
Referat af bestyrelsens 5. møde          
 

Tid: Torsdag den 13. december 2018 kl. 16:00 – 19:30  

Sted: Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3230 Græsted 
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Tilstede: 

Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune 

Annette Sørensen, VisitDenmark 
Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune  

Carl Frederik Bruun (formand) 

Freja Brabæk Kristensen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune 

Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Naturstyrelsen 
Jette Haugaard, lodsejerrepræsentant 

Kirsten Skovsby, Danmarks Jægerforbund 

Lars Jonsson, Landbrug & Fødevarer 
Peter Skat Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening 

Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (næstformand) 

Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune 
 

Observatører:  

Anders Kring Mortensen, projektudvikler 

Katrine Skaar Jessen, koordinator (referent) 
Lars Rudfeld, projektudvikler 

Marianne Lund Ujvári, sekretariatschef 

 
Afbud:  

Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune 

 
Benedikte Kiær ankom kl. 16.20 og Jens Bjerregaard kl. 16.35. Benedikte Kiær forlod mødet kl. 18.15 og Anders 

Gerner Frost forlod mødet efter punkt 9. 

 
1. Godkendelse af dagsorden (1 min.) 

Da Jens Bjerregaard var forsinket, flyttede formanden punkt 4 til efter kl. 16.30 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden (10 min.) 
a. Præsentation af nye medarbejdere 

b. Status på arbejdet med at nedsætte et nationalparkråd – hvad er der sket siden sidste 
bestyrelsesmøde. 

 
3. Proces og tidsplan for nationalparkplanen og indkaldelse af idéer (10 min.) 

Sagsfremstilling 
Sekretariatet planlægger at indkalde idéer, forslag mv. til nationalparkplanen i begyndelsen af 

2019. Indkaldelsen sker ved offentlig annoncering med en frist på mindst 12 uger til at komme 
med idéer og forslag, således at den offentlige del af idéfasen er afsluttet senest 1. maj 2019.  

 
Sekretariatet udarbejder et skema, som offentligheden kan bruge til at indmelde forslag og idéer. 

Skemaet skal sikre, at de indkomne forslag og idéer er tilstrækkeligt beskrevet til, at sekretariatet 
kan vurdere dem efterfølgende.  
 

Sekretariatet planlægger at holde 2-3 borgermøder i den offentlige del af idéfasen. Møderne 
afholdes geografisk spredt i nationalparken, så flest muligt får mulighed for at deltage. Møderne 

annonceres i dagspresse, på hjemmesiden og Facebook.  
 

Sekretariatet vil desuden forestå anden oplysningsvirksomhed som fx kan omfatte information i 
pjecer, workshops for private lodsejere mm.  

 



Side 2 af 4 
 

Indstilling 
Sekretariatet indstiller:  

1. at bestyrelsen godkender tidsplanen, så den offentlige del af idéfasen kan være afsluttet senest 
1. maj 2019 

2. at bestyrelsen godkender, at sekretariatet fastlægger antallet af borgermøder, og hvordan den 
offentlige del af idéfasen planlægges og afvikles bedst muligt.  

 
Bilag 

• Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af nationalparkplan (version 29.november 2018) 

 
Beslutning 

Pkt. 1: Bestyrelsen godkendte den reviderede tidsplan version 13. december 2018 (udleveret på 
mødet – med de ændringer, at dialog med lodsejere og miljøvurderingen af udkastet til 

nationalparkplanen begge afsluttes i 2019). 
Pkt. 2: Bestyrelsen tiltrådte indstillingspunktet. 

 
4. Etablering af et besøgscenter på Esrum Kloster og Møllegård (10 min.) 

Sagsfremstilling 
Fonden Esrum Kloster og Møllegaard (EKM) har søgt og fået bevilliget 440.000 kr. af Gribskov 

Kommune til et forprojekt, som skal undersøge etableringen af et besøgscenter ”Esrum Kloster & 
Møllegård – Portal til Kongernes Nordsjælland”. Midlerne tages fra Gribskovs Kommunes 

startpulje til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Budget 2018. Formand for bestyrelsen for 
EKM, Jens Bjerregaard Christensen redegør for tankerne bag besøgscentret og om forprojektet. 

