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Indledning 

Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov (fra 2015 Klimagruppen i Gribskov) er en lille forening for 

mennesker, der vil vide mere om klima- og miljøspørgsmål, som forsøger at omsætte viden til ændring af 

egen adfærd, og som gerne vil i dialog med lokale politikere og medborgere om, hvordan kommunen kan 

understøtte de nødvendige adfærdsændringer. 
 

Som opfølgning på vores temadag om Forbrug, Genbrug og Reparation den 5. oktober 2013, organiserede vi 

i 2014 og 2015 en række temature på cykel med henblik på at få endnu flere af kommunens borgere til at 

interessere sig for klima- og miljøspørgsmål. Der var korte ture, som afvikledes en hverdags 

eftermiddag/aften og lidt længere ture, som foregik en weekenddag. Medlemmer af Klima- og Miljøgruppen 

medvirkede som turledere. Turene blev foromtalt og refereret både i Ugeposten og andre lokale medier samt 

på Frie Fugles og Cyklistforbundets lokalafdelings hjemmesider. Sigtet var at vise steder inden for Gribskov 

kommune, der kunne tjene til inspiration. Nogle få ture måtte vi lægge uden for kommunen, fordi der ikke 

fandtes tilsvarende steder inden for kommunegrænsen. 

Vi søgte midler til at gennemføre projektet fra Gribskov kommune og fik bevilget 14.000 kr. fra 

Klimapuljen.  Se regnskab sidst i rapporten. Det takker vi for.  
 

Oversigt over afviklede cykelture med tema: 

Dato Turmål Tema km Antal  

deltagere 

Eksterne 

foredragsholdere 

21-6-14 Thorshøjgård Fødevarer 42 10 Niels Stokholm 

28-7-14 Vinbønder Fødevarer 20 12 Jette Haugaard 

Søren 

Søndergaard 

7-9-14 Bærhaven Fødevarer 25/45 12 Birgit Hundebøl 

2-11-14 Arresø Vand 21 23 Hans Lassen 

21-4.15 Vandværk og 

Bakkelandet 

Vand 15 14 Stig Rasmussen 

Niels Andersen 

24-4-15 Øllingegaard Fødevarer 32 6 Peter Hansen 

9-5-15 Stengården Fødevarer 34 12  

10-6-15 Højelt 

Genbrugsstation 

Genbrug 17 5 Henrik Andersen 

4-7-15 Økobønder Fødevarer 15 9 Camilla Plum, 

Marianne Joensen 

og Henrik Koch 

21-8-15 Rabarbergården Fødevarer 20 18 Louise Køster 

29-8-15 Gribskov Natur og 

klima 

36 22 Anne Johannisson 

 

Referater fra cykelturene 

Som det fremgår af oversigten har turenes tema kredset omkring forbrug (fødevarer og vand) samt om 

genbrug (affald) i lyset af en kulstofbindende adfærd. Referaterne er af forskellig karakter. De første var 

mest tænkt som pressemeddelelser, siden blev det til en fyldig sammenfatning til deltagernes brug. Nedenfor 

bringes referaterne i kronologisk orden. 
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THORSHØJGAARD 

Der var medvind på cykelstierne da Klimagruppen afholdt den første af en række cykelture til steder i og 

uden for kommunen, som er gode eksempler på, at det er muligt at handle med omtanke for miljø og klima. 

Besøget gjaldt Thorshøjgaard mellem Villingerød og Dronningmølle. Niels Stokholm har dyrket jorden efter 

biodynamiske principper i 40 år og også bidraget til bevarelse af gamle danske husdyrracer (røde malkekøer, 

landsvin og høns). Niels har en fortid som ingeniør, men skiftede spor i 1975 og gjorde Thorshøjgaard til en 

biodynamisk virksomhed. Gården ejes nu af Thorshøjgaard-fonden. Men Niels og hans kone, Rita Hansen, 

driver stadig gården, trods Niels’ alder af 81 år. 

 

 
 

Niels fortalte baggrunden for sit virke. Biodynamik bygger blandt andet på en respekt for mennesker, dyr, 

planter og jord. Med respekten som udgangspunkt uddyber biodynamikeren igennem sit virke sin forståelse 

af, hvordan denne gensidige respekt og indleven vil vise sig i konkrete handlinger. Erfaringer, der er gjort 

gennem bønders virke gennem århundreder, anvendes hvor det er relevant i forhold til den biodynamiske 

indstilling. Det samme gælder videnskabelige fund. Biodynamik er ikke lig med ”tilbage til stenalderen”. 
 

På samme måde som inden for permakulturbevægelsen viser beregninger, at det er muligt at tilgodese 

menneskers behov for basale fødevarer lokalt, hvis man dyrker jorden efter disse metoder. Det indebærer 

samtidig, at udslippet af drivhusgasser formindskes. Og efter biodynamikeres beregninger vil man endda 

kunne eksportere fødevarer uden selv at mangle. 

I forbindelse med Klimagruppens temadag om Forbrug, Genbrug og Reparation den 5.10 2013, indgik det i 

udstillingen, at efterlyse mennesker, der var interesserede i at indgå i en studiegruppe, der kunne undersøge 

om det er muligt f.eks. at forsyne befolkningen i Gribskov kommune med de basale fødevarer, hvis al 

tilgængelig jord i kommunen blev omlagt til bæredygtig drift på grundlag af grundige analyser af 

jordbundsforhold og andet, der er relevant for plantevæksten. Her var der primært tænkt i permakulturbaner, 

men det er oplagt at inddrage biodynamikken og de lokale økologer i denne sammenhæng. 
 

Efter Niels’ foredrag så vi kostalden og besøgte grisene i det fri. Vi så på markerne og fik forklaret driften. 

Det var tydeligt at dyrene trives og at Niels holder meget af dem og af jorden. Han fortalte også, at der i 

begyndelsen af september ville blive premiere i en del biografer på en film om Thorshøjgård og kampen for 

at bevare den som biodynamisk landbrug. Filmen hedder ”så meget godt i vente”. 
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LOKALE VINBØNDER  

Mandag d.28. juli drog 12 glade cyklister af sted i bragende sol og varme på rundtur i Gribskov kommunes 

vestlige del arrangeret af Klimagruppen. Guide på turen var Jens Erik Larsen. Emnet var besøg på lokale 

vingårde.  Hvad har det så lige med klima og miljø at gøre? Ud over at den globale opvarmning ser ud til at 

flytte dyrkningsgrænsen for vin nordpå, handler det også om forbrug af lokalt producerede varer. 

 

Generelt er den globale opvarmning en konsekvens af især den vestlige verdens alt for store udslip af 

drivhusgasser pr. indbygger. Opvarmningen har mange flere og katastrofale konsekvenser for livet på 

kloden end denne ene - måske positive - konsekvens har. 

 

  
 

Men når det så er sagt, var det glædeligt at opleve både på Ørby Vingård og på Garbolund i Annisse, at der 

ikke anvendes kunstgødning, kunstvandes eller foretages insektbekæmpelse med sprøjtegifte. Dog sprøjtes 

med svovl for at bekæmpe eventuelle svampeangreb. Afklippet fra den hyppige beskæring bliver liggende 

mellem rækkerne som gødning. 

 

I Ørby havde jorden i mange år været anvendt til hestegræsning og var derfor naturligt gødet med hestemøg 

og ikke sprøjtet, inden den blev beplantet. Mellem rækkerne gror hvidkløver, der er en fortræffelig 

kvælstofbinder, der tilfører vinstokkene næring. Derudover slås kløveren og ligger hen som grøngødning. 

  
 

I Annisse var jorden tidligere beplantet med grantræer på en skråning, der ikke var til at dyrke andet på.  På 

begge vingårde er der plantet på højdedrag, hvor vinden medvirker til at forhindre sygdomsangreb.  Vi så 

også den smukke gård, Garbolund ude og inde og smagte en dejlig kølig rosévin fra sidste års høst. 
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BÆRHAVEN I DANSTRUP  

I alt 12 cyklister deltog, heraf to på en tandem. Tog med Lokalbanen til Hillerød. Vi cyklede fra Hillerød til 

Danstrup ad stier og mindre veje. Hjemturen foregik delt – nogle cyklede direkte til Hillerød – andre tog 

turen nord om Esrum sø. Sammenlagt ca. 45 km med udgangspunkt fra Helsinge. 
 

Fra Hillerød Station lidt på Banestien (L 101) til Hammersholtvej, ind på sti langs Teglgårdsøen, som 

rammer L 109 Kongens Vænge stien, der følges til tunnel under Isterødvejen ved Smedievej. Ad stier 

gennem haveforeningen Kana, ind i Fredensborg Kommune, tv. Mosegårdsvej, th. sti, Jagtvej, Grønholtvej, 

Præstemosevej. Flot forløb gennem Gammel Grønholtvang, Præstevej, Asminderødgade, snedigt stisystem 

videre, rammer ved Dannevang/Brønshulevej, som følges, th. Veksebovej, tv. Højsagervej, forbi Langerød 

Station, tv. Langerødvej, th. sti langs Helsingørvej kort stykke, så tv. Danstrupvej til nr. 5. Hjemtur nord om 

Esrum Sø: videre ad Danstrupvej, tv. Fiskedamsvej, Fredensborgvej, Esrum Søvej ind gennem Esrum og 

enten via Græsted til Helsinge på stier eller via Mårum Tinghuse og R33. 

  
 

Bærhaven i klima- og miljøperspektiv 

Idéen bag Bærhaven tog udgangspunkt i beplantning og landskab, som fandtes på de 10 ha jord, der hørte til 

den lille gård på Danstrupvej.  Gården havde været i samme slægts eje i 250 år. Jorden er frugtbar lerjord. 
 

Forhistorien og den ekstensive dyrkning 

Der var i forvejen mange forskellige bærplanter og frugttræer i gårdens store have, da de nuværende ejere 

overtog gården for knapt 20 år siden. Overflødigheden af bær og frugt førte til, at man begyndte at sælge af 

bærrene. Men da det ikke mere kunne svare sig, fødtes idéen til Bærhaven. Et fredeligt sted, hvor man kan 

gå rundt og smage på bær og frugt af mange slags, finde ro, invitere venner og familie til sammenkomst. 

Entré til Bærhaven giver adgang – ikke til traditionelt selvpluk, men til at gå rundt og smage så meget man 

orker. Man kan dog i sæsonen plukke til at tage med hjem – og betale herfor pr. kg. Kaffe og hjemmebagt 

kage af havens frugter kan købes. Et medlemskab er muligt og giver adgang året rundt. 

Landskabet er kuperet og skråner nedad mod nord og mod vest. Et lille vandløb gennemskærer arealet. Oppe 

øverst i landskabet er et vandhul omkranset af hvidpil. Hele dette areal havde været dyrket som landbrug. 
 

De nuværende ejere engagerede en landskabsarkitekt til at planlægge udnyttelsen af arealet.  Det var Stig 

Andersson fra landinspektørgruppen. Kravet var, at der skulle tages udgangspunkt i og hensyn til 

landskabet, og at de dyrkede områder skulle kunne passes af 1 person. Landskabsarkitektens forslag indebar 

blandt andet etablering af en række store ”rum” i landskabet. Gennem de seneste 15 år er rummene 

efterhånden etableret og fyldt med forskellige bærbuske og frugttræer. Rummene ligger spredt ud over de 10 

ha. De dannes af høje klippede hække i runde og organiske former, hvortil indgangen næsten er skjult. 

