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Indledning
Klimagruppen i Gribskov er en forening for mennesker, der vil vide mere om klima- og
miljøspørgsmål. Vi forsøger at omsætte viden til ændring af adfærd, og vil gerne i dialog med lokale
politikere og medborgere om, hvordan kommunen kan understøtte de nødvendige ændringer.
På 4. år har vi organiseret en række temature på cykel med henblik på at få endnu flere af
kommunens borgere til at interessere sig for klima- og miljøspørgsmål. Der har været korte ture, som
afvikledes en hverdags eftermiddag/aften og lidt længere ture, som foregik en weekenddag.
Medlemmer af Klimagruppen medvirkede som turledere suppleret af inviterede fagfolk.
Turene blev foromtalt og refereret både i de lokale medier samt på Foreningen Frie Fugles og
Cyklistforbundets lokalafdelings hjemmesider. Sigtet var at vise steder inden for Gribskov
Kommune, der kunne tjene til inspiration. Nogle få ture blev lagt uden for kommunen, fordi der ikke
fandtes tilsvarende steder inden for kommunegrænsen. Rapporten med fagligt indhold fra besøgene
for de tidligere år kan findes på www.friefugle.dk > nyheder.
For turene afviklet i 2017 foreligger denne rapport. Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond har
givet støtte til afvikling af turene og til udarbejdelse af rapporten. Årets ture foregik i samarbejde
med Cyklistforbundets Gribskovafdeling. Vi har opsamlet mailadresser fra deltagere og øvrige
interesserede, hvorfor rapporten har mulighed for at nå langt ud. Se regnskab sidst i rapporten.
Oversigt over afviklede cykelture med tema i 2017:
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Gårdbutik mm
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fødevarer
Kollerødgaard
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miljø
for Esrum
Virksomheder Virksomheder i
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Kystsikring ved Heatherhill
Turen var begunstiget med flot sol, næsten vindstille og smukke udsigter langs havet fra Gilleleje til
Rågeleje og Heatherhill. Så langt som muligt fulgte turen Gilbjergstien med flere stop, blandt andet
på Gilbjerghoved, hvor der var udsyn til en del private kystsikringsanlæg. Som sædvanlig var der
aktive ornitologer på kig efter trækkende fugle.
Ved Smidstrup Strandvej forlod vi helt Nordkyststien og fulgte Udsholt og Rågeleje Strandvej. I
Udsholt tog vi en afstikker ad Klitten ned til stranden. To af deltagerne har sommerhus i området og
har megen viden om kystsikring også på faglig baggrund. Vi så blandt andet konsekvenserne af
enkeltstående anlæg, der flytter ”aben” hen til naboen. Vi så, hvordan stormen Bodil åd alt sandet og
efterlod en bred bræmme af rullesten og gnavede sig ind i den nu bare lidt højere kant.

Fra selve Rågeleje cyklede vi videre mod sydvest, dog kun til Rødkildevej, for Rågelejevej er smal,
snoet og befærdet og farlig for cyklister. På Rødkildevej gjorde vi holdt hos Carl Henrik Nielsen og
Lise La Cour, hvor også Birgit Lund var til stede. Carl er formand for Kystsikringslaug Rågeleje
Strand Øst og Birgit for Kystsikringslaug Rågeleje strand Vest. Derudover er begge formænd for/
med-initiativtagere til Kystbeskyttelse Gribskov. Birgit er endvidere også formand for Samvirket af
Nordsjællandske dige- og kystsikringslaug.
Både Carl og Birgit har omfattende viden om kystsikring og det historiske forløb for Nordkysten.
Sidst i referatet af turen vil man finde en række referencer samt en uddybning af Klimagruppen i
Gribskovs interesse for emnet Kystsikring i et langsigtet perspektiv.

Birgit Lund gav os den historiske baggrund for kystsikringsproblematikken på Nordkysten og tillige
en faglig redegørelse for mekanismerne bag kystzonernes forandringer. Klitgårdens
Grundejerforening strækker sig langs 300 meter af stranden – der hvor Vincentstien gik, før den blev
undermineret af havet og faldt ned. Alle kyster ændrer sig over tid. Mange indgreb i naturen fra
menneskene har skabt de fleste af problemerne ved Nordkysten, f.eks:
- stenfiskeri, som det også skete ved Hundested havn for mere end 100 år siden, da der
skulle bygges forter i København. Også senere er der fisket mange sten ud for kysten.
- spredte tiltag til sikring af enkelte grundejeres eller grundejerforeningers strækninger.
- Molen ved Tisvilde havn, der blev bygget i 1906 for at skabe læ for fiskerne.
- Molen i Rågeleje – fra 1913.
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Kystlinien fra Hundested til Gilbjerghoved går SV-NØ, efter Gilleleje går den nærmest NV-SØ. Da
den fremherskende vindretning er fra NV, rammer vinden og bølgerne direkte ind på kysten vest for
Gilleje. Kommer vinden fra NØ rammer den direkte ind på kysten over mod Helsingør.
I begge tilfælde flyttes der meget sand over tid, men mest mellem Hundested og Gilleleje. Alt, hvad
der kan bryde bølgernes kraft inden de rammer kysten, mindsker materialetransporten og dermed
erosionen. Det er bedst, hvis brydningen sker et godt stykke uden for kysten.
Selv kystprofilen er også af betydning. På Nordkysten er der både skrænter og mere flade strande. En
flad kystprofil er bedre end en høj. Men hvis stranden kun består af sand, flytter materialet sig meget
hurtigt og lægges til andre steder.
Bygning af høfder og moler ved kysten hjælper kun helt lokalt med aflejring af sand i vindsiden, og
skaber samtidig erosion på læsiden. Det skete f.eks. med molen i Tisvilde, der blev årsag til, at man
måtte bygge en mole i Rågeleje, osv. hen langs kysten som dominobrikker. Denne nødvendighed er
baggrunden for oprettelsen af de første kystsikringslaug.
Laugene, hvis medlemmer var lokale grundejere, varetog både anlæg og vedligehold.
Nu er det desværre sådan, at nogle laug forsømmer opgaven. Derfor vokser antallet af helt lokale
tiltag i form af bølgebrydere og skråningsbeskyttelser, hvad der forværrer situationen.
I 1995 gik der hul på skrænten ved Heatherhill. Erosionen toppede da, og gik så hurtigt i skred.
Lovgivning og myndighedsopgaver omkring kystsikringen er naturligvis også ændret i løbet af de
seneste 100 år siden den første lov om kystsikringsanlæg fra 1922. Først i 1984 blev reglerne samlet i
én lov. Amtsrådet var myndighed, men skulle dog høre kommunalbestyrelse og Kystinspektoratet.
Efter kommunalreformen overgik myndighedsopgaven til kommunerne ved en lovændring i 2009.
Kystinspektoratet blev i 2001 til Kystdirektoratet.
Samarbejdet mellem Nordkystens kommuner om en løsning for hele kyststrækningen måtte opgives,
fordi den daværende Helsinge kommune ikke ville være med. Der var heller ikke opbakning til et
fælles projekt blandt grundejerne – og det blev starten på de ukoordinerede initiativer. Det anlæg,
som man gerne ville lave ved Heatherhillkysten skulle placeres på Gribskov kommunes ejendom.
Vincentstien tilhører kommunen og er fredet. En servitut på området fra gammel tid om
omkostningsfordeling ved kystbeskyttelse hviler også på kommunens matrikel. Men der måtte en
retssag til, før kommunen gav sig. I 2013 gav Kystdirektoratet tilladelse til, at man kunne gå i gang.

Kystbeskyttelse Gribskov går ind for en langsigtet løsning. Kystdirektoratet går for tiden mest ind for
sandfodring som løsning. Måske af taktiske grunde. Men eftersom der skal sandfodres hvert år,
bliver den nødvendige mængde af sand så astronomisk at fodring som eneste løsning er helt
urealistisk. Heroppe foretrækker man Nordkystprojektets løsningsforslag, som er en kombination af
skråningsbeskyttelser af sten og sandfodring med sand, grus og ral. Der ønskes et fællesskab om det,
der flytter sig – nemlig sandet – og individuelle løsninger (helst laugsbaseret) vedrørende de faste
anlæg – den enkelte betaler for det, der beskytter grunden.
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Carl Nielsen tog over og fortalte, at statens arealer langs kysten er naturarealer, og staten mener
ikke, man skal beskytte naturen mod naturen – derfor vil man ikke medfinansiere. Man har tidligere
skelnet mellem kystbeskyttelse og kystbenyttelse. Kystbeskyttelsen handler om grundejernes
interesser. Kystbenyttelsen handler om almenhedens interesser. Vores borgmester har sit fokus på
kystbeskyttelsen. 68% af kyststrækningen tilhører private grundejere, staten har 20% og resten
tilhører kommunen. 2/3 af de private grundejere har ikke behov for beskyttelse og vil ikke skal finde
sig i et pålæg om medfinansiering.

Kystbeskyttelse Gribskov forsøger at bygge bro mellem de forskellige interessenter og skabe
forståelse for, at fællesskab om sandfodringen er nødvendig. Hvor skal den store mængde sand så
komme fra? Kan man bare grave løs af sandbanker i havet (som f.eks. dem ved Rørvig) uden at
skade biotoperne i havet og uden at skabe nye problemer inde ved kysten? I hvert fald kræves der en
indvindingstilladelse fra Miljøministeriet. I første omgang vil den nødvendige sandmængde koste
900 mio. kr. + moms. Løbende vedligehold vil koste ca. 10% af dette beløb.
Samvirket af nordsjællandske dige- og kystsikringslaug har lavet et forslag, der omfatter 7
strækninger langs den 28 km lange kyst, hvor der skal fodres. Omkring molerne i Liseleje,
Tisvildeleje, Gilleleje havn, Hornbæk havn bl.a. Lokal sandfodring gør det muligt at recirkulere det
sand, der er blevet flyttet fra vindside til læside, så der ikke skal graves nyt sand i større omfang.
Danmarks Naturfredningsforening støtter en sådan løsning.
Hvis man ikke kommer i gang meget snart, vil kystprofilen blive mere og mere stejl. Og den
forventede hyppigere forekomst af ekstremt vejr vil medføre, at de nødvendige anlæg skal ændres,
og det bliver endnu mere kostbart.

