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Bilag 26 - Interessentanalyse

Bevare et smukt og varieret landskab, mangfoldig natur og et sundt miljø. Sikre befolkningens adgang til naturområder 2.

Involvere og bevidstgøre borgerne. Udførelse af
naturprojekter. Udlægning af stillezoner. Høj
biologisk diversitet1.
Mange fugle, især særlige arter. Uforstyrrede
områder med udsigtspunkter. Ikke rundture.
Medindflydelse på driften af Gribskov1.

Høringsberettigede. Rejser fredningssager og
klagesager. Ekspertviden. Stor organisation.
Rekrutterer og engagerer frivillige1.
Stor specialviden. Lokalkendskab. Organiseret
overvågning (Caretaker-projekt). Arrangerer
fugleture for befolkningen1.

Friluftsrådet

Tilgængelighed til naturen (også turen derud),
faciliteter, information, naturoplevelser1.

Økonomisk støtte til projekter. Stor organisation1. Skabe gode rammer for friluftsliv og naturoplevelser. Støtte og opmundring til friluftsliv og naturforståelse. Varetage
organisationernes og borgerens friluftsinteresser4.

Danmarks Jægerforbund

Gode vilkår for vildtet. Udvandring af vildt fra
skoven. Invitation til jagt i Gribskov. Arealer til
hundetræning og jagttræning1.
Beskyttelse og pleje af fortidsminder.

Information til borgere (fx på Skovens Dag).
Praktisk arbejde. Bestandsregulering.
Bekæmpelse af invasive arter1.


Mulighed for at drive landbrug.



Dansk Ornitologisk
Forening Nordsjælland

Kulturarvsstyrelsen
Nordsjællands
Landboforening

Dansk Vandrelaug
Ruter. Adgang til flot natur22.
Dansk Orienterings-Forbund Ruter. Adgang til flot natur22.

Sikre naturlige og gunstige forhold for fuglene og deres levesteder. Sikre rig fuglefauna, både sjældne og almindelige arter. Sikre
borgernes mulighed for at opleve en uforstyrret og naturlig fauna3.

Bevarelse og udvidelse af jagt, under hensyn til naturens bæredygtighed. Sikre at jagt bidrager til en artsrig og varieret natur 5.

Evt. planlægning af ruter22.
Projekter, fx 'Find vej i Gribskov'. Information.
Vedligeholdelse af ruter og stolper22.

Udvikle nye tilbud og formidlingsformer til borgerne. Øge samarbejdet med bl.a. uddannelse, undervisning, forskning, miljø og natur
samt erhvervsudvikling, herunder arkitektur og turisme6.
Varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske samt
deres sociale og kollegiale interesser. Sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og
udviklingsmuligheder, at drive rådgivningsvirksomhed samt at fremme landbrugs- og
landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgivende samfund 7.
Skabe et varieret tilbud for en aktiv fritid og for at øge adgangen til det åbne land 8.
Være bindeled mellem danske orienteringsklubber, at fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten i Danmark, og at
lede dennes repræsentation i udlandet9.
Give medlemmerne adgang til udøvelse af idræt23.

FIF Atletik

Løberuter22.

Afholdelse af arrangementer, fx Gribskovløbet.

Mountainbikeforeninger

Ruter. Adgang til flot natur. Mærkning og
belægning af ruter22.

Evt. anlæg og vedligeholdelse af ruter.
Udvide sporten og faciliteterne, og have mere indflydelse på planlægningen af områderne 22.
22
Afholdelse af arrangementer, fx MTB marathon .

Danmarks Cykleunion

Landsdækkende cykelrutenet, med ruter fra
hjemmet, og gennem forskellige landskaber.
Opholdsarealer og faciliteter1.
Bådebroer, faciliteter nær broerne1.

Opbakning til cykelruteprojekter1.

Fremme cykelsport i Danmark10.



Danmarks
Sportfiskerforbund
Sørup Havns Bådelaug
Fredensborg Roklub

Adgang til fiskeri.



Bådebroer, faciliteter nær broerne1.
Bådebroer, faciliteter nær broerne1.




Arbejde for at Danmark skal være en af verdens bedste sejlsportsnationer. Værdier: naturoplevelse og frihed, hensyn til natur og
miljø11.
Beskytte, bevare og genoprette danske vandløb og søområder. Sikre en sund fiskebestand. Sikre, bevare og erhverve fiskerettigheder.
Gavne dansk natur og medlemmernes rekreative fiskeri12.


Kajakklubben Esrum Sø

Bådebroer, faciliteter nær broerne1.



Danmarks Skiforbund

Skiløjper. Veje til rulleski. Parkeringspladser.
Omklædningsrum. Snescootere og værksted1.

Dansk Ride Forbund

Faciliteter, adgang1.

