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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 5. år har foreningen organiseret en række cyklende studiekredse 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, for at få 

yderligere inspiration. Rapporterne med fagligt indhold fra besøgene for de tidligere år kan findes på 

www.friefugle.dk > nyheder og lånes på kommunens biblioteker. Vi har opsamlet mailadresser fra 

deltagere og øvrige interesserede, hvorfor rapporten har mulighed for at nå langt ud.   
 

For turene afviklet i 2018 foreligger denne rapport. Veluxfondens pulje vedrørende aktive ældre har 

givet støtte til afvikling af turene og til udarbejdelse af rapporten. Aktive ældre – som ansøgere – er 

personer, der er fyldt 60 år, ikke er erhvervsaktive, og som arbejder ”con amore”. Klimagruppens 

temature falder ind under den kategori, som fonden betegner som fælles aktiviteter, som andre ældre 

indbydes til. Aktiviteterne må gerne være til gavn for andre end ældre. 

 

Oversigt over afviklede cykelture med tema i 2018: 

 

Dato Tid Mødested Mål Tema Turleder Turlængde Antal 

deltagere 

Sø 

3. juni 

13.00 Slotsg/Slange- 

rupgade i 

Hillerød 

Parforcejagt 

landskabet og 

nationalparken 

Natur og 

turisme 

Jens Erik 15 km 110 

Lø 

16.juni 

10.10 Helsinge 

Station 

Mangholm Økologiske 

fødevarer 

Jens Erik 22 km  13 

On 

20.juni 

12.00 Gilleleje 

Station 

Bageri og 

industri 

Produktion 

og miljø 

Jan-

Helge 

19 km   8 

Fr 

29.juni 

12.50 Helsinge 

Station 

Rabarbergården 

og Hedebovej 

Permakultur 

Biplanter 

Kirsten 16/25 km  16 

Lø 

28.juli 

14.10 Helsinge 

Station 

Arresø Natur, 

friluftsliv og 

turisme 

Jens Erik 20 km  14 

To  

9. aug 

13.10 Helsinge 

Station 

Gundekildegård 

TiFø 

Økologiske 

fødevarer 

Jens Erik 6/20 km  11 

Lø 

18.aug 

12.10 Helsinge 

Station 

Haldbjerg 

Skovhave 

Permakultur 

skovhave 

Kirsten 12/15 km   6 

Fr 

14.sept 

14.30 Græsted Syd 

Station 

Gribskov 

Økolandsby 

Permakultur 

Dyrknings 

former 

Kirsten 11/25 km  15 

 

 

 

http://www.friefugle.dk/
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På cykel i kongens fodspor 
Cykelturen havde temaet natur, turisme og smag på Nordsjælland. Turen foregik i samarbejde med 

Hillerød Bys Lokalråd og DGI som en del af aktiviteterne i forbindelse med åbning af nationalparken 

Kongernes Nordsjælland. Undervejs fortaltes om nationalparkens tilblivelse og de ressourcer, der 

tilføres nu, når nationalparken endelig åbnes og hvilken betydning, det kan have for turismen.  
 

Aktiviteterne fra Hillerød kan forhåbentlig inspirere Gribskov Kommune, hvor Esrum Kloster bliver 

nationalparkens hovedkontor. Cykelturen fulgte den lokale cykelrute 105 Parforce Gribskov, der 

blev oprettet som følge af, at parforcelandskabet i Nordsjælland blev anerkendt som UNESCO 

Verdensarv i 2015. Dette berører også Gribskov Kommune, som måske kunne blive inspireret af 

Hillerød til at lave cykelruter derud. Gribskov Kommune har forlænget sit samarbejde med de øvrige 

kommuner omkring Unesco verdensarven. Læs mere på www.danmarksnationalparker.dk og 

www.parforce.dk  

 

  
 

Parforcejagt 

Der er tale om en jagtform uden skydevåben, hvor ryttere og hunde forfølger et udvalgt dyr, gerne en 

kronhjort, til dyret er helt udmattet. Herefter tilkaldes jagtens øverste person, typisk kongen, som 

sammen med sit følge har opholdt sig ved stjernen og herfra har kunnet følge jagten. Kongen eller en 

af ham udpeget æresgæst dræber hjorten ved at støde et lille sværd, en såkaldt hirschfænger, i dyrets 

hjerte. Der var tale om et dramatisk show for eliten, som måske kort og godt kan betegnes som en 

parallel til Spaniens tyrefægtning. 
 

Ved hjælp af jagthorn kommunikerer man under jagten, om hvor dyret befinder sig. Det er til dette 

formål, at det geometriske vejsystem med nummererede veje i stjerneform er udtænkt, så man hele 

tiden har styr på, hvor det jagede dyr er. Det nøje anlagte vejsystem med regelmæssigt kvadratnet af 

veje ses dagen i dag tydeligt i Gribskov og i Store Dyrehave lige syd for Hillerød samt i Jægersborg 

Hegn (Dyrehaven) nord for Klampenborg. 
 

Jagtformen blev indført i Danmark af Christian V (1645-99), der havde været hos Solkongen i 

Frankrig og fået smag for dette. Man opfattede også på den tid jagtformen, som et udtryk for 

enevældige kongers magt over naturen, som Guds repræsentant på jorden. Christian V var dog 

uheldig at blive hårdt kvæstet af en hjort under jagt i 1698 og døde som følge heraf året efter. 

Parforcejagten foregik fra sidst i 1600-tallet til midt i 1700-tallet. I 1777 bliver jagtformen forbudt. 
 

UNESCO Verdensarv  

Siden 1972 har UNESCO opbygget en liste på godt 1000 steder, landskaber og bygninger, der 

betegnes som verdensarv. Hermed menes, at der er tale om en natur- eller/og kulturarv af universel 

betydning for menneskeheden, altså noget unikt og bevaringsværdigt, som ikke findes mage til på 

jorden. I Danmark har vi 7 af slagsen, nemlig Kronborg, Roskilde Domkirke, Jelling monumenterne, 

Vadehavet, Stevns Klint, Christiansfeld og Parforcejagtlandskaberne. 

http://www.danmarksnationalparker.dk/
http://www.parforce.dk/
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Efter en stor indsats ledet af Jette Bogø på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, lykkedes det i juli 

2015, at få parforcejagt landskaberne i Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Hegn godkendt som 

Verdensarv i UNESCO. Herved overhalede man Frankrig, hvor jagtformen er opfundet, hvilket især 

skyldes at vejsystemerne i vore skove er så velbevarede og tydelige flere hundrede år efter 

jagtformen ophørte. 
 

Udnævnelse til verdensarv er noget, som har stor betydning for turismen. Overalt på kloden 

strømmer folk til disse mål og man ser det ofte brugt i markedsføringen. Nu er parforcelandskaberne, 

som få folk kendte før, så kommet i fornemt selskab med Den kinesiske Mur, Galápagos øerne, 

pyramiderne i Ægypten osv. 
 

Hillerød med Frederiksborg Slot ligger ”som blommen i et æg” i forhold til at nå ud til de mest 

velbevarede parforcelandskaber, nemlig Gribskov lige nord for byen og Store Dyrehave lige syd for. 

Her er tale om statsskove, hvor motoriseret færdsel ikke er tilladt, hvorfor det mest hensigtsmæssige 

transportmiddel dertil er cyklen. 
 

   
 

Turbeskrivelse 

Vi mødtes i Hillerød ved Slotsbroforpladsen. Turen herfra foregik sammen med andre glade cyklister 

på L105. Folderen herfor udleveredes.  
 

Området er særlig velegnet til at opleve på cykel, - eller til hest, - som kongen gjorde.  Undervejs 

blev der fortalt om de steder i kongens skov, hvor det storslåede sceneri udfoldede sig i enevældens 

tid, ligesom dyre- og plantelivet undervejs blev forklaret. Endelig var der smagsprøver fra lokale 

økologiske producenter af områdets specialiteter så som pølser og øl.   
 

Deltagerne blev budt indenfor i Bassebjerg Blokhus og fik beretningen om hvorledes den 350 m2 

store bjælkehytte er blevet til.   
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Det økologiske landbrug Mangholm 
Klimagruppen i Gribskov tog hul på temaet økologiske fødevarer ved at invitere på cykeltur til 

gården Mangholm. Det er et økologisk landbrug, der ligger ved Tulstrup nær Hillerød, mellem 

Gribskov og Arresø. Gården drives nænsomt på naturens præmisser ved hjælp af ældre driftsformer, 

med oprindelige husdyrracer og gamle kornsorter. I gårdbutikken sælges egne produkter/andre lokale 

varer. Læs mere på  www.mangholm.net  Indehaveren Tine Hage tog imod os foran gårdbutikken 

og gav efterfølgende en meget levende og spændende rundvisning på gården. Bagefter var der 

mulighed for at proviantere i butikken. 
 

Baggrund og historie 

Tine kommer selv fra Viborgegnen og er uddannet grafisk designer, men tog en uddannelse oveni på 

Landbohøjskolen som naturforvalter. Det er ikke usædvanligt, at økobønder er designere eller 

lignende! Gården Mangholm blev købt for 5,5 år siden. Da var den allerede omlagt til økologi. 

Jordtilliggende udgør 48 Ha (ca. 100 fodboldbaner), hvoraf 30 Ha er dyrket og ca. 15 Ha er 

naturareal. Gården ligger mellem Gribskov og Arresø og indgår i den nye nationalpark, Kongernes 

Nordsjælland. Landskabet er varieret med mange dødishuller fra istiden og morænebakker. 
 

  
 

Dyrehold 

På rundturen stoppede vi først ved Lisbeth, Clara og Lillemor, som er 3 brune køer af ægte dansk 

(sjællandsk) malkerace. De 2 nye kalve gemte sig i græsset, men vi så dem på vej tilbage. Køerne var 

købt hos Niels Stockholm og hos Knuthenlund. Der malkes kun sporadisk, hvis man lige mangler 

lidt mælk. Kødet fra malkekøer er det bedste, man kan få. Stude slagtes efter 2 år. 

Fårene kommer fra Jylland, vi så dog kun en enkelt lodden vædder på vej til grisene, der har et meget 

stort areal at boltre sig på, hvor de graver huller og roder rundt. De slås også lidt, hvilket er naturligt, 

sagde Tine. Grisene slagtes efter ca. 10 måneder. Over for grisene gik 3 islænderheste. De er gode til 

kratrydning, men må ikke få for meget grønt græs. 
 