 
Indstilling – forslag A 
Sekretariatet indstiller: 

1. At bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar 2019 diskuterer nationalparkens rolle i et evt. 
fremtidigt EKM-besøgscenter  

2. At bestyrelsen anmoder EKM om, at EKM løbende orienterer nationalparkens bestyrelse og 
sekretariat om projektet, og fx altid inden en evt. ansøgning sendes. 

 
Bilag 

• Orientering til bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland om forprojekt for 
planlægning af besøgscenter ved Esrum Kloster & Møllegård 

• Referat af byrådsmøde i Gribskov Kommune 12. november 2018 – punkt 218 Ansøgning fra 
Esrum Kloster. 

• EKM´s ansøgning til Gribskov Kommune om budgetmidler til besøgscenter på EKM 
 

Beslutning:  
Pkt. 1: Bestyrelsen tiltrådte indstillingspunktet. 

Pkt. 2: Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal inddrages i forprojektet.   
 

5. Indstilling af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Fonden Esrum Kloster og Møllegård (5 
min.) 
Sagsfremstilling 
For at styrke samarbejdet mellem Fonden Esrum Kloster & Møllegård og Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland har bestyrelsen for EKM bedt om, at en repræsentant for bestyrelsen for 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland indtræder i bestyrelsen for Fonden Esrum Kloster & 
Møllegård. 
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Indstilling 

Sekretariatet indstiller: 
1. At bestyrelsen indstiller bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl 

Bruun, som medlem af bestyrelsen for Fonden Esrum Kloster & Møllegård. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede, at Carl Bruun skal indtræde i bestyrelsen for fonden Esrum Kloster & 
Møllegård.   

 
6. Ansøgning om midler fra Friluftsrådet (5 min.) 

Sagsfremstilling 

Friluftsrådet har åbnet puljen ”Undervisning i naturen”. Puljen giver tilskud til projekter, der 

udvikler skolernes mulighed for at afholde naturbaserede undervisningsforløb i nationalparker, 

naturparker eller andre større naturområder. Ansøgningsfristen er 1. februar 2019. Der er krav 

om medfinansiering. Puljen er på 4 mio.  

Indstilling 

Sekretariatet indstiller:  
1. At det er afgørende, at sekretariatet prioriterer at løse de opgaver, der følger af Lov om 

nationalparker og af Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, fx nedsættelse 
af nationalparkråd, indkald af forslag og ideer til nationalparkplan, behandling af indkomne 

forslag til nationalparkplan samt at skrive nationalparkplanen i en kvalitet, så bestyrelsen kan 
vedtage den, som loven foreskriver senest 1. juli 2020. Dertil kommer, at der skal udarbejdes 

en skriftlig miljøvurdering af udkast til nationalparkplan. Et arbejde, som andre nationalparker 
har købt hos rådgivende konsulentfirmaer, men som muligvis delvist kan løses internt af 

sekretariatets medarbejdere. Erfaringerne fra NP Skjoldungernes land er, at ovenstående 
opgaver samlet set er meget tidskrævende for sekretariatet. Fx fik NP Skjoldungernes land 600 
ideer/forslag til nationalparkplanen.  

2. at sekretariatet overvejer at søge midler fra Friluftsrådets pulje Undervisning i naturen med 
ansøgningsfrist 1. februar 2019 under forudsætning af, at det på ansøgningstidspunktet 

vurderes, at det er realistisk, at sekretariatet har kræfter til at varetage denne opgave i 2019-
2020 ved siden af alle de lovbestemte opgaver beskrevet ovenfor, som også skal løses i 2019-

2020. 
 