Hækkene følger landskabets koter. Hvert rum giver mulighed for et særligt mikroklima. Hver hæk er 

forskellig. Nogle udgøres af nåletræsplanter andre af løvtræsplanter. 
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Mellem disse rum er store åbne områder bevokset med græs og en mangfoldighed af vilde planter, der giver 

plads til mange forskellige insekter, liv under jorden og fugle og dyr. Arealerne slås en gang om året og 

harves derefter for at give luft til de mange andre vilde planter end græsarterne. Der er dog klippede stier til 

de forskellige ”rum”. Inden i et ”rum” finder man f.eks. flere forskellige sorter blåbær af den amerikanske 

type. Eller en blanding af brombær, solbær- stikkelsbær (espalierede!) og hindbær af forskellige sorter. Eller 

et rum med mange blommetræer – et med immerbær, som ligner skovjordbær.  

Haven ved huset rummer store gamle træer med blandt andet valnød og hasselbuske.  Også her er der et 

”rum” etableret med klippet hæk, hvori køkkenhaven befinder sig. Her er der ikke tale om monokultur, men 

om blandede rækker. Desuden flere rumafgrænsende hække. 

  
 

At færdes på de åbne arealer og inde i rummene, at gå op i den forholdsvis nyplantede egelund og se ud over 

det smukke landskab og over mod skovagtig bevoksning giver ro i sindet. Man kan sætte sig hvor som helst 

og bare være til. Den spredte smagning på bær og frugter giver nydelse. Der er meget godt ved Bærhaven. 
 

Følgende causeri bygger på hvad, der blev diskuteret på steder og hvad vi efterfølgende har filosoferet over: 
 

Økologisk? Nej. For der gødes med kunstgødning omkring bærplanter, og ved utøjsangreb sprøjtes der. Hindbærrene sprøjtes fast 

mod de små hvide orm. Dræbersnegle bekæmpes med gift i en ring omkring bærrummene. 

 

Men ukrudt omkring planterne hakkes manuelt. Og den ekstensive drift med de store åbne arealer er godt for miljøet, for biologisk 

mangfoldighed og for klimaet. Det er forståeligt, at man tyr til kunstgødning og sprøjtning, når det hele skal holdes alene af den 

ene ejer. Klipning af hækkene er i sig selv et meget stort arbejde, som dog varetages af den anden ejer. Bærhaven kan ikke give 

indtægt til både drift og leveomkostninger, så den anden ejer har arbejde uden for Bærhaven.  

 

Potentiale? Ja bestemt. Med mange flere hænder – og efter en gennemført analyse af elementerne jord, vand, sol, luft samt social 

organisation – er der et godt grundlag for et udarbejde et design med omstilling til drift efter permakulturprincipperne. Det vil sige 

til økologi og så lidt mere. Det kuperede terræn med vandhul øverst og vandløb længere nede, eventuelt kombineret med 

opsamling af regnvand, giver mulighed for etablering af ”svaler”, det vil sige vandtilførsel til flere dyrkningsområder ned ad 

skråningen, hvorved regnvandets vej til grundvandet forsinkes, men ikke går til spilde. 

 

Afgræsning af nogle af de åbne arealer og slåning af hø holder plantemangfoldigheden ved lige og giver samtidig mulighed for 

organisk gødning til bærbuskene og grøntsagshaven. Det samme gælder hønsehold. Dræbersnegle bekæmpes med moskusænder. 

Med indplantning af gode naboplanter der, hvor man i dag sprøjter, kan man forsøge at skabe forhold, der giver balance mellem 

insekter og planter. Måske man også skulle undersøge nabovirkningen af de anvendte hækplanter.  

Flere træer kan bidrage til binding af CO2 og til kvælstofbinding (f.eks. ved plantning af Robinia). Der er faktisk plads til en 

skovhave yderst på arealet, hvis ellers jordbundsforhold, sol og vind er til det. 

 

På Bærhavens hjemmeside kan man læse meget mere om denne – og man kan bl.a. se den fra oven i Google 

Maps (søg på Danstrupvej 5, Fredensborg). http://www.baerhaven.dk/baerhaven.htm 

 

http://www.baerhaven.dk/baerhaven.htm
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VAND VED ARRESØ  

Sæsonens sidste temacykeltur, arrangeret af Klima- og miljøstudiegruppen i Gribskov blev gennemført i 

sommerligt vejr den 2. november af 23 ihærdige cyklister. Turleder var Jens Erik Larsen, og som faglig 

turleder havde vi inviteret Hans Lassen, Gribskov Kommune. 

Første stop var på Pøleåstien (cykelrute 32) mellem Høbjerg og Solbjerg, hvor de bævere, der for nogle år 

siden blev udsat i Holløse Bredning, har været aktive til stor fornøjelse for de nærboende. Nu holder de til 

længere oppe ad åløbet på den anden side af Bendstrupvejen. 

  

Næste stop var Solbjerg Engsø. Søen blev skabt i 1993 med henblik på udfældning af næringsstoffer, som 

blev ført med Pøleåen fra udledninger af spildevand i Hillerød med det formål at friholde den stærkt 

forurenede Arresø for en del af den mængde stoffer, der forurenede den. Det er mængden af fosfor, man her 

vælger at begrænse. 

Med tiden er der imidlertid aflejret så meget fosfor i bl.a. Solbjerg Engsø, at meget af plantevæksten er væk 

og dermed også grundlaget for det rige fugleliv, der fulgte med etableringen af søen. 

Samtidig har Pøleåen fået det dårligere. Et levende vandmiljø i en å kræver en ikke for høj temperatur og 

god gennemstrømning. Temperaturen holdes nede ved skyggende træer og planter på bredden. Men da søen 

er lavvandet og ikke skygget, er temperaturen på det vand, der udledes i Pøleå, især om sommeren, alt for 

høj. Ved etableringen af søerne vidste man godt, at de på sigt ikke kunne blive ved med at fungere.  

Naturen er et kompliceret net af balancer mellem organismer og de faktorer, der er vigtige for den enkelte 

organisme. Èt enkelt udfald – og ubalance opstår som en kædereaktion. Derfor er menneskelig indgriben i 

naturen – uanset de gode hensigter – forbundet med uforudsete og utilsigtede følger. Trods det er Solbjerg 

Engsø vellykket, idet naturbevarelse og adgang til naturen går op i en højere enhed med udsigtspunkt med 

bord og bænke samt cykelrute 32 på den ene side af søen og ingen adgang på søens modsatte side.  
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Turen gik derefter mod Pibe Mølle, forbi teglværket og golfbanen og via Lyngen på en listig marksti ud til 

Præstevej og ned til Pøleåens udløb i Arresø ved Pølebro. Arresø har det bedre end den havde det for 30 år 

siden, men der er langt endnu, inden den er så ren, at vandplanter igen kan leve i den. De store mængder 

aflejringer af næringsstoffer, især kvælstof, fosfater, og formentlig også diverse tungmetaller, ville kun 

kunne fjernes, hvis søen blev tømt for vand og alt slammet fjernet.  Arresø er Danmarks største sø målt på 

areal (godt 40 km2). Derfor er det ikke nogen realistisk løsning. Algerne vil på et eller andet tidspunkt have 

spist næringsstofferne, men ikke inden for en overskuelig fremtid. Det forudsætter desuden, at udledning af 

spildevand og tilførsel fra de omgivende marker begrænses yderligere.  

   

Ad bakkerne gennem Annisse og til Huseby med den storslåede udsigt over søen gik turen videre med stop 

ved Huseby, hvor et af de gamle landingssteder befinder sig. Vi hørte om åbningen for færdsel med kano og 

kajak uden for fuglenes ynglesæson, og forventningen om nye regler for færdsel på søen, der åbner op for 

mere friluftsliv under hensyntagen til naturen. 

Sidste stop på turen var Baunehøj Vandværk – www.baunevand.dk. Vandværket får sit vand fra 6 boringer. 

Overordnet set strømmer grundvandet fra Gribskov, der ligger højt, og ud mod det omgivende land. Vi fik 

beskrevet vandbehandlingen. Vandet analyseres for en række stoffer, men kun en gang er der fundet 

pesticidrester i en enkelt boring. Det meste af det vand, der pumpes op, er over 100 år gammelt, og derfor er 

det dannet længe inden de store forureningskilder tog fart. Følgerne af forureningen fra tankstationer, 

virksomheder, sprøjtemidler osv. ses først 50-100 år efter nedsivningen er begyndt. 

Den længe ventede kortlægning af grundvandet og jordlagene i et større indsatsområde i Gribskov 

Kommune er omsider kommet for ca. 4 måneder siden. Kommunen skal nu i gang med at lave indsatsplaner 

til beskyttelse af grundvandet.  

  
 

Udpumpning af vand fra Baunehøj er halveret i forhold til omfanget for 30 år siden til trods for væksten i 

antal husstande, virksomheder m.v. i vandværkets opland. Så vandbesparende foranstaltninger har hjulpet, 
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ligesom ledningsspildet et blevet begrænset. Mængden af regnvand, der siver ned til grundvandet vurderes at 

være større end den mængde, der pumpes op. Dermed kan der efterhånden rettes op på tidligere tiders 

rovdrift på grundvandet. 
 

Spørgsmålet om anvendelse af regnvand til f.eks. toiletskyl og opvaskemaskiner blev rejst. Teknisk er det 

muligt. Men gennemførelse i videre omfang kræver, at det f.eks. kan blive et krav i forbindelse med 

byggetilladelser. 
 

De store mængder spildevand, der udledes til vandløb og derefter til havet, betyder, uanset hvor godt vandet 

renses, et bidrag til ubalance i vandets livscyklus. Kunne vi i videre omfang nøjes med at bruge regnvandet 

ved at forsinke dets vej ned i jorden, som når man f.eks. opsamler regnvand til havevanding, også i 

forbindelse med rensning af spildevand, som f.eks. i rodzoneanlæg, ville meget være nået. 

VANDETS VEJ 

Årets første tur kørtes i strålende sol og lun luft med 14 deltagere. Formålet var at lære noget om 

grundvandsindvinding, spildevandsbehandling og om hvad man som grundejerforening kan gøre for at 

adskille regnvand og kloakvand i de områder af kommunen, der er fælleskloakerede. 
 

På denne cykeltur så vi først og fremmest på vandindvinding og på ændring fra fælleskloakering til 

adskillelse af regnvand og kloakvand. På Helsinge Vandværk fik vi en fin gennemgang af boringer og 

vandets behandling ved driftsassistent Stig Rasmussen, der selv betegner sig som en vandværksnørd. Vi så 

en af de 6 boringer i tårnets omegn, hvorfra der pumpes vand op i tårnet. Vandet hentes fra 7 op til 162 

meter dybe boringer. De geologiske forhold (lag af ler / sand / sandblandet ler / kalk) er afgørende for 

boringens dybde. Tårnet fungerer både som reservelager (400 m3) og som tryk på vandets videre færd ind 

gennem iltningsanlægget, som vi også fik at se. Der er 139 trin op til tårnets top, men det belønnes med en 

flot udsigt over Helsinge omkranset af skovene, som var ved at grønnes og mod syd fin udsigt til Arresø. 

