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Oversigt over temacykelture med Klimagruppen i Gribskov 2019 

 
 

Dato Tid Sted Mål Tema Tur 

leder 

Turlængde Antal 
deltagere 

26-4 13.10 Dronning 

mølle Station 

Tegners 

museum og 

Villingerød 

kirke 

Miljøbelastning 

ved 

råstofudvinding 

Jan-

Helge 

Larsen 

8 km 9 

6-5 12.10 Dronning 

mølle Station 

Thürmer 

Tools og 

Gilleleje 

vandværk 

Produktion, 

cirkulær 

økonomi og 

rent drikkevand 

Jan-

Helge 

Larsen 

10 km 16 

11-5 11.05 Helsinge 

Station 

Højbogård 

og 

Heldgård 

Økologisk kød, 

dyrevelfærd og 

klimaplan 

Jens 

Erik 

18 km 12 

8-6 13.05 Helsinge 

Station 

Biplanter, 

skolebigård 

og økogård 

Bikommune Kirsten 21 km 14 

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 

11 

2-8 14.05 Helsinge 

Station 

Cyklistven 

lig vejkirke 

i Blistrup 

Cykelturisme i 

kulturlandskab 

Jens 

Erik 

30 km 11 

17-8 13.45 Godhavn 

Trinbræt 

Tisvilde 

Hegn, 

Tibirke og 

Melby 

Overdrev 

Klimaforandrin

ger og Natura 

2000 

Kirsten 16 km Aflyst 

31-8 13.15 Dronning 

mølle Station 

Rusland og 

Snævret 

Skov 

Klimaforandrin

ger og Natura 

2000 

Kirsten 24 km 7 

 



 5 

Tema: Miljøbelastning ved råstofudvinding 

Tegners museum – nabo til grusgrav? Og Villingerød Vejkirke 

  
 

Vores nye banner blev ophængt ved Dronningmøllehuset, så det var let at se fra banen. Vi havde 

åbnet ind til huset, så Henny Green fra Borgerforeningen viste frem og fortalte, at vi skulle overtage 

huset den 1. juni med 3 butikker ud mod Strandvejen og en psykolog ud mod banen. Jan-H fortalte 

om kommunens planer om en 42 m høj mobilmast placeret på Stationspladsen og vanskelighederne 

ved at få et samarbejde med dem og TDC. 
 

Herfra kørte vi i det dejligste solskinsvejr ad små veje og stier gennem Rusland til Tegners Museum, 

hvor museumsleder Luise Gomard tog imod os og fortalte om de skrøbelige museumsbygninger, 

hvor væggene kun var 13-15 cm tykke og bar et frit spand i loftet på 23 m. 
 

Der har i nogle år verseret en sag om en grusgrav som nabo til det fredede område ved Tegners 

museum. Hvis grusgraven ville blive til noget, ville man kunne se den og de mange lastbiler der. 

Netop dagen før vores tur var der kommet en besked om at miljøvurderingen af den planlagte 

grusgrav kom frem til, at det ville ”være uforeneligt med de kulturhistoriske interesser, forholdet 

kræver ikke yderligere vurdering”. Dette er ikke officielt endnu og var kun som udkast sendt til 

naboerne. Nu venter Luise spændt på om vognmand Benny Rasmussen vil gøre indsigelse, idet han 

søger om gravetilladelse på vegne af ejeren, Michaels maskinstation. I øvrigt var det kommet frem, 

at man i Jylland eksporterede grus, så det var måske rimeligt at udvindingen af grus til bygninger på 

Sjælland ikke kun blev taget herfra. Vi fik et foto foran Museet. 
 

Den gode nyhed med grusgraven blev fejret med, at vi fik lov at se fotoudstillingen på Museet, og de 

gav kaffe og kage ved bordene på Sørens café. Det var hyggeligt at sidde og tale sammen en halv 

times tid. Præsten Else Marie Korsholm kom og var med til kaffen. 
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Senere tog Else Marie Korsholm imod i kirken. Det viste sig, at ingen af os havde set det lille 

cykelstativ og en pumpe ved indkørslen, så de vil blive synliggjorte. Hun fortalte, at Kirkefonden 

stod bag initiativet med cyklistvenlige vejkirker og havde udarbejdet en folder. Se mere på 

www.vejkirker.dk  

 

Kirken er åben fra 8-16.  Kirken blev bygget i 1906 af en arkitekt, som kun byggede denne ene kirke, 

og han placerede den forkert med tårnet mod syd (det skal være mod vest). Hun har været præst der i 

15 år og desuden præst i Esbønderup kirke. Hun har kendt sønnen til den første graver. Han boede i 

en del af det lille hus over for kirken med kone og 8 børn. Ved hans tidlige død blev konen og senere 

sønnerne gravere. Indtil 2004 blev gravene gravet i hånden. De forsøger at være en grøn kirke ved at 

skrotte oliefyret og erstatte det med en luft til vand varmepumpe. Men der er ingen isolering og kun 

enkeltglas i vinduerne.  Det nye menighedshus udlejes til begravelser, dåb og bryllupsarrangementer 

for 500 kr. til rengøring. 

 

  
 

Jeg havde fået udpeget et sted skråt over for kirken, hvor de dyrkede økologiske blomster til 

Michelin restauranter. Jeg havde læst om ægteparret i Ugeposten i sommer og benyttede nu 

lejligheden til at hilse på, for jeg kunne ikke finde dem i KRAK, og jeg syntes det kunne være oplagt 

at besøge dem en gang. Chris Elbo og Sigrid (som er gartner) tog meget venligt imod mig og viste 

mig rundt i haven – også de havde som naboer til grusgraven været meget bekymrede for udsigterne 

til grusgrav og støv på deres blomster. Jeg fik lov at smage på mange af de spændende urter. Det er 

virkelig et besøg værd, og vi er velkomne (2645 9410). 
 

Turbeskrivelse 

Fra Dronningmølle station kørte vi ad den smalle Villingerødvej uden cykelsti til Tegners Museum. 

Herefter kørte vi den korte vej over til Villingerød Kirke. Vi tog afsked ved kirken med foto, og 
deltagerne cyklede hjemover. 
 

 

http://www.vejkirker.dk/
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Tema: Produktion, cirkulær økonomi og rent drikkevand 

Thürmer Tools og Gilleleje vandværk 

 
Borgerforeningens formand, arkitekt Henny Green viste og fortalte om Dronningmøllehuset, som vi 

netop den dag havde skrevet under på lejekontrakt for. Jan-H fortalte om kampen mod mobilmast på 

stationspladsen. Foto af gruppen med Klimagruppens banner som baggrund. 

Herfra cyklede vi i en haglbyge ad Strandvejen op ad bakke og i modvind til Rødkildevej og til 

Rosenlund alle nr. 5, hvor Thürmer Tools holder til. Kirsten og Frank dannede bagtrop og kom så 

langt bagefter, at de ikke så at vi drejede ind til nr. 5.  
 

Erick Thürmer bød velkommen og serverede vand og kaffe til sit meget spændende foredrag om 

familievirksomheden Thürmers historie. Virksomheden blev startet af hans oldefar Frits i 1898 med 

49 patenter på gevind. Hans bedstefar Erick førte virksomheden videre efter krigen med vigtigt 

samarbejde med Mercedes. Faren Björn, født i 1948, drev virksomheden videre og solgte den i 1989. 

I 2013 købte Erick så virksomheden tilbage sammen med sin kone Ingeborg. Han ville købe 

virksomheden tilbage fra Kina, men det var der ingen der troede på dengang. Derfor var han ved at 

gå økonomisk ned, men kom ind på Singularity University efter først at have fået afslag. Han havde 

skrevet en artikel om, hvordan han så verden år 2022, og så blev han optaget. 
 

Det, han nu har udviklet, er en slags Toolify, dvs. en Spotify for reservedele som kan laves ud fra 

defekte dele eller tegnes ud fra mål. Mottoet er: at ændre verden et hul ad gangen. Det indebærer at 

man kan have decentrale produktioner. Der vil samtidig medføre at en del underleverandører vil 

blive arbejdsløse. I de nye Airbus fly er 40% 3-D printet ud fra ABS plast.  

Singularitet – om 15 år vil vi have computere der tænker selv. En ung fyr i virksomheden havde 

udviklet en app for Apple, der kan se igennem vægge – det gav 5 mio.  

Making mistakes is better than faking perfection. 
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Herefter tog hans 29-årige super medarbejder over og fortalte mere om hvordan man fremstillede de 

forskellige emner. Han talte et lidt specielt engelsk (Island?) og fortalte om at materialerne kunne 

genbruges. Derefter så vi en 3-D printer i funktion.  
 