Bilag 

• https://www.friluftsraadet.dk/undervisning-naturen 

 
Beslutning: 

Bestyrelsen gav Poul Erik Pedersen mandat til at gå tilbage i sit bagland i Friluftsrådet med henblik 
på at undersøge mulighederne for at deltage i en senere ansøgningsrunde.  

 
7. Ansøgning om brune turistskilte (5 min.) 

Sagsfremstilling 
På mødet d. 25/10-2018 besluttede bestyrelsen, at sekretariatet skulle ansøge om et brunt 
motorvejsskilt ved afkørsel 4 på Helsingørmotorvejen. Til ansøgningen har sekretariatet brug for 

en koordineret tilbagemelding fra de fem kommuner på: 
- Hvilken person der skal stå som kommunal kontaktperson i ansøgningen  

- Hvilken kommune der vil lægge EAN-nummer til ansøgningen og efterfølgende stå for at sende 
de øvrige kommuner deres del af regningen fra Vejdirektoratet.   
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Indstilling 

Sekretariatet indstiller:  
1. At bestyrelsesrepræsentanterne fra de fem kommuner kommer med en samlet tilbagemelding 

på de to spørgsmål. 
 

Beslutning:  
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og Fredensborg Kommune påtager sig at lægge navn og EAN-
nummer til ansøgningen og opkræve de andre kommuner deres del af regningen.  

 
8. Diskussion af vision (17.45-18.40) 

Henning van Hauen faciliterede diskussionen af en overordnet vision for nationalparken. 
 

9. Evt. (5 min.) 
Jens uddelte materiale om et forprojekt omkring Gurre slotsruin og vil fortælle mere på et 

kommende møde. 
Bestyrelsen blev orienteret om mødeplanen for 2019 og tog den til efterretning. 

 
Kommende møder i 2019: 

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 16.30-19.00 
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 16.30-19.00 

Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 16.30-19.00 
Torsdag den 15. august 2019 kl. 16.30-19.00 
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 16.30-19.00 

Mandag den 4. november 2019 kl. 18.30-21.00 
Mandag den 2. december 2019 kl. 18.30-21.00 

 
 

10. Godkendelse af referat med underskrifter  
 
Efter mødet var der julehygge med spisning kl. 18.45-19.30 





Nationalpark Kongernes Nordsjælland      

Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af nationalparkplan                       version 13. december 2018 
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Nationalparkråd - funktionsperiode                      

Nationalparkplan                       

 Vision diskuteres i bestyrelsen                      

 Idéfase 
2
 inkl. borgermøde                      

 Udkast til plan vedtages af bestyrelsen                      

 Forslag til plan i offentlig høring
3
 inkl. borgermøde                      

 Evt. offentlig debat af ændret forslag 
4
                      

 Planen vedtages endeligt af bestyrelsen
5
                      

Bestyrelsesmøde
6
 *  * *  *   *  *  * * *       

Miljøvurdering af udkast til nationalparkplan                      

Sekretariatet arbejder med nationalparkplanen og med dialog med lodsejer mm                      

Sekretariatet udarbejder plan for gennemførsel af arbejdet med np-planen                      

Bestyrelsen godkender sekretariatets plan for arbejdets gennemførelse                      

 

                                                           
1
 Sommerferie 

 
2
 Min. 12 uger frist for at ”indkalde ideer, forslag mv” jf. Lov om nationalparker 

3
 Min. 12 uger frist for ”fremsættelse af indsigelse mv” jf. Lov om nationalparker 

4
 Min. 8 ugers ”offentlig debat” jf. Lov om nationalparker 

5
 Deadline 1/7-2020 jf. Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

6
 29/1, 14/3, 25/6, 15/8, 22/10, 4/11 og 2/12 



Orientering til bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

 

Orientering om forprojekt for planlægning af besøgscenter ved Esrum Kloster & Møllegård 

 

 

Fonden Esrum Kloster & Møllegård vil hermed orientere om, at vi planlægger et forprojekt i perioden 

december 2019-juli 2019, der skal afklare muligheder for og potentialer ved at udvikle et større 

besøgscenter ved Esrum Kloster & Møllegård; et center som også skal rumme besøgscenter for 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