  

http://www.mangholm.net/
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Vi havde lige passeret nogle bistader, som en biavler havde fået lov at sætte op og honningen sælges 

i butikken. Der var rundt om hjørnet et meget stort indhegnet areal med 30 høns. Strømhegn 

forhindrer ræve i at nå dem. Der var dansk landrace og mange andre sorter, men alle nogle 

”naturlige” racer, som ikke lagde så mange æg, som de udviklede racer a la Isa Brown. Ca. 15 æg pt, 

om vinteren nul. En sjælden gang koges suppe på en høne, men ellers bruges kødet ikke. 
 

Planteavl m.v. 

Jorden er nogle steder sandet, andre steder med godt moræneler. Typisk for økologisk jordbrug er 

udbyttet mindre end ved traditionelt brug, til gengæld går det hele ikke ned ved dårligt vejr, som fx 

nu med lang tids tørke. Der dyrkes havre og sælges prima havregryn i butikken (prisvinder). 

Ølandshvede, der er kendt som økologernes hvede, da det indeholder mere protein end anden hvede, 

og så består såkornet af mange forskellige typer korn, gror det ene ikke, gør det andet. 

Nogle unge udlændinge har fået et stykke jord til at dyrke grøntsager på i år, og der er bygget 

drivhuse (i plast), som en mand tager sig af, ligesom vi så et blomsterbed, anlagt hvor grisene 

tidligere har gået. Det er en bekendt, Rikke, som er god til blomster, der tager sig af det. Desuden har 

hun lejet et stykke jord mere og laver eksperimenter med dyrkning af blomster. Ved siden af dette 

lejes jordstykker af 100 m2 ud for 1500 kr. pr. år til dyrkning af økologiske grøntsager. 
 

Gårdbutikken 

I det hele taget laves mange aftaler med andre interessenter for at udnytte gårdens faciliteter og skabe 

samvær og produkter til butikken. Her ses også en blandet landhandel, idet en kvinde har et 

loppemarked og hjælper med at passe butikken med gårdens produkter. Bearbejdning af det, man 

dyrker til salg i butikken, giver en bedre økonomi end blot at sælge råvarerne – men også en del 

arbejde. Man kan ligeledes købe kaffe, the og Hansens is. Der var livligt omkring butikken. 

   
 

Naturpleje 

Tine understregede flere gange betydningen af naturbevarelse, som motivation for at drive gården 

økologisk. Oppe på bakken bag hønsene så vi så ude i horisonten et vandhul, der var lavet i 

samarbejde med Hillerød Kommune, som naturpleje, og her holdt det øvrige kvæg til. Det lignede 

lidt en afrikansk savanne på afstand. Heroppe var der også etableret et langt dige, kun med det 

formål at markfirben kunne leve her. Danmark har jo forpligtig sig til at fremme biodiversiteten, og 

det gøres bl.a. med de nævnte initiativer. Tine nævnte, at den sjældne løgfrø holdt til ved 

vandhullerne, ligesom mange urter og sommerfugle trivedes på de lysåbne arealer. 
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Turbeskrivelse 

Vi cyklede fra Helsinge Station ad R32 til Solbjerg Engsø, hvor vi stoppede ved udsigtspunktet. JE 

fortalte om baggrunden for at etablere søen og Helmer om fugle og problem med mink. Videre 

cykledes til Fruebjergvej, hvor vi drejede op til Bendstrup forbi bofællesskabet Bauneholm og videre 

til Alsønderup. Her svingedes forbi købmanden mod Tulstrup og inden byen th. ned til gården på 

Hillerødvej 20 ad en lang grusvej.  
 

  
 

Medbragt mad og drikke samt indkøbte ting fra gårdbutikken blev nydt ved borde og bænke foran 

gården. Hjemturen gik forbi Pibe Mølle op til Høbjerg og R32 retur. En mindre gruppe cyklede til 

Hillerød via Præstevej og Frederiksværksgade, mens en enkelt tog videre til Esters Have - måske et 

fremtidigt turmål.  
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Produktion og virksomheder 

  
Henrik Magelund fra Gilleleje Havns Bageri fortæller. Introduktion på Metacoat. 
 

Temaet 

Baggrunden for denne tur var et ønske om at få belyst, hvordan lokale virksomheder ser sig selv i 

forhold til forskellige aspekter af en bæredygtig udvikling. Hvilken rådgivning søger de, hvilke 

vanskeligheder møder de, hvad har de opnået? 
 

Der eksisterer siden 2009 et partnerskab, Gate21, i Storkøbenhavn mellem Region Hovedstaden, 

nogle kommuner, nogle virksomheder og universiteter, hvis mål er at fremskynde grøn omstilling og 

vækst. Et af projekterne er ”Bæredygtig Bundlinie” for små og mellemstore virksomheder, der har 

potentiale til at spare på energi og materialer. Desuden er der muligheder for at arbejde med cirkulær 

produktudvikling og design  samt industriel symbiose (at f.eks én virksomheds restprodukter indgår 

som råstof i anden nærliggende virksomheds produktion). Gribskov Erhvervscenter er en af 

samarbejdsparterne i projektet. Se nærmere: https://www.gate21.dk 
 

Gilleleje Havns Bageri & Delikatesser 

Vi blev modtaget af direktør Henrik Magelund, der gav os en levende beretning om virksomhedens 

udvikling trin for trin, de overvejelser, man har gjort sig, og fremtidsplanerne. Henrik er også 

formand for Gilleleje Handels- og Turistforening. Gilleleje Havns Bageri har samarbejdet med 

Bæredygtig Bundlinie siden 2016 omkring varmespild og oliespild. 
 

De temaer, som vi fra Klimagruppens indfaldsvinkel fik belyst gennem Henriks beretning er: 

• Begrænsning af spild i produktionsprocessen / genanvendelse 
Helt oprindeligt indgik de rugbrød, der blev til overs i restauranten, og endeskiverne i 
chips-produktionen og gik således ikke til spilde. Siden indgik også de usolgte rugbrød.  
Man gik over til at bage særskilt rugbrød til opskæring til chips. Endeskiverne herfra 
granuleres og kan indgå i melmixet. Knas fra chipsproduktionen indgår i Müeslifrem-
stillingen og i dejen til manitobaboller. Med en ny facon på formene til rugbrød til chips 
undgår man stort set at producere endeskiver. 
Olieforbruget til chipsproduktionen har også været igennem et Bæredygtig Bundlinie-
projekt. Olien tager smag af brødet og er egnet til genanvendelse et vist antal gange. 
Efter at man har fået en ny maskine, der kan rense olien for ”snuller” og genbruge den, 
er mængden af restolie faldet stort fra 10-15 spande returolie for 2 år siden til 1-2 
spande pr uge. 
 

• Begrænsning af energiforbrug/ -spild 
Man overvejer i øjeblikket en optimering af energiforbruget. Indtil for nylig lejede man 
bygningen og var derfor tilbageholdende med investeringer i den. I november 2017 er 
den overtaget af bageriet, og så er situationen en anden. 

https://www.gate21.dk/
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• Virksomhedssymbiose.  
I forbindelse med Bæredygtig Bundlinie har man undersøgt, om overskudsvarmen fra 
ovnene kunne afsættes til nærliggende virksomheder. Men for tiden vil det ikke kunne 
svare sig.  
Rester fra rugbrødsproduktionen, der ikke kan indgå i bageriets andre produkter, 
kunne i princippet sælges til eller foræres til nærliggende dyre- eller hønsehold som 
foder. Det kræver dog en særlig registrering af virksomheden. Restolie fra chips 
produktionen, når den ikke mere kan genbruges i selve produktionen, går til DAKA Olie 
 

• Lokal produktion / lokale råvarer 
Man lægger vægt på, at bageriet vedbliver at være en lokal virksomhed. Lokale råvarer 
kan man ikke satse på, når det gælder melet eller olien til chips-fremstillingen, eller 
marcipanen. Vi spurgte om grunden til, at melet ikke er økologisk. Henrik forklarede, at 
det ville bringe prisen på brødet så højt op, at omsætningen ville falde drastisk, og at 
grundlaget for virksomheden derved ville være truet. Det hænger sammen med, at 
fremstilling af økologiske produkter skal holdes så skarpt adskilt fra produktionen af 
andre produkter, at kravene til lokaler, rengøring, maskinel osv. vil forøge omkost-
ningsniveauet betragteligt. 
Vi spurgte også, hvilken slags olie der anvendes i chips-produktionen. Det er ikke en 
industriolie. Men spørgsmålet om hvilken type planteolie der er tale om, og om 
transfedtsyrer 1 og udvikling af frie radikaler ved opvarmning, henviste Henrik til en 
kollega, som vi dog ikke nåede at tale med. 

 

Udvikling fra brødbagning i restaurantens køkken til industrielt bageri 

I 2004 købte Annette Bylov Sørensen Restaurant Gilleleje Havn. Brød til restauranten leverede et 

lille lokalt bageri. Da bageren gik på pension og lukkede sin forretning, begyndte Annette at 

eksperimentere sig frem til et velsmagende mix til rugbrødsdejen, som restauranten så selv bagte.  

Gæsterne var begejstrede og begyndte at efterspørge rugbrød til salg. Det førte til at man begyndte at 

sælge brød i krostuen.  Af det rugbrød, der ikke blev solgt, lavede Annette rugbrødschips til 

restauranten. Det gik med chipsene som med brødet – efterspørgslen steg og steg. 

Udenbys gæster ønskede brødudsalg hjemme. Det blev til et udsalg i Hillerød hos en lokal købmand. 

Denne købmand er nu salgschef i bageriet!  

Efterspørgslen voksede så produktionen blev flyttet fra køkkenet til det oprindelige bageri inde i 

Gilleleje. Men udviklingen gik så hurtigt, at der snart måtte findes nye lokaler. Det blev på 

Fiskerbakken, i første omgang i lejede lokaler. 
 

Nu er bageriet et industrielt bageri. Der bages rugbrød til salg. Der bages rugbrød, der skæres op til 

chips, der bages kransekager, hvor marcipanen er blandet med f.eks. rabarber eller æbler, der bages 

kokostoppe. 

Der produceres døgnet rundt. Otte bagere er ansat. I alt  har bageriet ca 25 ansatte, hvoraf nogle er 

løst ansatte. Man får leveret 9 t. melblanding om ugen i poser á 10 kg (snart 12 kg fra ny leverandør). 

Poserne leveres på store europapaller. Der produceres 3-4.000 rugbrød hver dag. 

Brød leveres til ca 100 forskellige butikker under kæder som COOP, Dagrofa og Salling Group. 

Desuden har man mange kunder i Norge (350 butikker aftager rugbrødschips), nogle i Sverige og 

enkelte i Tyskland. Deraf det nye brand Gilleley Aps. 

