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Tema cykelture med Klimagruppen i Gribskov Kommune 2019 
 

Dato Tid Sted Mål Tema Tur 

leder 

Turlængde NB 

26-4 13.10 Dronning 

mølle Station 

Tegners 

museum og 

Villingerød 

kirke 

Miljøbelastning 

ved 

råstofudvinding 

Jan-

Helge 

Larsen 

8 km Medbring 

drikke- 

varer 

6-5 12.10 Dronning 

mølle Station 

Thürmer 

Tools og 

Gilleleje 

vandværk 

Produktion, 

cirkulær 

økonomi og 

rent drikkevand 

Jan-

Helge 

Larsen 

10 km  

11-5 11.05 Helsinge 

Station 

Højbogård 

og 

Heldgård 

Økologisk kød, 

dyrevelfærd og 

klimaplan 

Jens 

Erik 

18 km Bestil 

frokost 

8-6 13.05 Helsinge 

Station 

Biplanter, 

skolebigård 

og økogård 

Bikommune Kirsten 20-25 km  

15-6 8.45 Helsinge 

Station og 

Køben 

havn H 

Brinkholm 

og 

Permatopia 

på Stevns 

Økologiske 

grøntsager og 

øko byggeri 

Jens 

Erik 

2 x 20 km 

eller 2x5 

km med tog 

Betaling 

rundvis- 

ning og 

frokost 

2-8 14.05 Helsinge 

Station 

Cyklistven 

lig vejkirke 

i Blistrup 

Cykelturisme i 

kulturlandskab 

Jens 

Erik 

25 km  

17-8 13.45 Godhavn 

Trinbræt 

Tisvilde 

Hegn, 

Tibirke og 

Melby 

Overdrev 

Klimaforandrin

ger og Natura 

2000 

Kirsten 16 km  

31-8 13.15 Dronning 

mølle Station 

Rusland og 

Snævret 

Skov 

Klimaforandrin

ger og Natura 

2000 

Kirsten 24 km  

Tilmelding til turene senest 3 dage før afgang til: Cykelje@gmail.com 
 

 

mailto:Cykelje@gmail.com
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Tema: Miljøbelastning ved råstofudvinding 

Tegners museum – nabo til grusgrav? Og Villingerød Vejkirke 
 

  
 

Ved Dronningmølle station kan vi se Dronningmøllehuset, det kommende medborgerhus og 

Stationspladsen, hvor Gribskov Kommune foreslår en mobilmast placeret.  

Rudolph Tegners museum ligger i et fredet område omgivet af det naturskønne Rusland med 

lyngklædte bakker og skov samt markerne mod vest. Men området mod vest er udlagt som 

råstofindvindingsområde, hvilket kan indebære, at der vil være grusgrav helt tæt på det fredede 

område. Det vil medføre tung trafik på den i forvejen smalle og dårlige Villingerødvej 

Museumsleder Luise Gomard vil fortælle om dette. Der vil i maj måned blive afholdt et borgermøde 

om truslen fra grusgrav som nabo til det fredede område. 

 

Turbeskrivelse 

Fra Dronningmølle station kører vi ad den smalle Villingerødvej uden cykelsti til Tegners museum. 

Herefter kører vi den korte vej over til Villingerød Kirke, som tilbyder cyklende og vandrere 

mulighed for drikkevand og toilet. Sognepræst Else Korsholm vil fortælle om kirken og betydningen 

af at være en vejkirke. 

 

Tid og Sted: Fredag den 26. april kl. 13.10 fra Dronningmølle Station. 8 km. Turen forventes at 

vare til kl. 16. Medbring selv drikkevarer.  

Turleder: Jan-Helge Larsen tlf. 2030 0284. 
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Tema: Produktion, cirkulær økonomi og rent drikkevand 

Besøg hos Thürmer Tools og Gilleleje vandværk 
Ved Dronningmølle station kan vi se Dronningmøllehuset, det kommende medborgerhus og 

Stationspladsen hvor Gribskov Kommune foreslår en mobilmast placeret.  

 

   
 

Erick Thürmer har forvandlet sin oldefars traditionsrige værktøjsvirksomhed til en digital forretning 

af helt andre dimensioner. Han har disruptet sin virksomhed og sig selv og nu er veludrustet til 

fremtiden iført ”Danmarks digitale førertrøje” og et 3D patent. Mød denne spændende og 

inspirerende mand, en af dansk erhvervslivs mest visionære ledere! 

 

Dernæst besøges Gilleleje Vandværk, hvor vi kan se og høre om arbejdet med at skaffe rent 

drikkevand på trods af nedsivende sprøjtegifte. 