 

Det er en foreløbig ide, at centeret skal inspirere til et aktivt og eftertænksomt liv (vitae activa og vitae 

comtemplative) i naturen og kulturen ved at formidle udfoldelsesmuligheder i Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland og at formidle Esrum Kloster historien med dens perspektiver i forhold til natur, landskab, 

ressourcer og eksistens. Det sker i et kontrastfyldt bygningsmiljø: gamle bygninger fyldes med moderne 

formidlingsformer og i et harmonisk natur-, have- og landskabsmiljø, inspireret af klostertraditioner. 

Centeret er designet og indrettet bevidst, så det i udtryk, indretning og aktiviteter rummer sondringen 

mellem det aktive og det eftertænksomme. Dermed bliver det Danmarks førende arena får unikt 

kombinerede kultur-, natur- og friluftslivoplevelser.  

 

Det er ligeledes en foreløbig tanke, at besøgscenteret skal gøre en forskel ved at påvirke en række 

samfundsmæssige udfordringer – såsom børns naturforbrug, den mentale sundhed og fremme grønne 

innovation. Og det skal inspirere til oplevelser i hele nationalparken tværs over Nordsjælland. 

 
MEN! Besøgscenterets indhold er på nuværende tidspunkt ikke nærmere fastlagt, udover at det skal tilbyde 

formidling, oplevelse og læring bredt i temaer omkring kloster-kultur-natur-nationalpark. Der venter et 

langt, sejt træk over de næste år med at konkretisere ideerne, indsamle midler via fundraising og at designe 

og gennemføre bygge- og anlægsprocessen. 

 

Dette lange træk indledes med forprojektet, der rummer disse aktiviteter: 

 

1. Kortlægning af de plan- og fredningsmæssige forhold for bygninger og areal ved Esrum Kloster & 

Møllegård, mhp. at få viden om, hvad der kan lade sig gøre i forhold til modernisering af 

bygningsmassen og gennemføre ændringer i området 

 
2. Projektbudget og business case for opnåelse af bæredygtig driftsøkonomi driften af det nye 

besøgscenter, med opstilling af forskellige scenarier for investeringsomfang. 

 

3. Ideudvikling i form af dialog/workshops med lokale og eksterne eksperter og interessenter, 

herunder: 

a. Workshop med eksperter omkring udvikling af oplevelses/besøgs/attraktionscentre mhp. 

at bygge på best-practices omkring attraktionsudvikling 

b. Dialog med medlemmer af bestyrelsen for nationalparken via bilaterale møder mhp. at få 

en grundig forståelse af ønsker og forventninger 

c. Øvrige aktiviteter mhp. at få ideer og teste disse omkring besøgscenteret indhold. 

 

4. Sammenskrivning og udarbejdelse af visuel fængende dokumentation af projektets indhold og 

muligheder til fremlæggelse overfor projektets nøgleinteressenter og de større danske fonde. 

 

 



 

 

Forprojektet, som er muliggjort via støtte fra Gribskov Kommune, ledes af Fonden Esrum Kloster & 

Møllegård med Arne Kvist Rønnest som projektleder. Der nedsættes en teknisk følgegruppe for 

Forprojektet som sek.chefen for nationalparken spørges om at indgå i.  

 

Forprojektet løber som nævnt frem til udgangen af juni, hvorefter der vil være skabt et oplyst grundlag for 

at vurdere projektet i sin helhed. 

 

Konkluderende på denne orientering skal fremhæves: 

 

- At forprojektet skal kvalificere hvad der indtil nu kun er en foreløbig ide om et større besøgscenter ved 

Esrum Kloster & Møllegård 

 

- At vi som led i forprojektet vil være i dialog med mange interessenter, herunder medlemmer af NP-

bestyrelsen, mhp. at indhente ideer og perspektiver 

 

- At Fonden Esrum Kloster & Møllegård gerne vil have mulighed for at fremlægge resultatet af 

forprojektet ved et bestyrelsesmøde for nationalparken, i enten maj eller juni 2019. 