Tårnets højde er 28 meter. Rentvandstankene rummer 2000 m³. 

  
Vandværket har jævnlig undervisning af børn fra daginstitutioner og skoler om vand og forbrug af vand. Når 

filtrene renses, hvilket foregår i udendørs bassin, udfældes jernforbindelser og forskellige mineraler (men 

ikke kvælstof). Det udfældede stof aftages af en landmand til udspredning på markerne. Denne 

”genbrugsløsning” er lovreguleret både med hensyn til indhold og med hensyn til mængde, der må 

udbringes. Vi nåede også at se eksempler på ledningsbrud og hvilket vandspild, det kan medføre.  
 

Vandværket er privat, og alle ca. 3000 ejendomme, der får vand fra værket, er andelshavere. Da nogle 

ejendomme er udlejningsboliger, er brugerantallet 4.446 (2014).  

I 2014 er der indvundet 460.637 m3 vand. Det vand, der pumpes ud til forbrugerne, har højst været 2 dage 

undervejs fra grundvandet. Tænk så lige på, hvor gammelt det vand, man kan købe på flasker er! Og 

sammenlign prisen! Godt drikkevand fra hanen er langt bedre og meget billigere end flaskevand.  
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Fra vandtårnet cyklede vi mod rensningsanlægget i Helsinge og passerede nogle af overløbsbassinerne til 

regnvand. Til bassinet ved Lærkevej er der netop boret en tunnel fra VP-torvet. Vi stoppede ved 

rensningsanlægget, og fik udpeget det sted, hvor den store regnvandstunnel fra det tidligere regnvandsbassin 

bag Ahornvænget udmunder ved rensningsanlægget.  
 

Videre cykling langs Ammendrup å til Bakkelandet 

Turen fulgte Ammendrup Å til udkanten af Annisse Nord. Turen gik videre på stien til Annisse og derfra ad 

landevejen og de dejlige bakker med udsigt over Arresø til Bakkelandet.  

På kanten af Arresø og neden for Grundejerforeningen Bakkelandets bebyggelse fik vi ved Niels Andersen, 

formand for Bakkelandet et omfattende og engageret indblik i, hvad man har gjort for at adskille regnvand 

fra kloakvand.  

Bakkelandet og naboforeningen Duebjergåsen har gennemført et projekt, hvor regnvand fra vejene og fra en 

del af ejendommenes tage ikke mere blandes sammen med kloakvandet, men i stedet nedsives. Regnvandet 

udledes til en brønd ved Arresø. Her har man visioner om at lave et mindre rodzoneanlæg i det tidligere 

overløbsbassin for yderligere rensning af regnvandet, inden det ender i Arresø. For regnvand fra veje kan 

være forurenet med f.eks. olie fra bilerne.  

   
Ved at afgrave af vejrabatterne forsøger man nedsivning gennem den grønne vegetation. Der er dog nogle få 

vejbrønde, der skal tage det vand der ikke kan nedsives, når de kraftige regnskyl kommer, men er tilsluttet 

en speciel regnvandsledning, som er etableret i forbindelse med projektet. Denne rørledning er etableret 

gennem Bakkelandet og ned til brønden ved Arresø.  
 

Projektet med nedsivning på alle ejendommene har kostet omkring 1 mio. kroner – men udgiften er 

finansieret ved, at Gribvand har tilbagebetalt en del af tilslutningsafgiften fra fælleskloakeringen. 

Projektet har medført, at rensningsanlægget ved Helsinge belastes mindre end før, fordi der nu er afkoblet 70 

vejbrønde fra et vejareal på mere end 8000 kvadratmeter, og 35 huse har fået nedgravet faskiner med 

regnvandsnedsivning.   
 

Fordelene ved projektet er mindre energiforbrug til at pumpe regnvand til Helsinge Rensningsanlæg og 

reduceret forbrug af kemikalier på rensningsanlægget. Projektet har også den gode virkning, at man nu 

undgår overløb af kloakvand til Arresø, når der falder meget regn. De to grundejerforeninger omfatter ca. 80 

ejendomme, primært sommerhuse – hvoraf de allerfleste har personlig helårstilladelse. 
 

Annisse Lokalråd har på baggrund af erfaringerne i Bakkelandet udarbejdet en detaljeret manual for, 

hvordan man griber sådan et projekt an, samt afholdt et orienteringsmøde i Annisse Forsamlingshus om 

Klimatilpasning. Grundejerforeninger i Gl. Annisse og Annisse Nord, der har fælles kloakering, er meget 

interesserede i at komme i gang, derfor holdes der fortsat møder for at få nye projekter i gang med afkobling 

af regnvandet fra kloaksystemet. 
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Fakta og baggrundsstof 

Regnvandet skal i så høj grad som muligt ned i jorden og igen blive til grundvand. Øvrigt spildevand skal 

begrænses mest muligt, så forbruget af grundvand i størst muligt omfang begrænses til drikkevandsbrug.  

Derfor er det vigtigt at finde frem til mulighederne for at indrette toiletter uden skyl med drikkevand i 

kommende og nuværende byggerier. Det kan for eksempel være ved at bruge ”gråt spildevand” eller ved 

indretning af komposttoiletter. Hvis man har et lovligt regnvandsanlæg, som er installeret af et autoriseret 

vvs- og kloakfirma, kan man bruge regnvand til toiletskyl og vaskemaskine, når bare forbruget måles (af 

hensyn til vandafledningsafgiften). Det sparer på grundvandet, men vandet føres dog ikke tilbage til 

grundvandet, men ud i kloaksystemet. 
 

Det er vigtigt, at vand til bad og tøjvask kan genbruges som ”gråt spildevand”. 

Fremstillingsvirksomhedernes brug af drikkevand i produktionen eller til afkøling er det også vigtigt at 

begrænse og at bruge recirkulering, hvor det er muligt. Det er nogle af de emner, som Klimagruppen tog op 

på et offentligt møde den 31. oktober 2015, om hvad der kendetegner et økologisk byggeri og hvordan et 

bæredygtigt byggeri kan fremmes her i kommunen. Steen Møller fra Friland er oplægsholder. 
 

Interesserede i kloakeringsforholdene i Gribskov kommune (hvor er der separat kloakering, fælles 

kloakering og kun spildevandskloakering) se kommunens hjemmeside: 

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=740B5A1E82

74130DC12575E70035BC9C 

Gribvands grønne regnskab for 2014 giver mange nyttige informationer: 

http://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/Downloads/GribVand-Spildevand_Grønt-

regenskab_280115.pdf 
 

Selve spildevandsplanen ligger på :http://www.gribskov.dk/gribskov/KommunePlan. 

nsf/35e5df75d22084e0c1256e 3700524c65/998badbe8deb68cac1257b870031d1e0?OpenDocument 
 

  

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=740B5A1E8274130DC12575E70035BC9C
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=740B5A1E8274130DC12575E70035BC9C
http://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/Downloads/GribVand-Spildevand_Grønt-regenskab_280115.pdf
http://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/Downloads/GribVand-Spildevand_Grønt-regenskab_280115.pdf
http://www.gribskov.dk/gribskov/KommunePlan.%20nsf/35e5df75d22084e0c1256e%203700524c65/998badbe8deb68cac1257b870031d1e0?OpenDocument
http://www.gribskov.dk/gribskov/KommunePlan.%20nsf/35e5df75d22084e0c1256e%203700524c65/998badbe8deb68cac1257b870031d1e0?OpenDocument
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DET ØKOLOGISKE MEJERI ØLLINGEGÅRD   

Temaet for denne tur afviklet i april var forbrug af lokale økologiske fødevarer, og turen gik til det 

succesfulde økologiske mejeri Øllingegård ved Skævinge. Trods 13 forhåndstilmeldte til turen endte vi med 

at være 6 deltagere. Vejret var overskyet og lidt blæsende, men fint at cykle i. 
 

Turen gik fra Helsinge med tog og derefter fra Hillerød på cykel ad banestien forbi Tirsdagsskoven og lidt 

ind i Freerslev Hegn. Flot tur med nyudsprungne bøgetræer og diverse forårstegn. Vi stoppede kort ved 

Tirsdagsskoven, hvis navn er et levn fra tidligere tider, hvor bønderne omkring Hillerød kunne bruge de 

omkringliggende småskove til græsningsvange. Hver vang havde sin ugedag. Banestien, der går fra Hillerød 

station gennem byen og ud over markerne og ender i Freerslev Hegn ligger på et fhv. jernbanetracé fra 

Frederiksværkbanen, som blev flyttet til at gå via Gørløse og Skævinge. Landskabet fra Harløse mod Borup, 

hvor Øllingegård ligger er et smukt bølgende morænelandskab med vidt udsyn. 
 

På Øllingegård blev vi modtaget af marketingchef Peter Hansen, der fortalte om gårdens historie og indførte 

os i den økologiske mejeridrifts krinkelkroge. Gårdens historie går tilbage til 1599. I mange år hørte den 

under Kronen, dvs. staten, og havde status af proprietærgård. Nuværende hovedbygning, hvis billede bruges 

i mejeriets logo, går tilbage til 1915. Senere købte Morten Krohn gården og lagde den om til økologisk drift 

med 100 malkekøer. Malkekvægsbesætningen måtte senere opgives af fødevarehygiejniske grunde. Kostald 

og fluer osv. må ikke ligge tæt på mejeriproduktionen. Mejeriet blev oprettet i 1995. I 1996 købte 

Ainyahitafonden, gården og i 2008 overtog Solhvervsfonden, der også ejer Søvind mejeri i Jylland, gården. 

De 70 ha jord er forpagtet til økologisk landmand.  

  
Vi så produktionsarealet udefra og var indenfor i lagerrum og lager af emballage (en karton til yogurt/mælk 

koster f.eks. 51 øre at producere) samt Kalahari-salt til smørret og mørk chokolade til chokolademælk 

Vi fik også set administrationslokalerne i hovedbygningen. Gården har fra gammel tid et morsomt lille 

vandtårn, og vandet er af høj kvalitet. 

Der hentes råmælk fra ca. 10 økologiske producenter i en afstand af max 40 km. Tidligere havde man 

separat mælk fra jerseykøer, men nu kun blandet med mælk fra køer af andre racer, fordi der ikke er nok 

jerseymælk til en særskilt produktion. Tankvognen kører ud kl. 7 morgen og henter mælken og kommer 

tilbage ud på eftermiddagen. I dagtimerne arbejdes der med fremstilling af øvrige mælkeprodukter, og om 

aftenen forberedes tapningen af mælken, der startes lige efter midnat, så den kan emballeres med dato 

samme dag, som den kl.4 om morgen kan køres ud til kunderne. Der er få økologiske køer på Sjælland, så 

man kan ikke få så meget råmælk, som man ville kunne sælge. 
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Fidusen for et lille økologisk mejeri er at lave noget, som er suverænt godt. Man har fx vundet flere tests, 

bl.a. for smør i Søndagsavisens forbrugertest, men også et verdensmesterskab mm. Smørret produceres i en 

smørkerne af en model, som var gængs på mejerierne før i tiden. Den vendes hele tiden, så omdannelsen fra 

fløde til smør tager lang tid og giver smør af høj kvalitet. Derfor skal de tilsatte råvarer også være det bedste 

af det bedste. Der bruges således Kalahari salt, der skulle være verdens bedste brydesalt. Man overvejer dog 

om Læsø sydesalt kan erstatte saltet fra Kalahari-ørknen i det sydlige Afrika. Der hentes økologisk rørsukker 

fra Argentina, købt i Schweiz, til fremstillingen af kærnemælkskoldskål. (Man kan ikke få økologisk dansk 

roesukker mere). 