Den hurtige vækst har stillet store krav til organisationen og gør det stadig. Man overvejer f.eks. nu 

                                                 
1 Transfedtsyrer dannes i mindre mængde ved opvarmning af umættede fedtsyrer. Af olier må 
derfor foretrækkes jordnøddeolie, hvedekimolie, sesamolie, sojaolie, olivenolie, majsolie eller 
solsikkeolie. 
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om man selv skal blande melet. Der kan spares noget i transport og andre processer – men det vil 

omvendt stille store krav til nye lokaler og ekspertise med hensyn til blanding i så store mængder. 

Den ekspertise har den mølle, der varetager opgaven nu. 
 

Man lægger stor vægt på kvalitet, et ensartet produkt, og anvender så vidt muligt lokale leverandører. 

Derfor er brødet håndlavet og forarbejdningsprocessen lang. Man er opmærksom på, at kvalitet også 

afhænger af, hvad produktet rummer ud over selve råvarerne – såsom hvordan kornet er dyrket, 

behandlet, transporteret, hvordan arbejdsforholdene er i hele kæden fra plante til brød, hvilken 

indflydelse processerne i bageriet har på miljø og klima. 
 

Organisatorisk er bageriet udskilt fra restauranten som selvstændigt selskab i 2015. Men Brandet er 

stadig restauranten (deraf navnet), og brødet skal også bruges i restauranten. Ønsket om så vidt 

muligt at bruge lokale leverandører virkeliggøres ved, at den får sine fisk fra de lokale fiskere. Man 

ønsker at understøtte det lokale fiskeri.  
 

METACOAT A/S 

Metacoat har speciale i en særlig måde at pulver-lakere metaller på. Metacoat er interessant fordi 

man har valgt en lakeringsmåde, der er uden de sædvanlige miljø- og helbredsskadelige organiske 

opløsningsmidler. Derudover har man gjort sig nogle erfaringer i forhold til vand- og energiforbrug 

og genanvendelse af samme. 
 

Virksomheden har netop haft 50 års jubilæum. Den startede i Hornbæk, men flyttede for 22 år siden 

til Esbønderup for at få mere plads. Nu råder man over ca. 3.500 m2 produktionsareal. Virksomheden 

har 10 -12 ansatte. Firmaets stifter døde i 2012, og i 2017 blev virksomheden overtaget af et andet 

selskab, men ejes reelt af tre personer i lige forhold. 

Vi blev modtaget af værkfører Carsten Jeske, der viste os rundt i virksomheden samtidig med at han 

forklarede de forskellige processer for os. Carsten Jeske har arbejdet i virksomheden i 32 år. 

Virksomheden behandler alle slags metal-emner for virksomheder i ind- og udland såvel som for 

private. De modtager emner fra bl.a. Danmark, Ukraine, Polen, Sverige. Der er tale om store 

produktioner til bl.a. bilfabrikker, specialcykelforretninger og til private. Det kan være metaldele til 

4-hjulstrækkere, stel til cykler, havemøbler, gitre, brandskabe, iltbeholdere, brandslukkere o.m.a. I 

det hele taget metaldele, der også skal sikres godt mod korrosion. 

Vi så hele produktionskæden hvor emnerne sandblæses, afvaskes, primes, males og tørres. 

Afrensningen af emner sker enten i miljøvenligt kemisk bad eller slyngerensning (med små kugler), 

ved sandblæsning med korund eller ved glasblæsning af mindre emner. Afvaskning af emner foregår 

i en serie af bade, som emnerne kører igennem. 

Derefter zinkprimes emnerne og efterfølgende påføres farve. Malingen foregår enten elektrostatisk 

ved at partiklerne lades elektrisk i en lukket kabine eller ved Tribo, hvor pulveret sprøjtes ud gennem 

en dyse og dermed lades elektrisk. Emnerne flyttes rundt i hallerne og ind i kamrene ophængt i 

holdere, der kører i skinner i loftet. 

Tørring af de sprøjtelakerede emner foregår i et lukket kammer, der opvarmes til 180 grader af en 

stor gasbrænder i loftet. Både til sandblæsning og pulverlakering anvendes store kompressorer som 

udvikler meget varme.  
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Energiforbrug – recirkulering og genanvendelse af materialer 

Den største post på udgiftssiden er energi og vand. De øvrige udgifter såsom farvepulverne vejer 

ikke nær så tungt. Sandet som bruges til sandblæsning genanvendes for en stor del. Af farvepulverne 

genanvendes omkring 60%. 

Gasbrænderne forsynes fra en stor udendørs tank, som rummer 9.000 l. gas. Den fyldes jævnligt op.  

Hvis varmen blev recirkuleret enten internt eller til nabovirksomhed kunne man opnå store 

besparelser. Man har overvejet muligheden. Men da man skal betale afgift af egen genbrugt varme, 

har man valgt at lukke varmen ud til gråspurvene. Her er der tale om en afgiftsregel, der lægger 

hindringer i vejen for energibesparelser og dermed også for reduktion af CO2 –udledningen. (Dette 

har efterfølgende givet anledning til en henvendelse til Skatteministeren).  

Vandet fra rensning af emner genbruges også, men meget fordamper. Vandet skal være meget rent 

for at kunne genbruges, og det forarbejdes derfor i store demineraliseringsanlæg i kælderen. 

Procesvandet skal man ikke betale vandafledningsafgift af. Vandafledningsafgift betales kun af det 

vand, der går til personalets personlige brug – bad, toilet og køkken. 
 

  
 

Turbeskrivelse 

Fra Gilleleje Station cykledes ad banestien til Rostgårdsvej, Nellerupgårds Allé, Parkvej og ad stien 

langs banen i retning mod Stæremosen. Ad Stæremosen til Fiskerbakken 10, hvor vi besøgte 

Gilleleje Havns Bageri. Derfra ad Stæremosen, banestien til Parkvej, ad cykelstien mod Nellerupgård 

skolen, gennem tunnelen under Parkvej, ad Rostgårdsstien, ad sti gennem bebyggelsen, over 

Birkevang og ned over broen over Søborg Kanal og derfra ad kanalstien og R33 i retning mod 

Hillerød til Saltrup.  Frisk til heftig sidevind, der flere steder ud over Søborg Sø – meget poetisk - 

blæste kronbladene af markvalmuerne og bestrøede vores vej med smukke røde blade. 
 

I Saltrup fulgte vi cykelstien langs Esbønderupvej til Esbønderup, hvor hovedfeltet vovede sig op ad 

den stærkt befærdede Gillelejevej uden cykelsti til Metacoat A/S på Gillelejevej 28B, mens en 
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enkelt valgte den lidet befærdede Gydevej inde i Esbønderup, der meget belejligt ender med at 

udmunde i Gillelejevej (dog kun passabel for cykler) et par 100 meter fra Metacoat.  

Efter dette besøg cyklede vi samme vej tilbage til Saltrup Trinbræt. Nogle steg på toget mod 

Gilleleje, andre på toget mod Hillerød – og enkelte energiske cyklede hele vejen tilbage til 

henholdsvis Gilleleje og Helsinge. 
 

Det er godt, at cykler kan medtages gratis i Lokalbanen. Det fremmer cykling som transport-form 

over længere strækninger og bidrager således til at mindske CO2 udledning fra transportområdet. Det 

er godt for klimaet. 
 

Til Skatteminister Karsten Lauritzen 

Klimagruppen i Gribskov Kommune arrangerede i 2018 cykeltur til to produktionsvirksomheder i Gribskov, 

Gilleleje Havns Bageri og Metacoat.  

Det er jo interessant fra et klimaperspektiv at undersøge, hvilke vanskeligheder virksomheder har i forhold til 

en mere klimavenlig omstilling. Den førstnævnte bruger el og den anden gas som vigtigste energikilde. 

Begge virksomheder brugte meget energi og havde undersøgt om de kunne genanvende varmen. Men de 

oplyste at det på grund af skattereglerne var billigere for dem at fyre for gråspurvene end at genanvende 

energien.  

Kan det virkelig passe i forhold til intentionerne om at reducere Danmarks CO2 udslip? Kan man ikke justere 

afgifterne, så overskudsvarmen ikke går til spilde?  

Vi er i Klimagruppen i Gribskov Kommune selvfølgelig meget optaget af, at man kan tilrettelægge 

produktion, så det bidrager til at reducere CO2 udslippet, og vi håber ministeren har mulighed for at fortælle 

os, hvad mulighederne er. 

Med venlig hilsen, Jan-Helge-Larsen , Læge, lektor, 3/8 2018 

På vegne af Klimagruppen i Gribskov Kommune 
 

PS. Vi har svaret 10. september: 

Kære Jan-Helge Larsen Mange tak for din henvendelse til Skatteministeriet om beskatning af 

overskudsvarme, som skatteministeren har bedt mig besvare. Det er regeringens klare ambition at øge 

anvendelsen af overskudsvarme som et led i at fremme den grønne omstilling af energisektoren. Det lykkedes 

med Energiaftalen af 29. juni 2018 at få opbakning fra alle folketingets partier til at afsætte en pulje på 100 

mio. kr., der skal anvendes til at fremme udnyttelsen af overskudsvarme yderligere. Der arbejdes nu på at 

udmønte puljen og finde den rette balance i reglerne. Varmeproduktion er i dag pålagt energiafgifter på 

omkring 55 kr. pr. GJ, mens brændsler til erhvervenes produktionsprocesser beskattes med EU’s 

minimumssatser på blot 4,5 kr. pr GJ. Der skal derfor findes en balance, så det kan betale sig at nyttiggøre 

overskudsvarme fra produktionsprocesser, kølediske mv., dog på en sådan måde, at der ikke samtidig gives 

incitament til at øge anvendelsen af brændsler til den lave afgift – alene med det formål at producere ekstra 

varme, der kan videresælges i konkurrence med den afgiftsbelagte varme fra værkerne. Med energiaftalen er 

der desuden aftalt lempelser af elafgiften, hvilket i sig selv kan bidrage til at fremme nyttiggørelse af 

overskudsvarme. Det skyldes, at overskudsvarme typisk ikke i sig selv er varm nok til opvarmningsformål og 

derfor kræver en yderligere opvarmning, hvilket fx. kan ske med en eldreven varmepumpe. Samlet forventes 

det, at regeringens forslag vil fremme udnyttelsen af overskudsvarme med ca. 1,1 mio. GJ ift. i dag, hvor der 

anvendes ca. 5 mio. GJ. Jeg håber, det var svar på din bekymring – ellers er du meget velkommen til at 

henvende dig igen.  