Så efter over 1,5 timer brød vi op og cyklede ad Søgårdsvej til Hillerødvejen 65, hvor Gilleleje 

vandværk ligger. 

René Christensen og Kurt tog imod os og viste os, hvor de 500.000 kubikmeter vand pumpes ind til 

vandværket. Vi smagte på rå-vandet som indeholder en del metan og svovl. Det fjernes ved luftning i 

trapper og føres gennem sandfiltre, hvorefter det pumpes ud til forbrugerne. Det sikres at der holdes 

et konstant tryk i ledningsnettet, og vi så de mange pumper fra de forskellige boringer i nærheden. 

Grundvandet er omkring 50 år gammelt, når det kommer op og har en hårdhed på 14 samt indeholder 

en del mangan. Derimod har de endnu været heldige kun at skulle lukke en boring, som de fortsat 

pumper fra for at rense grundvandet.  
 

Således kunne vi afslutte denne tur præcis kl. 15.30, hvor de får fri. Og deltagerne kørte hjemad i 

små grupper. 
 

  
 

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. 
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Tema: Økologiske fødevarer og klimaplan for virksomhed 

Gårdbutikkerne Højbogård Lam og Farmersmarket 
Først besøgtes Højbogård på Troldemosevej. Her fortalte Selma Bergenholz om gårdens produktion, 

der i starten var koncentreret omkring fåremælk. Fårene var oprindeligt østfrisiske malkefår, og de 

leverede 2-3 l mælk pr dag, som solgtes til Løgismose bl.a. til produktion af ost. Men nu drejer det 

sig om lammekød og fårene er af blandede racer. Oprindeligt tog Selma til England for at lære om 

fåreopdræt og blev særlig interesseret i malkefår. I 1994 bosatte hun sig her på Højbogård. 
 

Gårdens jorder udgør 15 Ha, og der er ca. 150 får og lam. Med sidste sommers tørke kneb det med 

græs nok til dyrene, hvorfor der måtte indkøbes ekstra foder og økonomien i virksomheden kører i 

det hele taget på kanten af det mulige. Der er ligeledes et stort tab, fordi ræve tager nyfødte lam.  
 

  
 

Gennem en årrække har hendes gårdbutik haft god afsætning, og nu suppleres der med en café. Vi 

havde bestilt en sandwich med røget lam med salat og chutney til 65 kr., som vi nød i den nyåbnede 

café. Denne var rigtig hyggeligt indrettet og på væggene hang malerier af dyr, så man næsten 

fornemmede at være i en stald. Caféen er åben i weekenderne. 
 

Vi foreslog, at Selma også kunne lave en teltplads til cyklister, som så ville bruge caféen. Vi gav 

hende Frie Fugles håndbog om, hvordan man laver en teltplads samt blomsterfrø til glæde for bierne 

og ønskede held og lykke inden cykelturen gik videre. 
 

Heldgård med kreaturer, får, grise og en gårdbutik samt klimaplan 

På Helsinges østside ligger en anden økologisk gård. Faktisk er der tale om 2 sammenlagte landbrug, 

Røjlegård, på Kæderupvej 3, hvor gårdbutikken er, og Heldgård på Kæderupvej 8. I gårdbutikken 

sælges forskellige økologiske varer af egne produkter. Esben fortalte om bedriften og om 

udarbejdelsen af en klimahandlingsplan for landbruget med henblik på at skabe et CO2-neutralt 

landbrug fra 2020 og med høj dyrevelfærd. For at mindske CO2-udledningen er der udlagt 2 store 

jordvarmeanlæg à 30 kw og solceller med en kapacitet på 60 kw er planlagt etableret. 
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Esben kom til området for 20 år siden, og dengang blev jorden pløjet og tilsået med kløvergræs på 40 

Ha. Siden har der ikke været pløjet eller sået på markerne, hvor det skotske højlandskvæg og fårene 

går. Hvis det kniber med græs, reduceres flokken til en passende størrelse. Det er et imponerende 

landskab her med disse dyr med kæmpe horn. Ud over de 40 Ha græs er der 4 Ha med skov. Trods 

den økologiske drift er biodiversiteten generelt faldet i området gennem disse år, nattergalen høres 

ikke mere, frøer ses sjældent, og nogle af bifamilierne på gården mistes hvert år.  
 

Esben har foretaget målinger af grundvandet i boring på ejendommen, og alle parametre var negative 

undtagen én, hvor der var spor lige under grænseværdien af et giftstof, som har været brugt ved 

roedyrkning for over 20 år siden, og som nu er forbudt – dephenyl-cloridazon.  Selvom det er langt 

under faregrænsen, siger det noget om, at fortidens synder stadig kan måles i grundvandet – noget vi 

helt sikkert vil høre mere om i de kommende år. 
 

  
 

Esben er civilingeniør og arbejder som konsulent ved siden af at drive virksomheden på de 2 gårde 

og fortæller, at det kun er muligt at lave de store investeringer til CO2- neutral landbrugsdrift ved 

tilførsel af hans indtjening som konsulent.  
 

På Heldgård er der udover stuehuset indrettet 4 lejligheder, som kommunen råder over til flygtninge, 

og flere af disse udlændinge søges integreret i landbrugsdriften. 
 

Om dyrevelfærd nævnte Esben, at de fritgående kreaturer og får har det fint på friland hele året. 

Grisene, som der produceres ca. 200 af om året, opdrættes i en mobil hytte med løbegård med ca. 3 

m2 til hver gris, dvs. med rigtig god plads. Hytten med løbegård flyttes dagligt, og grisenes 

rodeadfærd i jorden sikrer, at hele marken, hvor grisene har været, bliver renset for ukrudt. Til 

sammenligning produceres der i Danmark årligt 30 mio. konventionelle grise i stalde, hvor grise på 

100 kg kun har minimumspladsen på 0,65 m2 hver – det svarer til at man indkvarterer 100 

mennesker i en lejlighed på 65 m2 i 6-8 måneder! 
 

Til sidst snakkede vi om fremtidens landbrug og efterfølgende havde Esben en workshop herom med 

politiske oplæg – inspireret af vores klimacykeltur. Også her gav jeg Esben manualen om at oprette 

teltplads til cyklister og vandrere, herunder et ex til Christian Poll fra Alternativet, som har foreslået 

indførelse af en allemandsret i Danmark (indført med teltpladsordningen af Frie Fugle for 30 år 

siden). 
 

Turbeskrivelse 

Cykelturen gik til 2 gårdbutikker beliggende på hver sin side af Helsinge. Da begge gårde ligger ud 

til trafikerede veje uden cykelstier, fandt vi snedige sikre bagveje dertil. Turen blev i alt på ca. 18 

km.  

Vi foldede det nye banner ud på Helsinge station og cyklede på R32 mod Laugø. Undervejs stoppede 

vi ved skiltet med Troldebakkerne og Jens Erik fortalte kort om det kommende byggeri.  Fra Laugø 

fulgtes Birkehøjvej og Troldemosevej til Højbogård.  
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Efter besøget cykledes tilbage til Birkehøjvej og tv. ud til Kildevejen, som vi forsigtigt krydsede. I 

Ågerup drejede vi tv. ad Ågerupvej og kom ind på L701, som fulgtes til Bymosevej, hvor Jens Erik 

fortalte om skiltning af lokale cykelruter, herunder at resten af skiltene på L701 var forsvundet, men 

nu ville blive genskiltet samtidig med at en ny lokal cykelrute L703 ville blive skiltet.  
 

Videre fulgte vi så L702 ud gennem Høbjerg Hegn. Her var et kort stop, hvor Jens Erik fortalte om 

Sveistrupstenen. Snart derefter nåede vi Kæderupvej, hvor vi først cyklede forbi gårdene for at se 

”savannen” med det skotske højlandskvæg, dernæst gårdbutikken og så grisene med deres rullende 

hjem. Turen tilbage gik nogenlunde samme vej til Helsinge. 
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Tema: Miljø og Økologi  

De truede bestøvere – klima- og miljøpåvirkningen 
 

Baggrunden for tema-turen 

Truslen mod bestøverne er et globalt problem. Over 40% af verdens insektbestand (altså ikke bare 

bier) 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. Dermed rammes 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. 
 

Gribskov kommune har siden 2016 haft en aftale med Danmarks Biavlerforening om at være en bi-

venlig kommune. Til det formål har man bl.a. udpeget tre større arealer i kommunen, som skal tilsås 

med frøblandinger, der er til glæde for bier, sommerfugle og andre insekter. Formålet skulle blandt 

andet være formidling af viden om, hvor vigtigt det er, at der er føde til de insekter, der skal bestøve 

afgrøderne i haver og marker.  Derudover ville man forsøge med insekt- og blomstervenlig pasning 

af rabatterne langs landeveje.  
 