 

   
 

Mælkekartonerne må gerne fortælle produktets historie, og det ville være fint, hvis leverandørerne af 

råmælken hver især kunne skrive lidt om netop deres køer, der kunne trykkes på kartonerne.  

Man vil gerne sælge mere direkte, så ikke alt salg sker gennem mellemhandlere. Det er muligt for fx 

Hillerød Økofællesskab at få leveret varer direkte, og hvis man køber for over 600 kr. er levering gratis. 

Man kan levere mælk, fløde, koldskål, yoghurt, crème fraiche, ost, æg, chokolademælk (vi fik en hver med). 

 

Fyldte med information og inspiration cyklede vi via Skævinge og Meløse, hvorefter gruppen deltes i 

Hillerød som mål henholdsvis Helsinge via Nejede og Annisse. Turleder var Jens Erik Larsen. 

 

  
 

Øllingegaard Mejeri 

Borupvej 69, 3320 Skævinge, Telefon: 48 28 41 51 

Email: mejeri@oellingegaard.dk 

 

 

mailto:mejeri@oellingegaard.dk
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ØKOLOGISK SUPERMARKED I BREGNERØD 
Lørdag den 9. maj samledes 12 friske cyklister på Hillerød Station. Samtidig samlede skyerne sig over vores 

hoveder og var allerede begyndt at dryppe lidt. Men trods enkelte afbud var vi en pæn gruppe, klar til 

Klimagruppens 3. ekskursion i år. Målet var Stengården, en økologiske gårdbutik i Bregnerød.  

  
Efter indledende orientering af turleder Jens Erik Larsen i ly af halvtaget ved Seven Eleven på Hillerød 

Station, trak vi cyklerne over til perronen med Hundested toget og cyklede ad Banestien, og via Milnersvej 

nåede vi regional cykelrute 31. Her kan man cykle på snedige stier stort set uden at se biler hele vejen til 

Bregnerød Kro. Vi slap også for generende regn selvom det dryppede ind imellem, bl.a. da vi holdt pause i 

Børstingerød Mose og stod og diskuterede cykelkort, websites og Aps til cyklister.  Igennem Allerød har 

kommunen stadig ikke fået renoveret skiltningen, så der kan man nemt fare vild, hvilket dog ikke skete. 
 

Ved Bregnerød Kro, der ser lidt forladt ud, drejer man fra rute 31 og snart nås Stengården. Det var faktisk en 

ret travl lørdag eftermiddag med en del kunder i butikken. Ejerne Elisabeth og Jens Otto er ved at indrette en 

café på stedet, men den var ikke klar endnu. Da regnen nu tog til, flyttede vi nogle bænke og borde ind i 

laden og fik serveret kaffe, the, vand og økologiske småkager. 

  
 

Da der var travlhed i butikken, havde Christine ikke tid at vise os rundt, men efter kaffen købte vi ind i 

butikken, som er Sjællands største gårdbutik – faktisk et meget flot supermarked. Derefter gik vi på 

Hønsestien, som er en 800 m lang sti omkring høns, der går mellem frugttræerne og langs markerne, hvor vi 

skulle passe på ikke at træde på de asparges, der myldrede op. 
 

Gården er blevet drevet økologisk siden 1997. Stengården har en meget blandet produktion, som 

hovedsageligt afsættes fra egen gårdbutik. Produktionen består af æg, kartofler, grønsager, frugt og 

kalve/oksekød. I gårdbutikken sælges i øvrigt et bredt udvalg af økologiske dagligvarer.  

Der blev fyldt godt op i cykeltasker og –kurve og vi gjorde klar til at cykle retur. Denne gang skulle 

regntøjet på fra starten. Vi tog ud til Kongevejen og fulgte den komfortable cykelsti der, som visse steder har 

tag af nyudsprungne bøgeblade. I øvrigt kan man sagtens cykle, selvom det regner lidt. Skoven ser bare 

grønnere ud, og duftene forstærkes af den fugtige luft. Læs mere om det familiedrevne økologiske landbrug 

med super gårdbutik på www.stengaardenoko.dk  

http://www.stengaardenoko.dk/
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GENBRUGSSTATIONEN I HØJELT  

På Græsted station mødtes 5 cyklister en onsdag eftermiddag i pænt sommervejr, dog med noget blæst. Der 

kom et par afbud i sidste øjeblik, så det blev en lille gruppe. Først gik turen ind gennem Græsted, rundt om 

kirken og ud af Schiwevej. For enden af vejen, neden for stibroen rastede vi, og Jens Erik fortalte om 

Schiwe præsten, der havde sat en mindesten op for sig selv: Det siges, at han var oppe at skændes med en 

bonde her, fordi bondens får var gået ind på præstejorden. Han var 3. generation af Schiwe præster, men 

blev suspenderet fra embedet i 3 år for genstridig opførsel. Han forlod i 1817 Græsted, men efterlod dette 

minde. Mindestenen er imidlertid blevet flyttet i forbindelse med omfartsvejen og står nu inde i rampen for 

stibroen. Man kan kalde dette obligatorisk genbrug, idet stenen er fredet. Her er nu indrettet en lille 

rasteplads for cyklister m.m. Men der mangler en lille infotavle om mindestenen, med illustration af hvad 

der står på den – se nedenstående, der er elektronisk optegnet af lokalhistorisk arkiv. 

    
 

Dernæst cyklede vi over broen og forbi Græsted Hegn ad Tulstrupvej til Bøgebjergvej til Genbrugspladsen. 

Turlederen havde affald med i cykeltaskerne, som først blev afleveret i respektive containere: metal, hård 

plast og elektronik. Så blev vi modtaget af Henrik Andersen i det lille receptionslokale. Det viste sig, at det 

auditorium, der har været omtalt i pressen og i vores foromtale af turen, slet ikke var blevet lavet, da det 

viste sig at blive for dyrt. Vi fik nogle data for pladsen, som er kommunens største genbrugsplads med besøg 

af 250.000 privatbiler om året. Desværre er folk ikke særlig gode til at sortere, hverken hjemme eller her på 

pladsen, så der er brug for vakse medarbejdere, som springer ud og hjælper/korrigerer folk. I enkelte tilfælde 

har man måttet tilkalde politi, fordi folk lavede hærværk og tissede i containerne. 
 

Vi fik en spændende rundvisning, hvor vi først så ”husstandsvindmøllen” og solcellerne samt bygningen, 

hvor auditoriet skulle have været. Endvidere kommandocentralen, hvorfra indkommende husholdningsaffald 

og småt brændbart affald presses sammen og sendes til Vestforbrænding i blå containere med forskellige 

typer af indhold. Organisk materiale køres til Holbæk et par gange om ugen til biogasproduktion. 

I receptionen er der en tavle, der viser hvor meget affald, der går igennem Højelt. For kommunen som 

helhed var det i 2014 i runde tal 46.000 ton affald, af disse var de ca. 14.500 ton dagrenovation - 3000 ton 

bioaffald fra den grønne spand, og 11.500 ton var fra den røde spand. På Vestforbrænding omdannes affald 

til energi og varme. De små genbrugsstationer rundt om I kommunen indsamlede samlet 1456 ton glas og 

papir, der alt sammen gik til genanvendelse. Ca 58% af det affald, der afleveres på genbrugsstationerne I 

henholdsvis Højelt og Skærød, genanvendes. 

Der gives mange rundvisninger i løbet af året blandt andet til skoleklasser. Vestforbrænding har meget 

udmærket undervisningsmateriale til skoleklasser på forskellige alderstrin og til børn i almindelighed – 

f.eks. Anders And bladet. Vestforbrænding ejes af en række kommuner, blandt andre Gribskov. Og det 
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afhænger af kommunerne, hvor meget af det udviklingsarbejde, der foregår, som bliver omsat til brug i 

kommunerne. 

 

Vi drøftede spørgsmålet om, hvordan man bedst får borgerne til at ændre adfærd, når det gælder sortering af 

affald. Kan hyppige kampagner med instruktivt billedmateriale gøre det? Kan en mere differentieret 

sortering i hjemmene gøre det – f.eks. ved spande med fire kamre? Hvordan gøre det klart, at sortering ikke 

bare er tidsspilde, men at det faktisk gavner samfundet, økonomien for ikke at tale om klima og miljø? Og 

hvis man ikke kan, er der så andre måder at klare sorteringsproblemet på?  

 

Henrik fortalte om et forsøg, der foregår i øjeblikket. Det går ud på, at den enkelte husstand kun har én 

affaldsspand. Til gengæld har den poser i forskellige farver til f.eks. organisk affald, metal, glas, elektronik 

osv. Et optisk sorteringsanlæg sørger for at sortere poserne. 

 

Vi spurgte: Men hvad hvis borgerne ikke kan huske, hvilken pose der skal bruges til hvad? Jo så kunne det 

jo stå på posen. Men hvad hvis borgerne er sjuskede eller ligeglade med om de bruger den ene eller den 

anden pose? Forsøget må vise, om det er en mulighed. 

Vi havde fulgt med i udvalgsbehandlingen i 2014. Teknisk udvalg / Økonomiudvalget i Gribskov kommune 

arbejdede sidste år med forskellige forslag til en forbedret affaldssortering på et grundig oplæg fra 

forvaltningen. Forslagene blev ”skudt til hjørne” med det optiske sorteringsforsøg.  

 

Det allerbedste ville være, hvis hver husstand producerede meget mindre affald. Og det er måske det, en 

kampagne også skal rettes mod. 

På kommunens hjemmeside kan man se en oversigt over affaldsmængderne i 2014 for de to affaldscentre: 

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257258002FD751&iD=D8382C90454

47B08C1257E6700393631. 

 

   
 

Endelig så vi bytteteltet, som ikke er et byttetelt, idet det er forbeholdt kommunens foreninger at bruge 

effekterne til loppemarked og derved få en indtægt til foreningsarbejdet. Herved undgår man et rend af folk, 

som henter ting og evt. slås om det. Endvidere kan folk, når de kører ind på genbrugspladsen, stoppe her og 

spørge dem, der passer teltet, om noget af det, de vil smide ud, kan bruges, det vil sige genbruges…. 
 

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257258002FD751&iD=D8382C9045447B08C1257E6700393631
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257258002FD751&iD=D8382C9045447B08C1257E6700393631
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Vi havde inden cykelturen kontakt med det lokale reparationsfirma i Blistrup, Fixit, men ejeren Kasper 

Kvale havde ikke tid til at komme forbi eller til, at vi kom forbi. Han reparerer især telefoner.  