Med venlig hilsen Katrine Kaspersen 10. september 2018 J.nr. 2018 - 4700 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds 

Gade 28 DK 1402 – København K Telefon +45 33 92 3
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Blomster, bier og andre bestøvere 

  
 

Turens tema og formål  

Vi satte her fokus på, hvor truede bier og andre bestøvere er, og på de katastrofale konsekvenser 

heraf – samt på hvad du og jeg, jordbrugere, kommuner kan gøre for at vende udviklingen. 

Bier og andre bestøvere har brug for vores hjælp i form af planter med god næring i hele sæsonen. 

Bier og mange andre insekter er i tilbagegang. Men uden bestøvning ingen frugt og frø. Ikke bare 

mennesker men også fugle og dyr er dybt og indbyrdes afhængige af de vingede venner. 

I tillæg til turens tema oplevede vi, hvilke konsekvenser det usædvanligt varme og tørre vejr de 

seneste måneder har for planter, dyr og insekter. Forandringer i klimaet ændrer balancen i 

økosystemerne. De klimaforandringer, der er skabt af eller forstærket af menneskelig aktivitet, kan få 

vidtrækkende følger for eksistensmulighederne for flora, fauna og os selv. 
 

Til deltagerne var der udarbejdet et sæt baggrundsmateriale. Der er blandt andet anvisninger på 

nyttige planter, som enhver med lidt jord (selv i altankasser eller potter) kan plante for at understøtte 

bestøverne, og forslag til hvad man i øvrigt let kan ændre i sin hverdag for at undgå nogle af de 

stoffer, der påvirker insektbestanden. 
 

Besøget ved og på Rabarbergården i Holløse 

Første besøg var en mark mellem jernbanen og Vejbyvej, som Rabarbergården har forpagtet. Jorden 

dyrkes økologisk med 4-årigt sædskifte. Louise Køster fortalte om gårdens medvirken i Økologisk 

landsforenings kampagne for såning af bi-planter. 200 økologer over hele landet – dog kun 

Rabarbergården her i kommunen – har taget mod tilbuddet om en stor pose blandede frø til udsåning 

i stribe i en mark.  
 

Rabarbergårdens er sået hele vejen rundt i markens sider, så striben kan ses både fra toget og fra 

vejene. Dette års tørke har dog bevirket, at ikke alle arter er spiret. Men frøene kan overleve og spire 

næste år sammen med frøene af de planter, der er kommet op – forudsat at man ikke pløjer striben 

op.  Det, der fyldte mest nu var kamilleblomsterne, men også kornblomst, valmue, hjulkrone, 

blodkløver og hvidkløver sås. Derudover selvsåede tidsler, som er en rigtig god insektplante! 
 

Striben ser smuk ud og frister forbipasserende til at plukke – men så tager man jo blomster fra 

bierne! Der bliver nu sat et stort banner op ved trinbrættet, der fortæller om formålet med striben. 

Det er ikke kun økologerne, der er begyndt at udså insekt-venlige planter. Netto udleverede på et 

tidspunkt gratis frøblandinger til kunderne. Også konventionelle landmænd sår blomsterstriber.  

Og Gribskov kommune blev i 2016 certificeret bi-kommune. Certifikatet forpligter kommunen til at 

tilså mindst 1 ha (10.000 m2) med en særlig bi-venlig frøblanding. 
 

I 2016/2017 ville man benytte de bi-venlige frøblandinger på skråningsarealerne omkring de 

nye buslommer langs Valbyvej ved Valby. Et areal på omkring 2 - 3000 m2. Der var også 

planer om at efterså efter behov for at fastholde engkarakteren. Eftersåning vil sandsynligvis  

skulle foretages hvert 3 - 4 år. 
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I 2017 tilsåede man 3 arealer i henholdsvis Gilleleje, Græsted og Helsinge med bivenlige 

frøblandinger. I 2018 har man regnet med at planterne har sået sig selv. 
 

Efter at have set på og hørt om blomsterstriber, cyklede vi til Rabarbergården, ca 500 m 

længere inde mod Holløse landsby. Her fik vi en kort rundvisning i skolehaverne – nu med 

udendørs stenovn til pizzabagning - og i Rabarbergårdens egen urtehave.  

Rabarbergårdens have dyrkes efter permakultur-principper, hvad der blandt andet indebærer, at 

man ikke pløjer eller fræser, men kun laver en ganske let jordbehandling i overfladen. På den 

måde ødelægger man ikke hele det mikrobiologiske system af indbyrdes afhængige bakterier 

og smådyr og planterødder, der findes i de øverste muldlag. Grøntsagshaven leverer råvarerne 

til gårdens restaurant. 

Man laver også forsøg med forskellige komposterings- og ukrudtsbekæmpelsesmetoder - 

blandt andet med en blanding af fåreuld, møg og græs og strå, der sættes i rækker, der har 

samme facon som gammeldags aspargesbede.  

Fårene græsser på de meget tørre og visne marker, og Louise har været nødt til at tage hul på 

det tørrede hø til vinterfoder. Derfor kommer der til at mangle foder ud på vinteren.  

Vi nåede også lige at hilse på søerne Bodil og Esther – godt smurt ind i mudder (deres form for 

solcreme) - og deres afkom af smågrise samt luksusornen, der hvilede i egen indhegning. Smågrisene 

slagtes, når de når ca. 70 kg i vægt og før eventuel smag af orne sætter sig i kødet. 
 

Besøget hos Terese Jensen i Hedebo Bakker 

Næste besøg gjaldt Terese Jensen, der bor for enden af Hedebovej i en ældre landejendom, som hun 

og ægtefællen erhvervede for 5 år siden. Begge har fuldtidsarbejde ved siden af aktiviteterne på 

ejendommen. 

Terese fortalte om sine visioner med den store have. I 2017 besluttede hun, at hendes have skulle 

være bi-venlig. Egentlig var hun meget bange for bier eller hvepse og kunne ikke se forskel. Derfor 

besluttede hun at lære om biavl. Gennem den lokale biavlerforening fik hun kontakt med en erfaren 

biavler, John Rasmussen i Dronningmølle, der tilbød at opstille et stade i haven og introducere hende 

til biavl. Terese går på grundkursus i biavlerforeningens skolebigård i Mårum. 
 

  



 
17 

Terese havde inviteret sin mentor, John Rasmussen til vores besøg, og vi startede med at smage på 

hans nypressede honning, som var himmelsk. Vi blev belært om forskellen mellem presset og slynget 

honning. Der blev også mulighed for at købe nogle glas. Og der var smagsprøver på valnøddesnaps. 
 

John fortalt både om, hvordan man kender forskel på en hveps og en bi – og også om bi-planter. Vi 

stod i begyndelsen af besøget under et stort valnøddetræ – med masser af valnødder. Mange andre 

træer end frugttræer er gode biplanter, f.eks. hestekastanie og lind. 

John fortalte også om betydningen af planternes indhold af henholdsvis pollen og nektar. 

Kirsebærtræer har ydre kirtler på stilkene, der udskiller nektar hele året. Der skal meget store 

mængder nektar til for at bierne kan producere honning nok til at bifamilien kan overleve. Der skal 

også en god portion pollen til for at bierne kan opfostre nye bier. 

Planterne skal derfor være rige på nektar og også på pollen hvis de skal være gode biplanter. 

I år, hvor mange vækster har blomstret tidligt på grund af varmen, og afblomstrer hurtigere end 

normalt på grund af tørken, er der risiko for, at bierne kommer til at mangle deres sædvanlige 

fødeplanter senere på sæsonen, så biavlerne må begynde at fodre bierne. 
 

Herefter så vi på bistadet – og John, der er meget overfølsom overfor giften i bistik, viste os sit 

nødudstyr – antihistamin- og et lille apparat, der kan opvarme stik-stedet så meget at 

proteinmolekylerne i giften nedbrydes, og giftvirkningen svækkes. 
 

Selv om også Tereses have og bedene var præget af den langvarige tørke, fik vi set på mange 

forskellige biplanter. Terese vil helst selv tage frø og så dem end købe færdige planter. 

Hun dyrker ikke med henblik på salg, men hvis hun har mere frø, end hun selv skal bruge, kan man 

godt få frø hos hende. 
 

Frugtbuske som ribs, solbær og hindbær, blåbær, brombær kan bierne godt lide. Af urter og stauder 

så vi blandt andet honningurt, hjulkrone, lavendel, løvefod, forskellige sorter allium, krydderurter, 

verbena, isop, syre. Rundt i kanten mellem have og marker vokser mange forskellige træer. 
 

Besøget sluttede med at Terese serverede helt nykogt ribssaft fra egne buske. Det smagte dejligt og 

læskede i varmen. Det bliver spændende at se, hvad Tereses erfaringer med formering og planter 

tilpasset lige præcis hendes jordbund og mikroklimaet på stedet bliver til i løbet af de kommende år. 

Terese er åben for henvendelser og udveksling af erfaringer. 
 

Turbeskrivelse 

Mødestedet var Holløse Trinbræt. Ni af os cyklede fra Helsinge ad R32 til Holløse i pæn modvind. 

Andre stødte til i Holløse og på Hedebovej mellem Skærød og Annisse Nord. 
 

  
 

Fra Holløse gik ruten ad Holløse Gade, Tibirkebro, Askemosevejen til Ørby og der fra med rygvind 

ad Maglebjergvej gennem Tågerup Huse, Ågerup, Kanutskivej, Gl. Amtsvej – og Skærødvej til 

Hedebovej. Efter en varm og lang cykeltur med masser af faktiske oplysninger begav vi os igen på 

cyklerne med kurs mod Helsinge og stationen, så de, der skulle videre med toget, kunne nå det. 
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Friluftsliv og turisme ved Arresø 
Klimagruppens første tematur efter sommerferien gik til Arresø med natur og friluftsliv på 

programmet. Her ved Danmarks største sø har der ikke hidtil været udfoldet så mange 

friluftsaktiviteter. Det skyldes, at store dele af landarealerne er private, og store dele er tilgroet med 

tagrør, også ved offentlige arealer. En ny bekendtgørelse regulerer hensynet til fugleliv mm og 

dermed balancen mellem naturbeskyttelse og adgang til naturen. Der er bl.a. lagt bøjer ud, hvor man 

ikke må sejle nær land. Så der er netop nu et godt grundlag til udvikling af friluftsliv og turisme 

på/omkring søen. Foreningen Frie Fugle har sammen med Arresø Kajakklub m.fl. udarbejdet et 

friluftskort, som blev udleveret ved turens start på Helsinge Station til de 14 deltagere. 

 

Her var flere nye deltagere, som kom via en flot omtale i Ugeposten m.m. Derfor fortalte turleder 

Jens Erik kort om Klimagruppen inden afgang. Jens Erik cyklede forrest og Jan-Helge bagest.  