Der skal dannes sandfodringslaug til det store fælles projekt, og kystsikringslaug til anlæg og
vedligehold af kystsikringsanlæg (bølgebrydere).
Kystbeskyttelse Gribskov har haft foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og bedt om
lovændring, så der skelnes mellem lokal kystbeskyttelse på den ene side – og nytteværdien af
bevarelse af kysten på den anden side.
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Her i kommunen er halvdelene af grundejerne sommerhusejere. De ejendomme, der ikke ligger i
første række, har også en interesse i nytteværdien og bør derfor være med til at betale.
Vores borgmester har foreslået en langtidsfinansiering for grundejerne.
I Kystbeskyttelse Gribskov finder man, at en langtidsfinansieringsmulighed for kommunen er mere
relevant, men det kræver indpasning i budgetaftalen mellem Finansministeriet og KL. Gribskov har
den længste kyststrækning af de tre nordkystkommuner og har også de fleste sommerhuse. Helsingør
kommune har f.eks. kun sommerhuse omkring Hornbæk, men den vil gerne være med til at betale.
Man kan sagtens forestille sig, at den enkelte kommune har sin egen betalingsmodel. I Halsnæs har
grundejere uden for 300-meterlinien tilbudt at være med til at betale – ud fra nytteværdisynspunktet.
Mange tilfælde af selvtægt så man efter stormen Bodil. Derfor er Kystdirektoratet nu begyndt at give
påbud om fjernelse af de ulovlige anlæg.

Gribskov kommune holdt i februar 2017 et borgermøde om kystsikring, men havde ikke taget højde
for, at hovedparten af interessenterne er sommerhusejere, der ikke bor i kommunen og derfor ikke
ser annonceringen i de lokale ugeaviser. Kystbeskyttelse Gribskov har derfor fået lovning på et nyt
møde den 2. juni 2017, hvor invitationerne sendes til grundejernes e-bokse.
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/kyst-ogstrand/kystsikring-og-strandbeskyttelse/
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/nordkystens-fremtid/
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/nordkystensfremtid/visionsprojekt-og-notater/
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Bier og miljø
Turen i juni blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Det samme skete i forbindelse med
forsøg på gentagelse af turen i september. På turen skulle vi have besøgt skolebigården i Mårum og
en nybagt biavler i Hedebo Bakker med stor interesse for dyrkning af biplanter.
Turen skulle udgå fra Helsinge station og være ca 30 km og ca 5 timer, hvis man cykler hele vejen.
Lidt mere om indholdet:
Vi skal høre om, hvad den lokale biavlerforening tilbyder af kurser i biavl og om deres erfaringer
med bi-hold i større og mindre skala.
Vi skal også høre om biernes betydning for bestøvningen af vigtige fødeplanter, om hvordan vi også
i haverne kan hjælpe dem med biplanter, så de kan producere deres honning. Om hvordan vi kan
hjælpe til at begrænse / bekæmpe de miljømæssige trusler mod bierne, der kommer fra landbrugets
og haveejernes sprøjtegifte – hvordan vi hver især kan fremme et godt bi-miljø.
Såfremt vi får mulighed for at lave nye ture i 2018, vil vi undersøge på forhånd, om der er interesse
for denne tur, inden den sættes på programmet. Vi synes selv, at emnet er meget vigtigt.
http://www.kvbb-biavl.dk
http://www.biodynamisk.dk/dokumenter/Biavl-Erik-F-artikel.pdf
Se omtalen i Netavisen Gribskov her:
http://www.netavisengribskov.dk/tag-paa-cykeltur-med-klimagruppen-og-blive-klogere-paa-bier/
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Genbrug i miljø-, klima- og socialt perspektiv
Cykelturen med genbrug som tema bragte de 8 deltagere til 3 forskellige steder i kommunen.
Frafaldet var, trods silende regn, ret beskedent.
Genbrug – som begreb
Begrebet genbrug dækker over meget forskellige handlinger. Genbrug skal spare ressourcer og
bidrage til at mindske udslip af drivhusgas for også at være klimavenligt. Og det skal medvirke til at
mindske belastningen på miljøet for at være miljøvenligt.
Øget genbrug kan indebære tab af arbejdspladser der, hvor tøj og ting nyfremstilles og sælges.
Omstilling må nødvendigvis kombineres med alternative beskæftigelsesmuligheder. Nogle af dem
kan findes i selve genbrugsprocesserne.
Vi opererer med tre hovedkategorier af genbrug:
1. direkte genanvendelse (som f.eks. flasker med pant eller tøj og genstande, der sælges brugte)
2. omdannelse af dele af udslidte eller brugte materialer til nye genstande (f.eks. at dele af
beklædning sættes sammen til ny beklædning)
3. nedbrydning af genstande i deres i grundbestanddele, der så indgår i nye
produktionsprocesser.
Vi kan nævne mange varianter inden for hver hovedkategori. Men på dagens tur begrænsede vi os til
nogle eksempler inden for kategori 1.
Loppemarkeder, salg fra lejede stader i genbrugsmarkeder, genbrugsbutikker drevet af
landsdækkende foreninger så vi bort fra i denne omgang.
Fælles for de tre steder, vi besøgte, er - ud over genbrug - deres lokale, sociale perspektiv. Samtidig
er de meget forskellige i deres udgangspunkt og funktion. Når vi taler om bæredygtighed, skal vi
også medtænke social bæredygtighed.