Bi-venlig kommune 

Et af disse arealer er beliggende ved Boagervej i Helsinge neden for Nordstjerneskolen. Og det var 

turens første stop. I 2017 blomstrede arealet flot. I 2018 blev arealet udsat for en voldsom 

jordbehandling i det tidlige forår og dernæst for tørken, så da var det småt med blomster. I år skulle 

der gensås med den frøblanding, som Danmarks Naturfredningsforening har formidlet solgt bl.a. 

gennem COOP.  Blandingen passer – ifølge frøposen – til lidt mager jord. Man anbefaler i hvert fald, 

at havejord opblandes med sand. 

Da vi besøgte arealet og bevægede os ind igennem de høje græsser og tidsler, var det svært at se, om 

der faktisk var blevet sået, eller om der igen havde været problemer med et tørt forår.  

Vi nåede dog at identificere nogle insektvenlige planter fra frøblandingen: Honningurt, kornblomst, 

kornvalmue, hvid okseøje, rødkløver. Derudover fandt vi lav ranunkel, vikke, humlesneglebælg og 

gul fladbælg, hvis insektnytte vi dog ikke kender.  

Planterne i frøblandingen har forskellig blomstringstid, så vi kunne ikke forvente at finde dem alle. 

Men vi savnede blandt andre almindelig røllike, klinte og cikorie. 

Vi gennemsøgte selvfølgelig ikke hele arealet. Og hvis man går efter plantebeskrivelser, er det heller 

ikke alle fra frøblandingen, der skulle kunne trives på arealet ved Boagervej. 
 

  
Vi efterlyser, at der bliver opsat skiltning med forklaring på anvendelsen af arealet, og hvorfor det er 

vigtigt at gøre noget for bestøverne. Der var flere af de helt lokale deltagere, der ikke havde hørt 

noget om, at arealet var til insekt-mad. Opfordringen på kommunens nyhedsside til bare at gå ind og 
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plukke blomster, synes vi man skal tænke over. Hvis blomsterne bliver plukket, tager man jo 

insekternes mad. Og så er formålet ikke opnået. 
 

Vejret var med os, sol og skyer – og medvind på den følgende etape. Vi var 7, der startede i 

Helsinge.  På vej ud af Helsinge gjorde vi et kort lokalhistorisk stop på Henrys Plads i Haragergård-

bebyggelsen. Henry var skovløber og mangeårigt medlem af Helsinge Byråd. Ham kan vi takke for, 

at byen fik almene boliger. Efter ca. 45 minutter nåede vi frem til Kronborg Vestre Birks 

Biavlerforenings skolebigård på Mårumvej 59 syd for Græsted. Her mødte yderligere 4 deltagere. En 

kom på cykel fra Gilleleje. Tre kom fra Skovsmindeparken på Cykling Uden Alders cykelrickshaw – 

to beboere og en pilot til at træde pedalerne. 
 

  
 

Skolebigården 

Vi blev modtaget af foreningens formand, Mette Simonsen. Først hørte vi lidt om foreningen og dens 

arbejde. Foreningen går helt tilbage til 1941. I 1970 fik foreningen tilbudt det jordstykke, hvor den 

nu holder til. Det skete i forbindelse med ekspropriationen til Ny Mårumvej, hvor det pågældende 

jordstykke blev afskåret.  Her var der plads til at oprette skolebigården. Og da det første klubhus var 

blevet faldefærdigt, fandt man en forholdsvis nem løsning. Det nuværende klubhus er et stykke 

genbrug. Foreningen fik tilbudt et ældre sommerhus mod, at det blev flyttet. Med en stor indsats fra 

medlemmerne blev det sat op igen og sat i stand. Pengene til købet er blandt andet kommet fra salg 

af honning, sponsorer og fondsmidler. 
 

Medlemstallet er støt stigende, med ca. 110 medlemmer nu. Der er stigende interesse for biavl. 

Foreningen afholder hvert forår et kursus for interesserede, der ønsker at finde ud af, om biavl er 

noget for dem. Nogen fortsætter, andre gør det ikke. Der skal alligevel en vis indsats og investering 

til for at have bier. Kurset fortsætter med praktisk vejledning i skolebigården. Salg af honning støtter 

foreningens økonomi. 

Vi fik vist de forskellige typer af bistader. De fleste har opstablingsstader, der er firkantede kasser 

der kan stables og er lette at flytte med. Det gør stadet meget fleksibelt. Andre bruger de 

gammelkendte trug-stader, som er meget tunge at flytte rundt, men som de fleste synes er 

hyggeligere at se på. Derudover har skolebigården også en afrikansk model, som dog ikke passer helt 

godt til det danske klima og en gammeldags halmkube, hvor der er bier i for første gang i år. I 

trugstader og kassestader kan bierne holde en stabil temperatur året rundt, selv i frostvejr. Det er 

vanskeligt for dem i det afrikanske stade. 
 

Vi fik fremvist vokstavler, som bierne fylder med pollen og nektar. Men bier kan sagtens selv bygge 

hele tavler, bare de har en flad liste at bygge ned fra. 

Hvis der udvikles en ny dronning i en bifamilie, tager den gamle dronning af sted og følges af en 

større eller mindre del at trækbierne. Det er det, vi kender som en bisværm.  Bierne slår sig som regel 

ned i nærheden af det gamle stade og samler sig efterhånden til en klump uden om dronningen. De 
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sidder ofte natten over, indtil de enten bliver indfanget og overtaget af en anden biavler eller flyver 

videre for at finde et godt sted at slå sig ned. Der skal være tag over hovedet, så et hult træ kan være 

en god løsning for dem. 
 

Om bierne er aggressive eller fredelige, afhænger af dronningens temperament. Der er sure 

dronninger og rolige dronninger. Har man fået en sur dronning, er det bedst at anskaffe en anden og 

mere fredelig i stedet. 
 

Trækbiernes aktionsradius er flere kilometer – helt op til 5 kilometer fra stadet. Og hvordan de finder 

ud og hjem og fortæller de andre bier i stadet om, hvor der er hvilke gode nektar- og pollenkilder, er 

helt utroligt. Modsat honningbierne har de forskellige vilde bier kun en meget lille aktionsradius – 

100 til 200 meter. De er derfor meget afhængige af, hvilke fødekilder der er lige i nærheden. 
 

Da brugen af sprøjtegifte og visse gifte til bearbejdning af f.eks. rapsfrø og roefrø påvirker biernes 

retningssans, så de ikke kan finde hjem til stadet, er det meget vigtigt, at disse gifte forbydes. 

Foreløbig er det forbudt at bruge midlet Neonix på rapsfrø. Men desværre må man stadig bruge det 

på roefrø. Mette fortalte, at man har forsøgt at tale med de omkringboende landmænd om problemet 

med mangel på bivenlige planter i hele sæsonen i håb om at de får lyst til at så nogle blomsterstriber. 

Store arealer med monokulturer, tørke og forskudte blomstringsperioder påvirker selvfølgelig også 

biernes liv. Bierne har brug for blomster og blomstrende træer, der kan give pollen og nektar i hele 

flyvesæsonen. Og hvornår hvilke planter blomstrer, påvirkes af den generelle udvikling i 

temperaturerne og af regn, blæst – og tørke. I tørkeperioder tyr bierne til at drikke af frugt og bær i 

stedet. Det gør honningen mørk og giver den en anden smag end blomsterhonning.  

Når store landbrugsarealer f.eks. tilsås med raps, går en del af den biodiversitet tabt, der skal sikre 

bestøverne mad i hele sæsonen, indtil de går i vinterhi. 
 

Et kig i foreningens historie giver følgende oplysning – til alvorlig eftertanke: I 1945 tales for først 

gang om giftskader ved sprøjtning som et problem, og dette problem vokser de kommende år. I 1953 

tales der om at "støtte medlemmer der er udsat for pudder- og sprøjteskader", men ikke noget om 

hvordan man havde tænkt sig at støtte, og i 1954 vælges der så vurderingsmænd til at bistå med 

afgørelser ved sprøjteskader. Det nævnes, at der i 1961 er udbetalt kr. 1000,00 ved en enkelt 

sprøjteskade. 
 

Efter rundvisningen ude blev vi bænket i klubhuset og smagte hjemmebagt honningkage, 

hjemmebrygget mjød og forskellige typer honning. Og det var lækkert! 

Mette fortalte om forskellen mellem slynget honning og presset honning. Presset honning smager 

generelt af mere. Honningens konsistens afhænger af, om den er rørt, hvor ofte den er blevet rørt. 