 

Der cykledes fra Helsinge Station ad L701 over Ammendrup til Annisse Nord. Her stoppede vi kort 

ved Garbolunds vinmarker og ved skiltningen af pilgrimsruten Esrum – Tisvildevejen, hvor en 

vandrefugl var i tvivl, om han skulle gå tværs ind over markerne.  
 

  
 

Gennem Annisse ad smalle veje og ud på Hovgårds Eng, hvor cykelrutens kvalitet desværre var helt 

håbløs, men udsigten var flot. Jens Erik forklarede om cykelrutens historie, og at der skulle have 

været en vandresti med på kortet, men den havde Gribskov Kommune forhindret kom med. Der har 

været et indlæg i Frederiksborg Amtsavis om stien for nyligt, fortalte en af deltagerne. 

 

Næste stop var ved Huseby. Her fortalte Jens Erik om Husebykatastrofen, hvor husene blev 

overskyllet og ødelagt af is den 20. februar 1714, så folk måtte flygte op i bakkerne. Senere er 

gårdene flyttet op undtagen en enkelt. Der lå oprindelig 8 gårde tæt langs søen. Huseby kendes ellers 

helt tilbage til 1200-tallet, men nu er det svært at se, hvor byen er. Landgangsstedet, vi stoppede ved, 

er blevet genåbnet takket være indsats fra Foreningen Frie Fugle, som har kajakker liggende på 

gården på bakken.  
 

  
 



 
19 

  
 

Videre gik turen til Ramløse Havn med information om aktiviteterne der. Formand for Arresø 

Sejlklub, Steffen Hovedskov Rasmussen, fortalte om klubbens historie, der går tilbage til 1969 og 

som omfatter nogle Danmarksmesterskaber i forskellige bådtyper. Klubhuset er oprindelig bygget 

med stråtag i 1973, men senere om- og tilbygget. Vi fik lov at se det og hentede vand til vore 

drikkedunke. Steffen fortalte om initiativer til at tiltrække unge til klubben, som var en udfordring. 

Ligeledes snakkede vi om konflikter mellem friluftsliv og fugleliv mm. Læs mere på 

www.arresosejlklub.dk  

 

Vi gik en tur op ad stien til grillpladsen, hvor Jens Erik fortalte om ideen med at have separate 

vandre- og cykelstier/ruter, mens Helmer fortalte om fuglelivet. 
 

  
 

Videre gik det ad L701 med panoramaudsigt over søen til Bækkebro, hvor der ligeledes er separat 

vandresti tættere på søen. Vi sluttede turen ved Bækkebro med udsigt til landgangsstedet der, idet 

flere ville cykle mod Sandet, Asserbo og Tisvilde. Jens Erik nævnte Britt Salvers udstilling af 

cykelmalerier på Galleri Tibirke. Restgruppen tog cykelstien langs landevejen retur forbi Hyrdehøj 

over for Ramløse Forsamlingshus til Helsinge Station.  

 

http://www.arresosejlklub.dk/
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Gundekildegaard og Tisvilde Fødevarefællesskab 
Med 11 deltagere, hvoraf de 4 stødte til i Vejby, cyklede Klimagruppen nordpå mod nye mål. 

Temaet var lokalt producerede økologiske fødevarer. Turen gik først til Gundekildegaard nord for 

Vejby, der i samarbejde med Rokkedyssegaard i Værløse producerer økologiske bær og diverse 

produkter heraf. I caféen sælges is, bærsmoothies, saft, marmelade, kaffe, kager mm. Der har været 

godt gang i salget af is denne varme sommer, fortalte Torben Bo. Sammen med Lisbeth har Torben 

drevet Rokkedyssegård ved Kirke Værløse i 25 år. 
 

  
 

For 5 år siden besluttede de så at købe Gundekildegaard, som en slags fristed og med henblik på at 

udbrede kendskabet til de gode bær i Nordsjællands sommerland. Gården er på 20 Ha og smukt 

istandsat. Caféen fylder en længe. Vi sad på bord bænkesystem med flot udsigt over markerne til 

Unnerup, mens Torben entusiastisk fortalte om gården med selvpluk af bær og produktion af 

forarbejdede varer af diverse bær, som alle dyrkes så økologisk som muligt. Af forskellige tekniske 

grunde er man ikke som sådan certificeret som økologisk producent endnu. 
 

Hindbær er et særligt speciale, som dyrkes i tunneler med drypvanding efter engelsk knowhow på 

Rokkedyssegård. Uden disse tunneler, ville alt være gået tabt i denne tørre sommer. Vi så de udgåede 

hindbærbuske på Gundekildegaard. Her var jordbærsæsonen også sluttet lidt tidligt af samme grund. 

Man bruger remonterede sorter, hvilket vil sige sorter, som løbende blomstrer og sætter nye bær over 

sæsonen. Der blev nævnt følgende sorter: sonata, polka. malvina, og den sødeste korona. Sydlandske 

bær, som kommer til Danmark om foråret, er slet ikke jordbær, selvom de sælges som sådanne. 

Endelig kunne nogen huske, at i gamle dage var det dybdal, senga sengana og zefyr sorterne hed. 
 

   
 

Generelt er Rokkedyssegårds strategi at satse på velsmagende bær, som spises samme dag (eller 

forarbejdes til holdbart produkt), i modsætning til bær, som sælges i butikkerne, der oftest er sorter, 

der skal kunne holde sig et par dage og har mindre sødme og smag. Med Gundekildegaard er man 

med i ”Smag på Nordsjælland” og andre markedsføringsinitiativer. 
 

Se mere på www.rokkedysse.dk. Torben udleverede folderen Rokkedyssebær og ”Lokale råvarer og 

http://www.rokkedysse.dk/
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kulinariske madoplevelser i Nordsjælland” (www.smagpaanordsjaelland.dk ). Vi fik også lige 

udvekslet lidt kajak og friluftsliv sammen. Torben var meget begejstret for at modtage Cykelkort 

Nordlige Sjælland med bog og friluftkort for Arresø. 

 

Dernæst gik turen videre til Fødevarefællesskabet i Tisvilde (TiFø), der er opstået for at fremme 

brugen af lokalt produceret økologiske varer. Det kræver frivilligt arbejde, men har også sociale 

fordele. Vi skulle ramme et tidspunkt, hvor der er vareudlevering på Sankt Helene skolen i Tisvilde 

og tage temperaturen på, hvordan det går med det idealistiske projekt. Vi blev modtaget af Julie 

Holck, som bød på æblesaft, mens hun fortalte, at TiFø havde eksisteret siden 2012, og at der var 80 

medlemmer, men kun ca. 20 aktive. Mens vi hørte på, pakkede en anden ugens poser med salat, 

rødløg, kartofler, squash, gulerødder. Det er en tjans, man melder sig på for en måned ad gangen, 

dvs. 4 torsdage, og det kunne gøres på 20 minutter. 
 

  
 

Varerne kommer pt. fra Kolsbæk, hvor en entusiastisk økologisk landmand sover i telt ude i salaten 

for at skræmme skadedyr væk. Det koster 100 kr. i indskud som medlem og 100 kr om ugen for en 

pose grønt. Projektet er ikke kun om økogrønt, men også det sociale at være sammen om det. Der 

afholdes et par spisearrangementer om året og en generalforsamling med tilhørende event, men ellers 

har folk generelt lidt for travlt. Man kunne godt tænke sig lidt flere aktive medlemmer. 

 

   
 

Der har været lavet PR for TiFø på forskellig vis, bl.a. med en reklamefilm i biografen. Man har 

desuden tjent nogle penge ved loppemarked mm. Vi nævnte, at vores Klimacykeltur jo også var 

omtalt med info om TiFø i diverse medier og foreslog et par andre PR-tiltag. Vi foreslog i øvrigt 

også, at man kunne medtage produkterne fra Gundekildegaard, som vi lige havde besøgt.  

Se mere på: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=tisvilde%20f%C3%B8devaref%C3%A6llesskab%20-

%20tif%C3%B8  

http://www.smagpaanordsjaelland.dk/
https://www.facebook.com/search/top/?q=tisvilde%20f%C3%B8devaref%C3%A6llesskab%20-%20tif%C3%B8
https://www.facebook.com/search/top/?q=tisvilde%20f%C3%B8devaref%C3%A6llesskab%20-%20tif%C3%B8
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Turbeskrivelse 

Der cykledes fra Helsinge Station kl. 13.10. Det var lidt tidligt på en arbejdsdag, men vi skulle nå 

caféen i åbningstiden og TiFø udlevering. Vi fulgte R32 og stoppede uden for byen for at se på den 

lappede asfalt på cykelstien, hvor sølvpoppel træernes rødder havde skabt en ujævn kørebane. 

Desuden fortalte turleder og Kirsten om projektet med bebyggelsen Troldebakkerne, hvorom der 

holdes åbent møde på Rådhuset ugen efter. 
 

  
 

Næste stop blev Vejby Station, hvor vi samlede 4 deltagere op og kort efter overfor Vejby Gartneri 

(Stationsvej 20), hvor Jens Erik fortalte om sin opvækst og familie flere generationer tilbage og om 

de grøntsager, som man dyrkede og distribuerede før det blev kaldt økologiske varer. 

Vi tog så lige ud mod Rågeleje til Gundekildegaard. Herfra så vi grusbanestien, som vi havde 

overvejet at følge, men det ville have taget længere tid – se kortet. 
 

  
 

Turen gik tilbage til Vejby. Jens Erik fortalte kort om maleren P.C. Skovgaard, der er opvokset i 

Vejby Købmandsgård og bl.a. har malet et motiv lige her uden for Vejby på Rågelejevejen, som blev 

gengivet på frimærke. Dernæst videre på R32 til Godhavn Station og så tv. og th. til Tisvilde Skole. 

Hjemturen gik over Tibirke Bro og Ørby til vi atter ramte R32. 
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Haldbjerg Skovhave 
Haldbjerg er en omfangsrig og høj bakke i landskabet (Kote 26), som de fleste af os ikke har lagt  

mærke til, til trods for at næsten alle mange gange i løbet af mange år er cyklet forbi på cykelstien. 
 

 
 

Vi blev modtaget af Tonny Pedersen, som sammen med hustruen købte huset med tilhørende jord på 

en del af bakken i 1999. De fik hurtigt blik for både herlighedsværdien og mulighederne for at 

realisere deres drøm om at dyrke jord efter permakultur-principperne på nabogrunden og samtidig 

tilbyde friluftsaktiviteter til institutioner, firmaer (f.eks. i forbindelse med teambuilding), spejdere 

m.v. Først i 2015 og 2017 har de købt de øvrige matrikler på bakken med henholdsvis et sommerhus 

og med en tidligere grusgrav, så de nu ejer hele bakken og desuden et stykke land med mose på 

sydvestsiden af bakken. Ejendommen udgør nu ca 3 ha. Jorden har ikke været dyrket de seneste 50 

år. Der har kun været græssende heste. Den er således klar til økologisk godkendelse. Den tidligere 

grusgrav udgør omkring halvdelen af bakken. Den er stort set udgravet med håndkraft. Den ene af 

udgravningerne er nærmest slugtformet. Her har der været særligt fint sand til cementfremstilling. En 

anden del er mere et rundt hul – her er der også gravet sand, men en mere grov type. 
 