Det Grønne Hus
Det Grønne Hus i Helsinge var første station på vejen. Formanden for foreningen, Kirsten Vengberg,
fortalte om baggrunden, driften og resultaterne. Første beså vi huset og de mange forskellige ting,
man kan købe der. Dernæst lånte vi et lokale hos naboen, Frivilligcenter Helsinge, hvor vi fik en
grundig gennemgang af Det Grønne Hus’ virke.
Historie og formål
Foreningen er oprettet for 16 år siden med det formål at fremme genanvendelse og støtte lokale
foreninger med sociale formål. Man støtter dog også humanitære formål og – somme tider –
medlemsorganisationer. F.eks. har man doneret en fredags omsætning til ”Knæk Cancer”.
Butikken modtager som gaver fra borgere brugt udstyr til hjemmet – lige fra teskeer til
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køkkenmaskiner, møbler, elektronik, og i mindre omfang bøger samt tøj. Eftertragtede varer er f.eks.
glas, som man både får mange af, og sælger mange af. Kopper derimod er der ikke så meget salg i.
Folk vil hellere have krus.
Økonomi
Effekterne sælges, og overskuddet går til støtteformålene. Foreningen har ret store udgifter til husleje
og varme, transport i forbindelse med afhentning og bortkørsel af effekter. Varmeudgiften alene er ca
50.000 kr årligt på grund af husets dårlige isolering. Desuden skal de ca 30 frivillige have kaffe og
te. Der skal omsættes for 17.000 kr hver måned, før der bliver overskud til uddeling.
De fleste ting har faste priser – 5 kr pr stk. Men rigtigt fine, værdifulde genstande får højere priser.
Man undersøger prisniveauet via internettet. Det er dog ikke altid, at de frivilliges viden opfanger
værdien, så man kan være heldig at gøre et kup i butikken. Huset vil ikke sælge til opkøbere – det
strider mod dets idé. Man mærker ikke konkurrencen fra de nye genbrugsmarkeder, Komisen og
Shop & Sell. Omsætningen har været stigende og man samarbejder med Komisen, der afleverer
uafhentede varer til Det Grønne Hus.
Det årlige overskud er på ca 400.000 kr. Der er to årlige uddelinger – forårsuddelingen finder sted i
forbindelse med Kulturnatten. Igennem husets levetid er der nok uddelt 4-5 mio kr i støtte.
Det Grønne Hus støtter: Principperne for tildeling af støtte er følgende:
1. Støtten skal gavne flest mulige,
2. Støtten skal først og fremmest gå til aktiviteter og ikke til daglig drift, og må heller ikke bidrage til
at øge ansøgerforeningens kassebeholdning. Her ser man også på, om der er tale om en
medlemsforening med kontingentbetaling, som kunne finansiere det ansøgte, hvis kontingentet blev
sat op. Er der tale om udgiften til en større anskaffelse, kan der dog gives støtte.
Man støtter heller ikke aktiviteter, der foregår i offentlige institutioner som f.eks. plejehjem og
plejecentre. Men en venneforening kan evt. få støtte til en skovtur eller lignende for beboerne.
Kræftens Bekæmpelse får dog af og til støtte.
3.Midlerne søges fordelt ligeligt mellem forskellige slags foreninger og aldersgrupper.
Der er altid mange ansøgere – senest søgte 50 foreninger støtte for et samlet beløb af 390.000 kr. 21
foreninger fik støtte med i alt ca 200.000 kr.
Det frivillige arbejde
Udføres af omkring 30 frivillige. Alt, der indleveres, bliver sorteret. Noget sorteres fra med det
samme som egentligt affald, fordi standen er for ringe. Et vist omfang reparerer man dog elektronik
(en frivillig lægger ca ½ dags arbejde om ugen). Effekter, der ikke har kunnet sælges over meget
lang tid, må man også kasseres. Tøj, der ikke kan sælges, selv om det er rent og helt, foræres til en
lokal tøjindsamling til støtte for fattige familier i Østeuropa.
Arbejdet med sortering er stort, så hvis man f.eks. får tilbudt et dødsbo eller en trailerfuld af ting,
tager man kun imod tilbuddet, hvis man kan nøjes med at udvælge det, man mener at kunne sælge,
og som er i god stand. Ud over at passe butikken og tage imod og sortere effekter, består arbejdet
også i at hente effekter og køre det ubrugelige til genbrugspladsen.
Betydning for klima og miljø
I det omfang de køb, der gøres i Det Grønne Hus, eller den støtte, der uddeles, erstatter nyindkøb,
kan man antage, at genbruget bidrager til ressourcebesparelse. Karakteren af de aktiviteter, der får
støtte, kan eventuelt medføre et forbrug, der trækker ressourcer. Men her må man også afveje det
sociale formål. Et egentligt grønt regnskab, som er meget svært at lave, skulle f.eks. også indregne
transport af effekter. Dertil kommer, at det, man er nødt til at aflevere på genbrugspladsen,
recirkuleres på anden vis – enten til energi eller til genindvinding.
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De Gode Ting
Næste besøgssted var De Gode Ting i Skærød. Gribskov kommunes Interne serviceVirksomhed,
GIV, driver to genbrugstelte – et ved genbrugspladsen i Højelt og et ved genbrugspladsen i Skærød.
GIV er et beskæftigelsestilbud oprettet i 2011 til langtidsledige fleksjobbere, seniorjobbere samt til
mennesker der er beskæftiget med nyttehjælp (f.eks. kontanthjælpsmodtagere og modtagere af
integrationsydelse).
Claus Svendsen fra Jobcenteret og GIV fortalte om teltes funktioner og baggrunden for oprettelsen.
På genbrugssiden er forhistorien, at det genbrugstelt, der stod inde på selve genbrugspladsen i
Skærød, ikke i længden kunne fungere. Dels var det placeret helt bagest på pladsen, dels blev ting
hensat uden system – dvs kaos – og endelig var der stridigheder mellem klunsere og pladsfolk. I en
periode blev teltet holdt ordentligt og fredeligt af en mand i seniorjob. Men da han holdt op, måtte
man lukke teltet.
Vestforbrænding, som Gribskov kommune har part i, driver selve pladsen og på den er der
arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler, der skal overholdes. Derfor er genbrugsteltene placeret uden for
selve pladserne. Men desværre har det ikke været muligt at etablere pladsen i Skærød, så det er den,
man først kommer forbi, når man kommer med sit affald – modsat af hvad der er tilfældet i Højelt.
Så trods bannere og plakater der viser vej rundt om hjørnet til indgang via grusvej fra Bomose Allé,
er pladsen ikke så kendt. Oplandet er dog også mindre end Højelts opland.
Idéen til De Gode Ting opstod i et samarbejde mellem Jobcenteret og Affaldscenteret. Man ville
gerne støtte genbrugstanken – reducere affaldsmængden, støtte det lokale foreningsliv og samtidig
medvirke til meningsfuld beskæftigelse. Teltet i Højelt er taget i brug omkring årsskiftet 2014/2015
og teltet i Skærød åbnede i juni 2016.
Drift og økonomi
Teltet i Skærød ledes i det daglige af en person i fleksjob. Antal beskæftigede varierer. Man skal
have fysik til at flytte møbler, kunne forstå systemet med sortering og opsætning af effekter, og man
skal helst kunne kommunikere nogenlunde på dansk.
Åbningstiden ligger om eftermiddagen fra 13 – 17 /18, hvor man kan aflevere effekter.
Teltet er ikke så stort, men der er da plads til nogle møbler. Alt andet er anbragt i reolsystem.
Hovedsagelig service, nips, spil, dvd-er og bøger. Det står foreningerne frit for også selv at bidrage
med effekter til salg på loppemarkedet.
De effekter, der afleveres, bliver sorteret. Og noget bliver straks afleveret hos naboen,
Genbrugspladsen. Effekter der har stået i lang tid uden at blive solgt, bringes ligeledes til
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genbrugspladsen. Et spørgsmål blev stillet: er der muligt at lægge en liste over effekter, der ikke er
omsat, ud til de godkendte foreninger med tilbud om, at de inden en given frist kan afhente dem
inden tingene køres til genbrugspladsen? Svar: Det afhænger helt af, hvad GIV har af arbejdskraft.
Kommunen sælger ikke effekterne selv. Det vil give for megen administration i forhold til indtægten.
Men frivillige foreninger med almennyttige formål, der er godkendt af kommunen, kan hente
effekter til eget brug, til videresalg eller til uddeling. Desuden kan de skiftes til at holde loppemarked
over de indleverede effekter. På Højelt foregår det i lige uger og i Skærød i ulige uger. Foreningerne
reserverer deres loppemarkedsdage én gang årligt hos Claus Svendsen i december.
Hidtil er erfaringen, at en forening kan tjene meget gode penge på sådan et loppemarked. Foreningen
sørger selv for omtale og for al økonomi omkring loppemarkedet og for bemanding af teltet. Så
omsætningen kan variere med hvad foreningen kan lægge i aktiviteten.
Affaldsindsamling i øvrigt
Besøget afledte en mængde spørgsmål om genbrug og affald i øvrigt. Claus Svendsen fortalte også
om genbrug i andre kommuner. Halsnæs kommune sælger f.eks. selv fra genbrugsteltet. En række
kommuner i Sydsjælland omkring Næstved har i en del år drevet en meget stor genbrugsforretning
via det fælleskommunale affaldsselskab. Se http://www.affaldplus.dk
Det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus, har desuden oprettet et miljøformidlingsprojekt
kaldet YderZonen, hvor skolebørn gennem leg lærer om affald og affaldssortering fra bunden. Læs
selv mere på http://yderzonen.dk/om-yderzonen Børnene er indgang til at oplære de voksne. Det er
gratis for de pågældende kommuners skoler at deltage.
Vestforbrænding har også undervisningsmaterialer. Se nærmere: http://www.vestfor.dk/Viden-oglaering/Undervisningsmateriale-og-inspiration
Vestforbrænding driver to genbrugsbutikker. Se nærmere http://www.vestfor.dk/Affald-ogGenbrug/Genbrugsbutikker
Et spørgsmål efterlyste bedre muligheder for affaldssortering her i kommunen. Der kildesorteres kun
i organisk og uorganisk dagrenovation. Al anden pligtig sortering skal borgeren selv bringe til enten
lokal miniaffaldsstation (glas og papir) eller køre til enten Højelt eller Skærød, hvor der er mange
forskellige affaldsfraktioner.
Kommunens affaldsregulativ for private findes på: http://www.gribskov.dk/media/1322/regulativfor-husholdningsaffald-2013.pdf
Kommunens ressource- og affaldsplan findes på: http://www.gribskov.dk/media/1323/affaldsplan2014_2025_korrektur-jan2014.pdf
Også spørgsmålet om mikroplast og plastaffald i havene og i fisk, havpattedyr og fugle blev nævnt.
Her kan man selv gøre noget ved at mindske sit forbrug af plastemballager, sortere og rengøre det
husholdningsplast, der er mærket som hård plast og aflevere det på genbrugspladsen, indsamle
løsgående plast, man møder i naturen. Hård plast kan recirkuleres. Plast, der afbrændes, bliver til
energi igen – men man kan ikke se bort fra udslip af drivhusgasser i forbindelse med afbrændingen.
Desværre er et forsøg på at kvalificere husstandssorteringen af affald her i kommunen strandet trods
administrationens velbegrundede forsøg på forslag. Senest blev det til en beslutning i Teknisk udvalg
i januar 2016 om at administrationen skulle arbejde videre med optisk posesortering, gå i dialog med
andre kommuner om fælles sortering og forelægge sagen igen, når den var yderligere belyst. Siden er
der ikke foretaget nogen politisk behandling.
Måske fordi sagen allerede da var meget velbelyst! (vor bemærkning).
Betydning for klima og miljø
Forskellen mellem De Gode Ting og Det Grønne Hus er først og fremmest, at kredsen af foreninger
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er bredere og at det er op til foreningerne selv at skaffe midler ved salg til de formål, de vil tilgodese.
Den klima- og miljømæssige effekt er formentlig nogenlunde ens for begge tiltag.
Det sociale aspekt – beskæftigelse – er anderledes. Her er der ikke tale om ulønnet arbejdskraft
modsat Det Grønne Hus, hvor det er foreningens medlemmer, der udfører frivilligt arbejde. Man skal
dog ikke underkende det frivillige arbejdes sociale betydning for de frivillige selv.