 

Turbeskrivelse 

Fra Dronningmølle Station cykler vi ad Strandvejen, Rødkildevej til Ferlevej hvor Thürmer Tools 

ligger på Sophielund Alle 5. 

Herefter kører vi ad Søgårdsvej og Hillerødvejen til Gilleleje Vandværk.  

Herfra tilbage mod Dronningmølle eller Gilleleje station efter eget ønske. 
 
Tid og Sted: Mandag den 6. maj kl. 12.10 fra Dronningmølle Station. 10 km. Turen forventes at 

vare til kl. 15.30. Medbring evt. selv drikkevarer – vi får kaffe hos Thürmer.  

Turleder: Jan-Helge Larsen tlf. 2030 0284. 
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Tema: Økologiske fødevarer og klimaplan for virksomhed 

Besøg på gårdbutikkerne Højbogård Lam og Farmersmarket 

Højbogård ligger på Troldemosevej vest for Helsinge og tilbyder økologisk lammekød af egen avl 

samt en række andre produkter. Desuden starter man i år med at have en café. En stor sandwich med 

røget lam med salat og chutney til 65 kr. kan bestilles ved tilmelding eller du kan selv tage madpakke 

med. Selma tager imod os og viser bedriften frem. Se mere på www.gaardbutikker.dk  

 

På Helsinges østside ligger en anden økologisk gård. Det er Heldgård på Kæderupvej 3, hvor Esben 

Ingerslev sælger forskellige økologiske varer og desuden er ved at udarbejde en klimahandlingsplan 

for virksomheden med henblik på at skabe et CO2-neutralt landbrug med høj dyrevelfærd. Her er 

ligeledes åbent i weekenderne for salg og café. www.farmersmarket.nu. 

 

    
 

Turbeskrivelse: 

Vi cykler fra Helsinge station ad R32 til Laugø, hvorfra vi finder til Troldemosevej og ser over på 

Troldebakkerne, hvor en ny bydel skal gro op. Efter besøget hos Selma skal vi udenom Kildevejen. 

Det kan blive ved forsigtigt at krydse denne og tage Ågerupvej, dernæst til Skærød og L701 ind til 

Helsinge, hvor der skiftes til L702 ud i Høbjerg Hegn og frem til Kædemosevej. Retur til Helsinge 

via L702. 

 

Tid og Sted: Lørdag den 11. maj kl. 11.05 fra Helsinge Station. 18 km. Turen forventes at vare 4 

timer. Medbring mad og drikke eller bestil sandwich ved tilmelding. 

Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85. 

http://www.gaardbutikker.dk/
http://www.farmersmarket.nu/
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Tema: Miljø og Økologi  

De truede bestøvere – klima- og miljøpåvirkningen 
Over 40% af verdens insektbestand er i tilbagegang og 1/3 er i fare for at uddø. Flere steder i verden 

er insektbestanden kollapset. Både klimaforandringer, intensivt landbrug og brugen af pesticider, og 

stigende urbanisering er årsagen. De fugle, fisk, reptiler og amfibier, der lever af insekter, rammes og 

dermed hele fødekæden til og med menneskene.  

 

Som borgere i Gribskov kan vi sammen med byrådet og med biavlere, landbrugere, frugtavlere, og 

foreningerne omkring naturinteresser gøre vores til at bremse udviklingen. Klimagruppens cykeltur 

er til inspiration for alle, der vil være med i et kommende bredt samarbejde. 

  

  
 

Turen passerer først en af bikommunens 3 udpegede arealer, nemlig på Boagervej ved 

Nordstjerneskolen. Dernæst cykles til Kronborg Vestre Birks Biavlerforenings skolebigård på 

Mårumvej 59. Her hører vi om hvordan klimaforandringerne påvirker biernes liv. Vi hører om 

pollenprojektet, om forskellige typer bistader, som man selv kan bygge, og hvordan man sørger for 

et godt indeklima for bierne. 

 

Desuden besøges Janne og Jens Aalborg på Faksemosevej. De deltog i en af turene sidste år og har 

stillet sig til rådighed for et besøg. Her laves både æblesaft, cider, vin, eddike og øl. Derudover har 

de en stor have med al frugt og holder høns og bier. Vi får lov at smage på øl, vin og cider! 

 

Turbeskrivelse 

Fra Helsinge Station cykles til Nordstjerneskolen på Boagervej og videre ad Parkvænget, banestien, 

Kongensgave-stien, ad Falkevej og gennem Stenlandsbebyggelsen ud på Nellerødvej, hvor vi straks 

efter fanger cykelstien langs Græstedvejen, som vi følger indtil Faksemosevej. Til højre ad 

Faksemosevej kommer vi ud til Mårumvej, hvor vi drejer til højre og kort efter når skolebigården. 