Vi startede rundvisningen godt oppe ad bakken med en vidunderlig udsigt til Solbjerg Engsø, 

Kagerup og Gribskov. Her fortalte Tonny om jordbund, planter og planer. 
 

Skovhave og overdrev 

Efter købet af nabogrunden fik parret tilladelse af Gribskov Kommune til at etablere en skovhave på 

grunden. De fik konsulentbistand fra garvede permakultur-folk, begge er diplomholdere: Karoline 

Nolsøe Åen og Tycho Holcomb, som driver Permakulturhaven Myrrhis på Friland. 
 

Træer og buske blev plantet. Men derefter gik det op for kommunen, at størstedelen af arealet var et 

værdifuldt overdrev, hvad hverken Tonny eller kommunen var klar over. Undersøgelser viste en 

meget stor biodiversitet – omkring 200 forskellige plantearter. Ingen af dem er dog rødlistede. 

Overdrevet fik status af beskyttet området efter naturbeskyttelseslovens §3. Det medførte et krav om, 

at alle de nyplantede træer og buske skulle fjernes.  

Der blev efter forhandling indgået et kompromis. Plan- og miljøudvalget gav en begrænset 

dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Træerne i kanten af overdrevet bevares. Overdrevet må 

anvendes til forskellige friluftsformål, der ikke udøver større tryk på området, end en sædvanlig 

afgræsning ved f.eks. får eller køer gør. De træer og buske, der skal flyttes blev rodstukket sidste år 

og bliver flyttet i dette efterår. 
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Planen er også at lade får afgræsse overdrevet, men sådan at der samtidig anlægges to andre 

fårefolde, blandt andet på den senest tilkøbte jord på bakkens sydvendte skråning. Således vil man 

ved at flytte fårene rundt undgå overgræsning af selve overdrevet. Afgræsningen af overdrevet vil 

ske i juni måned, når der er høstet hø. 
 

Begrænset teltslagning (men altså ikke campering) vil også være tilladt på noget af arealet, ligesom 

en mindre bålhytte må opføres. 

  
 

Denne sommers tørke har påvirket de forholdsvis nyplantede træer og buske, men de fleste har 

overlevet. Når en skovhave er vokset til, vil plantesamfundet være robust både i forhold til 

plantesygdomme, insektangreb – og tørke. Samtidig kunne en plantekyndig deltager konstatere, at 

især de planter på overdrevet, der bruges i urtemedicin, så ud til at have klaret sig fint trods tørken. 
 

Tonny fortalte lidt om hvad et overdrev er. Det er områder, der fra gammel tid har været brugt til 

græsning. Jorden er som regel karrig, ofte sandet – hvad den også er på Haldbjerg. Afgræsningen har 

givet lys til mange forskellige urter, mens den har forhindret området i at springe i skov. Der er ikke 

mange §3 -overdrev i Nordsjælland. Det største er vist Melby Overdrev i Halsnæs kommune. Så 

Haldbjerg er en vigtig lokalitet i denne henseende. 
 

Hvis du vil vide mere om overdrev, kan du gå til Naturstyrelsens hjemmeside, hvor du finder en bog 

fra 1998, der grundigt beskriver overdrev både biologisk og kulturelt. 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67179/Overdrev_beskyttet_naturtype.pdf 
 

   
 

Friluftsaktiviteter af  miljø- og klimavenlig art 

Fra overdrevsområdet gik vi op på toppen af bakken og så ned i de to dele af grusgraven. 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67179/Overdrev_beskyttet_naturtype.pdf
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Udgravningen er meget dyb. Når man står i bunden af den, er der 18 meter op til toppen. Tonny førte 

os ned ad bakken mod Kagerupvej, hvor der ligger et gammelt og ubeboeligt sommerhus hævet et 

stykke over vejen.  
 

På dets fundament har Tonny en plan om at opføre et naturrum inspireret af tidligere tiders klostre til 

brug for vandrere på pilgrimsruten Tisvildevejen, men også for andre, cykelturister, kursister f.eks.. 

Først skal der indhentes landzonetilladelse til projektet. Derefter skal der skaffes finansiering i 

størrelsen 5-6 mio. kr. Skitserne til anlægget er udarbejdet af det kendte arkitektfirma Norrøn. Det 

kan blive et meget specielt hus indpasset i bakkestrukturen. Der er kontakt til mulige investorer – 

fonde. Først når byggeriet er klart til at gå i gang, bliver sommerhuset revet ned.  
 

Vandrere kan allerede nu overnatte på Haldbjerg. Der er adgang til toilet og vand og elkedel i 

sommerhuset. Sovemuligheder i telt på grunden og i de shelters, der med tiden bliver opført flere 

steder i området. 

Kommunegrænsen går gennem grusgraven, så de forskellige planer, der kræver tilladelser, skulle 

behandles henholdsvis i Hillerød og i Gribskov Kommune alt efter, hvor på ejendommen noget skal 

foretages. Det er ret besværligt. Men arealerne er nu administrativt overført til Gribskov Kommune. 
 

  
Derfra førte Tonny os ned på Kagerupvej og frem til indgangen til selve grusgraven. Nogle få skridt 

inde ser man på højre hånd en helt speciel formation. Man tænker: er det en skulptur? Er det en 

klippe? Det er sten, der består af komprimeret meget fint sand. Formationen er et par meter høj og 

strækker sig ind under skrænten i ca 8 meters længde. Den eroderes langsomt ude fra af det 

nedsivende vand fra træbevoksningen øverst. Stenen er meget porøs. 

Hele grusgraven har været så tæt bevokset, at den ikke var til at få øje på, fordi den har ligget 

ubenyttet hen i mange år. Mange træer er nu fældet, så områdets struktur ses tydeligt. Det er primært 

nåletræer, der er fældet. Birk og ask er tyndet ud, men bevaret. Fældningen har givet lys og luft i 

slugten til de mange forskellige spiselige træer af den art, som man gerne vil have i skovhaver: 

kirsebær, æbler, mirabeller, valnødder, og som allerede voksede der. I den l-formede slugt høres 

støjen fra den nærliggende motortrafikvej stort set ikke. En ræv har slået sig ned oppe på skrænten. 

Der findes også grævling i området. Her er det planen at anbringe flere shelters, blandt andet et på et 

lille plateau oppe på skrænten, som vil være velegnet til meditations-plads.  

Men også ”vildere” aktiviteter såsom en lang tovbane højt oppe er der mulighed for (og har allerede 

været afprøvet). Overnatning i trætop er også en mulighed. 
 

Uden for grusgraven på bakkens vestlige kant står resterne af en af de mange grupper af flådeege, 

som blev plantet i Gribskov i 1800-tallets første halvdel. Tre meget høje smukke egetræer, der nu 

kan tjene til træklatring. Stiger man derefter opad ser man ud over det engstykke med en tilgroet sø, 

hvor der skal være endnu en fårefold. Søen skal renses op, og et lille vandløb lægges frit. 

Vandringen fortsatte om på sydsiden af bakkens top. Her var der før en meget tæt beplantning med 

nåletræer, som nu er fældet. Der er sået græs på skråningen med henblik på etablering af den 3. 
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fårefold. Også her kan der være plads til shelter. Støjen fra motortrafikvejen ved vind i vest er 

kraftig, men når først der bliver plantet træer på vestsiden af skråningen, vil støjen blive dæmpet. 

Alternativt, hvis der bliver behov for en plan B, vil skråningen være ideel til vindyrkning.  
 

Dermed havde vi været hele vejen rundt om Haldbjerg bakke og var tilbage ved overdrevet. 
 

Her ved de træer og buske, der får lov at stå som randbeplantning, fortalte Tonny lidt mere om 

begrebet skovhave. En skovhave er et permakulturelt dyrkningssystem, hvor nødde- og frugttræer, 

bærbuske, flerårige grønsager og bunddækkeplanter dyrkes i blandingskultur. Der kan integreres dyr 

som høns, ænder og fisk i skovhaven. Anlæg og de første år kræver meget arbejde, men efterhånden 

passer den næsten sig selv.  

Idéen er taget fra regnskoven, hvor man finder 3-4 vækstlag i forskellig højde. Nederst urter, så lave 

buske, derefter højere buske og lavere træer, og endelig høje træer. Under jordoverfladen samvirker 

rødder i forskellig dybde med mikroorganismer og svampe, og forsyner planterne med de stoffer, de 

har brug for. 
 

Designet er afgørende for at opnå formålet med at lave en skovhave. 
 

Tonny holder høns og moskusænder. Ænderne går i den private køkkenhave og æder snegle. 

Hønsene er helst ikke i køkkenhaven, men lukkes ud i skovhaven (i indhegning – i betragtning af 

rævens naboskab). Tonny har også en hønsetraktor. Dvs en mobil hønsegård, så hønsene kan flyttes 

rundt på arealet og guffe biller og orme, og hvad høns nu ellers hjælper os med. 
 

Tonny havde, allerede inden vi ankom, tændt grillen på pladsen. Afbrændingsforbuddet var netop 

blevet ophævet. Vi anbragte os derfor under den udspændte teltdug ved bord og bænk med udsigt til 

søen, og dækkede op med deltagernes bidrag til sen fælles frokost. Grillen tog sig af majskolber og 

tykke skiver græskar. Alle var enige om, at det havde været et meget interessant og givende besøg, 

og at man får lyst til at komme igen. Både for at følge projektets fremdrift, men sandelig også for 

bare at nyde stedets naturlige herligheder. 
 

Skovhave – hvad har det med klima og miljø at gøre? 

Skovhaver er højproduktive. Skovhaver opbygger jordens frugtbarhed og er modstandsdygtige over 

for sygdomme, skadedyr og tørke. Og så er de kulstofopbyggende i meget højere grad end en 

almindelig have eller en almindelig mark.  

Kulstofopbygning er vigtig i forhold til begrænsning af udledningen af co2 i atmosfæren. I vores 

klimazone opbygger træer kulstof i et meget langsommere tempo end det sker i tropiske områder.  

At dyrke økologisk – dvs uden kunstgødning og sprøjtemidler – er ikke bare godt for miljøet i vid 

forstand, men også for klimaet. Læs mere om permakultur i bilag. 
 