Depotet på Ramløse skole
Veloplyste cyklede vi videre til Ramløse, hvor facebook-gruppen (nu snart en egentlig forening)
Gribskov Hjælper Flygtninge har sit depot med brugt tøj til børn og voksne, møbler, husgeråd,
legetøj m.v. Her blev vi modtaget af en af de mange frivillige, Hanne Nørlem Andersen, der fortalte
om depotets historie og funktion.
Historie og formål
Depotet har af Gribskov kommune fået lokaler stillet til rådighed på Ramløse skole. Depotet åbnede i
november 2015 som det seneste af lignende frivillige depoter (de to andre i hhv. Blistrup og i
Esbønderup) efter en midlertidig start i to containere, som kommunen havde stillet til rådighed og
opstillet ved siden af Frivilligcenter Helsinge.
Depotet har åbent om lørdagen. Tidligere var det også mandag, men den bruges nu til oprydning og
sortering. Depotet stiller sine effekter gratis til rådighed for flygtninge. Tanken er også, at brugere
kan blive frivillige, hjælpe til med driften.
Der er masser af tøj og møbler at få. Effekter, der ikke mere er brug for, men som stadig er i god
stand, leverer folk tilbage ril fornyet genbrug.
Der er også et cykelværksted tilknyttet, hvor en fingerfærdig mand sætter brugte cykler i stand.
Reservedele har hidtil været sponsoreret af private, så cyklerne kunne fås gratis. Men nu må man
betale lidt for dem til dækning af reservedelsudgifterne. Der er stor efterspørgsel efter cykler.
Man kasserer kun det allerdårligste af det, der indleveres. Det brugbare, man ikke kan afsætte, går til
Røde Kors.
Økonomi og drift
Foreningen har ingen midler, men har modtaget forskellige pengedonationer – f.eks. 10.000 kr fra
Sparekassen Sjælland, 2.500 kr fra kirken, 3.000 kr fra kommunen.
Selv om man bor husfrit, er der udgifter til transport af større effekter – både afhentning og hjælp til
udbringning. De frivillige får kaffe og kage i forbindelse med vagterne. Det var i begyndelsen også
privat finansieret. Nu er flygtninge, der bruger stedet, også begyndt at bidrage med hjemmebag.
Det er et stort arbejde at holde depotet kørende. For tiden er der tilknyttet 15 frivillige.
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Sideeffekter
Ud af det sociale liv, der er opstået mellem flygtninge og frivillige i forbindelse med
genbrugsdepotet er det mest bemærkelsesværdige alt det andet, det har medført.
Der ydes hjælp til formidling af arbejde. Den såkaldte 225-timers regel, der indebærer nedsættelse af
i forvejen små ydelser, får flygtninge hjælp til at undgå, selv om det kun handler om kortvarige jobs.
To familier har fået hønsehuse og høns via en privat donation på 10.000 kr. Tre familier får deres
kontingent til Mad Til Alle betalt via sponsorat, fordi deres økonomi er så dårligt, at de ikke selv har
råd til at betale det beskedne kontingent.
Der er taget initiativ til at informere kvinder om d-vitaminmangel og uddelt d-vitaminpiller, der blev
doneret til projektet sammen med et informationsark på arabisk.
Der er arrangeret motionstilbud for kvinder, idet de fleste ikke er vant til motion.
Der er uddelt skridttællere, så man selv kan se, om man får rørt sig nok til at bevare helbredet.
Er nogen i en flygtningefamilie ked af det, er der altid en frivillig, der af sig selv tager på besøg.
De fleste problemer, folk kommer med i åbningstiden, kan de frivillige ganske hurtigt hjælpe med at
løse eller skaffe hjælp til.
Betydning for klima og miljø
Det særlige ved depotet er, at brugerne ikke har økonomi til at anskaffe bohave osv. selv. Genbruget
erstatter derfor ikke køb af andet genbrugt endsige nyt. Effekten i forhold til klima og miljø adskiller
sig dog næppe meget i forhold til Det Grønne Hus og De Gode Ting.
Depotet adskiller sig fra de to øvrige steder, vi besøgte, dels ved at det ikke har nogen egen økonomi,
dels ved at alle effekter er gratis, og dels ved, at brugerkredsen er begrænset til flygtninge. Men den
vigtigste forskel er nok i virkeligheden, at det sociale aspekt er meget konkret og direkte forbundet til
”kundernes” dagligdag. Og det er nok placeringen i et lille lokalsamfund, hvor mange kender
hinanden og har gode netværk, der især gør det muligt. Vi ser her bort fra, at alt frivilligt arbejde
også har en social betydning indbyrdes mellem og for de frivillige.
Anden Information om genbrug.
http://www.nødebobæredygtigt.dk (se cykelturen til Nødebos reparationsværksted)
Miljø- og energicenter Høje-Taastrup:
http://mec-ht.dk
http://vuggetilvugge.dk
https://reparationsnet.wordpress.com
http://vuggetilvugge.dk/viden-om-cradle-to-cradle/cirkulaer-oekonomi/
http://mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/
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Den økologiske gård og butik Søris
Turen startede fra Hillerød Station kl. 10.40 og gik via R31 til Brødeskov og derfra til Nørre Herlev,
hvor der gøres holdt ved vejkirken med de flotte kalkmalerier. Dernæst over Uvelse, Lystrup og
Jørlunde. Fra Slangerup fulgte vi en snedig cykelsti hele vejen til Jørlunde, Lindevejsstien. Fra
Skjalm Hvide Hotel blev det ikke mindre snedigt, idet vi cyklede forbi Jørlunde Maskinforretning og
en isoleringsfabrik ud til en græsvej, som i en flot bue svingede op til en gul gård og ned til Søris.
Søris er der, hvor dine økologiske gulerødder kommer fra! Gården har været dyrket økologisk i 30 år
og er dermed en klassiker i branchen. Der holdes 30 års jubilæumsfest lørdag den 19. august 2017.

Gården har været ejet af samme familie i 3 generationer. I 30´erne fjernede Skytte Algreen pilekrat
på den gamle søbund, hvor der er 14 meter dyndjord. Det er meget finkornet jord, som minder om
jorden på Lammefjorden. Derfor begyndte 2. generation Hans Algreen, at dyrke gulerødder på Søris
i 60´erne. Fra 1980 leveredes til supermarkeder. I 1987 omlagdes til økologi, inspireret af
nabogårdens Knud Enna. Det er nu 3. generation, nemlig Jan Algren, der driver Søris.
Gårdens jorde udgør 85 Ha, men derudover har man forpagtet 40 Ha og kontrakt avl på et tilsvarende
areal forskellige steder i Danmark, bl.a. på Svanholm til dyrkning af økologiske grøntsager, som så
pakkes på Søris, og man skal forsyne supermarkederne hele året. Der er ansat 30 personer i
virksomheden, om sommeren plus 5. Søris har flisfyr til opvarmning med egen flis og grøn
vindmøllestrøm fra Dong. Området er fredet, så man kan ikke sætte vindmølle op her.
På et tidspunkt havde man Netto og Irma samtidig, men Netto blev ved med at presse prisen ned. Nu
leveres til Coop. Ud over råvarerne, laver man en suppepakke med forskellige ting i, stort arbejde at
pakke, men det er blevet en succes, koster 34 kr. i Brugsen mm.

Nu er der også en gårdbutik. Her er en grøntafdeling og diverse kornprodukter samt lidt forskelligt så
som biodynamisk æblemost, men det er ikke nogen stor butik længere, fordi man kan købe
økologiske varer så mange steder. Man kan købe kaffe, som kommer fra firmaet ”Just Coffee”, der
ligge oppe på vejen mod Roskilde. Der satses på arrangementer og rundvisninger, hvorfor en del af
lokalet er indrettet hertil.
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Der er 3 stisystemer med information, hvor man selv kan gå rundt og blive klogere. En kort rute går
bare over til fårene, en lidt længere på 1 km er markeret med hvide vimpler. Mest interessant er den
4 km lange rute afmærket med orange pile, som vi efterfølgende gik. Her får man et fantastisk vue
over den smukke tunneldal, som sidste istids ismasser har formet fra sydvest. Ved åen ses undertiden
den sjældne isfugl, ligesom mange store rovfugle cirkler over markerne.
Undervejs er der små infotavler om hvad der dyrkes og hvordan og hvorfor, så som vårhvede,
rødkløver, gulerødder, rødkål, palmekål, savoykål osv. Der plantes løbende nye hold kål ud og der
lægges fiberdug over for at forhindre at kållarver mm angriber og ødelægger. Der er andre tricks
mod ageruglens larve så som at sprøjte lidt vand på marken om aftenen, så larverne ikke når ned i
jorden om natten.

Uddrag af interview med nuværende ejer Jan Algreen i Frederiksborg Amtsavis i anledning af 30 års jubilæet.

Se mere på www.soeris.dk adressen er Sørisgaard, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke og tlf. 47334003.
Kontaktperson Rasmus tlf. 24224004. Gaardbutikken@soeris.dk.
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Reparationsværkstedet på Nødebo Kro
Temaet for denne klimacykeltur er reparation, idet vi besøger et værksted på Nødebo Kro, hvor der
repareres mange forskellige ting. www.nødebobæredygtig.dk som modtager diverse ting og sager til
reparation og holder åbent hver fredag kl. 15-17.30. Vi får også mulighed for at høre lidt om det
store fællesskab, der er omkring landsbyens mødested/forsamlingshus.
Niels Kildegaard tog imod os, og der var liv på kroen, idet et nyt unge initiativ med fredagscafé var
sat i værk. Et skilt ude ved vejen annoncerede dette, så evt. passerende cykelturister har mulighed for
at komme ind og få kaffe og hindbærlagkage mm – som vi også købte.