 

 

 

Esrum, 27. november 2018 

Jens Bjerregaard Christesen, formand for fonden Esrum Kloster & Møllegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på tiltag 

 

Genskabe klostermuren og 

ny indretning af området / 

Hævet træbro over engen / 

Vandformidling i Esrum 

vandmølle / tematisk 

naturformidling / Ny 

’transparent’ nordlænge 

som velkomstbygning /  

Skoletjeneste og 

undervisning / 

Naturgenoprette Esrum å, 

så den igen snor sig engen /  

Selvforsyning og meditation 

i moderne klosterhaver 

   



Referat 

Byråd 

Mandag den 12-11-2018 kl. 19:00 

…… 

 

218. Ansøgning fra Esrum Kloster 

Sagsnummer: 01.05.00-G01-9-18  

 

Resume  

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at 

anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om 

en ansøgning fra Esrum Kloster & Møllegård om støtte til forundersøgelse i 

forbindelse med etablering af 'Besøgscenter Esrum Kloster & Møllegård - 

portal for Nationalpark Kongernes Nordsjælland'.  

 

Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhvervs og 

Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:  

1. at godkende ansøgningen fra Esrum Kloster & Møllegård med tilføjelsen, at ansøgningens pkt. 1 

løses internt i Gribskov Kommune.  

 

Historik  

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 29. oktober 2018, pkt. 53:  

1. Administrationens anbefaling anbefalet. 

  

Fraværende: Kim Valentin 



 

 

Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 230: 

1. Anbefalet. 

  

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) 

deltog som stedfortræder for Kim Valentin. 

  

 

Sagsfremstilling  

Baggrund 

Esrum Kloster & Møllegård er udpeget som hovedportal til Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland. 

Esrum Kloster & Møllegård (herefter EKM) har sendt ansøgning om støtte 

til forundersøgelse i forbindelse med etablering af 'Besøgscenter Esrum 

Kloster & Møllegård - portal for Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland'.  EKM henviser i ansøgningen til budgetaftalen 2018 for 

Gribskov Kommune, hvor der blev afsat samlet 950.000 kr. som startpulje 

for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. I budgetaftalen nævnes bl.a. 

etablering af et "centralt besøgscenter, der bl.a. skal formidle parkens mange 

unikke naturværdier og gøre besøget i nationalparken til en oplevelse året 

rundt". 

  

Sagens forhold 

Fonden EKM har udviklet et forslag til et ambitiøst besøgscenter. I 

ansøgningen anføres det, at en realisering af forslaget vil kræve en betydelig 



videre idéudvikling, ligesom mange afklaringer skal foretages, interessenter 

skal inddrages og en større fondsansøgningsproces skal gennemføres før 

endeligt design, byggemodning og gennemførelse. 

  

Fra ansøgningen: 

"Besøgscenteret skal gøre en forskel ved positivt at påvirke en række 

samfundsmæssige udfordringer - såsom børns naturforbrug, den mentale 

sundhed, fremme grøn innovation mv., og et ambitiøst besøgscenter skal 

inspirere til oplevelser i hele nationalparken tværs over Nordsjælland".  

  

"Besøgscenteret etableres ved at modernisere den eksisterende 

bygningsmasse fremfor nybyggeri. Vi ønsker et avanceret besøgscenter, der 

udnytter et eksisterende, autentisk bygningskulturmiljø. 

  

Gæsten vil opleve at komme til ét besøgscenter med forskellige 

aktivitetsmuligheder, men hvor flowet i oplevelsen på matriklen samt 

logistik omkring de praktiske forhold (billet, butik, cafe, udstilling, 

parkering, toilet) er gennemsyret af, at man besøger ét besøgscenter - 

illustreret ved, at adgangsbilletten gælder for hele området. Det forhold, at 

besøgscenteret både omfatter formidlingen af Esrum Kloster og 

formidlingen omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en 

afgørende styrke".  