På Holma i nærheden af Höör i Skåne – ikke så langt fra Lund – findes en skovhave, der blev 

etableret for 14 år siden. Den er skabt af Esbjörn Wandt, der blev diplomholder på netop dette 

projekt . Se link: http://skogstradgardensvanner.se  
 

Turbeskrivelse 

Vi cyklede 5 kvinder i varmt og noget overskyet og blæsende vejr fra Helsinge Station ad R32 mod 

Hillerød. Fra Høbjerg er der et stort og smukt udsyn over landskabet mod skoven. Ved Pøleåen under 

motortrafikvejsbroen gjorde vi ophold for at se efter spor af bæverne. Og vi fandt poteaftryk, som vi 

mente var fra bæver. Åen er dog så tilgroet på kanterne, at det er svært at se andre spor. Ved 

skovkanten drejede vi ud på Kagerupvej – og lige tværs over grænsen mellem Gribskov og Hillerød 

kommuner ligger vores turmål: Haldbjerg Skovhave. Her stødte den 6. deltager til. 

Hjemturen gik ad samme rute 32 som udturen. Vi stoppede ved udkigspunktet ved Solbjerg Engsø. 

Der var nok mindst 1000 grågæs på engene rundt søen og på vandet. Derudover nogle skarv, et par 

svaner og en enkelt lappedykker. Svalerne boltrede sig i luften. Ingen rovfugle, mens vi stod der. 

http://skogstradgardensvanner.se/
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Gribskov Økolandsby 
Årets sidste temacykeltur var den tredje under hovedoverskriften ”Permakultur”. Turen gik til 

Gribskov Økolandsby, der indtil videre mest er en vision, men samtidig et godt eksempel på, hvor 

lang og stenet vejen til det virkeliggjorte projekt er – og hvor megen entusiasme og tålmodighed det 

kræver at ville noget ud over det sædvanlige. 
 

Vi startede indendørs, bænket med et krus te i stuen, der opvarmes af en raketovn. Ovnen er bygget i 

forbindelse med et kursus, som blev afholdt på ejendommen. Raketovnen er muret og brændefyret. 

Den afgiver strålevarme og den akkumulerer varme. Al varmeenergi udnyttes, også de sidste bidder 

af røgen. (Se mere på  https://lob.dk/lob/  > søg efter raketovn). 
 

Nicolas og de øvrige medlemmer af hans lille projektgruppe på nu 8 personer bruger ventetiden med 

afholdelse af forskellige kurser, hvor deltagerne prøver kræfter med den praktiske udførelse af nogle 

af de elementer, der indgår i et bæredygtigt hus eller en bæredygtig have.  
 

Vision og proces 

Se på dette link: https://bbgribskov.files.wordpress.com/2018/03/gribskov-c3b8kolandsby.pdf 
 

  
 

Nicolas’ baggrund er en opvækst i Græsted (så han er ikke bare ”en tosset Kjøvenhavner”). Hus og 

grund lejer han af sin mor. Ejendommen er på omkring 4 Ha. I forhold til visionen og projektet har 

han en uddannelse i design af økosamfund fra økosamfundet Damanhur i Italien, og har taget en 

række andre relevante kurser i bæredygtighed og grøn omstilling. 
 

Visionen er et lille samfund bestående af 10-12 huse, opført af bæredygtige materialer. Det betyder 

også selvforsyning med energi i form af varme og strøm. Et sted, hvor der kan gøres forsøg med 

bæredygtighed og selvforsyning med fødevarer. Jorden skal dyrkes efter permakulturelle principper. 

Samfundets organisation skal baseres på sociokrati, som er en beslutningsproces. 

http://www.sociokrati.dk . Kort fortalt er grundprincipperne følgende: 

 

• Beslutningsprocessen ”Consent” 

Underdeling i cirkel-organisation. 

Sammenkædning af cirkler gennem dobbeltled 

Personvalg ved ”Consent”. 
 

En vigtig del af visionen er, at beboerne også kan have deres små virksomheder og kreative 

aktiviteter i fælleshus(e), så der også skabes arbejdspladser. Samtidig skal fællesskabet indgå i det 

eksisterende lokalsamfund og tage del i det, og åbne stedet op for naboerne. 
 

Jorden mellem husene dyrkes i fællesskab.  

 

https://lob.dk/lob/
https://bbgribskov.files.wordpress.com/2018/03/gribskov-c3b8kolandsby.pdf
http://www.sociokrati.dk/
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Oplæg om Permakultur 

Inden deltagerne gik ud for at bese jorden, holdt Kirsten et oplæg om permakultur og 

permakulturdesign. Hensigten var at give deltagerne nogle referencer, når vi kom ud og så på jorden 

og landskabet. 
 

  
 

Permakultur er en måde at forvalte natur og samfund på, der hviler på 

 1) omsorg for jorden, 

 2) omsorg for mennesker og  

 3) en fair fordeling af ressourcer. 

Permakulturen er udviklet som svar på de økonomiske, sociale, energi-, klima- og miljø- kriser 

mennesker har været og stadigvæk befinder sig i. Det er økologi – og så lidt mere. 

Vi genopbygger jordens ressourcer og binder kulstof. Vi giver mere tilbage til jorden, end vi tager ud 

af den, fordi jorden hidtil er blevet berøvet mere næring og energi, end der er tilbageført. 

Permakultur handler om at lære af og arbejde med naturen. Permakultur bygger på den 

grundlæggende erkendelse, at vi mennesker ikke er adskilte fra naturen, men derimod en del af den. 

Man kan anvende principperne hvad enten man kun har en altankasse, eller en have eller et større 

jordareal. Man kan sågar anvende dem på en organisation. 

Permakultur bygger på design.  

Det gode design skaber et velfungerende system, hvor alle elementer arbejder sammen.  

Grundlaget for designet er en omhyggelig analyse af de tilstedeværende basale ressourcer: 

1) jord 2) vand 3) luft 4) energi 5) organisation. 

• Hver komponent skal bruges til mindst 3 ting 

• En vigtig funktion er understøttet af  mindst 3 elementer 

• Ting placeres fornuftigt i forhold til hinanden 

• Energiplanlægning skal være effektiv (zoner, sektorer, skråninger) 

• Bruge biologiske ressourcer og systemer 

• Forsinke strømmen af næringsstoffer og energi væk fra grunden 

• Variation – blandingskulturer, plantelaug 

Hermed får man et system, der er modstandsdygtigt over for forandringer i omgivelserne. 
 

I planlægningen efter analyserne opererer vi med 5 zoner: 

1. dit hus eller basen 

2. de nære omgivelser, hvor man anbringer og planter det, der skal bruges / tilses hver dag 

/stalde o.l.  

3. de lidt fjernere omgivelser, hvor man anbringer / planter det, der ikke behøver dagligt tilsyn, 

men dog jævnligt bruges 

4. område i landbrugsdrift / skovhave 

5. området tæt på den vilde natur – græsning, damme, ”den vilde natur” 

Zonerne opdeles i sektorer, så der er system i hvor f.eks. forskellige dyr, frugttræer osv. placeres. 
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I marken 

Derefter førte Nicolas os op til markområdet. Først så vi to yderligere eksempler på, hvad der er 

skabt på kursus afholdt på stedet, nemlig to slags urtebede.  
 

  
 

Det ene er en type, der kaldes Hügelkultur, som har været anvendt i Tyskland og Østeuropa i flere 

hundrede år. Bedet bygges op i en ramme af runde stammer, Bedet fyldes med kvas og afklip og 

dækkes til sidst med jord. Efter hånden som kvaset komposterer og falder sammen, udvikles varme. 

Fyldet fungerer lidt som en svamp og holder derfor på fugtigheden. Derved får man et ideelt bed til 

dyrkning af grøntsager, som ikke behøver graves og heller ikke behøver megen vanding. I den 

forgangne sommer gik det dog ikke helt uden vanding.  
 

Det andet eksempel er en urtespiral, hvor bedet bygges op som en sneglegang. På toppen kan man 

plante en busk eller et lille træ, der giver skygge. Sneglegangens vægge bygges af sten rundt om en 

bunke kompost, jord og lignende. Sten holder på solvarmen og skaber et lunt mikroklima. Regnvand 

siver ned gennem bedet fra oven. Bedets diameter kan variere betydeligt. Det er nemt at tilplante, 

nemt at luge (hvis det skulle være nødvendigt) og det er pladsbesparende. 
 

Landskabet 

Markområdet er meget kuperet og skråner i stort set alle retninger. Indtil videre ligger det hen med 

højt græs, nælder – og formentlig alskens blomster, som for de flestes vedkommende nok var visnet 

ned for længst på grund af tørken. Marken har ikke været i landbrugsdrift i mindst de seneste 25-30 

år. Flere deltagere foreslog et høslæt med le for venner og bekendte. Andre foreslog geder eller får til 

græsning. Nicolas vurderer, at i praksis er det nok gruppen, der har opgaven, og opgaven er for stor 

til den lille gruppe. Så man må forlade sig på en venlig nabo med traktor  og slåmaskine. 

 

Den nordvendte skråning er tæt bevokset med forskellige træer. I kanten af den vestvendte skråning 

(i skellet) er en række smukke høje træer, der kan give læ for vinden. Udsigten mod vest er smuk  - 

man ser ned over enge/marker med græssende heste mod den nordlige, midterste del af Gribskov.  

Den sydvendte skråning går over i et fugtigt område, hvor der er en lille sø, der tørrer ud om 

sommeren. Arealets vand løber mod syd, og vandets løb kunne eventuelt forsinkes ved gravning af 

”Swales”,  render der følger højdekurverne tværs over skråningen og opsamler vand til vanding. 

Udsigten mod syd afgrænses ligeledes af høje træer og kig ind til hestefold. Frederiksværksvej med 

dens billarm skimtes og høres, men bag ved ser man igen Gribskov – den nordøstlige del med de 

gamle hestevange. 
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Den østlige skråning afgrænses af en lille skovbevoksning bag hvilken man aner vejen, Tingbakken. 

På et åbent stykke nederst går skellet ind til et par nabohuse. Træerne giver læ for østenvinden om 

vinteren, men man tænker på måske at fælde nogle af dem. En adgangsvej ind gennem området fra 

den nedre del af  Tingbakken kan være en invitation til naboerne til at gå igennem området, gå tur 

med hunden, falde i snak osv.  
 

Overvejelser om placering 

Nicolas fortalte, at skovhaver trives godt på nordvendte skråninger, så det er der, gruppen planlægger 

at etablere skovhaven. En af gruppens medlemme læser til skov- og landskabsingeniør på 

Skovskolen i Nødebo, så han er ”chef” for den del af projektet. 
 