Kroen er en gammel landevejskro, som for 40 år siden gik fallit. En gruppe beboere i Nødebo med
”kollektivistiske tanker” etablerede en forening, købte kroen og omdefinerede den til et
forsamlingshus (skattemæssig fordel). Der er en række aktiviteter på stedet så som udlejning til
private fester, bankospil hver tirsdag, som sammen med loppemarkeder bidrager stort til økonomien.
Der er madklubber, hvor man spiser en gang om ugen og skal lave mad hver 8. uge, der er jazz og
nytårsbal, kunstudstillinger mm. Alt arbejde foretages af frivillige. Forsamlingshuset har omkring
800 medlemmer.
Reparationsværkstedet er en del af Nødebo Bæredygtigt. Vi mødte også Kirsten Vesterager, som er
en af initiativtagerne hertil for ca. 2 år siden. Man startede med at få nogle foredragsholdere ud og
fortælle. Det var bl.a. Knud Anker Iversen fra reparationsværkstedet i Høje Tåstrup, som inspirerede
til etablering heraf. Selve reparationsværkstedet er et lille rum i kælderen med åbningstid fredag
eftermiddag, men man kan aflevere effekter, man ønsker repareret i buffeen på alle tidspunkter, når
der er nogen. Man skal udfylde en formular, hvor reparatørerne fralægger sig ansvar for produktet og
så de kan ringe og spørge om ejerne vil betale reservedele mm. Reparatørerne er udover Niels
Kildegaard, som er kemiker, Palle, der er pensioneret radiotekniker og Arne, der er ingeniør.
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Niels fortalte flere sjove historier om hvordan det var lykkedes at reparere håndmixer med en elastik,
tandbergbåndoptager med et stykke filt osv. Det er mest mindre elektroniske sager, man tager sig af,
der er ikke plads til opvaskemaskiner og den slags. Man tager heller ikke computere og telefoner,
men printere har man haft en del af. Man er vilde med symaskiner. Kaffemaskiner, elkedler mm er
også fint.
Vi kom ind på indbygget forældelse i produkter og Niels fortalte eksempler på produkter (Samsung
TV), hvor en kondensator er sat til at dø efter 3 år eller lignende. Der findes reservedele på nettet og
hentes bl.a. hjem fra Kina, hvorfra portoen er lav.
På de 2 år værkstedet har kørt har man haft 180 sager og 85 % er det lykkedes at reparere. Man
overvejer at udvide med reparation af cykler, da der ikke er nogen cykelværksteder i nærheden. Vi
foreslog, at man kunne leje cykler ud, så gæster kunne cykle op langs Esrum Sø f.eks. til Fenrikhus.
Der betales kun for reservedelene, men værkstedet modtager gerne gaver, da man også har brug for
at købe værktøj og man gerne vil have en opmuntring med middag sammen med konerne og god vin
til. Der er ikke begrænsninger på, hvem der kan få repareret ting, men hvis man ikke er medlem af
forsamlingshuset eller Nødebo Bæredygtig, ser man gerne at der tegnes medlemskab. Både Niels og
Kirsten Vestager ville gerne med på vores mailingliste og evt. deltage i fremtidige cykelture.

Rutebeskrivelse:
Vi cyklede fra Helsinge Station ad R32 forbi Solbjerg Engsø, hvor vi så på fugle og Helmer fortalte
om fiskeørnereden i Gribskov og sommerens drama, hvor en duehøg angreb en af ungerne. Livet i
reden, kan følges via webkamera på www.nst.dk Vi drejede tværs gennem Gribskov til Nødebo og
valgte at følge R32 helt til Fruebjergvej og drejede tv. og lige ind i skoven på Bomvej til kryds af
Helsingevej/Gribskovvej og videre på Bomvej. Til sidst gik det nordpå ad Milestedsvej til smal sti
mod Nødebo, som på snedig vis kom ud skråt overfor kroen.
Turen hjem gik lidt nordligere. Efter Skovskolen cyklede vi ind i Gribskov og ramte Søndre
Skovportvej forbi Smørstenen. Vi gjorde holdt ved Kulsvierstenen, som er en mindesten for
modstandsgruppen, som under 2. Verdenskrig modtog våben fra engelske fly i dette område.
Tyskerne opdagede det og den 21. april 1945 opstod ildkamp her. Vi fortsatte til Fuglsanghus med
flot udsigt til vådområde ved Sandskredsøen lige før. Videre fulgtes R33 til Mårum og stier tilbage
til Helsinge.
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Økobutik i Gilleleje (Fredbogaard) og ismejeriet Kollerødgaard
Den 22. aug. kl. 15 mødtes 10 cyklister på Græsted Syd Station til en 25 km tur over Søborg Sø og
Gilleleje med temaet produktion, salg og formidling af økologiske og hjemmelavede madvarer.
Fredbogaard
Fra Græsted Syd Station cykledes til Fredbogaard (Holtvej 40) nær Søborg Sø. Gården er solgt, og
leverer ikke mere økologisk kød til butikken i Gilleleje på Vesterbrogade 26. De tidligere ejere
Svend og Mette er flyttet over på den anden side af vejen i nr. 33. Deres historie er kort fortalt, at de i
1980 var i Skotland på en rejse og så det skotske højlandskvæg. De købte Fredbogaard med 65 Ha på
den tørlagte Søborg Sø og drev økologisk kvægdrift med ca. 100 skotske højlandskøer fra 1993. I
1999 startede de gårdbutik på stedet. Den flyttede i 2003 til Gilleleje. Men gårdens historie går meget
længere tilbage, faktisk helt til 1300-tallet. Fra 1400-1450 tilhørte den Margrethe I. Det var en af
egnens største gårde, som betalte mere kornskyld end hele Græsted tilsammen.

Søborg Slotsruin og Søborg Sø
Egnen var da også beboet af andre fra det højere borgerskab. Allerede i 1100-tallet etableredes
Søborg Slot med et ottekantet tårn omgivet af 11 m bred vold, som en af landets stærkeste borge,
beliggende på en ø i det, der dengang var fjord, men senere blev til sø. Det er uklart, om det var
Ærkebiskop Eskild fra Lund, som var involveret, måske i forbindelse med, at han etablerede Esrum
Kloster. Ellers er borgen kendt for at have haft en anden ærkebisp af Lund siddende i fængsel,
nemlig Jens Gran, som det dog lykkedes at flygte efter at have siddet der i 1 ½ år fra 1294. Borgen
blev ødelagt under Grevens fejde 1534-36, og mange af stenene er senere brugt på Kronborg Slot.
Søborg Kirke er fra 1180 og byen havde status af købstad.

Man startede så småt med at tørlægge Søborg Sø i 1790´erne, ved at grave nogle kanaler, men den
blev først tørlagt, så man kunne dyrke noget i 1870´erne, hvilket jo var efter nederlaget i 1864,
hvorefter man sagde ”hvad udad tabes, må indad vindes”. Citatet tillægges vist Dalgas, der er kendt
for at igangsætte opdyrkning af den jyske hede, men når det drejer sig om Søborg sø, så er det, som
en stor mindesten fortæller, løjtnant Feilberg, som har stået for projektet. Nu er der jo så relativt
fremskredne planer om at genskabe Søborg Sø for at fremme naturen og miljø. Dette vender vi
tilbage til med en klimacykeltur næste år. Søen var oprindelig på 600 Ha og landets 4. største sø.
Søborg Sø var en stor smeltevandsdal i istiden. Da isen smeltede og havet steg, blev den til en stor
fjord. Og da landhævningen efter isens tilbagetrækning blev tilstrækkeligt stor, lukkedes fjorden – og
blev til en sø. Søbunden er kun 1 meter over havet. Og den består af et tykt lag (6 meter) dynd af

19

aflejringer fra den tidligere fjord. Fra en gang i 1700-tallet har man med års mellemrum afvandet
søen for at skaffe landbrugsjord. Først gravede man en kanal ud til Gilleleje Havn, men den mudrede
til. Igen fra omkring 1872 og 15 år frem arbejdedes der med afvanding. Det var ingeniør Peter B.
Feilberg, der stod for afvandingen. Han var meget anerkendt og mindes med en sten ved Søborg.
Kilder: http://naturogvand.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Søborg-Sø-debatoplæg.pdf

Søen er udstykket i 237 parceller efter at den i 1915 blev opkøbt af en udstykningsforening. I
1990’erne er der sket endnu en jordfordeling mellem ca 60 ejere. Igennem de seneste 8 år er der
arbejdet på at få en aftale i stand med lodsejerne om retablering af søen. Når dette projekt
iværksættes, får vi endnu et rekreativt område i kommunen for flora, fauna og mennesker.
Fredbogaards butik i Gilleleje (tlf. 48360350)
Medarbejder Carina var klar til at fortælle os om butikken som aftalt (Mette har fridag om tirsdagen).
Det er en stor og rigtig flot ”gård- og helsekostbutik” med mange kunder, både lokale og fra et større
opland. Om sommeren kommer mange sommerhusbeboere. Carina har arbejdet i butikken i ca. 5 år
og er uddannet ernæringsterapeut og giver gerne kunderne lidt ekstra gode råd med på vejen. Det er
ca. 6 år siden butikken flyttede fra et mindre sted længere nede ad vejen. Det økologiske kød er
lokalt opdrættet og en specialitet for butikken. Det behandles via kødsnedkeren i Ørby.

