier til 

ridning 
 Teater på Søborg slotsruin  
 En mad bus der kan køre rundt i kommunen med lokale 

specialiteter og være salgs-/oplevelsescenter 

 
Turisme 
 

 Tisvildevejen – rute 47 smagen af Nordsjælland 
 Bæredygtig turisme 
 At samle alt i en fælles fortælling der hænger sammen 
 Esrum – Tisvildevejen – fokus på cirklen der indeholder smag på 

Nordsjælland, små autentiske steder, hvor man kan opleve 
historien og sin egen historie mens man er i naturen. Kvalitet i 
tid, mad og nærvær.  

 Skabe ”Bevægelsesruten” som Pilgrimsruten. Sammenhæng og 
fortællinger 

 Rejsen gennem Gribskov er en rejse i fortid og ind i fremtiden 
 Kortsalg med ruter, transport af bagage, man kan vandre, cykle, 

sejle eller ride rundt 
 Eksklusive overnatninger i naturen med sauna og vildmarksspa 
 Overnatning: Shelters, hængekøjer, glamping, både = brug 

naturen 24/7 
 Gårdsalgssteder søsættes rundt i byerne – smag på Gribskov 
 ”Jeg gik mig over sø og land i Gribskov” 
 Klima cykelture / ruter 
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 Sammenhængende gourmet oplevelser på en rute. Smag dig 
gennem Gribskov 

 Udvikle App som formidlingsværktøj 
 ”Kirken og Kongerne” 
 Platform for gratis annoncering for attraktioner  
 Kongernes Nordsjælland 100% økologisk 
 Jøderne til Sverige 
 IT platform  
 Netværk omkring Søborg sø 
 Udbyg nuværende fyrtårn = Gilleleje 
 Ridderne om det runde bord 
 Opbakning fra kommunen 
 Investering fra kommunen 
 Opbakning fra operatører til Visit Nordsjælland


