Tema cykelture med Klimagruppen i Gribskov Kommune 2020
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Tilmelding til turene senest 3 dage før afgang til: Cykelje@gmail.com
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Tema: Natur og friluftsliv

Besøg i Haldbjerg Skovhave, Nejede Vesterskov og Arresø
Dette bliver en farverig tur og samtidig en blandet landhandel med skovhave, shelters, havørne og
naturen ved Arresø. Vi starter med besøg hos Tonny og Tine på Kagerupvej 19, hvor man kan nyde
udsigten over Solbjerg Engsø mens vi hører om skovhaven og friluftsliv. Dernæst svinger vi på
grusveje ned til Nejede Vesterskov og ud til udsigtsplatformen for at spejde ud i naturen efter
havørnene og endelig tager vi forbi Arresø ved Pøleåen og hører mere om friluftsliv.
Turbeskrivelse:
Vi følger R32 fra Helsinge Station mod Hillerød og kommer forbi Solbjerg Engsø, så drejer vi fra til
Haldbjerg Skovhave (Kagerupvej 19, tlf. 51868880). Derefter cykles over Bendstrup til Alsønderup.
Næste etape går på grusveje næsten lige overfor ned gennem Nejede Vesterskov og efter 2. stop
tilbage igen. Endelig triller vi på asfalt over Nejede gennem et smukt kuperet landskab ned til Arresø
og hen til Annisse. Endelig følges L701 tilbage til Helsinge Station.
Tid og Sted: Lørdag den 23. maj kl. 10.00 fra Helsinge Station. Togforbindelse fra Hillerød 9.40.
25 km. Turen forventes at vare 4 timer. Medbring mad og drikke
Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85.
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Tema: Økologisk byggeri og økologiske madvarer

Besøg på Strågården, Bregnerødvej 8 i Gilleleje
Det er Danmarks største halmhus og skovhave. Her modtages vi af den ene af ejerne, Erik Pfeiffer
som vil fortælle om arbejde om udviklingen siden han og Tina Monberg købte Strågården i 2013.
Erik vi vise og fortælle om arbejdet med at bygge halmhuset og anlægge den store skovhave,
bygning af drivhus og en kæmpe labyrint. På hjemmesiden www.straagaarden.dk står bl.a. følgende:
”Strågården ønsker at anvende sine ressourcer til at finde, forbinde og støtte de, der ønsker at
arbejde med helhedsbaserede løsninger til gavn for dem selv, deres virksomhed og deres
omgivelser.”

Turbeskrivelse
Vi samles ved Dronningmølle Huset over for stationen den 14. juni kl. 13.
http://www.dronningmolle-borgerforening.dk/8977932
Herfra cykler vi ad Strandvejen, Firhøjvej til Bregnerødvej 8 (ca. 3 km).
Tid og Sted: onsdag den 14. juni kl. 13.00 på Dronningmølle Station.
Tilmelding senest den 11. juni til Jan-Helge Larsen, jhl@dadlnet.dk
Turleder: Jan-Helge Larsen tlf. 2030 0284.
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Tema: Produktion og grøn omstilling

Besøg hos METRO THERM i Helsinge
Tur til METRO THERM for at se arbejdet med den nye PVT-booster, hvor man kombinerer
solpaneler med opvarmning af vand og en varmepumpe (Microboosteren) i et integreret system. Vi
kommer til at møde udviklingschef Kasper Korsholm Østergaard, som vil fortælle om udviklingen,
og vi vil se en del af virksomheden.
Varmepumper er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og det er meget positivt at METRO
THERM som en lokal virksomhed er på forkant med at kombinere flere metoder.