Carina mente, at der var god fremtid for en butik af denne type, fordi mange havde fokus på at spise
mere økologisk grønt, også blandt unge er der flere og flere som bliver vegetarer, veganere,
superfood spisere mm, og alm miljøbevidsthed bærer udviklingen i samme retning.
Kornprodukterne kommer bl.a. fra Aurion og er dansk producerede. Som Klimagruppe spurgte vi
netop til, om der var fokus på transportens betydning. Der produceres også dansk Quinoa nu, som
sælges her. Dansk havtorn er et andet eksempel på et ”lokalt” godt produkt med højt proteinindhold
samt mineraler og fibre. Disse varer kan erstatte mere eksotiske importerede produkter.
Kollerødgaard med køer og ismejeri (tlf 50958677).
Kollerødgaard på Smidstrupvej 104. Her kan man købe is, lavet på gårdens egen mælk. Den blev
kåret til kommunens bedste is i 2016. Stedet fungerer også som besøgsgård for børnehaver, skoler
mm. Gitte tog i mod os. Hun bor sammen med Carsten – og børn, heraf 3 hjemmeboende – på gården
siden 1987. Gårdens historie går tilbage til 1786, hvor den blev flyttet ud fra Græsted efter en brand,
baggrunden for dens navn kendes ikke. Der holdes kvæg, som så vidt muligt fodres med egne
produkter korn samt græs og majs (som fermenteres) samt indkøbte roepiller (restprodukt
sukkerroer) og GMO-fri rapskager (restprodukt efter olien er presset ud).
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Kornet tilsættes kautisk soda (for bedre udnyttelse af protein i kornet). En ko producerer ca. 35 l
mælk om dagen, hertil går 60 kg foder og 100 l vand. Mælken sendes til Arla i Slagelse og er ude i
butikkerne indenfor 24 timer. Man har 120 malkekøer og 120 opdræt (kvier/kalve). Vi så disse
nytilkomne små væsener og stalden, hvor køerne selv går ind og ud som det passer dem. De har
nogle særlige madrasser at ligge på, og der snittes (senge)halm til at opfange deres savl og sved, når
de hviler på madrasserne. Ekskrementerne bliver til gylle, som spredes ud på markerne som gødning.
Mælken køles i stor tank og varmen, der opstår herved bruges til opvarmning af stuehuset og
gildesalen via varmepumper. Sidstnævnte kan lejes til fester sammen med industrikøkkenet for 4500
kr. En maskinstation står for at slå græs og køre gyllen ud, mens man selv klarer resten.
Vi valgte Kollerødgård som turmål, fordi der produceres lokale fødevarer, og fordi man bestræber
sig på at tilnærme produktionen til økologiske principper. Bedriften og ismejeriet er dog ikke
autoriserede som økologiske af Fødevareministeriet.

Ismejeriet startede Gitte med at undersøge om hun ville købe et eksisterende koncept, som hedder
bondegårdsis, men det viste sig at være for dyrt (1 mio. kr.). Senere fandt hun en maskine i Den Blå
Avis og fik etableret plads til at lave is i forbindelse med udvidelse af staldene i 2011. Siden er det
blevet en succes. Sidste år kåredes isen som sagt til Gribskovs bedste, og der leveres is til 5 lokale
cafeer og sælges en del fra gården, da kunder kommer tilbage, når de har smagt den. Der er også et
fryseskab med selvbetjening, som fungerer fint – folk betaler. Fødevarekontrollen er også tilfreds.
Turbeskrivelse ca. 25 km
Fra Græsted Syd Station cykles ad Holtvej til Fredbogaard og videre på samme vej, som fører ud i
Søborg Sø og vi kobler os her på R33 ud forbi Søborg slotsruin og videre langs kanalen til Gilleleje.
Her tager vi Vesterbrogade til Fredbogaardbutikken i nr. 26. Dernæst fortsættes ad Vesterbrogade
helt ud til enden, skråt over vejen til Almevej, som følges gennem Hågendrup. Lige efter Alme Skole
drejes th. ad Steenbergvej og senere th. ad Smidstrupvej frem til Kollerødgaard på Smidstrupvej 104.
Endelig cykles tilbage og videre til Alme. Man kan evt. finde den snedige lille vej, Alme Englodsvej
eller bare dreje tv. ud til Pårupvej, hvor der er cykelsti langs vejen til rundkørslen. Turen sluttede
gennem Græsted, hvor vi drejede ned mod stationen og fandt en lille sti langs banen til et lidt
labyrintisk boligområde, men via Ramsager og Dalager kan man ramme Græsted Syd Station.
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Cykeltur til UNESCO Verdensarv i Gribskov
Turen foregik lørdag den 26. aug. kl. 10-13 og temaet var, hvordan Gribskov Kommune kan fremme
cykling og grøn turisme relateret til nationalparkens åbning og den nye Unesco verdensarv,
Parforcejagt landskabet i Nordsjælland.
Vi cykler ud midt i Gribskov, nærmere bestemt til Stjernen i parforcejagtvejene, hvor en mindesten
for Søren Kierkegaard er rejst, fordi han sad i skoven og filosoferede over hvilken vej, man skal tage
i livet. Her er 8 veje i stjernesystemet at vælg imellem.
Turbeskrivelse:
Vi var 6 cyklister som startede fra Helsinge Station og ved Solbjerg Engsø sluttede en mere sig til
selskabet, mens borgmesteren kom susende på cykel den modsatte vej! Turen fulgte L701 i Helsinge
selvom kommunen har fjernet de fleste skilte inde i byen. Ammendrupstien (også L701) fulgtes ud til
Annisse Nord, hvor vi drejede mod Pibe Mølle. Denne del kaldes "The missing Link” ruten, som
kunne tænkes at forbinde nationalparkens vestlige attraktioner (Arresø og Tisvilde Hegn) med de
østlige (Esrum Sø og Gribskov). Ruten benytter ”den hemmelige adgangsport” under
motortrafikvejen (som kommunen stadig ikke har skiltet) til Kagerup Station.

På Kagerup Stationsvej cyklede vi lige ned til en ny virksomhed, ”Cykelmageren”, men der var ikke
åbent. Videre fulgtes skiløjpen forbi Fuglsangshus og ud langs Sandskredssøen, der minder om et
svensk landskab og frem til stjernen, hvor flere skiløjper mødes. Ved at cykle ligeud nåede vi til sidst
frem til stjernen med Kiergaardsstenen, hvor vi havde en længere frokostpause og input fra Jens Erik
om Parforcejagt, Unesco Verdensarv og nationalparken.
Turen videre gik netop ad en af de nye ruter L105 Parforce Gribskov, som førte os forbi
Badstueslottet, hvor kongen og følge gik i sauna efter jagten og ind gennem Frederiksborg Slot og
frem til Torvet, hvor man kunne købe is og videre på L104 til Hillerød Station, hvorfra man kan tage
toget videre.
Parforcejagt
Parforcejagt blev indført i Danmark omkring 1670 af Christian V, som havde besøgt Solkongen i
Frankrig og fået smag for jagtformen. Parforcejagten blev på denne tid opfattet som den enevældige
konges magt over naturen, som Guds repræsentant på jorden.
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I parforcejagt anvendte man ikke skydevåben. I stedet jagtede hunde og jægere til hest et udvalgt dyr,
gerne en kronhjort. Kongen og hans følge fulgte jagtens forløb fra Stjernen, og ved hjælp af jagthorn
fortalte man, hvor dyret befandt sig. Det er til dette formål, at det geometriske vejsystem med
nummererede veje i stjerneform er udtænkt. Når dyret segnede af udmattelse, tilkaldtes kongen, eller
en af ham udpeget æresgæst, som så dræbte dyret ved at støde et lille sværd, en hirschfænger, i
dyrets hjerte. Der var tale om et dramatisk show for eliten, der kan sammenlignes med Spaniens
tyrefægtning.
Parforcejagten foregik fra sidst i 1600-tallet til midt i 1700-tallet. Christian V døde i 1699,
formentlig som følge af kvæstelser under en jagt året før. I 1777 blev den kongelige danske
parforcejagt nedlagt.
Det nøje anlagte vejsystem ses i dag tydeligt i Gribskov og i Store Dyrehave lige syd for Hillerød
samt i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn nord for Klampenborg.
Se mere på www.parforce.dk
UNESCO Verdensarv
I juli 2015 lykkedes det at få Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland optaget på UNESCO´s liste over
verdenskulturarv. Siden 1972 har UNESCO opbygget en liste på godt 1000 steder, landskaber og
bygninger, der betegnes som verdensarv. Listen omfatter natur- eller/og kulturarv af universel
betydning for menneskeheden. Det er landskaber og bygninger, som er unikke i verdenen og dermed
bevaringsværdige.

I Danmark har vi 7 verdensarvsarealer: Kronborg Slot, Roskilde Domkirke, Jelling Monumenterne,
Vadehavet, Stevns Klint, Christiansfeld og nu også Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.
Udnævnelse til verdensarv har stor betydning for turismen. Overalt på kloden strømmer folk til disse
mål. Parforcejagtlandskabet, som få folk kendte før, er kommet i fornemt selskab med bl.a. Den
kinesiske Mur, Galápagos Øerne, Pyramiderne i Ægypten og mange andre fantastiske kultur- og
natursteder rundt omkring på kloden. Se mere på www.worldheritagesite.org
Jens Erik fortalte også om tilblivelsen af de 2 parforce cykelruter og uddelte folderne herfor.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Endelig fortalte Jens Erik om nationalparkens tilblivelse og kampen om at få flere private lodsejere
med og problemet med den usammenhængende park, som det ligger nu. Desuden om hvilke
ressourcer, der tilføres når nationalparken er endelig vedtaget, og hvilken betydning det kan have for
turismen. JE viste kort over parkens afgrænsning og opfordrede til, at man deltog i borgermøderne,
der skal være nu i høringsfasen. Det er den 11. sept. for Gribskov Kommune på Esrum Kloster, som
tænkes at blive nationalparkens hovedkontor og for Hillerød er mødet den 21. sept. på Rådhuset.
Læs mere om de danske nationalparker på www.danmarksnationalparker.dk og find debatoplægget
her eller i trykt udgave på biblioteker og rådhuse.
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Fugleparken nord for Esrum
Turens udgangspunkt var Græsted Syd Station. Flertallet af turens 8 deltagere kom fra Helsinge og
cyklede sammen til Græsted Syd ad den fortræffelige cykelsti langs Græstedvej / Dønnevældevej
mellem Helsinge og Græsted. Solen skinnede – vinden var svag og den blå himmel havde smukke
hvide sensommerskyer. Fra Græsted fulgte vi cykelstien langs Esbønderupvej, gennem Esbønderup
og ud til Tingbakken, hvor vi drejede til venstre ad Esrum Hovedgade.
Derfra cyklede vi kort ad Esrum Hovedgade og drejede til venstre op ad Sodemarksvej. Vi cyklede
gennem et typisk istidslandskab med store morænebakker. Vi var ikke i tvivl, da vi nærmede os
Fugleparken – højrøstede papegøje-agtige fuglestemmer kundgjorde, at her var den – Fugleparken.
Vi blev modtaget af parkens ejer Frank Friis Nielsen og hans kone Marianne. Frank fortalte om
parken og viste os rundt.