 

  
 

Videre gik turen ud til den nye cykelsti, der går fra Blistrup mod Smidstrup og dernæst gennem Blistrup og 

forbi den flotte gravhøj, Ludshøj. Så fulgte vi den glemte sti Bannebjergstien, der jungleagtigt fører ud over 

Valby Overdrev. Jens Erik fortalte om bevaring og skiltning af offentlige stier. Fra Valby Overdrev cyklede 

vi forbi Fuglebjerggård og langs Valby Hegn til Helsinge. Turen var på ca. 17 km. 
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FRA STENALDERBONDE TIL ØKOLOGISK JORDBRUGER 
På en af årets varmeste dage cyklede 9 entusiastiske mennesker fra Helsinge station. Turens mål var besøg 

på lokale økologiske brug. 

Turen gik ad stierne ud til Valby Hegn. Valby Hegn ligger, hvor der i jægerstenalderen var skov, men i 

yngre stenalder var ryddet en god bid til bebyggelse og landbrug. Bondestenalderfolket har efterladt en 

række langdysser, der efter sigende har ligget i det åbne land. Skoven var altså allerede borte omkring år 

3.400 f.v.t. 

Også jernalderbønderne har efterladt spor i Valby Hegn i form af højryggede agre, dannet af den tunge 

hjulplov med okseforspand. Vi havde nu vanskeligt ved at se dem i skovbunden, men græsset stod også højt 

mange steder. 

Jorden, hvor Valby Hegn nu ligger, var i middelalderen delt mellem 5 landsbyer, der hver havde sine agre, 

og jordbruget fortsatte igennem yderligere nogle århundreder til slutningen af 1700-tallet.  

 

Bonden har nok levet i pagt med naturen, men uden den dybere indsigt i kredsløb og symbiose mellem 

vækster og dyr, mikroorganismer, insekter og fugle i forskellige biotoper, som videnskab og 

erfaringsopsamling nu har givet os.  

Der skal blot mere end viden til for at undgå udbytning og rovdrift på naturens ressourcer. 

 

Det tog de foregående generationer godt 4000 år at skabe den store ubalance. 

Det, der trods alt er genoprettet sidenhen, kan vi imidlertid nedbryde igen i løbet af meget færre år. Og der er 

stadig genopretning at gøre. 

 

Skovhugsten var lige ved at skabe en økologisk katastrofe. På Nordkysten var ørkendannelsen godt i gang. 

Heldigvis havde kongemagten brug for tømmer, og noget måtte gøres. Johann von Langen blev hidkaldt og 

gik i gang med at genoprette og få orden på skovvæsnet. 

Man kan se på det nuværende Valby Hegns ydergrænser, at de er tegnet efter en lineal. Og skovdiget 

markerer grænsen. Nye træarter blev indført. Vi passerede blandt andet en række høje tujaer på vejen 

gennem Valby Hegns svalende skygge, som dog først er sat for ca. 60 år siden. 
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Ude af skoven nåede vi Fuglebjerggård, hvor Camilla Plum har drevet økologisk land- og havebrug gennem 

snart 20 år. På en travl og hed dag med mange besøgende og gæster gav Camilla os en sprudlende 

rundvisning med megen information. 

Først så vi en ny lille forsøgsmark, som er et led i en afgangsopgave fra Arkitektskolen. På jordstykket har 

der tidligere gået grise, der har rodet godt op i mulden og spist meget af det et-årige udkrudt. Marken er 

derefter harvet og pløjet i foråret. På marken er der blandt andet sået med gammeldags håndspredning en 

masse forskellige blomster og krydderurter. Men der er også lagt jordskokker og sået gule store beder og 

andre grøntsager. Idéen er, at marken vil kunne hvile i sig selv fra år til år. Hvis det lykkes, bliver der slået 

nogle gangstier i marken, så gæsterne / kunderne kan gå tur og selv plukke blomster og krydderurter. 

Derudover vil marken have forskelligt men kønt udseende og duft fra år til år. 

 

Camilla talte om den meget skrappe kontrol og regulering af det økologiske landbrug, der finder sted. Det 

ville være godt, hvis det konventionelle landbrug var underlagt lige så skrappe krav, sagde hun. 

Vi var igennem planteskolen, drivhuse, bedene med spiselige stauder, og de mange forskellige haveafsnit. 

Det gennemgående er at finde og fastholde gamle, robuste og frosttålende plante- og frugtsorter og samtidig 

eksperimentere med et utal af forskellige spiselige planter fra andre verdensdele og gerne i mange varianter 

– og gøre det bæredygtigt og økologisk. Alt også med henblik på at inspirere til velsmagende og indbydende 

mad. Snorlige rækker og udækket jord er der ikke meget af i Camillas haver – men en frodighed og fantasi 

ud over alle grænser. Der kommer meget godt og sjovt ud af en vis uorden. Planter trives generelt bedst i 

hinandens selskab, siger Camilla til spørgsmålet, om planterne sættes efter nabovirkning. 

Det var meget interessant at se, hvor mange slags stauder, der kan spises. F.eks. studenternelliker og hosta. 

Fuglebjerggård kan inspirere parcelhus-havefolket til dyrkning af spiselige planter. Den kan hjælpe den 

travle / dovne med at levere planter, der er lige til at sætte i jorden eller i krukker. Stedet kan også lære den 

interesserede, hvordan man bruger planterne i madlavningen. Ja der er nærmest ingen ende på, hvad man 

kan få. 

 

Det er Camillas – og mange andre økologers – erfaring, at dyrkning uden sprøjtegifte og kunstgødning 

medfører en stærkt øget biodiversitet i form af mange forskellige insekter, fugle og dyr, som næsten er 

forsvundet på de arealer, der dyrkes konventionelt. 

Der er stor forskel på om man avler planter, eller om man som økologer, biodynamikere og permakulturfolk 

dyrker jorden, opbygger mulden og nærer det liv, der skal være i mulden for at planter kan trives. 

 

Vi kunne have tilbragt meget mere tid med at se på planter, høre mere om landbruget, fårene på marken og 

de andre dyr, der er et led i det økologiske kredsløb på stedet. Fuglebjerggård er medlem af Smag på 

Nordsjælland. 
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Vi skulle videre til Tolykkegård. Ned ad Hemmingstrupvejens dejlige bakker og gennem sving til 

Græstedvej og en lille bid vej i retning mod Helsinge gik det i strygende fart og bagende sol. Vi blev 

modtaget af Marianne Johnsen og Henrik Koch. De har også mange år på bagen som økologer men er stadig 

i en eksperimenterende fase med hensyn til, hvad der skal produceres. De har begge deltidsarbejde uden for 

gården, idet Henrik dog i øjeblikket har sagt sit arbejde op for at hellige sig det seneste skud på 

produktionsstammen: ølbrygning. 

 

Vi var i æbleplantagen, som er anlagt for 4 år siden med hollandske æblesorter. Hollandske fordi de skulle 

være mere resistente over for diverse svampe- og insektangreb. Resistensen ser nu ikke ud til at holde, så på 

sigt bliver der måske en vis udskiftning til gamle danske sorter. Jorden mellem trærækkerne holdes af 4 

charmerende hængebugsvin, der både gøder jorden og spiser insekter – og mask fra øl- og 

hyldeblomstdrikproduktion. Selvfølgelig får de også grut. 

 

Æblerne går hovedsagelig til mosteri. Vi talte lidt om det ærgerlige i, at så mange nedfaldsæbler i 

parcelhushaverne går til spilde, hvor de ved fælles indsamling i grundejerforeningerne kunne blive til most. 

Der findes dog æblemostlaug og mulighed for at leje en saftpresser. 

Gården har et større fårehold. De går på kløvergræsmarker. Og kløvergræsset er samtidig en dejlig biplante, 

så de næsten nyslåede biejere også kan producere smukt gylden, flydende honning til salg i gårdbutikken. 

Kløver er kvælstofbindende og bidrager således til gødning af jorden. 

 

Vi så på kornmarken. Her er ikke tale om monokultur på store arealer, men strimler med Ølandshvede, 

havre, Imperial vårbyg samt en mere moderne vårbygsort ved navn Evergreen. Alle afgrøderne bruges i 

ølproduktionen. De langstråede kornsorter er meget bedre til at holde det etårige ukrudt stangen, end de 

kortstråede sorter, der er udviklet for at undgå, at kornet lægger sig ned i kraftig regn og vind, nu hvor man – 

heldigvis - ikke længere må bruge stråforkorter. 

I marken så vi også nogle store stativer til humleplanterne. Desværre var humlen stadig kort, fordi den flere 

gange var revet over af de kraftige blæsevejr vi havde i maj måned. 

 

Desuden dyrkes nogle rækker kartofler og løg, der også sælges i gårdbutikken. Også Henrik og Marianne 

har bemærket en øget biodiversitet igennem årene efter at de overgik til økologisk drift. Sidst så vi også 

bryggeriets tappehal og fik smagt på et par af Det våde Fårs bryg, blandt andre Broder Tuck. De smager 

godt. 



23 

 

 

 
 

Henrik og Marianne er også med i Smag på Nordsjælland og Helsinge Torvedage. Ikke fordi det medfører 

noget større salg, men fordi de synes det er vigtigt at man kan købe lokalt producerede fødevarer. De kan 

sagtens sælge meget mere på f.eks. markedet i Den hvide Kødby i København, men det giver bedre mening 

at arbejde for en øget lokal omsætning. 

 

Vi talte om vilkårene for de små brug.  Både her og hos Camilla Plum var turdeltagerne meget engagerede i 

at stille spørgsmål og kommentere. 

 

En måde at fremme den økologiske produktion i kommunen ville være, at kommunen selv i sin 

indkøbspolitik satsede på en høj grad af økologi – og så vidt der er varer at få - først og fremmest at købe det 

lokalt producerede. Lejre kommune er et eksempel på at en kommune kan understøtte en bæredygtig 

udvikling på mange fronter. 

 

De lokale fødevarefællesskaber vil jo også helst købe økologisk og lokalt. Men der er brug for en fælles 

forståelse af, hvordan man bedst kan imødekomme afvejningen mellem behov for sikkerhed for afsætning af 

den mængde man nu eller siden kan komme til at producere af forskellige fødevarer, på den ene side, og 

købernes (være sig fødevarefællesskabers eller butikkers) sikkerhed for, hvad og hvor meget man kan regne 

med at få leveret, på den anden side. 

 

Økologisk storproduktion risikerer let at skride over i en industrialisering, der også medfører behov for 

stadigt større og mere maskineri. Og derved sker der flere uheldige ting: behov for mere kapital / lån/ og 

deraf følgende renteudgifter; jordbearbejdning med tunge maskiner ødelægger mikroorganismerne, fordi 

jorden presses sammen; co2 udledningen fra drivmidlerne forøges og dermed får man ikke et bidrag til at 

sænke co2-udledningen.  

 

Derfor er de små og mellemstore brug vigtige at bevare. I den form vil det også være langt nemmere at 

fastholde flerkulturprincippet frem for monokulturprincippet. 