Tid og Sted: 12. aug kl 12.30 på Helsinge Station. Vi følger en nyskiltet del af cykelrute 701.
Turleder: Jan-Helge Larsen tlf. 2030 0284.
Tilmelding: Jan-Helge Larsen, jhl@dadlnet.dk
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Træproduktion og forarbejdning af træ
Træer er en væsentlig del af jordens lunger. Træer optager CO2 og frigiver ilt. Så længe træet vokser,
optager det CO2. I vores tempererede klimazone går processen over mange år, fordi vækstsæsonen er
kort, modsat i troperne, hvor det går meget hurtigt. Men når træet fældes og forarbejdes – eller falder
for stormen, frigives igen CO2. Genplantning af træer i vores klimazone med et træ pr. fældet træ
rækker derfor ikke, hvis man vil kompensere over en kortere årrække. Forvaltningen af vore skove
og anvendelsen af træet er således vigtigt emne i relation til klimapåvirkningen, som går begge veje.
Denne tur går til Gribskov Inventarsnedkeri, Skovvej 26B i Mårum, hvor vi besøger Anders Rønne.
Vi skal både høre om de træsorter, han anvender og om hans syn på skovdrift. Vi skal selvfølgelig
også høre om de miljø- og klimahensyn, som tages i virksomheden i det hele taget. Skovfoged Jens
Bach, Mårumhus, deltager i debatten, og vi ser også på eksempler på driften i Gribskov.

Turbeskrivelse
Ruten bliver med udgangspunkt fra Mårum Station, hvortil man kan komme med Gribskovbanen. Vi
cykler gennem skoven ad rute 33 til Skovvejs munding forbi Mårumhus og frem til Gribskov
Inventarsnedkeri.
Efter besøget cykler vi tilbage til skoven og fortsætter ad rute 33 til Kagerup Station, hvor turen
ender.
Tid og Sted: lørdag 22. august kl. 12.50 Vi mødes på Mårum Station. Ca. 10 km. Turen varer ca. 3
½ time.
Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen. Tlf. 21 43 63 62.
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Tema: Natura 2000 og landbrugsdrift

Natura 2000 og økologisk landbrug
Gribskov Kommunes udvalg 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 Natura 2000 –områder (Tisvilde Hegn samt Melby Overdrev).
Dernæst går turen til besøg på andelsgården Lerbjerggaard, Melbyvej 129, 3370 Melby, hvor det
unge par Nanna (tlf. 28432028) og Christopher er blevet økologiske landmænd på kapital af
andelshavere. www.andelsgaarde.dk
Lerbjerggård i Melby
Gården ligger i Nordsjælland kun 2 minutters gang fra Melby Station. Der er 5 hektar jord til,
som står klar til at dyrke, når de tidligere ejere har høstet deres kartofler senere på året.
Gården har fire længer med rigelig plads til både forvalterbolig og fælleslokaler. Som en ekstra
bonus er der en smuk udsigt over markerne og kun 10 minutter på cykel til stranden.
Nanna og Christopher
Det første forvalterpar hos Andelsgaarde er Nanna Ammentorp Vejlø Thomsen og Christopher
Lieblein Lundgren, der snart er færdiguddannede fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Nanna
og Christopher vil stå for Lerbjerggårds klimavenlige grøntsagsproduktion, der vil levere mere
end 30 forskellige afgrøder og endnu flere forskellige sorter. Jorden har været konventionelt
dyrket og skal omlægges, så vi kan blive økologisk certificeret – og vi skal i gang med at forøge
biodiversiteten markant.
Turbeskrivelse
Vi mødes på Tisvildeleje Station kl. 10.15 (tag evt. toget fra Helsinge kl. 9.57). Vi cykler ned
gennem lejet og følger R47 gennem Troldeskoven og Asserbo Plantage til Melby Overdrev,
hvorefter vi rammer Lerbjerggaard ved Melby. På turen tilbage cykler vi gennem Asserbo til
Købmanden i svinget og herfra kan man enten tage tilbage til Tisvildeleje eller cykle på cykelsti via
Ramløse til Helsinge.
Tid og Sted: Lørdag 5. september kl. 10.15
Turens længde: ca. 30 km (til Helsinge til sidst, ellers ca. 25 km). Turens varighed: 3 ½ - 4 timer
Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85.
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