Foto Jesper Laier.
De købte ejendommen for 17 år siden. Da var der bare jordbær- og kartoffelmarker.
I tidens løb er de 12 ½ tdl. land plantet til med en stor variation af træer og buske. Der er mindre,
åbne græsarealer. Der er små vandhuller med mange forskellige vækster, hvor blishøns, grønbenet
rørhøne, vildgæs og ænder trives. Området er ret fugtigt og med sumpede steder. Urter af alle slags
får lov at vokse vildt, så man ind imellem går i en grøn jungle. Med tiden er det, der er uden om alle
de eksotiske fugle, blevet til et meget varieret og frodigt habitat, der ikke har været sprøjtet i Franks
og Mariannes tid..
I år har de fundet 16 forskellige sommerfuglearter på området. Der er opsat 60 redekasser til vilde
fugle fra den danske fauna. Der yngler blandt andet græshoppesanger, fyrremejse, fuglekonge og
dompap. Græshoppesangeren ynder moser og fugtige steder med høj vegetation. Fyrremejsen yngler
her i landet kun i Sønderjylland – indtil nu! Dompapen kan godt lide blandskov i nærheden af fugtige
områder. Fuglekongen foretrækker fyrretræer. Begge er almindelige yngle- og standfugle i DK.
Det fugtige miljø giver også liv til en masse insekter. Der er opsat to insektfælder. De fleste af de
insekter, der går i fælden, bruges til foder for de eksotiske fugle. Men særligt store flotte
natsværmere f.eks. bliver sluppet fri.
Voliererne med de mange eksotiske fugle fra sydamerika, australien, sydøstasien er placeret rundt
omkring i bevoksningen. Og i bunden af voliererne vokser det lokale, danske ”ukrudt” og giver rum
til insektliv og til gemmesteder.
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Det er ikke alle fuglene, der hører til de truede arter. Nye arter til Fugleparken købes hos private
avlere eller fra Zoologiske havers overskud. En længe ønsket mage til guldparakitten koster f.eks.
15.000 kr. Så parakitten må vente.

Fotos: Fugleparken
Vi spurgte, om nogle af de truede arter er truede på grund af menneskers indsamling af æg eller
indfangning af individer. Frank svarede, at den største aktuelle trussel mod ikke bare fuglearter men
også dyrearter er skovhugsten – f.eks i Brasilien og i Indonesien. Forbrugernes efterspørgsel efter
produkter, hvori der f.eks. indgår palmeolie, er så enorm, at store firmaer rydder skovene, der er
levesteder for fugle-og dyrearter – og lokale mennesker. Dermed fjernes deres eksistensgrundlag, og
arterne mindskes eller uddør. Til gengæld planter man så uendelige rækker af f.eks. oliepalmer.

Fotos: Fugleparken. Emuer og surikater.
En af de truede arter, der nu kan ses i Fugleparken, er f.eks. helt knyttet til en bestemt type palmetræ.
Den kan kun ruge i udgåede stammer. Og når de fældes, kan arten ikke formere sig. Det gælder f.eks.
de blå-gule araer. De har i øvrigt den særhed, at de bl.a. spiser ler for at neutralisere de giftige stoffer,
der kan findes i de umodne frugter, de spiser.
I parken bestræber man sig på at indrette voliererne sådan, at fuglene kan bevare deres naturlige
adfærd. Deres naturlige behov for mager og nærhed til artsfæller søger man at imødekomme.
På turen rundt mødte vi også en flok fritgående påfugle. Der var kun en af tre af årets kyllinger
tilbage. De to øvrige var taget af en vildkat i området. Og da parringssæsonen var overstået, havde
hannerne lagt deres flotte haler og så helt almindelige ud. Interessant var det også at høre om
papegøjernes intelligens og deres evne til at huske og til at efterligne talelyde. Det var tydeligt, at de
kender Frank og at de gjorde opmærksom på sig selv på sjove måder.
Træning af papegøjer
Vi overværede det meste af flyveshowet med de store araer. De har et nært forhold til deres træner,
kan man se, selv om kærligheden i form af nap i øret kan være noget hårdnæbbet.
De mest trænede – de store blå-gule araer – kan flyve så langt væk som 5 kilometer. Men de vender
altid tilbage, selv om det sker, at det tager et par dage. Så hvis man ser en stor papegøje i sit birketræ,
kan det være en af fuglene fra Fugleparken, der er på udflugt.
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Fugleparken drives uden offentlige tilskud. Nye anlæg finansieres gennem gaver fra fonde. Den
årlige udgift til driften alene ligger på omkring 1,6 mio kr. Den ugentlige udgift til foder udgør
20.000 kr. Så der skal mange besøgende til om året, før det kan løbe rundt. Nogen indtægt kommer
også fra salg af ungfugle. Fuglene trives og får unger – langt flere end der er basis for at beholde i
parken. Parken har 245 forskellige arter tropefugle. Avlsarbejdet lykkes så godt, at man har fået
diplom for to verdensopdræt – dvs hvor det for første gang i verden er lykkedes at få fuglen til at
yngle i fangeskab.
Om vinteren er parken lukket og fuglene er inden døre, hvor man holder en temperatur på ca 15 gr.
Derved undgår man, at de forbruger al energien fra føden til at holde varmen. Ellers vil de heller ikke
yngle. Og så er de hurtigere vænnet til udetemperaturen, når det bliver forår og parken åbner igen.
Men fugle alene er ikke attraktivt nok til at skaffe tilstrækkeligt med publikum. Derfor har man også
mindre aber og kænguruer – og dværggeder. De store fugle, som emuer, skal på sigt gå sammen med
kænguruer, sådan som de også gør det i Australien.
Der er desuden anskaffet 5 sporeskildpadder fra Kalahariørkenens udkant, der går sammen med en
flok surikater. Dyrene er skaffet fra andre zoologiske haver. Da der ikke er salg i unge skildpadder,
er det praktisk, at de æg, som skildpadderne lægger, bliver spist af surikaterne, der derved får et godt
proteintilskud til deres foder. Surikater graver gange og graver dybt. Så indhegningen går 140 cm
ned i jorden, helt ned til grundvandspejlet for at forhindre dem i at bryde ud.
Det anlæg, de går i, er sponsoreret af Beckett Fonden.
Ny planer
Vi spurgte også til energikilder. Frank fortalte, at man selvfølgelig ikke kan sætte solceller på
ovenlystagene eller på det store tropedrivhus. Men når der er skaffet penge til det, skal der opføres et
maskinhus, der skal forsynes med solceller, så man kan blive selvforsynende med el.
Der er også andre store og kostbare planer, som først kan gennemføres, når der er skaffet
tilstrækkelige midler. Disse og fugleparkens forhold til omgivelserne i øvrigt reguleres af
lokalplanen fra 2016.
Tilbageturen over Søborg sø
Vi sagde farvel efter en interessant oplevelse og fortsatte cykelturen vest på. Krydsede GillelejeHillerødvejen og begav os ind på markvejen, der hedder Saltrup Mark. Resten af turen tilbage til
Græsted Syd forløb i kanten af Søborg sø. De flade enge på højre side og de lidt højere liggende
gårde og marker på venstre side. Meget karakteristisk er træbevoksningen i kanten af ”søen”. Læs
mere om Søborg sø under turen forbi Fredbogaard.
Vejen, Saltrup Mark, rammer cykelrute 33, der løber mellem Gilleleje og Hillerød. Vi fulgte rute 33
et stykke nord på. Vi passerede ejendommen Vokstrup Hus, inden vi drejede om ad Kolbevej, der
fører op til Holtvej og Græsted syd. Den sidste del af Kolbevej op mod og forbi gården
Kristiansminde er en overraskende stigning fra stenalderhavets bund og op på morænebakkens top,
hvor Græsted breder sig. Gæt: ca 15 højdemeter. Rundturen fra Græsted Syd og tilbage er på ca 13
km. Men tillagt turen frem og tilbage til Helsinge kom vi op på 35 km.
Kilder: http://naturstyrelsen.dk/media/136321/69_gribskov-esrum_200415_web.pdf
Kilder: Gribskov kommunes kommuneplan,
http://web.gribskov.dk/gribskov/KommunePlan.nsf/35e5df75d22084e0c1256e3700524c65/e9a429ae
2689bd23c1257fae004e53e6?OpenDocument
Kilder: Lokalplanen:http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3018898_1462283526977.pdf
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Virksomhedsbesøg: Fjernvarme i Græsted og spildevand i Helsinge
Fjernvarme i Græsted
Gruppen på 8 deltagere mødtes på Græsted Syd og cyklede til Græsted Fjernvarmeværk, hvor Henrik
S. Petersen tog imod og meget engageret forklarede os værkets funktioner og drift. Vi så hvordan
man fra kontrolrummet kunne overvåge alle de automatiserede processer.

Der var en kontordame og 3 ansatte som på skift havde døgnvagt og kunne gribe ind, hvis der opstod
problemer. Varmen kommer udelukkende fra de ca. 7.000 tons flis, som kommer i containere direkte
fra godser på Sydsjælland. Flisen sprøjtes direkte ind i containeren, så der kommer så lidt jord med
som muligt. Man kan så spørge hvorfor man ikke fik flis fra fx Gribskov.
Fugten fra flisen benyttes i røgvaskeren, derfor må den gerne være lidt fugtig. Brændstofindholdet i
flisen måles ved at tørre den i bageforme og veje den før og efter. Lige nu var det sommer og kun
den lille af de to kedler var i gang. Vi så det store lagerrum hvor flisen ligger klar til at komme ned i
tragtene og blive presset ind i forbrændingskammeret. Herfra suges røgen en etage ned i kælderen,
hvor også asken havner. Røgen ledes gennem røgvaskeren, så det udelukkende er ca. 40 graders
vanddamp og CO2 der kommer ud gennem skorstenen. Vi så det næsten rene vand fra røgvaskeren.