Uden omrøring krystalliserer honningen. Den honning, man kan købe i butikker er typisk blandet af 

honning fra mange forskellige biavlere. Den individuelt producerede honning giver en mere varieret 

smagsoplevelse. Mette fortalte også om, hvordan man laver mjød af honning. Det er en videnskab, 

ligesom fremstilling af forskellige vine er det. 
 

Inden vi tog afsked, benyttede flere af deltagerne sig af muligheden for at købe honning med hjem. 
 

Fra skolebigården cyklede vi et kort stykke tilbage til Faksemosevej og ad denne til nr.9, hvor vi 

besøgte Janne og Jens Aalborg. 
 

Selvforsyning 

Janne og Jens er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at leve stort set selvforsynende med 

madvarer – og samtidig kunne producere nok til mere end husbehov. Janne og Jens har også bier. 
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For 40 år siden købte de et faldefærdigt hus – uden kloak, men dog med indlagt vand og strøm, - og 

med et stort jordtilliggende. De havde besluttet at blive selvforsynende. De var inspireret af John 

Seymour og hans bog ”Håndbog i selvforsyning”, der fortsat er populær. Trods fuldtidsarbejde og tre 

små børn lykkedes det dem at gøre huset beboeligt. En sidebygning, der oprindelig var stald, er 

blevet helt renoveret nu og bruges til produktion af vin og øl. Derom lidt senere.  

Grunden er på godt 3000 m2, og skråner mod sydøst. Der er mange forskellige træer på grunden – 

heriblandt 28 forskellige æbletræer – nogle gamle og høje, andre nyere og beskåret, så man ikke 

behøver høj stige for at plukke. Af æblerne presser de blandt andet saft til cider. 
 

Man bevæger sig gennem græsser og mange forskellige slags blomster ind imellem, der er gavnlige 

for bier og andre bestøvere, ned ad grunden til drivhuset og Jannes blomsterhave.   

Fra Jannes del af haven er der en låge ind til naboens hestefold. De har en aftale om, at Janne kan 

hente hestemøg, og naboen kan til gengæld få af havens overflod. 
 

På den sidste del af skråningen ud mod naboens mark har parret anlagt en vingård. Druesorten 

Rondo er velegnet til vores klima, og giver godt udbytte.  De presser selv og lagrer vinen. Så de har 

rigeligt med vin hele året. 

Oven for vingården ligger køkkenhaven. Den tager Jens sig af. Og den er stor og velforsynet. 

De har selvfølgelig dyrket uden sprøjtning og kunstgødning i alle årene. Så deres grøntsager er 

gennemført økologiske. Jordbehandlingen er nænsom. 
 

I det fjerneste sydvestlige hjørne står bistaderne godt i læ og med fri udflyvningsbane. Janne og Jens 

slynger selv deres honning. Bierne sørger for bestøvning, så der er bær og frugt og de giver honning 

til at søde med. De har mindst to funktioner. 

Modsat køkkenhaven står hønsegården med et lille hønsehus. Hønsene lever af familiens 

vegetabilske affald og de orme og biller, de finder i jorden. De lægger mange æg. De leverer også en 

pæn portion hønsemøg til at gøde haven. Så hønsene har tre funktioner i husholdningen: kød og æg, 

gødning og begrænsning af orme og insekter, der eventuelt æder for meget af køkkenhaven. Hønsene 

går ikke frit på grund af ræve i nabolaget. 
 

Ovenfor hønsehuset finder vi så den tidligere lade, der nu er indrettet med et opholdsrum, toilet – og 

et produktionsrum. Her laver Jens flere forskellige slags øl, vinen lagres her. 

Vi fik smagsprøver – meget velsmagende. Og hjemmebagt brød med blandt andet hjemmelavet 

grønkålspesto, der smagte meget godt. 
 

Janne fortalte om, hvordan de sparede på vandet i forbindelse med afskylning af opvask. De havde 

for år tilbage besluttet, at alt skyllevand skulle bæres ud i haven og bruges til vanding af blomster og 

urter. Således opdagede de, hvor meget vand, de brugte bare på afskylning.  Somme tider skal der 

anskuelse til, før man opdager, hvor meget man frådser med ressourcerne. 



 16 

Parret er ivrige cyklister og kører sjældent i bil. Så sparer man verden og klimaet for en hel del CO2.  

Det er også et af formålene med Klimagruppens cykelture. 
 

   
 

Turbeskrivelse 

Fra mødestedet på Helsinge station (hvor tiden var afpasset efter togenes ankomst) cyklede vi ad 

stisystemet og Nordre Parkvej, Parkvænget, krydsede Skolegade og drejede ned ad Boagervej til 

første stop. Derfra kørte vi samme vej tilbage, idet vi i stedet for stisystemet cyklede gennem 

bebyggelsen Haragergård til Kongensgavestien. Den fulgte vi og drejede ad Falkevej. For enden trak 

vi gennem bommene ind på Stenlandsengen og passerede Stenlandsgården for at munde ud ved det 

yderste af Østergade. Der fra forbi Nejlinge og ad Nellerødvej til vi nåede Græstedvej. Derfra cykler 

man trygt på den fine cykelsti, der løber langs med vejen.  
 

Nået til Faksemosevej, krydsede vi Dønnevældevej og begav os ud ad Faksemosevej. De først 2-300 

meter er der asfalt. Derefter er det en til tider noget hullet grusvej. Men der er smukt, og man 

passerer en stor vandreblok, som istiden har efterladt. 
 

Efter et par kilometer på Faksemosevej passerer man under Ny Mårumvej og kommer ud på 

Mårumvej. Vi drejede til højre og cyklede et kort stykke indtil der, hvor Mårumvej svinger ud i Ny 

Mårumvej. Skolebigården ligger på venstre hånd godt skærmet af træer og buske. 
 

Efter besøget dér cyklede vi et kort stykke tilbage ad Mårumvej og drejede så til højre ned ad 

fortsættelsen af Faksemosevej. Det er grusvej – eller på en del strækninger – nærmest en ral-vej. 

Med lidt forsigtighed kommer man dog helskindet frem. Sidste turmål lå ikke langt fra udmundingen 

i Præstevej. Marken over for nr. 9 var fuld af de smukkeste kornblomster. Turen endte her.  
 

Cykling uden alder deltog fra Skolebigården, idet Brian fra Skovsminde cyklede rickshaw med 2 

ældre beboere, som syntes at få en god oplevelse ud af det. 
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Tema: økologisk grønt, samarbejde by-land og økologisk byggeri 

Klimatur ud af kommunen til økologi på Stevns 
Klimagruppen må en gang imellem ”udenbys” for at se på initiativer, som ikke findes indenfor 

kommunen. Den 15. juni blev dette tilfældet med en heldagstur til Stevns i samarbejde med 

Foreningen Frie Fugle, hvor vi så på og smagte økologiske grøntsager mm og cyklede rundt mellem 

skybrudsagtige regnbyger. 
 

Brinkholm 

Først hørte vi, hvordan det går med Landbrugslauget på gården Brinkholm ved Karise. Her er tale 

om en helt ny ejendomsform i landbruget – måske en fremtidsmodel -, hvor byboere og andre ejer 

gården på andelsbasis og får gode grøntsager leveret fra land til by.  
 

Initiativet startede i 2001, hvor der ikke var så mange økologiske fødevarer i butikkerne, som der er 

nu. Der er 500 andelshavere, som hver har indskudt 5000 kr. Man kan i øvrigt stadig blive 

andelshaver. Der produceres hver uge ca. 150 kasser med økologiske grøntsager, som bringes ud til 

beboere på en rute, som går langs Køgebugt fra Greve til København og lidt nord for København. 

Andre destinationer, så som Slagelse, hvorfra rundviser Ingerlise kom, kan desværre ikke få varerne 

leveret. Det var pakkedag, da vi var på besøg. 
 

  
Der var oprindelig 65 Ha jord til gården, nu 35 Ha. Det er kun ca. 1 Ha, der bruges til 

grøntsagsdyrkning. Der er teltplads med shelter og fin natur ned til Tryggevælde Å. Det har været 

svært at få det til at løbe rundt økonomisk, og gården har stadig en gæld på 4 mio. kr. 
 