Søen vil man gerne have lov til at uddybe, så der kan være vand i den hele året. Søer giver mulighed 

for fisk, insektliv, bølgende kanter med mange forskellige spiselige planter. Vandet reflekterer 

sollyset og kan bidrage til at opvarme omgivelserne, f.eks sten, der igen kan danne mikroklimaer for 

planter. 
 

Hvor boliger og fælleshus kan placeres, afhænger at, hvad man kan få tilladelse til. Området er 

landzone og dermed er det svært at få tilladelser til at opføre boliger, hvis ikke de har relation til 

landbrugsaktiviteter. 

Hvis arealet overføres til byzone (det grænser op til byzone) stiger ejendomsvurderingen og dermed 

ejendomsskatten og nok så meget, at gruppen ikke kan betale den. 

 

  
 

Kommuneplan og planlov 

Gruppen har haft drøftelser med Gribskov kommune flere gange i løbet af de seneste år. Hvad der 

kan lade sig gøre, afhænger af, hvad kommuneplanen giver mulighed for. I henseende til byudvikling 

er kommunen også bundet af konkrete aftaler med staten om rækkefølgen for byudviklingen.  
 

Den 10. Juni i år behandlede Udvikling, By og Land –udvalget i kommunen en hel række 

forespørgsler om omplacering af arealer til byudlæg. Også Gribskov Økolandsby var blandt de 
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ønsker, der blev taget stilling til. Udvalget besluttede, at kun ganske få af ønskerne skal indgå i den 

kommende kommuneplanrevision. For Gribskov Økolandsby var beslutningen negativ. 

Men det kan jo gå anderledes, når kommuneplanen revideres. Først skal der laves udviklings-plan og 

-strategi, og den forventes først klar i sommeren 2019. 

Gruppen giver dog ikke op. Nu har man allieret sig med en advokat og en landskabsarkitekt og fået 

nogle forslag til strategi. Nicolas regner med, at selve realiseringen af projektet, når det lykkes at få 

tilladelse, vil tage flere år, så tidshorisonten er lang. Klimagruppen i Gribskov ønsker Nicolas og 

hans gruppe held og lykke med projektet. 

 

  
 

Turbeskrivelse 

  
14 cyklister og 1 bilist stævnede ud fra forskellige udgangspunkter, blandt andre Tisvilde, Helsinge, 

Hillerød for at mødes på Græsted Syd station og derfra cykle langs Esbønderupvej, gennem 

Esbønderup ad Østvej til Tingbakken 18, hvor Nicolas Alstrup tog imod. Cykelvejret var pænt, 

bortset fra en kort byge ved starten fra Græsted Syd og der var medvind på cykelstien. 
 

Efter et udbytterigt besøg delte cykelgruppen sig. Nogle kørte retur til Græsted Syd ad samme rute 

som udturen. Andre fulgtes ad mod skoven. Ved en misforståelse kom fortroppen til at køre ud på 

den stærkt trafikerede, smalle og snoede Frederiksværksvej uden cykelsti i stedet for ind ad 

skovvejene. Alle overlevede dog , og de, som skulle med toget mod Gilleleje og Hillerød stod af på 

Mårum Station, hvor de kun måtte vente i kort tid. 

Resten tog så R33 ad Gantekrogsvej  og Bolandsvej igennem Gribskov ud til Mårum og tilbage til 

Helsinge på cykelsti. Den længste rute: ca 25 km. Den korteste rute: ca 11 km. 
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Formidling af temature og deres indhold 
Med baggrund i succesen fra turene 2014-17, fik vi tidligt på året 2018 sat et program med 8 

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

af denne rapport fra Veluxfondens støtte til ”Aktive ældre”.  
 

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 193 personer med på årets 8 temacykelture. Hvis vi fraregner den første tur, 

som var et specielt arrangement, har gennemsnittet på turene været 12 deltagere inkl. turledere. 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. I modsætning til sidste år, har vi været 

tilfredse med deltagerantal, hvilket også skyldes den gode sommer. 

     

  

Disse udklip er eksempler 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 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: 

 

Tema cykelture med Klimagruppen i Gribskov Kommune 2018 

  
 

Oversigtsskema – uddybning på http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2018.pdf 

 

Dato Tid Sted Mål Tema Turleder Turlængde Bem. 

Sø 

3. juni 

13.00 Slotsg/Slange- 

rupgade i 

Hillerød 

Parforcejagt 

landskabet og 

nationalparken 

Natur 

turisme 

Jens Erik 15 km Tilmeld 

via 

link  

50 kr. 

Lø 

16.juni 

10.10 Helsinge 

Station 

Mangholm ved 

Tulstrup 

Økologiske 

fødevarer 

Jens Erik 22 km  

On 

20.juni 

12.00 Gilleleje 

Station 

Bageri og 

industri 

Produktion 

og miljø 

Jan-

Helge 

14 km  

Fr 

29.juni 

12.50 Helsinge 

Station 

Rabarbergården 

Hedebovej 

Permakultur 

Biplanter 

Kirsten 16/25 km  

Lø 

28.juli 

14.10 Helsinge 

Station 

Arresø ved 

Huseby og 

Ramløse 

Natur, 

friluftsliv 

og turisme 

Jens Erik 20 km  

To  

9. aug 

13.10 Helsinge 

Station 

Gundekildegård 

og TiFø 

Økologiske 

fødevarer 

Jens Erik 6/20 km  

Lø 

18.aug 

12.10 Helsinge 

Station 

Haldbjerg 

Skovhave 

Permakultur 

skovhave 

Kirsten 12/15 km  

Fr 

14.sept 

14.30 Græsted Syd 

Station 

Gribskov 

Økolandsby 

Permakultur 

Dyrknings 

former 

Kirsten 10/13/27 

km 

 

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

 

Vi glæder os til at se jer – med venlig hilsen - Klimagruppen i Gribskov. 
 

http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2018.pdf
mailto:Cykelje@gmail.com
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Bilag Permakultur 
Relevant for temacykelturene Gribskov Økolandsby, Haldbjerg Skovhave og Rabarbergården. 
 

Permakultur Dansk hjemmeside: http://permakultur-danmark.dk/da/ 

Klik f.eks. på ”om permakultur”, hvor der er en kort beskrivelse af kernen i permakultur, en artikel oversat fra 

engelsk om design af permakultur (livsstil), noget om permakultur i hverdagen og endelig en litteraturliste. 

Fra litteraturlisten vil jeg gerne anbefale tidsskriftet, der udkommer to gange årligt med rigtig meget 

interessant stof. Og der er altid en oversigt over, hvor og hvornår der holdes kurser og rundvisninger. 

 

Bogen ”Permakultur i en nøddeskal” er en god begynder-indføring. Den danske udgave findes kun 

antikvarisk, men prøv først hos Lev Bæredygtigt. Ellers må man ty til den engelske udgave. 

I efteråret 2018 udkommer Bogen om Permakultur af Mira Illeriis og Esben Schultz. 

 

Alle permakulturisters bibel er Bill Mollisons  Permaculture, A designer’s manual, forlaget Tagari, 2. udgave 

fra 2002. Den kan stadig fås på Amazon. Første udgave er fra 1988. Bill Mollison’s Introduction to 

Permaculture kan fås i Lev Bæredygtig’s webshop og hos Naturplanteskolen. 

 

Af andre bøger – på engelsk – er Graham Bell, The Permaculture Garden, Permanent Publications 2004 (om 

der findes en nyere udgave, har jeg ikke undersøgt). Bogen har mange plantelister og praktiske anvisninger 

med tegninger. Bl.a liste med spiselige stauder og afsnit om skovhaver. 

 

Ben Law, The Woodland Way, Permanent Publications, 2. Udgave 2015 – handler meget om skovbrug og 

livet med træer, men har også bl.a. kapitel om skovhaven og dens planter. Gode plantelister opdelt efter 

jordbundstyper. 

 

Martin Crawford, Creating a Forest Garden, Green Books 2010. 

Martin Crawford, How to grow perennial Vegetables, Green Books. 

Saxo har disse to og 8 andre titler af Martin Crawford. 

 

Stephen Barstow, Around the World In 80 Plants, Permanent Publications 2014. Meget udførlige beskrivelser 

af spiselige stauder og et omfattende skema med oplysninger om planter. Kan bl.a. købes hos 

Naturplanteskolen. 

Frø og planter til sin permakulturhave: F.eks. https://naturplanteskolen.dk 

 

Diplomholdere, der især kan anbefales som undervisere / udbydere af kurser: 

Mira Illeriis og Esben Schultz, der udgiver tidsskriftet Lev Bæredygtigt. Se hjemmeside – samt tilhørende 

hjemmeside om landbrugsprojektet med småbrug/ skovhavebrug ved Svanholm nær Skibby / Dalby. Den 

meget omfattende projektbeskrivelse indeholder også beskrivelse af det bæredygtige byggeri, der hører til. Se 

bl.a. landzonetilladelsen til opførelse af 2 huse til permakulturlandbrug! Parret har også etableret en skovhave.  

De laver mange kurser og har også af og til rundvisninger. 

https://levbaeredygtigt.dk - se (klik på) blandt meget andet Nye Permakulturlandbrug. 

http://www.permakulturliv.dk - se projektbeskrivelse og meget andet – tilladelsen til det 3. af de påtænkte 6 

brug er også i hus. 

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb.  De bor på Friland uden for Feldballe på Djursland. 

https://www.permakulturhaven.dk 

De holder kurser, sælger frø og spiselige flerårige planter; de yder rådgivning i design, holder foredrag om 

grøn omstilling og permakultur - og andet. De laver skovhavebrug og de har selv bygget deres bæredygtige 

hus. Læs gerne den rapport, der gjorde dem til diplomholdere. Den ligger på hjemmesiden, hvis du klikker på 

Kontakt og derefter på Diplom og til slut på ”rapporten kan ses her”. På Permakultur Danmarks hjemmeside 

kan man finde de nordiske regler for tildeling af diplom og for undervisning. 

De har udgivet bogen Permakulturhaven, Forlaget Myrrhis 2017, som er en guldgrube, hvis man vil i gang. 

Tycho er ekspert i spiselige stauder. 

Og som i så mange andre organisationer er der også diskussioner og af og til store uenigheder om, hvad der 

kan betegnes som permakultur og hvad der ikke er det, om kravene til certifikater og diplomer – uenigheder 

både indenlands og mellem de nationale organisationerrundt i verden.  

http://permakultur-danmark.dk/da/
https://naturplanteskolen.dk/
https://levbaeredygtigt.dk/
http://www.permakulturliv.dk/
https://www.permakulturhaven.dk/
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