 

Man kan se mere om besøgstider på Fuglebjerggårds og Tolykkegårds hjemmesider: 

www.fuglebjerggaard.dk og www.tolykkegaard.dk 

http://www.fuglebjerggaard.dk/
http://www.tolykkegaard.dk/
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RABARBERGÅRDEN I HOLLØSE  

I alt deltog 18 i besøget. Heraf var vi 15 cyklister på turen fra Helsinge. Vejret var solrigt og varmt og med 

en let østenvind i ryggen cyklede vi ad den ene af de to lokale, skiltede cykelruter i kommunen (nr. 701) ud 

til Ramløse. Vi passerede den store bronzealderhøj, Hyrdehøj, ved Ellemosestiens start, hvor sagnet siger, at 

en spøgelseshestevogn begyndte at husere i Ramløse og omegn, da man engang forsøgte at grave i højen. 

 

Fra Ramløse drog vi ad Hovgårdsstien og nød den imponerende udsigt over Arresø, mens vi fløj ned ad 

bakken. Ved Bækkebro drejede vi ind i Tisvilde Hegn og cyklede ad Nørrevej, hvor vi talte lidt om 

sandflugten – ørkendannelsen i 1700-tallet – og om de tilsandede landsbyer, og hvordan tilplantning med 

marehalm og hjelme og opsætning af risgærder kombineret med plantning af skovfyr og eg fik stoppet 

tilsandingen. Ørkendannelsen var et resultat af menneskeskabt ubalance mellem tilgængelige ressourcer 

(træ) og forbrug. 
 

  
 

Turen gik videre ad Toftebrovej og Kirkevej til Horsekæret. Derfra trak vi op ad den stejle, sandede sti ind i 

sommerhusområderne til Blæsbjergvej. Herfra gik det ned ad Tisvilde Lundevej til Bækkebrovejen, over 

denne og ad Tibirke Bro, op ad den seje bakke. Gennem den idylliske bebyggelse i Holløse ankom vi til 

Rabarbergården, hvor vi blev modtaget af Louise Køster. Rabarbergården ligger ret højt med smuk udsigt 

mod Vejbys udkanter og mod Tisvilde. 

 

Projekt Haver til Maver. 

Først hilste vi på Esther og Bodil. De er grise af gammel dansk landrace.  Esther er en blanding af den 

brogede og den røde. Hun havde travlt med at tage mudderbad – det er hendes form for solcreme. Bodil er 

ren sortbroget – hun opholdt sig i den lille grisehytte – og er måske drægtig med en ditto orne på 

Thorshøjgård i Villingerød. Det er robuste grise, der klarer sig godt på friland. De får ikke så store kuld. 

Grisen er næsten lige så intelligent som hunden. Og når den får lov at leve i det miljø der passer til dens 

natur, er den meget renlig og ordentlig og lugter ikke grimt. Den får den nødvendige motion og stimulering 

og gøre ikke skade på sig selv og sine medgrise, sådan som det ses i det konventionelle svinebrug. Jo bedre 

og mere varieret foder den får, jo bedre smager dens kød. Grisen er også nyttig på anden måde – den er 

rigtig god til at gennemrode jorden for ukrudtsfrø og biller og larver. En næsten gratis og effektiv hjælp, når 

man ønsker et jordstykke forberedt for plantning eller såning. 
 

Rundt om grisefolden er der sat et rishegn. Til at støtte risene er der sat pæle af Robinie – en træsort, der 

ikke behøver imprægnering (og som i levende live er en fantastisk kvælstofbinder). Rishegn har også flere 

funktioner. De holder grisene inde og giver levesteder for insekter og småfugle. For at mennesker ikke skal 

udgøre en smitterisiko for grisene, er der desuden 5 meter længere ude sat et trådhegn, der kan holde 

mennesker ude. 
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Grisene bliver brugt i undervisningen af børnene i projekt Haver til maver. Børnene hjælper med at holde 

gærderne fyldt med ris (grene) – og Rabarbergårdens naboer og bekendte slipper let af med deres grenaffald 

fra haverne, når de afleverer det til opretholdelse af gærdet. 
 

  
 

Haver til Maver er et projekt i samarbejde med Gribskov kommune. De fleste af kommunens skoler er 

tilmeldt projektet. – Og Nordstjerneskolens Ramløseafdeling er nu ved at få sin egen havejord i Ramløse på 

hjørnet af Søvejen og Kirsebærvej. Projektet er primært for børn i 3. og 4. klasse, men der er også større 

børn fra specialklasserne, der deltager. Børnene er i deres have 4 gange før sommerferien og 4 gange efter 

sommerferien. Der er ca. 700 børn der deltager i projektet. Hver klasse har sin jordlod, der er inddelt i 6 

afdelinger. En ansat gartner og gartnerelev, naturvejleder, kok og kokkeelev samt landmand står for 

undervisningen. Børnene er på skift i haverne på ugens fire første dage. Børnene lærer om jordens 

beskaffenhed, om økologi, om pasning af grøntsager og spiselige blomster, og hvordan man laver mad af 

det, man høster. Skolehaverne bar præg af, at børnene ikke havde brugt sommerferien til at luge og vande. 

Derudover bar de præg af, at jordstykket, der havde været græsareal, først i år var taget i brug til haver. I de 

foregående år har haverne ligget længere oppe på bakken, men nogle naboer følte sig generet af lyden af 

børnene, så man valgte at flytte haverne længere væk. Om nogle år er jorden forbedret gennem dyrkningen. 

Når efterårssæsonen er slut, bliver haverne hegnet ind og grisene sluppet løs. 
 

Også kommunens børnehaverne har små jordlodder, hvor børn og pædagoger dyrker blomster og grøntsager. 

Børnehaver kommer igennem hele sæsonen, så deres haver savnede ikke lugning. 
 

Til undervisningen i madlavning er der opstillet flere åbne ildsteder, der er fabrikeret lokalt på Godhavns 

smedeværksted. Og borde og bænke er lavet på Godhavns snedkerværksted. Elever fra Skovskolen i Nødebo 

har lavet et område med stubbe og stammer til at balancere på. Bevægelse i undervisningen er nemlig også 

et vigtigt element. Ligeså er det vigtigt at projektet kommer nærmiljøet og lokale virksomheder til gode. 

Det tilskud som Gribskov kommune giver til projektet, dækker lønnen til de faste medarbejdere, udgifter til 

frø og redskaber – og skal også dække øvrige anskaffelser. Såvel Godhavn som Produktionsskolen og 

Skovskolen har fået betaling for deres bidrag. Økologiske frø er dyrere end konventionelle frø. Derfor 

gemmer man frø fra høsten til næste års såning, så indkøbsudgifterne til frø kan begrænses.  

På skoleområdet er der opsat et træskur – indkøbt hos Trælasten i Helsinge. Skuret indeholder et toiletrum – 

med muld-lokum. Håndvasken klares ved afspritning. Derudover indeholder skuret et rum med reoler til 

skoletaskerne – og udstyr til pasning af bistaderne. 
 

Børnene skal selv vande deres haver. Desuden skal de høstede grønsager skylles rene. Foreløbig kommer 

vandet fra vandværket. Rabarbergården har ikke egen vandboring. Om nogle år – efter om- og nybygning af 

udlængerne, er det planen, at der skal etableres en større regnvandsopsamling. Opsamling af regnvand til 

brug for vanding er blot en forsinkelse af vandets vej til grundvandslaget. 
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For at give grøntsagsskyllevandet en ekstra funktion er man i færd med at etablere et regnvandsbed – en 

rende med en bund af små sten, hvor såvel skyllevand som regnvand kan samles og løbe, og hvor der kan 

plantes forskellige spiselige planter, der både tåler et fugtigt miljø og som også kan klare lidt tørke. F.eks. 

Brøndkarse. 
 

Hvert element skal understøtte flere funktioner – mindst 3. Og hver vigtig funktion skal understøttes af flere 

elementer – mindst 3. Det er en af grundreglerne i Permakulturdesignet, som også Rabarbergården arbejder 

med at realisere.  
 

Kompostering er en sag for sig, som børnene også skal lære. Gennem det lærer de den fulde cyklus – fra 

mad til afføring, til gødning, til nye planter, til planterester og kompostgødning / mad og så videre.  Der er 

store komposteringskasser, hvor planteaffaldet havner. 

 

  
 

Egen produktion 

Rabarbergården er et eksempel på, hvordan et lille økologisk brug med få ha jord (4) kan eksistere, når man 

har flere aktiviteter på stedet. 

Louise tager sig primært af landbruget, mens hendes mand, Thomas Elletoft Køster, der er uddannet kok, 

tager sig af driften af familiens lille restaurant i Tisvilde. En del af jorden bruges derfor til dyrkning af 

grøntsager og andre spiselige planter til brug i restauranten. 

 

Gården er selvforsynende. 

Ud over grøntsagerne er der fårehold, to ponyer og en hvid araberhest ud over grisene, og der er fritgående 

landgæs af gammel race og ditto høns. Den jord, der ikke bruges til havebrug, anvendes til græsning og 

høslæt. Eget hø til vinterfoder til dyrene. Det er dyrt at købe økologisk hø, så der skal helst være nok af eget 

hø til egne dyr. Høet er i plastwrap. Og man kan sige, at plast, der jo er et oliebaseret produkt med dertil 

hørende CO2 udslip, ikke hører hjemme i en bæredygtig sammenhæng. Men i wrap’en fermenterer høet en 

lille smule, hvad der giver det større næringsværdi end traditionelt tørret hø. Og p.t. er der ikke opbevarings-

plads nok til traditionelt tørret hø. Så noget godt er der alligevel ved plastindpakningen. 

Fårene har en ekstra funktion ved at de hjælper med afgræsning af nogle jordlodder nede i dalen ind mod 

Tisvilde, hvor der ellers vil gro en masse bjørneklo.  

 

På Rabarbergården vokser der en enkelt Bjørneklo ved grisefolden – dens funktion er at være et element i 

undervisningen om, at nogle planter er hjemmehørende og indgår i et samliv med hinanden – og andre er 

invasive og fortrænger den hjemlige flora. Inden planten sætter frø, fjernes skærmen og brændes, så planten 

ikke spredes. Børnene skal også lære om insekterne og deres samliv med planterne – og om hvordan man 

f.eks. undgår at kålormene spiser al kålen, uden at man behøver at bruge gift. 
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Øvrige projekter 

Rabarbergården deltager i bl.a. Spisekammer Gribskov, hvor lokale fødevareproducenter sammen 

promoverer deres produkter og inspirerer hinanden. Dette samarbejde er udgangspunktet for endnu et 

projekt med base på Rabarbergården, som er i sin vorden, men som vil resultere i et center til formålet, hvor 

der er faciliteter til at man kan hjælpe hinanden med at produktudvikle. I den forbindelse er det tanken, at 

Thomas og Louise opretter et lille lokalt spisehus på gården, hvor fødevarerne – som det hidtil har været 

tilfældet med restauranten – kommer fra egen jord. Det er også tanken at åbne en gårdbutik. 
 

Der er skaffet fondsmidler til halvdelen af byggeriet, blandt andet ved en bevilling fra LAG-midlerne  og 

parret har selv finansieret den anden halvdel. Nogle af gårdens gamle bygninger, der er i meget dårlig stand, 

bliver revet ned for at give plads til centerbygningen. Et rent bæredygtigt byggeri bliver der dog ikke tale 

om. Men der bruges solpaneler og laves regnvandsopsamling til havevanding. Til gengæld kunne Louise så 

føre os forbi genboen, Signe Wennebergs helt igennem bæredygtige sommerhus, som stadig dufter af træ. 
 