Vi fik en rundvisning af gartner Nikolaj, som først viste forspiringsdrivhuset (der anvendes tyske 

økologiske frø) og ude på marken fortalte om den nænsomme jordbehandling, der foregår med 

særlige redskaber og princippet med skifte mellem afgrøder og hvilke, der fungerede bedst. Nikolaj 

fremhævede betydningen af at så efterafgrøder (græs, havre, kløver, boghvede, honningurt, 

bælgplanter) og bevare den struktur nede i jorden, som disse skaber i en god balance mellem 

bakterier og svampenes netværk.  
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Der var lige plantet en del græskarplanter ud af forskellig slags, hokkaido, blue kuri, futsu black, 

muscat de Provence og sweet dumpling. Græskar er nemme at opbevare, de skal bare trilles ind på 

lageret (ca. 20 grader og tørt). En del af disse blev solgt til restauranter. 
 

Der dyrkes også byg, som bruges til Brinkholm ”enkeltmarksøl”, der brygges på Gavnø Slot. Et 

projekt ”fra jord til bord” køres sammen med Karisefondens socialpædagogiske institutioner. Nikolaj 

har hjælp af 2 praktikanter fra Jyderup Højskole, som forventes at fortsætte sommeren over. 
 

Vi spiste frokost tilberedt af markens grøntsager, herunder nyopgravede kartofter og meget 

nyoptrukne små gulerødder. Pris for rundvisning og frokost var 250 kr. pr. person. Se mere på 

www.landbrugslauget.dk  
 

Permatopia 

Dernæst cykledes lidt syd for Karise for at se det meget gennemførte økologiske byggeri Permatopia 

og deres økologiske grøntsager. Vi blev modtager af Suzanne Darmer, som er forkvinde for 

bestyrelsen. Hun fortalte om tilblivelsen, strukturen, produktionen mm og viste rundt både ude og i 

sin egen bolig. 
 

Initiativet startede 2012-13 som udvikling af den tidligere økologiske landmand på Jørslevlyst´s ide 

til at bygge bæredygtige huse. Konceptet blev udviklet at projektleder Mikkel Klinge Nielsen og et 

team af professionelle rådgivere. Husene er tegnet af Arkitekt Søren Olsen fra House of Arkitekt. I 

2015 blev projektet overtaget af de kommende beboere og Mikkel Klinge Nielsen fortsatte som 

projektleder frem til januar 2018.  
 

Efter mange møder og arbejdsdage kunne de første flytte ind dec. 2017 og de sidste september 2018. 

Der hører 21 Ha til, som groft kan opdeles i 3 lige store områder, nemlig bebyggelsen, skoven, som 

den oprindelige ejer plantede og så marken med grøntsager, frugtplantage med mobilt hønsehus. 
 

  
 

Et Forsyningsanlæg bestående af en vindmølle, et jordvarmeanlæg og en termotank til at 

opmagasinere overskydende varme. Vindmøllen producerer 80% af strømmen. Husene har 

separations-toiletter, der adskiller det mørke spildevand og urin. Et meget stort pilerensningsanlæg 

med 16.000 pilekviste renser alt det mørke spildevand. Efter 3-4 år høstes og flises pilen og bliver til 

gødning, som ryger tilbage i cyklus-systemet. Urinen opsamles og lagres i nedgravede og lufttætte 

beholdere, hvor det omdannes til kvælstof, der kan anvendes til gødning. Toiletskyl er regnvand. 
 

Der er flere projekter, der er under udvikling og færdiggørelse. Et fælleskøkken og spisehus er ved at 

være klart og forventes i funktion i september 2019. Der er et meget aktivt landbrug, med flere 

undergrupper, blandt andet en skovhavegruppe arbejder på udvikling af skovhave brug i flere 

niveauer. Der importeres svampegødning af økologisk kaffegrums fra cafeer i København til 

landbruget, som er med til at forædle den meget næringsholdige lerjord og give en flot produktion af 

grønsager. Der eksperimenteres med gamle grøntsagssorter med højt næringsindhold og forskellige 

permakulturelle dyrkningsformer. 

http://www.landbrugslauget.dk/


 19 

Husene er virkelig flot og smart indrettede med 7 m til kip, hems, fleksible størrelser, kig ud, hvor 

der er stier og mellemrum mellem husene og alt er selvfølgelig bæredygtige materialer. Arkitekt er 

Søren Olsen. Der er ejer-, andels- og lejeboliger i størrelser fra 76 m2 (leje ca. 5800 kr. + 1400 kr. til 

fællesudgifter) til 112 m2 (7800 kr. + 1400 kr.) Ejer- og andelsboliger kan fås en tak større 126m2. 

Der arbejdes meget med at strukturere beslutningsprocesser – man vil prøve at gå over til 

”sociokrati” fremfor flertalsbeslutninger og der er mange arbejdsgrupper og netværk ud fra dels bo-

klyngerne og dels arbejdsgrupperne. Når fælleskøkkenet og spisehuset ”loen” er færdigt, skal alle 

være med til at lave mad, men der er ingen tvang om at spise med hver dag, man kan også hente mad 

og tage hjem i husene. 
 

   
 

Vi fik kaffe og jordbærkage (Denne gang var kagen ikke hjemmebagt, da deres kagebager, desværre 

var blevet forhindret). Prisen for rundvisning inklusiv kaffe og kage var 100 kr. pr. person 

(pensionister 75 kr.). Læs mere på www.permatopia.dk  Man kan blive medlem af Permatopias 

venner og følge med i udviklingen. permatopiasvenner@gmail.com  
 

Niels Jensens frugthave, Laboremus 

Niels Jensen havde en bondegård, er der vist en sang, der hedder, men her var det snarere 100 

frugttræet, som har stået utålmodigt i spande og ventet på at blive plantet ud. Nu er det så sket, i hver 

fald for de 60 af slagsen og de er alle forskellige sorter udi æbler, kirsebær og pærer. Niels har tilmed 

fået bygget et lille hus på grunden, hvor vi sad og hørte på tilblivelsesprocessen og fremtidige planer. 
 

   
 

Turbeskrivelse 

Vi mødtes på toget fra København H 8.46 og på Køge Station 9.30 eller på Brinkholm 11.15. I alt 

blev vi 11 deltagere. Fra Køge fulgte vi R56 gennem hyggelige landsbyer og nåede lige frem til 

Brinkholm på Kulagervej 23, 4653 Karise, før regnen begyndte. Ca. 21 km. 
 

Til Permatopia cyklede vi ad veje bl.a. Karl af Rises Vej og stier og havde her lokal guide Bente 

med, som faktisk nu bor i Permatopia. 
 

Sidste etape for de fleste blev så en tur på ca. 13 km til Niels Jensens frugtplantage på Råhovedvej 

22 ved Klippinge. Turen gik i tiltagende blæst ind over Stevns. Endelig var vi et par stykker, der 

cyklede ca. 22 km retur til Køge station for at tage toget til København efter en begivenhedsrig dag 

på Stevns. 

http://www.permatopia.dk/
mailto:permatopiasvenner@gmail.com
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Tema: Cykelturisme i kulturlandskabet 

Cyklistvenlig vejkirke i Blistrup og cykelturisme 
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 gik gennem landskaberne til en af disse, som ovenikøbet har status af cyklistvenlig vejkirke, 

nemlig Blistrup Kirke. Her fortalte kordegn Thomas Vedelsbøl, som erstattede præsten Tina 

Buchwald, hvad dette indebærer og viste os kirken. Desuden supplerede turlederen med input om 

cykelturismens muligheder her og gav en status for kommunens udbygning af cykelfaciliteterne, 

herunder en ny cykelrute 703, som passerer kirken. 
 

   
 

Cykelruter i Gribskov Kommune 

Turlederen viste indledningsvis Gribskov Kommunes cykelrutekort fra 2009 og forklarede, at de 

grønne streger på kortet var turforslag, som senere skulle blive til lokale cykelruter ligesom 701 og 

702. Nu efter 10 år er der så gang i at lave 703, som vil få det forløb, som vi skulle cykle indtil 

Bakkebjerg. Særlig den første del mellem Helsinge og Valby tænkes at kunne benyttes til skoletrafik 

indtil en sti kan laves langs landevejen.  
 

   
 

Bannebjergstien og Højeltstien 

Vi fulgte den offentlige sti Bannebjergstien, som fra syd løber på en grusvej med to hjulspor, men 

som bliver til en smal ujævn sti omgivet af brændenælder. Forbedringer tilrådes her. Lidt nordlige 

findes i den offentlige stifortegnelse stadig Højeltstien, men den er ikke fremkommelig i dag. 

Kommunen vil prøve at få den åbnet, så den på et tidspunkt kan indgå i cykelrute 703. 
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Blistrup Kirke som cyklistvenlig vejkirke 

Thomas Vedelsbøl startede med at vise os brochuren, som lå i våbenhuset for vejkirker, herunder 

cyklistvenlige vejkirker. Kirken havde tilmeldt sig denne ordning, fordi kravene ikke var så store, 

uden at der lå videre strategiske tanker bag. Vi spurgte om man ikke så det som et middel til at få 

sommergæster og cykelturister til at besøge kirken, men det synes ikke at være tilfældet. En vejkirke 

skal være åben på visse ikke nærmere definerede tidspunkter. For Blistrup kirkes vedkommende er 

der åbent ma-fr kl. 8-15. 