Derefter cykler vi et kort stykke tilbage ad Mårumvej og Faksemosevej til nr. 9, hvor vi besøger 

Janne og Jens Aalborg.  

 

Retur til Helsinge ad Faksemosevej, cykelstien langs Dønnevældevej/ Helsingevej. Fra 

Faksemosevej kan man også cykle til Græsted ad Mårumvej, Esbønderupvej og Holtvej til Græsted 

Syd Station (ca. 2 ½ km), hvorfra der går tog mod Gilleleje/Helsingør eller mod Hillerød. 

Mulighed for tilslutning ved skolebigården på Mårumvej 59. 

 

Tid og Sted: lørdag den 8. juni kl. 13.05 Vi mødes på Helsinge Station. Ca. 20 - 25 km. Turen 

varer ca. 4 timer. 

Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen. Tlf. 21 43 63 62. 
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Tema: økologisk grønt, samarbejde by-land og økologisk byggeri 

Økogrønt og økobyggeri på Stevns 
Vi tager til Stevns i samarbejde med Foreningen Frie Fugle og ser på og smager økologiske 

grøntsager og hører hvordan det går med www.landbrugslauget.dk på gården Brinkholm nord for 

Karise (Kulagervej 23, 4653 Karise tlf. 56788969). Projektet fik prisen Årets Frie Fugl, da det 

startede, og intentionen var at byboere skulle eje stedet på andelsbasis og få gode grøntsager leveret 

fra land til by. Vi får en rundvisning af gartner Nikolaj og frokost. Prisen er 250 kr. pr. person. 
 

Planen er derefter at cykle lidt syd for Karise og se det økologiske byggeri Permatopia og deres 

økologiske grøntsager. Adressen er Køgevej 15B, 4653 Karise. www.permatopia.dk. Prisen er her 

100 kr. pr. person (pensionister 50 kr.). 

 

 
 

 

Turbeskrivelse: 

Mød op med velsmurt og pumpet cykel på Københavns Hovedbanegård kl. 8.45 og tag toget 8.56 

mod Køge eller hop på toget andetsteds og giv besked, ankomst Køge 9.40, hvor man også kan støde 

til. Herfra cykler vi til Karise via Vallø Slot knapt 20 km. Man kan også tage toget til Karise ankomst 

10.49. Vi mødes på Brinkholm kl. 11.15. 

Rundvisning og frokost på Brinkholm. Kl. 13.00 cykles til Permatopia, hvor der er rundvisning og 

kaffe/the og kage. Herefter kan man tage toget til Køge eller cykle dertil. 
 

Tilmelding senest 1. juni 2019 og gerne før til forening@friefugle.dk 

 

Tid og Sted: Lørdag den 15. juni kl. 7.48 fra Helsinge Station.  2 x 20 km eller 2 x 5 km hvis tog 

til Karise. Turen forventes at vare hele dagen. NB denne tur er formidling af et Frie Fugle 

arrangement, og der skal betales på stedet for rundvisning og mad. 

Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.landbrugslauget.dk/
http://www.permatopia.dk/
mailto:forening@friefugle.dk
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Tema: Cykelturisme i kulturlandskabet 

Cyklistvenlig vejkirke i Blistrup mm 
Gribskov Kommune har alle forudsætninger for at udvikle bæredygtig turisme i forskellige former, 

herunder cykelturisme. De fleste tænker her på vores store søer, skove og kysten, men herudover er 

der ind i mellem disse attraktioner et spændende kulturlandskab med småskove, gravhøje, bølgende 

kornmarker, moser mm. Hertil kommer kirkerne, som i tusind år har tronet som flotte landemærker.  

 

Turen går gennem landskaberne til en af disse, som ovenikøbet har status af cyklistvenlig vejkirke, 

nemlig Blistrup Kirke. Her fortæller præsten Tina Buchwald, hvad dette indebærer og viser os 

kirken. Desuden supplerer turlederen med input om cykelturismens muligheder her og giver en status 

for kommunens udbygning af cykelfaciliteterne. 

 

    
 

Turbeskrivelse: 

Vi cykler fra Helsinge Station og tager L702 gennem Valby Hegn, runder Valby Kirke og cykler 

med øst til Bannebjergstien og videre til Blistrup Kirke. Dernæst cykler vi til Bakkebjerg og stopper 

ved det smukke kulturlandskab med mange gravhøje. Dernæst svinges ind over Unnerup og Ørby 

Station for at følge R32 tilbage til Helsinge. Alternativt tog fra Ørby. 

 

Tid og Sted: Fredag den 2. august kl. 14.05 fra Helsinge Station. 25 km. Turen forventes at vare 

godt 3 timer. Medbring evt. mad og drikke. 

Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85. 
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Tema: Klimaforandringer og Natura 2000  

Natura 2000 og Gribskov kommunes Naturindsats-plan Nordvest 
Turen tager udgangspunkt i kommunens revision af Naturindsats 2012-2016. Udvalget for By og 

Land har tilsluttet sig, at forvaltningen arbejder med at revidere ”naturindsats 2012 – 2016” frem til 

2020. Planens temaer er Biodiversitet, Naturpleje, Naturgenopretning, Bekæmpelse af invasive arter 

og Naturformidling, friluftsfaciliteter og samarbejde. 

 

 
 

På denne tur besøger vi tre af Natura 2000 –områderne i kommunen samt i Halsnæs (Tibirke Bakker, 

Tisvilde Hegn samt Melby Overdrev). Vi håber det lykkes at få en særligt naturkyndig person med 

som guide. Under vejs hører vi om de handleplaner, der gælder for 2016 – 2021 og taler om, hvad 

klimaforandringerne betyder for bevarelsen af områderne. Hvis det endelige forslag til revision af 

kommunens naturindsats er vedtaget på dette tidspunkt, hører vi også om, hvad det indebærer. 

 

Turbeskrivelse 

Vi mødes på Godhavn trinbræt (tag evt. toget fra Helsinge kl. 12.33, ankomst Godhavn 12.44). 

Derfra cykler vi ad småveje og stier til Udsigten i Tibirke Bakker, derfra gennem Tisvilde Hegn ud 

til Nordkyststien, som vi følger til Melby Overdrev.  

 

Hjemturen kan gå samme vej tilbage til Tisvilde. Eller man kan cykle til Melby og derfra tage toget 

til Hillerød, hvorfra man kan tage lokalbanen mod Tisvilde eller mod Gilleleje/Helsingør. 

(tog fra Melby i minuttal 07 og 37 med ankomst Hillerød 42 og 12). Cykler man tilbage mod 

Tisvilde, kan man tage toget fra Tisvilde station eller Godhavn (minuttal 20 hhv. 22). Endelig er der 

mulighed for at tage cykelrute 32 fra Tisvildeleje til Helsinge, hvis man har mere i benene. 

 

Tid og Sted: Lørdag d.17.8 kl. 13.45 på Godhavn Trinbræt (på banen Hillerød – Tisvildeleje). 

Turens længde: ca. 16 km Turens varighed: 3 ½ - 4 timer (Godhavn – Melby Overdrev og retur).  

Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen. Tlf. 21 43 63 62. 
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Tema: Klimaforandringer og Natura 2000 

Natura 2000 og Gribskov kommunes Naturindsats-plan Nordøst 
Denne tur tager også udgangspunkt i kommunens revision af Naturindsats. Se under turen 17-8. 

Vi besøger tre af Natura 2000- områderne i den østlige del af kommunen (Rusland, Snævret Skov og 

Esrum Sø). Vi håber det lykkes at få en særligt naturkyndig person med som guide. 

 

Undervejs hører vi om de handleplaner, der gælder for 2016 – 2021 og taler om, hvad 

klimaforandringerne betyder for bevarelsen af områderne. Hvis det endelige forslag til revision af 

kommunens ”naturindsats 2012-2016” er vedtaget på dette tidspunkt, hører vi også om, hvad det 

indebærer. 

 

  
 

Turbeskrivelse: 

Vi mødes på Dronningmølle station. Derfra cykler vi ad stier ind i Rusland, og derfra ud til 

Villingerød og ad en stiforbindelse ind i Snævret skov. Gennem Snævret skov cykles til Esrum og 

videre ned til Esrum søs nordlige bred. 

 

Fra søen kan man enten cykle tilbage samme vej, eller tilbage mod Esrum og derfra ad Østvej 

gennem Esbønderup og til Græsted Syd Station, hvorfra man kan tage toget mod Gilleleje eller mod 

Hillerød. Har man gode ben, kan man i stedet cykle langs søen mod syd og dreje ind gennem 

Gribskov og videre til Mårum, hvorfra der er cykelsti mod Helsinge. 

 

Tid og Sted: lørdag d.31.8. kl. 13. 15 på Dronningmølle Station. Turens længde ca. 24 km. Turens 

varighed ca.: 4 timer (Dronningmølle st. t/r). Fra Helsinge kan man f.eks. cykle til Græsted Syd 

station (ca. 10 km) og tage lokalbanen mod Helsingør kl.12.45 med ankomst Dronningmølle st. kl. 

13.06.  

Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen. Tlf. 21 43 63 62. 

 

 

 

 

 

 
 