  

Hvad søges det til? 



EKM søger midler til at få gennemført en forundersøgelse, så der kan skabes 

grundlag for at gå til fonde. 

  

Der søges om støtte til at gennemføre en forundersøgelse bestående af fire 

dele   

  

Indhold  Gennemførelse  Pris  

1. 

Kortlægning af de plan- 

og fredningsmæssige 

forhold for bygninger og 

areal ved Esrum Kloster 

& Møllegård  

  

Udbytte:  

· Viden om muligheder og 

begrænsning er for at 

foretage modernisering af 

bygningsmassen og 

gennemføre ændringer i 

området  

  

  

Gribskov Kommune 

stiller en 

fuldtidsmedarbejder 

med planmæssig 

baggrund til rådighed 

for min. 1 måneds 

input.  

Alternativt indkøbes 

denne assistance via 

konsulentfirma  

  

Enten: Ingen direkte 

omkostninger for 

Gribskov Kommune, 

men ’udlån’ af 

medarbejder  

  

Eller: 90.000 kr. til 

gennemførelse af 

konsulentopgave  



2. 

Projektbudget og business 

case for opnåelse af 

bæredygtig driftsøkonomi 

driften af det nye 

besøgscenter  

  

Udbytte:  

· Dokumentation for det 

samlede projekts 

investeringsomkostninger 

og efterfølgende 

rentabilitet  

  

  

Der indkøbes 

konsulentassistance til 

gennemførelse af 

opgaven  

Der kan ikke forventes 

et detaljeret 

projektbudget, men et 

overordnet 

skitsebudget  

  

190.000 kr.  

3. 

Landskabs- og 

arkitektskitser, der viser 

potentialer ved 

besøgscenteret  

  

Udbytte:  

· Visuel fængende 

dokumentation af 

projektets indhold og 

  

Der indkøbes 

arkitektassistance til 

gennemførelse af 

opgaven  

  

240.000 kr.  



muligheder  

  

4 

Afholdelse af workshop 

med deltagelse af lokale 

og eksterne eksperter  

  

Udbytte:  

· Inspiration og 

kvalitetssikring, større 

sandsynlighed for 

fondsmidler  

  

  

Praktisk gennemførelse 

af workshop/temadag 

med dækning af 

transportudgifter og 

udgifter til oplæg  

  

10.000 kr.  

  

Administrationens vurdering og anbefaling 

Administrationen vurderer, at forundersøgelsen til etablering af 

besøgscenteret er af afgørende betydning for muligheden for at indhente 

fondsmidler til selve etableringen. EKM arbejder med et ambitiøst 

besøgscenter af høj kvalitet, og administrationen vurderer, at det vil være af 

stor betydning for Gribskov Kommune, hvis det lykkes at etablere et så fint 

besøgscenter.  

  



Angående ansøgningens pkt. 1: Kortlægning af de plan- og 

fredningsmæssige forhold for bygninger og areal ved Esrum Kloster & 

Møllegård, så vurderer administrationen, at opgaven bedst løses internt i 

Gribskov Kommune. Det vil ikke være i form af en fuldtidsmedarbejder i en 

måned, men administrationen vurderer, at opgaven kan løses internt 

alligevel.  

  

Administrationen anbefaler derfor, at EKM's ansøgning imødekommes med 

tilføjelsen, at ansøgningens pkt. 1 løses internt i Gribskov Kommune.  

  

 

Lovgrundlag  

Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt §15 stk.2 og 3  

 

Økonomi  

Der søges om i alt 530.000 kr. Hvis beløbet i pkt. 1 løses internt i Gribskov 

Kommune vil tilskudsbeløbet samlet blive 440.000 kr.  

Beløbet kan finansieres via startpuljen til Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland. 

Budget 2018: 949.893 kr. Heraf er forbrugt 415.845 kr. 

Til rest: 534.048 kr. 