Kravene til en cyklistvenlig vejkirke er: 
 

• Cykelparkering (findes ikke ved kirken) 

• Adgang til vand (OK, dog lidt svært at finde) 

• Cykelpumpe (man havde investeret i en simpel håndpumpe til den gamle type ventiler) 
 

   
 

Der er ikke nogen vejvisning til kirken, hvor det er nævnt, at det er en vejkirke og ej heller noget om 

cyklistvenlig vejkirke. Kan evt. opsættes i forbindelse med cykelrute 703. 
 

Blistrup kirke i øvrigt 

Kirken er en typisk landsbykirke fra 1100-tallet, hvor skibet og koret blev bygget i kampesten. Ved 

renoveringer af kirken i 1966-67 og igen i 2015-16, blev kalkmalerier restaureret, og man fandt 

foden til den gamle døbefond. Sacristiet og tårnet er fra 1500-tallet. Vi var en tur oppe i tårnet og så 

udsigten derfra og hørte lyden af de 2 kirkeklokker. Altertavlen er et bestilt maleri fra 1831 af 

Eckersberg og prædikestolen er blevet renoveret. Det er i øvrigt den samme udformning som i 

Slangerup Kirke. 
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Turbeskrivelse: 

Vi cyklede fra Helsinge Station efter introduktion til den kommende cykelrute L703. Fra stien ved 

jernbanebommene nås Valby Hegn, som følges langs sydskellet og via Løgelandsvej nås Valby 

Kirke. Herfra cykledes mod øst til Bannebjergstien og videre til Blistrup Kirke.  
 

Dernæst fulgtes vejen langs kirkemuren nordpå til sti forbi skolen og videre til Bakkebjerg. Vi 

stoppede ved det smukke kulturlandskab med mange gravhøje. Dernæst svingede vi ind over 

Unnerup og Ørby Station for at følge R32 tilbage til Helsinge. Der var også mulighed for tog fra 

Ørby, men ingen benyttede dette. 
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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. 

 

PS. Turen blev desværre ikke gennemført grundet mangel på deltagere, men temaet er det samme på 

næste tur. 
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Tema: Klimaforandringer og Natura 2000 

Natura-2000 og Gribskov kommunes Naturindsats-plan Nordøst 
 

Baggrund for temaet, Natura 2000, og relevansen for klima og miljø 

Begrebet stammer fra en række EU-direktiver, der sigter på beskyttelse af planter og dyr og deres 

levesteder, dvs. vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for det enkelte 

EU-land. Direktiverne er indarbejdet i dansk miljø og naturlovgivning. 
 

Natura-2000 er et netværk af beskyttede naturområder i Europa. Natura-2000 omfatter både 

fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og Ramsarområder og Natura 2000-områder. Nogle steder 

er der sammenfald mellem områderne. Det er den enkelte stat, der udpeger områder, og laver planer 

for hvad der skal gøres, og hvordan områderne skal plejes. 

I Danmark er det Miljøministeriet, der har det overordnede ansvar. Miljøstyrelsen udarbejder Natura 

2000-planerne. Planerne revideres hvert 6. år (skovplaner dog for 12 år ad gangen). Planen 

fastlægger de langsigtede mål og prioriterer indsatsen.  
 

Kommunerne udarbejder handleplanerne. 

Natura-2000 planerne er bindende for myndighederne.  Det betyder, at de handleplaner, kommunen 

skal udarbejde, skal være i overensstemmelse med den overordnede plans grundlag og målsætning. 

Det betyder også, at kommunen som ejer af jord i et planområde skal rette sig efter planen. Endelig 

betyder det, at kommunen, når den administrerer plan- og miljølovgivningen, og for eksempel skal 

give private tilladelser til at foretage sig et eller andet på deres ejendom, også skal sikre, at Natura-

planen ikke overtrædes 
 

Alene i Gribskov kommune er vi begunstigede med 5 forskellige Natura 2000-områder ud af de 250 

i hele landet. Nogle af dem deler vi med nabokommunerne. 

I den vestlige del af kommunen har vi: 

- Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (1998),  

-  Arresø med Ellemosen og Ll Lyngby Mose (1994 og 1998) 
 

Og i den østlige del: 

- Rusland (1998),  

- Gribskov med Esrum sø, Esrum Å og Snævret Skov (1994,1998,2003), 

- Gilbjerghoved (1998). 
 

Gribskov kommune har sammen med nabokommunerne udarbejdet handleplaner for de nævnte 

områder for 2016-2021. De kan findes på kommunens hjemmeside. 
 

Ejerforholdene i det enkelte område kan være blandet, statslig jord, kommunal jord eller privat jord.   

Planer for pleje af et område påhviler i udgangspunktet grundejeren, men kommunen kan på 

forskellig måde understøtte de private grundejere i at foretage den nødvendige pleje. 

Privatejet jord i Natura 2000-område er omfattet af forskellige tilskudsordninger. 

Se bilag 1 med links til relevante sider hos Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. 
 

Mangfoldigheden af planter, dyr, insekter, fugle trues af klimaforandringerne. Stigende gennemsnits-

temperaturer ændrer blomstringstiderne og dermed frøsætning og fødemuligheder for insekter og 

fugle. Hvis ikke truede naturtyper bevares gennem pleje, ender de med helt at forsvinde. Det 

indvirker på alle de fine sammenhænge / symbiosen mellem planter, svampe og mikrobeorganismer, 

osv. Når et eller flere led i en fødekæde falder ud, får det virkning hele vejen rundt. 
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Natura 2000 området Rusland 

Området ligger i den nordøstlige del af kommunen syd for Dronningmølle. Området er 

sammenfaldende med et stort fredet område, der omfatter Pandehave Å-dal, Rusland (Rudolph 

Tegners Museum og skulpturpark), et skovområde og jorder ned til Hellebjerg. 
 

Vi besøgte den del, der hører til skulpturparken. Linda Bruhn Jørgensen, formand for lokalafdelingen 

af Danmarks Naturfredningsforening, fortalte og viste frem. 

Området er udpeget til Natura 2000 område blandt andet på grund af sine artsrige overdrev eller 

græsheder på mere eller mindre sur bund, som behøver beskyttelse mod overgroning. Men også på 

grund af sine indlandsklitter med åbne græsarealer, hvor der gror sandskæg og hvene. 

Gennem planen sikrer man blandt andet, at de lysåbne områder ikke springer i skov. 
 

Linda viste os indlandsklitterne, der har en mosaikbevoksning af lyng, græsser, små enebuske og 

enkelte træer, primært eg.  Det er tør og næringsfattig jord, og naturtypen kaldes surt overdrev. 

Klitterne skråner mod syd og sydvest. Der opvarmes skråninger og jordbund stærkt af solvarmen. 

Temperaturen i jorden kan blive helt op til 60-70 grader.  

  
Der var stadig blomster i lyngen, selv om mange var afblomstrede. Sæsonen er lige som sidste år 

startet tidligere end det var tilfældet for måske 10 år siden. Lyngen har 4 livsstadier, og vi fik 

udpeget eksempler på alle fire stadier. En lyngplante lever ca. 35 år, hvorefter den visner helt ned og 

dør. Inden den dør, sætter den frø, eller spirer igen fra bunden efter nedklipning. Foryngelse af 

lyngdækket kan ske på forskellig måde. Her i området bruger man meget sjældent afbrænding. I 

stedet skæres planterne ned i deres stadie 3.   

En gang om året sørger frivillige for at fjerne nygroede træer, f.eks. eg, fyr og gyvel.  Hvis området 

overskygges, mangler planterne lys, og træer medfører desuden ekstra vandtilførsel i skyggen, der 

får andre planter, der mere hører til i skov, til at brede sig. Andet, der truer de planter, der hører til 

naturtypen overdrev og hede, er den tilførsel af kvælstof, der er luftbåren. Det stammer først og 

fremmest fra landbrugets spredning af gylle. Overskud af kvælstof i f.eks. lyng medfører, at dens 

blade bliver en lækkerbisken for en bestemt slags bille. Omfattende angreb af denne bille medfører 

svækkelse eller tidlig død af lyngplanten. 
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Blandt græsserne sås især bølget bunke og sandstar. Når en lyngplante når sit 3. stadie, kan man se 

græsserne vokse op midt i planten. 