Endelig er Rabarbergården nu også blevet certificeret som socialøkonomisk virksomhed. Dermed er der 

arbejdspladser til mennesker, der af forskellige grunde ikke kan rummes på det almindelige arbejdsmarked. 

Faktisk har man allerede fungeret som praktiksted for mennesker i arbejdsprøvning eller jobtræning. – Se 

bilag om hvad en socialøkonomisk virksomhed er. 

   

Rundvisningen sluttede med et traktement med kaffe/te, 2 slags hjemmebagte boller med ost, marmelade og 

honning – og en lille gave til hver deltager i form af en pose med økologiske blomsterfrø. Gæssene var 

meget interesserede i, hvad der foregik – og der faldt da også lidt bollestumper af til dem. Under kaffen 

stillede deltagerne spørgsmål og kom med kommentarer og forslag i forhold til den interessante rundvisning. 
 

Der udspandt sig en debat om især det lokale aspekt – at det f.eks. ville være godt, hvis der kunne blive 

grundlag for flere gårdbutikker fra bæredygtige brug over hele kommunen, så ingen skulle være nødt til at 

køre i bil så langt for at få økologiske varer direkte fra producenten.  
 

Men noget der også interesserede, var at to vellønnede mennesker som Thomas og Louise kunne forlade 

deres sikre tilværelse i København til fordel for et sted som det, de har gjort Rabarbergården til. Svaret var, 

at det simpelthen giver et mere meningsfuldt liv – og så er det samtidig muligt at vise, at småbrugene kan 

bære, også økonomisk. Udviklingen i det konventionelle landbrug med stordrift og tyngende renter og en 

ond cirkel på vej mod tvangsauktionen eller mod overtagelse af kapitalfonde - og måske mod afviklingen af 

en stor del af landbruget - skal vendes. De vil gerne arbejde sammen med andre her i kommunen for at 

undersøge, hvad der skal til for at jorden i Gribskov kan gøre kommunens borgere selvforsynende med de 

basale fødevarer grøntsager, mælkeprodukter og kød. Det er i øvrigt en tanke, som vi i Klimagruppen har 

luftet i forbindelse med en udstilling på vores temadag i oktober 2013 om forbrug, genbrug og reparation. 
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GRIBSKOVS NYE VÅDOMRÅDER OG GAMLE VANGE 

Dagen bød på strålende sensommersol. Turen havde vakt manges interesse og i alt deltog 22 personer. 

Hovedparten cyklede med fra Helsinge Station ad rute 32 til Solbjerg Engsø og derfra ad Solbjergvej til 

Kildevejen og videre ad Ny Mårumvej til Eriksvej, mens de sidste sluttede sig til ved Duemosehus, hvor vi 

skulle møde naturvejleder Anne Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland. Anne førte os ad Eriksvej og 

ud ad Tuevej, hvor vi gjorde holdt ved en af de nye søer. 

Her fortalte hun om, hvordan Naturstyrelsen er i gang med at retablere en del af de tidligere vådområder, 

som Gribskov har været så rig på. Tidligere tiders ønsker om at have så stor en kommerciel skovdrift som 

muligt medførte, at der blev gravet over 500 km grøfter i skoven i slutningen af 1800-tallet og starten af 

1900-tallet. Derved afvandede man mange af de våde moseområder. Afvandingen lykkedes ikke lige godt 

alle steder, og en del af de graner, der blev plantet, trivedes dårligt. 

Selve afvandingen er et indgreb i skovens naturlige vandkredsløb. Dræningen medfører, at jorden ”sætter” 

sig. Det betyder, at de delvis nedbrudte rester af planter og dyr bliver iltede og nedbrydes videre. Derved 

afgives der meget mere CO2 til atmosfæren fra jorden end der afgives gennem nedbrydning af træer og 

planter. Drænet jord mister halvdelen af det kulstof, der oprindelig var bundet i den efter 50 - 100 års 

dyrkning. Så gendannelse af vådområderne er et bidrag til at mindske udslippet til atmosfæren. Det 

mindsker skovens bidrag til opvarmningen. 

  

Den nye sø var dannet i løbet af 2 år efter, at grøfter var blevet lukket. Hvad der så i øvrigt sker med 

plantevækst i og omkring søen gennem de kommende år, kan man ikke vide med sikkerhed, men den kan 

udvikle sig til mose. Og mose og tørvedannelse har en rigtig god evne til at ophobe CO2. Det er endnu en 

gunstig følge at grøftelukningerne. I øvrigt betyder det også noget, hvor tør eller hvor fugtig en periode der 

er tale om.   

På modsat side af vejen var der et mindre, fugtigt område med mange forskellige planter. Og bag ved igen et 

område med urørt skov. Her fortalte Anne mere om baggrunden for den gradvise omlægning af statens 

skovdrift i Danmark.  

Det begyndte i Rio i 1992 – ja egentlig med Brundtland-rapporten i 1987. FN’s verdenstopmøde om 

udvikling og miljø satte gang i meget forskelligt: Agenda 21, som hos os blandt meget andet førte til 

oprettelse af agendacentre i en del kommuner. Konventionen om biologisk mangfoldighed og 
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Skovkonventionen blev grundlag for en langsigtet omstilling af statsskovene og statens naturarealer i øvrigt. 

Senere er tilkommet Natura 2000, hvis grundlag er EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, og habitatdirektivet.  

I Gribskov er der flere fugle, insekter, padder, fisk og planter, hvis levesteder er særligt truede. Derfor skal 

man følge arternes frem- eller tilbagegang og finde ud af, hvad der skal gøres for at sikre rette leveforhold.  

Alle indgreb i naturen – også det at genskabe vådområder – kan have gunstige virkninger for nogle arter og 

ugunstige virkninger for andre. Skovhandleplanen for Gribskov nævner bl.a. sortspætten, hvepsevågen, 

plettet rørvagtel og rødrygget tornskade samt stor kærguldsmed, stor vandsalamander, sump- og skæv 

vindelsnegl og en mikroskopisk lille mosgrøn buxbaumia, hvor man kun kan se en lille bitte stilk og et 

sporehoved på størrelse med en knappenål, som skal have særlig opmærksomhed. 

Måden skoven i øvrigt drives på er der også plan for. Hvilke arter af træer, der trives bedst i hvilke 

jordbundsforhold, om fældning skal ske ved plukhugst eller ved renafdrift (fældning af større samlede 

arealer), osv. Graner kan ikke plukhugges – gør man det, får man stormfald i stor stil. 

Anne viste os forskelligt kortmateriale. Og fortalte om plejeplan og driftsplan for skoven. Dele af skoven 

står som urørt skov, andet drives naturnært – og andet igen kommercielt. Og som et led i skovdriften er der 

også kulturværdierne og friluftslivet, der skal tilgodeses. 

Vi cyklede videre ud ad Tuevej til Store Hessemose og Lille Hessemose. Begge er dele af et antal større 

indhegninger, hvor heste afgræsser åbne områder og lysåbne skovpartier som led i naturplejen. Erfaringen 

viser, at den bedste effekt fås i de åbne områder. Hestene er islandske heste. De er nøjsomme og stort set 

altædende. De kan forhindre at de åbne, fugtige områder springer i skov. Andre og større heste er mere 

kræsne og ikke så egnede. Mens vi lyttede til Anne hørte vi musvågers efterårsskrig – og så kom havørnen 

svævende hen over Hessemosen! 

Man vil gerne lave yderligere hegninger og gøre de nuværende mere sammenhængende. Man vil også gerne 

have højere hegn til andre dyr end heste, men det er der ikke penge til på nuværende tidspunkt. Det kan kun 

gennemføres med midler fra private fonde. At sætte kvæg eller får på græs vil forudsætte, at Naturstyrelsen 

har råd til at sørge for pasning af dyrene året rundt. Det er der heller ikke penge til. De islandske heste 

tilhører en hesteavler på Hundestedegnen, der har en aftale om med Naturstyrelsen om, at hans tilvoksede 

føl kan græsse og varetage naturplejen. Når Føllene er klar til at blive tilredet og solgt, tages de hjem. 

Igennem Lille Hessemose og Store Hessemose løber den smalle Hessemose å, hvis udspring findes i 

Kollerup Enghave med Hvidekilde og Grønne Kilde. Åen havde et fald på 1 meter efter en tidligere opgravet 

sø, hvor åen gik igennem. Siden flyder den dovent af sted. For enden af Store Hessemose var åen tidligere 

rørlagt over en strækning på 1,7 km. Den ender ude i Pøleåen nord for Solbjerg Engsø. Vandmiljøet i åen 

var dårligt med en lang mudret strækning som gjorde det umuligt for en fisk som bæklampretten at leve der. 

Den skal have strømmende vand og en sandbund med sten. Det har man nu rådet bod på ved at udnytte 

faldet, sno åen, lægge små sten ud og fritlægge den rørlagte del igen, så der i dag er levested for 

bæklampretten og de sjældne slørvinger og vårfluer. 

Efter at have besøgt Hessemoserne cyklede vi videre ad Tuevej og til højre ad T-vejen og igen til højre ad 

Hvidekildevej ned til Hvidekilde, hvor vi gjorde holdt og gik over broen ind til rastepladsen så vi kunne se 

ud over Kollerup Enghave. Omkring broen voksede vandmynte og stive halvgræsser (kærstar). Kollerup 

Enghave græsses nu igen og med et tæt dække af kærstar, er der nu igen en mere varieret flora. 
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Fra Hvidekilde gik turen videre til Hærvejen, som vi fulgte til venstre, til vi mødte Pælevej. Den fulgte vi til 

højre ned forbi Fuglsanghus. Straks derefter kom vi til indgangsleddet til Ulvedalssletten. Slette er så meget 

sagt – terrænet er ret kuperet. Både hvid lyng og violet lyng blomstrede. Anne fortalte om birken som 

pionertræ og bølget bunke (en græs), der kan blive for dominerende. 

Vi cyklede videre inde i indhegningen nord om Sandskredsøen i et meget smukt og kuperet terræn til vi kom 

til et sted, hvor der var fin udsigt over søen – og hvor vi også kunne klappe hestene. 

Anne fortalte om søen – at den en gang for flere hundrede år siden var mose, og man i 1800-tallet begyndte 

at dræne mosen for at kunne plante grantræer. Men for 20 år siden fældede man granerne efter beslutning 

om, at mosen igen skulle være vådområde. Nu er der vand i søen og planter er begyndt at vokse. På et eller 

andet tidspunkt i fremtiden bliver søen formentlig igen til mose. Den er blevet levested for mange 

forskellige dyr og planter. 