  

 

Beslutning  

1. Tiltrådt. 



Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) 

deltog som stedfortræder for Betina Sølver. 

  

Bilag 

Ansøgning fra Esrum Kloster om midler til forundersøgelse  

 



Gribskov Kommunes udvalg for 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi 

v. udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen 

 

Formidlet via centerchef 

Kirsten Frandsen kfran@gribskov.dk 

 

Anmodning om frigivelse af budgetmidler jf. Budgetaftale 2018 

’Besøgscenter Esrum Kloster & Møllegård – portal for Nationalpark Kongernes Nordsjælland’ 
 

Der søges om støtte til at gennemføre en forundersøgelse bestående af fire dele 

Indhold Gennemførelse Pris 

 

Kortlægning af de plan- og fredningsmæssige 

forhold for bygninger og areal ved Esrum 

Kloster & Møllegård 

 

Udbytte: 

· Viden om muligheder og begrænsning er 

for at foretage modernisering af 

bygningsmassen og gennemføre 

ændringer i området 

 

Gribskov Kommune stiller en 

fuldtidsmedarbejder med 

planmæssig baggrund til 

rådighed for min. 1 måneds 

input. 

 

Alternativt indkøbes denne 

assistance via konsulentfirma 

 

Enten: Ingen direkte 

omkostninger for 

Gribskov Kommune, 

men ’udlån’ af 

medarbejder 

 

Eller: 90.000 kr. til 

gennemførelse af 

konsulentopgave 

 

Projektbudget og business case for opnåelse 

af bæredygtig driftsøkonomi driften af det 

nye besøgscenter 

 

Udbytte 

· Dokumentation for det samlede projekts 

investeringsomkostninger og 

efterfølgende rentabilitet 

 

Der indkøbes 

konsulentassistance til 

gennemførelse af opgaven 

 

Der kan ikke forventes et 

detaljeret projektbudget, men 

et overordnet skitsebudget 

 

190.000 kr. 

 

Landskabs- og arkitektskitser, der viser 

potentialer ved besøgscenteret 

 

Udbytte 

· Visuel fængende dokumentation af 

projektets indhold og muligheder 

 

Der indkøbes arkitektassistance 

til gennemførelse af opgaven 

 

240.000 kr. 

 

Afholdelse af workshop med deltagelse af 

lokale og eksterne eksperter 

 

Udbytte: 

· Inspiration og kvalitetssikring, større 

sandsynlighed for fondsmidler 

 

Praktisk gennemførelse af 

workshop/temadag med 

dækning af transportudgifter og 

udgifter til oplæg 

 

10.000 kr. 

 

 

 

 

Forundersøgelsen skaber grundlaget for at gå til fonde 

· Ja, det kan lade sig gøre                                 (via plananalysen) 

· En sund driftsøkonomi kan fremvises          (via business case) 

· En attraktiv ide er gjort visuel                       (via arkitektskitser) 

Vi kan gå til fonde 

med et seriøst 

udgangspunkt 



Situationsbeskrivelse 

Den lange proces med at etablere Nationalpark Kongernes Nordsjælland havde en foreløbig kulmination 

med åbningsfest 29. maj og andre markeringer i Nordsjælland. Der blev også åbnet en ’for-udstilling’ af 

nationalparken på Esrum Møllegård (velvilligt støttet af Gribskov Kommune). 

 

Og vi skal videre! 

 

Fonden Esrum Kloster & Møllegård har nu udviklet et forslag til et ambitiøst besøgscenter. En realisering af 

dette forslag kræver en betydelig videre idéudvikling, ligesom mange afklaringer skal foretages, 

interessenter skal inddrages og en større fondsansøgningsproces skal gennemføres før endeligt design, 

byggemodning og gennemførelse. Der venter et langt, sejt træk over de næste år. 

 

Fonden Esrum Kloster & Møllegård har viljen, ambitionen og kompetencen til at drive denne udvikling i tæt 

dialog med bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, kommunerne og de mange 

interessenter. 