Andre steder sås revling, rensdyrlav, sandskæg og en enkelt blåklokke og blåmunke mellem lyng og 

græsser.  I det fredede område vokser også opret kobjælde, som er en af de planter, der kræver 

beskyttelse. Den blomstrer i april, så vi så den ikke. 

Rusland afgræsses af flokke af får, der hjælper med at holde træerne i ave. Antallet af får tilpasses 

det græsningstryk, plantelivet kan tåle. 

  
I forbindelse med spørgsmålet om begrænsning af trævæksten drøftede vi naturligvis også træernes 

meget vigtige funktion som bindere af luftens CO2.  Græsser binder også CO2, men ikke i nær samme 

mængde som træer.  

Vi kom også ind på den – i hvert fald indtil videre – planlagte grusgravning lige op til det fredede 

område ved Rusland. Både de ressourcer, der findes i form af sand og grus, og i træ, anvendes i høj 

grad i vores samfund f.eks. til byggeri og til vejanlæg.  Genplantning af træ skal tage højde for, at det 

i vores klimazone tager op mod 90 år for et løvtræ af binde lige så meget CO2, som der frigives ved 

fældning af et gammelt træ. En højere grad af recirkulering af byggematerialer end den, der finder 

sted i dag, er tvingende nødvendig. Ifølge Linda Bruhn Jørgensen er genanvendelsesprocenten kun 

omkring 15. Samtidig er det nødvendigt at begrænse væksten i behovet for materialer.  Boliger kan 

bygges med mindre areal end i dag. Kollektiv trafik kan begrænse behovet for udbygning af 

vejnettet. 
 

Vi gik en mindre rundtur op over klitten, ind gennem en smal skovbræmme af bøg, eg og røn ud mod 

skrænten ned til ådalen og op til toppen af det åbne område, hvor der er en fin udsigt ud til havet og 

ådalens udløb ved Dronningmølle. Selve ådalen var i stenalderen en åben fjord-arm. 
 

Snævret Skov 

Snævret skov var næste mål på turen. Desværre var det ikke lykkedes at få nogen fra Naturstyrelsen 

til at deltage og fortælle os i detaljer om Natura 2000-planen for Snævret skov. 

Ud fra planens tekst kunne vi ikke henføre specifikke tiltag til Snævret skov. 

Skoven er kun en lille del af planen for hele Gribskov, Esrum sø og Esrum Å.  
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Snævret skov er omkranset af Esrum Å mod vest, Esrum kanal på østsiden og på nordsiden af 

Keldsø å, der løber mod øst til Keldsø. Keldsø-området er for nylig blevet fredet. Det grænser til 

Pandehave Å fredningen, og således er tre store naturområder så godt som forbundet med hinanden.  

Besøget blev derfor mere et kulturhistorisk besøg i den fine lille skov. Vi kom ind i skoven på 

østsiden ad en meget smal og tilgroet sti fra Villingerød bys Smedevej, over en spang over Esrum 

Kanal i skovkanten. Vi kom direkte til Væltningen. Esrum Kanal blev gravet i begyndelsen af 1800-

tallet i en nedre og en øvre kanal. Formålet var at gøre det muligt at fragte brænde med hestetrukken 

pram fra skovene til udskibning i Dronningmølle, hvorfra det blev sejlet til København. Væltningen 

ligger, hvor højdeforskellen mellem øvre og nedre kanal gør det nødvendigt at skifte pram. Sporet fra 

Væltningen sydpå passerer en samling kampesten, der vist nok er resterne af en krudtmølle. 
 

Esrum Sø og Gribskov 

Turens sidste mål var den nordlige ende af Esrum Sø og Gribskov. Her manglede vi igen en 

sagkyndig. Vi ved lidt om skovplanerne fra tematuren i 2015 om nye vådområder og gamle vange i 

Gribskov. Det handler både om urørt skov og om at genskabe vådområder og lysåbne græsninger i 

skoven. Se gerne vores rapport fra turene i 2015! 

 

Men vi kunne nu sidde på en bænk og nyde skovens svale luft, udsigten over søen og lytte til 

bølgernes klukken, mens vi hvilede os efter en meget varm og solbeskinnet tur.  

Et muntert indslag var et kunstværk / en installation ved søens bred. Det er Vibe Bredahls bidrag til 

Nordsjællands Kunsttriennale 2019, hvis tema er ”Arv”.  Dette kunstværk er et mobilt museum 

opbygget på en cykel, hvor kunstneren har samlet alverdens små ting, mens hun har cyklet rundt i 

landet med den kaffevogn-lignende sag.  

Vores cykelture er på en måde også udtryk for, at vi cykler rundt i vores natur- og kulturarv og bærer 

det med os, som vi ser og hører – og husker. 
 

Turbeskrivelse 

Vi var i alt 7 personer, der mødtes på Dronningmølle station – de fleste af os ankom med cyklerne på 

toget fra Hillerød. Vejret var meget varmt og solrigt. 

Turen gik derfra ad Dronningmølle Stationsvej, over banen og ad Lærkevej og Parkvej ned til 

Pandehave ådal. Derfra fulgte vi det ganske smalle spor i græsset langs dalens vestside, over diverse 

mindre og større færiste (der er også låger) op til parkeringspladsen ved Rudolph Tegners museum. 

Ca. 2 km og ca. 20 minutters kørsel. 

På pladsen mødtes vi med formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling. 

  
Efter besøget i Rusland hentede vi cyklerne, trak dem gennem lågen ind til skulpturparken. Der må 

man ikke cykle, men godt trække med cyklerne. Vi fulgte stisporet i den vestlige side af parken, og 

fortsatte helt til færist og låge ind mod skoven, som også er en del af fredningen. Den trak vi 

igennem indtil vi nåede Petersborgvej, der fører ned til Villingerød by. Vejen er en grusvej, men 

udsigten fra toppen og ud over landskabet mod vest, syd og nord er meget flot. 

Ca. 1 km træk og 2 km cykling. 
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Ind i Villingerød og til højre ad Smedevej, hvor der efter svinget går en markvej mod vest mod 

Snævret skov. Vejen blev meget hurtigt til et meget smalt og meget græsbevokset spor, som ikke var 

helt let at forcere. Godt 1 km til skovkanten og Væltningen. 

  
Fra Væltningen cyklede vi ad sporet i østsiden af skoven ned til udkanten, videre ad Rishavevej ned 

til Esrum. De første ca. 500 meter af Rishavevej er en jordvej. Derefter begynder villakvartererne og 

vejen er asfalteret. 

På vejen passerer man en lille sø, hvor en flok grise boltrer sig i vandet, tager mudderbad eller 

hygger sig på land med en mængde pattegrise. Hvide ænder boltrer sig lige så lystigt. 

Ca. 1,5 km i alt.  

Derfra til højre ind gennem Esrum by, hvor man på et tidspunkt kan komme over på en dobbeltrettet 

cykelsti, der fører over til Østvej og ned til Helsingørvejen. Turen gik imidlertid ind i Gribskov ved 

Daniels Kilde og flådeegen ”Nelsons eg”. Her standsede vi et øjeblik for at beundre et andet træ på 

den modsatte side af skovvejen: en 600 år gammel eg, der huser egern og flagermus. Den var mere 

interessant end flådeegene. Derfra videre syd på og over Helsingørvejen (pas på trafikken!) og videre 

gennem skoven til vejen rammer søbredden. Ca. 2 km. 
 

En cyklede tilbage til Snævret, igennem skoven op til Dragstrup, der fra igennem Ferle og til slut ad 

Rødkildevej ind i Dronningmølle. (ca. 12 km fra søen). Deltagere fra Hillerød valgte at forlænge 

turen ved at cykle rundt om Esrum Sø og syd på langs østsiden. Deltagere fra Helsinge og nordlige 

omegn cyklede syd på til Kongens Bøge og vest på ad Hvideportvej, Storkevadsvej, Gantekrogsvej, 

og et stykke af regional rute 33 til Mårumhus. Derfra ad Skovvej op til Mårum by og siden ad 

cykelstien og Ravnebjergvej til Nellerød og videre ad Nellerødvej (hvor man passerer en stump 

middelaldervej, godt overgroet af græs) og ind til Helsinge station. (ca. 15 km). 
 