Praktisk arbejde, bl.a. preperering af løjperne.
Reklame for løjperne ved udbredelse af
succeshistorier1.


Dansk Sejlunion

Dansk Islandshesteforening Fri ridning i skoven, inkl. skovvejene. Ridestier. Praktisk arbejde, bl.a. klipning af grene på
Pausefolde. Længere, sammenhængende
ridestier1.
1
rideruter. Overnatningssteder .
Hjerteforeningen

Løberuter, motionsmuligheder22.

Samarbejde om projekter.

Samle dyrkere og yndere af rosporten, og give medlemmerne muligheder for at opnå de bedste resultater i idrættens udøvelse 13.
Fremme interessen for kano- og kajaksport og være samlingssted for disse sportsgrenes
udøvere14.
Fremme udviklingen af aktiviteter der tilgodeser alle danske skiløbere, rulleskiløbere og snowboardere 15.

Varetage dansk ridesports interesser i forhold til nationale og internationale organisationer. Være en effektiv interesse- og
serviceorganisation for rideklubberne og deres medlemmer16.
Fremme adgangen til og ridning i naturen. Udbrede kendskabet til den islandske hest og dennes korrekte anvendelse 17.

Reducere indlæggelser med åreforkalkningssygdomme. Reducere antallet af dødsfald. Forøge livskvaliteten for hjertepatienter 24.



Almindelig besøgende

Faciliteter, adgang, ro, natur- og
kulturoplevelser.
Adgang, naturbeskyttelse, veludviklet
infrastruktur.



Øget turisme, faciliteter til friluftsliv, adgang,
naturbeskyttelse, veludviklet infrastruktur.

Etablering af aktivitetstilbud. Samarbejde.

Hillerød Kommune

Gribskov Kommune

Etablering af aktivitetstilbud. Samarbejde.

Københavns Universitet
Fortsat adgangsforbud i Strødam Naturreservat21. Mulighed for forskning i Strødam
(ejer Strødam Naturreservat)
Naturreservat21.
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Udvikle Nordsjælland til en destination, styrke udbuddet af oplevelse, styrke kommunikation af oplevelser, samarbejde med
turismeaktører om tematiserede oplevelsesspor18.

Miljøvision: Natur- og miljøinteresser er integreret i alle sektorer, og varetages i tæt dialog mellem borgere, virksomheder og
myndigheder. Vi har mange grønne partnerskaber mellem private og offentlige aktører. Borgerne bruger vedvarende energi og
kommunen bidrager på alle områder til en bæredygtig udvikling. Infrastrukturen er veludbygget og bykernen fri for gennemkørende
biltrafik. Alle har nem adgang til naturen19.
Optimere koblingerne mellem transportformer. Styrke forbindelser ind og ud ad kommunen såvel som internt. Understøtte og styrke
det potentiale, der er for vækst og udvikling indenfor turisme. Bedre rammer for at landbrug, turisme og friluftsliv kan bidrage til
bæredygtig udvikling, aktivitet og arbejdspladser. Sammenhæng mellem større grønne og blå strukturer, klimatiltag, natur og
friluftsliv. Langsigtet planlægning for bæredygtig udvikling, der sætter fokus på helheden, men som også slår ned dér, hvor der vil
være størst muligt udbytte20.
Strødam skal være reservat for nordsjællands dyre- og planteliv, og være forsøgsfelt for botaniske og zoologiske studier. Området skal
fortsat være lukket for offentligheden21.

* Udover intelligent planlægning og adskillelse af ruter. ** Udover viden og meningsdannelse. *** Formål, mission og vision.
Kilder: 1: Jens Ole Andersen & Ida Dahl-Nielsen, pers.komm.. 2: Danmarks Naturfredningsforening 2011b. 3: Dansk Ornitologisk Forening 2011a. 4: Friluftsrådet 2011. 5: Danmarks Jægerforbund 2010. 6: Kulturstyrelsen 2012. 7: Nordsjællands Landboforening
2009. 8: Dansk Vandrelaug 2011. 9: Dansk Orienterings-Forbund 2007. 10: Danmarks Cykle Union 2011. 11: Dansk Sejlunion 2007. 12: Danmarks Sportsfiskerforbund 2009. 13: Fredensborg Roklub 1980. 14: Kajakklubben Esrum Sø 2005. 15: Danmarks
Skiforbund 2008. 16: Dansk Rideforbund 2008. 17: Dansk Islandshesteforening 2004. 18: VisitNordsjælland 2011. 19: Hillerød Kommune 2012. 20: Gribskov Kommune 2012. 21: Københavns Universitet 2010. 22: Tim Falck Weber, pers. komm.. 23: FIF 2012.
24: Hjerteforeningen 2011.