 

Idé og indhold 

Besøgscenteret skal gøre en forskel ved positivt at påvirke en række samfundsmæssige udfordringer – 

såsom børns naturforbrug, den mentale sundhed, fremme grønne innovation, m.v. Og et ambitiøst 

besøgscenter skal inspirere til oplevelser i hele nationalparken tværs over Nordsjælland. 

 

Besøgscenteret skal inspirere til et aktivt og eftertænksomt liv (vitae activa og vitae comtemplative) i 

naturen og kulturen ved at formidle udfoldelsesmuligheder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland og at 

formidle Esrum Kloster historien med dens perspektiver i forhold til natur, landskab, ressourcer og 

eksistens. 

 

Det vil ske i et kontrastfyldt bygningsmiljø: gamle bygninger fyldes med moderne formidlingsformer og i et 

harmonisk natur-, have- og landskabsmiljø, inspireret af klostertraditioner.  Det skal blive Danmarks 

førende arena får unikt kombinerede kultur-, natur- og friluftslivoplevelser. 

 

Besøgscenteret etableres ved at modernisere den eksisterende bygningsmasse fremfor nybyggeri. Vi 

ønsker et avanceret besøgscenter, der udnytter et eksisterende, autentisk bygningskulturmiljø. 

 

Gæsten vil opleve at komme til ét besøgscenter med forskellige aktivitetsmuligheder, men hvor flowet i 

oplevelsen på matriklen samt logistik omkring de praktiske forhold (billet, butik, cafe, udstilling, parkering, 

toilet) er gennemsyret af, at man besøger ét besøgscenter – illustreret ved, at adgangsbilletten gælder for 

hele området. Det forhold, at besøgscenteret både omfatter formidlingen af Esrum Kloster og formidlingen 

omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en afgørende styrke. 

 

Det konkrete projekt, som vi kender det på dette tidlige stadie 

De fysiske rammer skabes via otte delprojekter: 

 

-      Genskabe klostermuren, indkredse området, ogetablere hævede træbro forløb over å, eng og mose 

- Vandformidling i nyrestaureret Esrum Vandmølle  

- Opføre ny ’transparent’ nordlænge som velkomstbygning 

- Skoletjeneste og undervisning i vestlængen ved Esrum Kloster 

- Naturgenoprette Esrum å, så den igen snor sig gennem klosterengen 

- Selvforsyning og meditation i moderne klosterhaver 

- Nyskabende signatur-projekt 

- Matrikelgård til at holde styr på alt det praktiske 



 

 

Økonomi og videre proces 

Der er ikke foretaget egentlige beregninger af investeringsomfanget. Men projektet er omfattende og 

investeringer vil løbe op i et stort millionbeløb. 

 

Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra kommuner og de væsentligste interessenter. 

 

Vi vil indgå i en dialog med Gribskov Kommune omkring, hvordan projektet kan forankres, dels i Gribskov 

Kommune, dels i de øvrige kommuner i Nordsjælland. 

 

Perspektiver for Nordsjælland og Gribskov Kommune 

Det smukke sted og de gode historier findes allerede. Det samme gør lysten til at formidle og inspirere med 

det bedste af Nordsjælland. 1,8 mio. mennesker bor i oplandet (60 minutter transporttid). Besøgscenteret 

er tænkt med et ambitionsniveau, der vil gøre det til en attraktion på linje med de største i Nordsjælland. 

 

Perspektivet for Nordsjælland og Gribskov Kommune: Positiv branding, en tydelig historisk og ’grøn’ profil, 

lokale arbejdspladser og afsmittende omsætning som følge af det stigende besøgstal. 

 

Særligt for Gribskov Kommune vil besøgscenteret bygge op omkring ønsket om tilflytning og tankegangen 

bag ’Et lidt bedre liv’. 

 

 

 

 

 

 

Arne Kvist Rønnest, direktør, Fonden Esrum Kloster & Møllegård, 1. oktober 2018 

 

 

 

 