Dernæst så vi hvordan vandet behandles for at undgå kedelsten. Lagertanken indeholder ca. 1370 m3
vand med temperatur på 93 grader i toppen af tanken og 50 grader i bunden, mens temperaturen på
det vand der sendes ud til Græsted er 76 grader. Vi beså også nødanlægget med to oliefyrede kedler
og et nødstrømsanlæg. Asken leveres til et firma i Frederiksværk med henblik på at bruge den til
gødning. Der gøres således meget for at udnytte al den producerede varme, men en yderligere
effektivisering kunne opnås ved kombination med varmepumpe.
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Spildevandsrensningsanlæg i Helsinge
Finn T. Sørensen tog imod os 10 cyklister og gennemgik først anlægget på en oversigt-skærmen,
hvor man kunne se renseanlæg og pumpestationers driftsstatus.

Han forklarede det absurde i at man i kommunen har valgt fortsat at blande regnvand med
afløbsvand, så man når det regner skal rense 4-5 gange så meget vand. Det kræver store mængder
energi til drift af især pumper, på årsbasis omkring 2,7 millioner kilowatt. Man har i Gribskov
kommune valgt at samle driften på 9 rensningsanlæg, som senere skal reduceres til 3. Der er 370
pumpestationer fordelt over kommunen og 980 km rørledning. Der er 12 fuldtidsansatte. På tavlen
kan man følge mængden af spildevand og sammenligne med tidligere år. Opstår der problemer
kobles der videre til vagttelefonen. Når de ansatte møder på arbejde eller når de går til frokost skifter
de tøj for at undgå smitte fra spildevandet.
I forbindelse med kommunesammenlægningen af Helsinge og Græsted-Gilleje kommune fik man
skabt en fælles kultur ved at lade en person fra hver kommune køre sammen. Gribvand har deres eget
budget og de penge der opkræves hos borgerne går direkte til Gribvand. Gribvand er et selvstændig
Selskabet, under Gribskov kommune hvor Gribskov-kommune ejer aktierne.

Vi fulgte rensningen af spildevandet fra det kom ind til anlægget og til det løb over iltningstrappen
inden udløb til Arresø.
Ved turen rundt på området så vi blandt andet indløbsbrønde, hvor der pumpes ca. 4.500 m3
spildevand dagligt med Arkimedes snegle. Spildevandet kommer ind i bunden af et stort kar og løftes
herefter 3-4 meter op af nogle snegle, forbi et sandfang og ud i store procestanke som er 2,80 m dybe
bassiner, hvor den bakterielle nedbrydning finder sted ved hjælp af iltning. Desuden fjernes fedt
(som sælges til opvarmning) og plastic ørepinde, som er for små til at opfanges af filtrene. I det hele
taget er plastic rester et stigende problem. Også fosfor fjernes fra spildevandet gennem udfældning,
så det maksimalt indeholder 0,5 mg/l P inden udledning til Arresø.
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Billede 1 vise fedt rester og plastikvatpinde som er renset fra.

Når man renser spildevand bliver der et restprodukt som er slam der produceres ca 1,2 t i døgnet ved
rensningen af spildevandet på Helsinge renseanlæg. Slammet omlades til Slammineraliseringsanlægget til tørring ved hjælp af nedsivning. I disse store bede vokser sivene godt og hurtigt. I
Slammineraliserings-anlægget tømmes der 2 bede om året, og det opgravede slam lægges i glashus
for yderligere at tørre op og kan senere fungere som gødning.
Til slut så vi samlingen af reservedele til pumper og andet, så man kan reparere pumperne i stedet for
at være nødt til at købe nyt, hver gang en pumpe ikke fungerer. Reparationerne foretages i perioder
med mindre arbejdsbelastning. Også en smart opfindelse af en slags ombygget sækkevogn der kan
omdannes til en trefod, når man skal servicere pumpebrønde.
Alt i alt et utrolig spændende besøg, hvor problemerne med rensning af spildevandet blev godt og
pædagogisk belyst ligesom også problemerne med de ting der ikke analyseres for som tungmetaller
og sprøjterester.

Links
http://www.graested-fjernvarme.dk/#
http://www.gribvand.dk/Forside
http://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/Downloads/Håndbog_Spildevandsinstruks.pdf
https://annisse.dk/wp-content/uploads/frakobling-af-regnvand.pdf

29

Formidling af temature og deres indhold.
Med baggrund i succesen fra turene 2014-16, fik vi tidligt på året 2017 sat et program med 9
temature sammen. Det lykkedes at få bevilget midler til annonce og mindre gaver til
foredragsholdere samt udarbejdelse af denne rapport fra Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond.
Vi har selv sat opslag på biblioteker m.m. og grundet mange tidligere deltagere har mailinglisten
fungeret, som en god formidling af årets ture.
Samlet har der været 62 personer med på årets 9 temacykelture. Heraf dog nogle gengangere, men
hver gang også nye personer. 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.
Vi synes dog, der har været for få deltagere med i år, i forhold til det store arbejde, vi har gjort med
udformning af turene og formidling heraf. Derfor har vi spurgt deltagerne om den manglende
deltagelse og har fået et par tilbagemeldinger.

Disse udklip er fra Ugeposten, men der har også været fin omtale i Frederiksborg Amtsavis,
Netavisen Gribskov www.netavisengribskov.dk, Radio Kattegats hjemmeside www.radiokattegat.dk
og enkelte ture har været omtalt i Hillerødposten. Desuden har vi sat turene op på Kulturnauten 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.
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Desuden har vi formidlet ideen om disse klimacykelture ud af kommunen i form af artikel i Grøn
Hverdag, samt direkte til Klimagruppen i Lejre Kommune.
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Tilbagemelding fra deltagerne
•
•

Tak for mailen. Jeg vil starte med at sige, at den tur jeg deltog i var utrolig spændende (trods den silende regn).
Jeg synes at de allerfleste temaer, der har været i år er spændende. Temaer der meget falder i tråd med mine
interesser.
• Der har dog kun været en eneste dato, jeg har kunne deltage i (og det gjorde jeg). Jeg har måske for mange jern i
ilden. Tirsdage midt på dagen, har jeg svært ved (der er jeg ofte arbejdsramt). fredage er bedst for mig (når det
ikke er feriesæson – og jeg f.eks. tager på weekend hos familie på Lolland eller Jylland)
Mange hilsner Lisette Jespersen
Som vi har fortalt, så faldt Povl og jeg tilfældigt over en af jeres ture pga. en notits i Frederiksborg Amtsavis. Og turen,
vi deltog i, var virkelig god og udbytterig. Vi synes, at jeres cykelprogram ser rigtig godt ud – der er mange spændende
temaer og gode ruter. Men pga. vores liv her i byen har vi ikke mulighed for at deltage i turene. Når I lægger turene i
weekenderne og varsler dem i god tid, så tror jeg faktisk ikke, I kan gøre mere for at få flere med. Så afspejler den
manglende opbakning måske alene, at folk har så meget i deres liv i forvejen.
Og HVIS I skulle have større opbakning, så skulle man måske knytte sig til en større forening. Det virker som om, I er
jeres eget lille selvstændige initiativ. Hvis I nu udbød turene i regi af Dansk Cyklistforbund eller DN, så ville i have et
større naturligt bagland af deltagere. Og når I en gang i mellem lægger turene direkte i arbejdstiden, så virker det måske
også som om, I også burde overveje et samarbejde med Ældre Sagen
Bedste hilsner Nanet Poulsen

Også ked af at I ikke har fået flere med på turene i år ... også at jeg ikke har deltaget mere. Alle turene har været
interessante for mig, men masser af dårlige undskyldninger gør jeg ikke har været med.
Ture indenfor almindelig arbejdstid er ikke mig - før jeg går af om godt eet år.. så derfor kommer jeg ikke på tirsdag.
Men jeg håber I kan holde gejsten oppe, det er sådan noget der skal til !
De kort jeg har købt er jeg glad for og har haft megen glæde af !
Håber I har gejst til at køre igen til næste år, og tro på at bl.a. jeg vil være mere dedikerede i 2018.
Hilsen fra Ramløse, Steen
Hej Jens Erik
Jeg var glad for at være med på noget af turen til Unesco Verdensarv i Gribskov.
Sjovt at du lægger små indslag ind på ruten, som man ikke ikke havde set komme ;o) - som schweizerhuset og
Cykelmageren. Jeg håber jeg og andre fra Nødebo Bæredygtigt! kan deltage i nogle af de ture du arrangerer for
Klimagruppen i Helsinge. Bedste hilsner Kirsten Vesterager
Hej Jens Erik
Beklager det sene svar! Mailen er selvfølgelig sendt videre til medlemmerne af Hillerød Økofællesskab. Og ja,
fællesskabet lever (lidt) endnu... Men det er lidt hårde tider! Jeg har lige født mit andet barn, så jeg havde ikke så nemt
ved at deltage som højgravid - og nu er det nok heller ikke så realistisk, at jeg kommer af sted. Men tak fordi du bliver
ved med at arrangere turene og informere mig om dem - jeg synes godt om konceptet, og håber jeg kan være med en dag.
:-)
De bedste hilsner Sophie
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Regnskab for cykel-temature 2017

Ved Kirsten Gamst-Nielsen.
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