Henvisninger 

Find Natura 2000 planerne for 2016-2021 på Miljøstyrelsens hjemmeside:  

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/  samt 

https://mst.dk/media/130611/129_n2000plan_2016-21.pdf 

https://mst.dk/media/130626/132_n2000plan_2016-21.pdf 

https://mst.dk/media/130631/133_n2000plan_2016-21.pdf 

https://mst.dk/media/130636/134_n2000plan_2016-21.pdf 

https://mst.dk/media/130641/135_n2000plan_2016-21.pdf 

Klimaet har afgørende indflydelse på arternes udbredelse, og når det ændrer sig hurtigt, kan det 

medføre drastiske ændringer i sammensætningen af arter. Nogle arter begunstiges og andre får 

ringere kår. Trækfuglenes træktidspunkter og bøgens udspring har allerede ændret sig indenfor de 

sidste par årtier. Det forudses, at geografiske forskydninger af arter vil stige i fremtiden både på land 

og i havet, som det for eksempel er ved at ske med torsken. 

På Naturstyrelsens hjemmeside findes plejeplaner for Natura 2000-områderne: 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura-2000-plejeplaner/lysaaben-natur/ 

https://naturstyrelsen.dk/media/209200/gilbjerg-hoved-n2000-plejeplaner-2016-2021.pdf 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/
https://mst.dk/media/130611/129_n2000plan_2016-21.pdf
https://mst.dk/media/130626/132_n2000plan_2016-21.pdf
https://mst.dk/media/130631/133_n2000plan_2016-21.pdf
https://mst.dk/media/130636/134_n2000plan_2016-21.pdf
https://mst.dk/media/130641/135_n2000plan_2016-21.pdf
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura-2000-plejeplaner/lysaaben-natur/
https://naturstyrelsen.dk/media/209200/gilbjerg-hoved-n2000-plejeplaner-2016-2021.pdf
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https://naturstyrelsen.dk/media/209205/gribskov_n2000-plejeplaner-2016-2021.pdf 

https://naturstyrelsen.dk/media/209204/arresoe_n2000-plejeplaner-2016-2021.pdf 

https://naturstyrelsen.dk/media/209203/tisvilde-melby-n2000plejeplaner-2016_2021.pdf 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura-2000-plejeplaner/skovnatur/natura-2000-plejeplaner-

2010-2021/ 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/68600/N133_Gribskov.pdf 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/68602/N135_TisvildeHegn.pdf 

For skovarealerne gælder stadig de forrige plejeplaner. Disse omfatter for nogles vedkommende både 

lysåbne arealer og skovarealer, men for de lysåbne arealers vedkommende er det 2016-2021 planen, 

der gælder. Gribskov kommune handleplaner for 2016-2021: 

https://www.gribskov.dk/media/2622/natura-2000-handleplan-2016-21-rusland.pdf 

https://www.gribskov.dk/media/2612/natura-2000-handleplan-2016-2021-gribskov-esrum-soe-og-

snaevret-skov.pdf 

https://www.gribskov.dk/media/2618/natura-2000-handleplan-2016-2021-tisvilde-hegn-og-melby-

overdrev.pdf 

https://www.gribskov.dk/media/2620/natura-2000-handleplan-2016-2021-for-arresoe-ellemose-lille-

lyngby-mose.pdf 

Handleplanerne er dateret 2017, men ses først i år på kommunens hjemmeside. Der kan man se, hvad 

der skal være iværksat eller gennemført inden år 2021. I Klimagruppen mener vi det er vigtigt, at 

Klima-, miljø-, naturspørgsmål prioriteres højt og sammenhængende.  Og at prioriteringen følges op 

med de nødvendige bevillinger i det årlige anlægs- og driftsbudget. 
 

Kommunens plan for naturindsats for perioden 2012-2016: 

https://www.gribskov.dk/media/2201/naturindsats-2012_2016_11112014.pdf 
 

Nedenstående forløb viser, hvor vanskelige vilkår arbejdet med natur, miljø osv. har her i kommunen: 

Kommuneplanen skal revideres. Byrådet har november 2018 besluttet, at det man var begyndt på 

erstattes af en planstrategi med Agenda 21 samt med ”fremtidens kommune i henhold til budgettet 

for 2019-2022. De retningslinier for naturindsatsen, som kommunen skal indarbejde i 

kommuneplanen (planstrategien), må derfor afvente færdiggørelsen af det samlede plangrundlag. Det 

bliver i bedste fald i slutningen af 2019, måske senere. 
 

Efter byrådets beslutning i november 2018 foreslog administrationen UBL, ligeledes i november, at 

man satte gang i arbejdet med Naturindsatsen og at fokusområdet ”natur” skulle indgå som input i 

arbejdet med udviklingsstrategien. Det ville udvalget ikke. Det eneste, man kunne enes om, var at 

Naturindsats 2012-2016 skal revideres!   

I februar i 2019 har Udvalget for Udvikling, By og Land besluttet, at planen skal revideres med 

høringer i løbet af foråret. 

Efterfølgeren – for perioden 2016 – 2025 er ikke igangsat endnu i skrivende stund (1.9.2019). Men 

kommunen indkalder nu forslag til revision. Planen skal referere, hvad man har gjort i 2016, 2017 og 

2018. Derudover inviteres borgere mm til at komme med forslag inden for følgende emner: 

Biodiversitet – Naturpleje – Naturgenopretning - Bekæmpelse af invasive arter - 

Naturformidling, friluftsfaciliteter og samarbejde 

Til støtte for idéer har kommunen lavet et idékatalog. Se det på hjemmesiden:  

https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/fredning-og-

naturbeskyttelse/beskyttet-natur/inspirationskatalog/ 

 

https://naturstyrelsen.dk/media/209205/gribskov_n2000-plejeplaner-2016-2021.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/209204/arresoe_n2000-plejeplaner-2016-2021.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/209203/tisvilde-melby-n2000plejeplaner-2016_2021.pdf
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura-2000-plejeplaner/skovnatur/natura-2000-plejeplaner-2010-2021/
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura-2000-plejeplaner/skovnatur/natura-2000-plejeplaner-2010-2021/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/68600/N133_Gribskov.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/68602/N135_TisvildeHegn.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2622/natura-2000-handleplan-2016-21-rusland.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2612/natura-2000-handleplan-2016-2021-gribskov-esrum-soe-og-snaevret-skov.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2612/natura-2000-handleplan-2016-2021-gribskov-esrum-soe-og-snaevret-skov.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2618/natura-2000-handleplan-2016-2021-tisvilde-hegn-og-melby-overdrev.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2618/natura-2000-handleplan-2016-2021-tisvilde-hegn-og-melby-overdrev.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2620/natura-2000-handleplan-2016-2021-for-arresoe-ellemose-lille-lyngby-mose.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2620/natura-2000-handleplan-2016-2021-for-arresoe-ellemose-lille-lyngby-mose.pdf
https://www.gribskov.dk/media/2201/naturindsats-2012_2016_11112014.pdf
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/fredning-og-naturbeskyttelse/beskyttet-natur/inspirationskatalog/
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/fredning-og-naturbeskyttelse/beskyttet-natur/inspirationskatalog/


 30 

Formidling af temature og deres indhold 
Med baggrund i succesen fra turene 2014-18, fik vi tidligt på året 2019 sat et program med 8 

temature sammen. Det lykkedes at få bevilget midler til gaver til foredragsholdere samt udarbejdelse 

af denne rapport fra Østifterne.  
 

Vi har selv sat opslag på biblioteker m.m. – se nedenstående - og grundet mange tidligere deltagere 

har mailinglisten fungeret som en god formidling af årets ture.  
 

Samlet har der været 80 personer med på årets 8 temacykelture.  Hertil kommer tilmeldte, som måtte 

melde fra, men som alligevel har modtaget information. Desuden kan man forstille sig, at de 

begejstrede deltagere har fortalt venner og bekendte om deres oplevelser. 
 

Som noget nyt fik vi i år produceret et banner med Klimagruppens navn og nogle af FN´s 

verdensmål. Banneret er udført grafiker Maj Nilsson. Banneret fik sin debut på et møde i kulturhuset 

i Helsinge, hvor kommunens foreninger var samlet for at udveksle erfaringer og samarbejde. 

  
 

Ugeposten har været særlig god til at omtale vores temacykelture på forhånd, men der har også været 

fin omtale i Frederiksborg Amtsavis, Netavisen Gribskov www.netavisengribskov.dk, TV Kattegats 

hjemmeside www.radiokattegat.dk og enkelte ture har været omtalt i Hillerødposten. Desuden har vi 

sat turene op på KulturNaut og omtalt turene i Foreningen Frie Fugles Nyhedsbrev og på 

www.friefugle.dk samt på Cyklistforbundets hjemmeside. Foreningen Frihjul i Hillerød har også 

videreformidlet turene.   

   

http://www.netavisengribskov.dk/
http://www.radiokattegat.dk/
http://www.friefugle.dk/
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Plakat, som har været sat op på bibliotekerne, cykelhandlere mm: 
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