
Gribskov kendes først og fremmest på naturen. Vi har det hele, og vi 
bruger naturen til alt fra ro og fordybelse til ud<ugter og oplevelser. 
Velkommen.

Gribskov Kommune

! Hvad vil du gerne vide mere om?

Hold fast, Gribskov!
Antallet af smittede med ny coronavirus er 
steget. Det er nu, vi skal stå sammen! Læs mere 
om hvordan vi håndterer det i Gribskov 
Kommune

"  Læs mere om corona situationen her

Gribskov Kommune fortsætter samarbejdet med 
de tre andre kommuner i VisitNordsjælland. Det 
besluttede byrådet tirsdag aften. Kommunen 
kan få meget ud af samarbejdet især i en tid, 
hvor Corona-pandemien ændrer folks ferie-
mønstre, siger bestyrelsesmedlem Jesper 
Behrensdorff.

" Gribskov fortsætter i 
VisitNordsjælland

12. november 2020

De tre kystkommuner Halsnæs, Helsingør og 
Gribskov har nu alle besluttet bidragsfordelingen 
i kystbeskyttelsesprojektet Nordkystens 
Fremtid. Kommunernes borgmestre kigger mod 
Miljø- og Fødevareministeriet og opfordrer 
staten til at bidrage økonomisk.

" Tre kommuner klar til at rykke 
på beskyttelse af Nordkysten

10. november 2020

En stor, varm tak for i sommer er netop sendt ud 
til de mange foreninger og frivillige, som var med 
til at give børn og unge i Gribskov en sjov 
sommer – på trods af corona.

Miljø

" Tak for sommerindsatsen - I 
har glædet rigtig mange børn 
og unge

05. november 2020

Hør Amir fortælle om, hvorfor ham og familien valgte at <ytte til 
Gribskov Kommune for to år siden.

Ny i Gribskov Kommune
Efterårsferie i Gribskov Kommune? Klik her for at læse mere om 
vores naturskønne områder, og udforsk mulighederne i kommunen.

"   Gribskov Kommunes turistattraktioner

Turist

Børn og unge

Historiens vingesus fornemmes overalt her. 
Skabertrang og virkelyst er en del af vores 
identitet. Gennem tiderne har kunstnere, 
håndværkere, Qskere, landmænd og mange <ere 
slået sig ned og sat deres præg på Gribskov.

"   Læs mere her og bliv inspireret

Virkelyst

Ren luft og lys, mangfoldige skove, søer og 
strande. Gribskov kendes først og fremmest på 
naturen.

"   Udforsk vores skønne natur

Fællesskaber er vores ”hemmelige ingrediens” – 
det som ikke kan forklares med ord. Vores 
landsbyer er et godt eksempel.

"   Fællesskabet i Gribskov Kommune

Fællesskaber

Vores Gribskov

Natur

Nyheder

Gå til nyhedsarkiv"

Miljø Turisme
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