Vi forlod indhegningen og nåede Sønder Skovportvej og drejede til venstre op ad Dr. Ingridsvej. Et stykke 

oppe kunne vi se ind i den store Maglemose. Her fortalte Anne, at man havde forsøgt at lukke grøfter i hver 

ende af mosen, men at lukningen ikke holdt tæt. Nu var der sat en spunsvæg af jern ned, og det så ud til at 

virke. Vandstanden er blevet hævet. Og på sigt kan den blive til en højmose. Mosen har i øvrigt siden 1911 

været genstand for omfattende videnskabelige undersøgelser af både botanikere og geologer. Den har i vidt 

omfang været vokset til med birketræer, der har skygget den oprindelige moseplantebevoksning væk. 

Her sagde vi farvel til Anne og takkede for en meget interessant omvisning i skoven. Vi fortsatte vores 

cykeltur ad Dr. Ingridsvej. Ved Stutterivej drejede vi til højre og snart derefter til venstre ad Annasvej og 

ned ad bakke til vi mødte Kalvehavevej, som vi fulgte til højre. Kort efter krydsede vi landevejen mellem 

Hillerød og Gilleleje og fortsatte ud til Søvejen, hvor vi drejede til venstre, passerede Graverhus og straks 

derefter nåede frem til Fændrikhus.  

Her indtog vi en velfortjent frokost og nød udsigten over Esrum Sø og en meget lang pause. Vi benyttede 

pausen til at høre lidt om vangene. (Kilde: Naturstyrelsen og vandretursfolderen for Esrum). 

  
 

I Middelalderen tilhørte store områder af Nordsjælland Esrum Kloster. Klosteret havde en række 

græsningsområder i Gribskov. De tjente primært som græsning for heste. Klosteret ejede mange heste og 

eksporterede også. Når man nemlig skulle kunne ride hele vejen fra Esrum og ned til moderklosteret i 

Citeaux eller til Clairvaux i Frankrig på 14 dage, var der brug for mange steder, hvor man kunne skifte heste. 

Annisse var f.eks. et skiftested. Da klostret blev nedlagt, overtog kongemagten jordbesiddelserne. Nu blev 

vangene brugt til de kongelige heste. Især Frederiksborgerne. 
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Ned langs Esrum Sø ligger de kongelige stutterivange på stribe:  Krogdal Vang, Munkevang, Tumlingevang, 

Fændrikvang, Gravervang og Pibervang. Hver vang sin farve heste. 

Stengærderne om vangene kan stadig findes. De var oprindelig forsynet med høje risgærder oven på stenene 

for at dyrene ikke skulle hoppe ud og hestenes farver blive blandet. Vangene blev plantet til som skov for ca 

200 år siden, da stutterivirksomheden ophørte. 

Hver vang havde sin vangemand, der boede i et lille hus ved Esrum sø. Stutterivirksomheden foregik i 

omkring 100 år, og kongen forsynede mange kongehuse rundt i Europa med heste. I Munkevangen gik de 

kulsorte heste. Tidligere på året kan man omkring vejen i kanten af Munkevangen se Digitalis i blomst – et 

levn fra klosterets medicinhave – måske med 900 år på bagen. Tumlingevang var hjemsted for sort-brune 

heste. Her hed hingsten nok Tumler. 

Fændrikhus ligger i Fændrikvang. Navnet stammer fra en navnkundig hingst, der på Chr. IV´s tid skulle 

bedække de sortbrune hopper, der græssede i Fændrikvang. 

Hvad skov og græsarealer betyder for klimaet 

Skoven er et komplekst økosystem, hvor træer, buske, åbne arealer, urter, vådområder og vand, mikroorganismer og faunaen 

spiller sammen. Økosystemet er påvirket af klimaet – og økosystemet påvirker klimaet. I bestræbelserne på at begrænse CO2 

udledningen (udledningen af drivhusgasser i det hele taget) og helst reducere den væsentligt, er en kulstofbindende livsstil meget 

vigtig. Et led heri er tilpasning af skovdriften. 

Træer og planter binder kulstof. Men de gør det i meget varierende omfang både afhængigt af klimazone, art, alder og 

vækstbetingelserne. Derudover sker der fordampning fra skovene (og dermed afkøling), og de mindsker solstrålernes reflektering 

og varmer jorden. I den tropiske skov er kulstoflagringen i vegetationen næsten 4 gange større end i en tempereret skov. Og i et 

tempereret græsbevokset område er kulstoflagringen kun omkring 1/7 af lagringen i den tempererede skov. I vådområder er 

kulstoflagringen ¼ af lagringen i den tempererede skov. På dyrkede arealer er den 1/5 af lagringen i vådområder. Lagringen i 

jorden er derimod helt anderledes fordelt. Størst er indholdet i de nordlige egnes skove. I den tempererede skov er jordens indhold 

ca. det halve af, hvad det er i den tropiske skov. I det tempererede græsbevoksede område er lagringen i jorden næste 3 gange 

lagringen i den tempererede skov. I vådområder er lagringen i jorden større end i den tropiske skov. 

Det betyder derfor også noget for omfanget af udledningen af drivhusgasser, hvordan arealanvendelse ændres - og om man f.eks. 

fælder skoven for at udnytte jorden til palmeoliepalmer eller til græsning til kødkvæg - eller om man planter mere skov og 

genskaber det naturlige vandkredsløb. 

Når man taler om genplantning af træer, der fældes, skal der plantes langt flere træer, end der fældes. I den tempererede zone, som 

vi lever i, er vækstsæsonen meget kortere end i tropiske egne, men dog længere end i nordlige egne af kloden. Der går mange flere 

år i den tempererede zone, før et træ er mættet med CO2 end i den tropiske zone. Det gennemsnitlige indhold af kulstof i 

biomassen i tempereret skov er ca. 100 tC pr. ha og nede i jorden er den ca. 120 tC, mens biomassen i en tropisk skov 

gennemsnitligt indeholder 160tC pr ha.  

Kilder: Nepenthes – Skovenes regulering af klimaet; Kulstof i kredsløb; Klimaforandringernes indflydelse på verdens skove. 

International Permaculture Council – 10.000 Trees. 

Fra Fændrikhus til Helsinge 

Nogle af deltagerne vendte næsen mod Hillerød, men hovedparten drog nordpå langs søen og passerede 

Tumlingevang og Tumlingehus og senere Munkevanghus.  

Vi forlod søbredden og nærmest klatrede og klatrede op ad Thorupvej med den lidt tunge grusbelægning. 

Thorupvej løber langs den sydlige grænse til Munkevangen. Vi gjorde holdt ved det afspærrede område 

rundt om havørnereden. Reden kan ikke ses fra vejen. Vi formoder at den overlevende unge for længst er 

flyvefærdig – og så havde vi jo set en havørn tidligere på dagen.  

Thorupvej udmunder i landevejen Hillerød-Gilleleje, som vi krydsede og kort efter forlod ned ad Kjeldsvej, 

der fører over i skoven igennem et græsningsområde. Vi foretog et brat venstresving ned ad Alléen – og ned 



32 

 

ad bakke gik det. Alléen udmunder i Kistrupvej, som vi fulgte til højre, mødte Stutterivej igen og krydsede 

Lokalbanens Gillelejespor lidt nord for Storkevad trinbræt (nedlagt). Vi drejede til højre ad Baremosevej og 

havde Baremosen på højre hånd. Ved Gribskovlejren drejede vi til venstre ad Tørvevej og derefter til højre 

ad Glarborgvej, der munder ud i Planteskolevej, som følges til venstre. Den igen munder ud i Pælevej, som 

følges til højre – og så nåede vi Mårumhus. Ved p-pladsen forsøgte vi at finde de æble- og pæretræer, som 

Naturstyrelsen i 1998 plantede som demonstration. Samtidig satte man en hel del træer langs de mest 

benyttede vandreruter. Men vi fandt ingen frugttræer. 

Her kunne det så være på sin plads at sige lidt om skovhaver, som er en meget egnet dyrkningsform, når 

man skal leve på en kulstoflagrende måde. Men det bliver en anden gang. 

Fra Mårumhus gik det strygende op ad Skovvej. Ved et kort stop ud for Præstegården fortalte Jens Erik om 

præsten Pia, som har lavet svømmesø i haven og arrangerer rapelling fra kirketårnet samt om Mårums 3 

skoler, der alle er nedlagt: Rytterskolen, Skovvej 12 og Mårum Skole (nu børnehave). I Mårum by, til højre 

ned til rundkørslen og derefter vest over ad cykelstien langs de gamle lergrave fra Mårum teglværk, ind ad 

Ravnebjergvej til Nellerød og ad Nellerødvej mod Helsinge, hvor vi passerede resterne af den brolagte 

stenaldervej. Sidste hug gik ad Kæderupvej og gennem Høbjerg Hegn ud til gl. Frederiksborgvej og ad 

Engerødvej tilbage til Helsinge Station. 36 kilometer tilbagelagt i ro og mag og fyldt med oplevelser. 

 

  
 

Links: 

http://www.bu.dk/home/index.asp (92-gruppens side om Rio og det, der fulgte efter) 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/ 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-skovhandleplaner/ 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/68600/N133_Gribskov.pdf (pleje plan for Grib Skov) 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegning/nordsjaelland/samlet-

beskrivelse/ 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/vandet-tilbage-til-gribskov/sandskredsmosen/ 

 

 

http://www.bu.dk/home/index.asp
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-skovhandleplaner/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/68600/N133_Gribskov.pdf
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegning/nordsjaelland/samlet-beskrivelse/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegning/nordsjaelland/samlet-beskrivelse/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/vandet-tilbage-til-gribskov/sandskredsmosen/


33 

 

Formidling af temature og deres indhold. 

Vi begyndte ret tidligt i 2014 at planlægge cykelturene. Der blev i foråret søgt penge fra forskellige kilder, 

blandt andet i kommunens Investeringspulje, som flyttede ansøgningen til Klimapuljen, hvor sagen først 

blev behandlet midt i august. Så de ture, der var planlagt fra maj/juni og frem, blev kun bekendtgjort 

enkeltvis gennem pressemeddelelser og opslag.  

Til gengæld brugte vi så annoncebudgettet til en stor annonce i begyndelsen af april 2015 med oversigt over 

alle turene i 2015, som folk kunne sætte op på deres køleskab. Derudover var vi meget ihærdige med at 

sende pressemeddelelser ud med billeder til lokale aviser inden hver tur og nogen gange også efter turen 

med mere fagligt referat af det klimamæssige indhold. Tiltaget blev som regel vel modtaget. Særlig 

Ugeposten, hvor den store annonce også var i, har flittigt bragt historier om vore ture. Men også Gribskov 

Lokalavis på nettet har støttet os meget fint. Vi kontaktede også TV Nordsjælland, men det kom der ikke 

noget ud af. 

 

Samlet har der været 140-150 personer med på vore temacykelture. Heraf dog nogle gengangere, men hver 

gang også nye personer. Hertil kommer tilmeldte, som måtte melde fra og desuden kan man forstille sig, at 

de begejstrede deltagere har fortalt venner og bekendte om deres oplevelser. 

 

Det er ikke helt enkelt at få folk op af stolene og deltage i en ny aktivitet. Men Klimagruppen har selv været 

meget aktiv med at sætte opslag op over hele kommunen på biblioteker og andre steder. Samt at sende mails 

ud til potentielle deltagere. 

 

I den forbindelse er oprettet en mail gruppe, hvor nye deltagere og interesserede fluks føres på. Mailgruppen 

bruges også til at sende referat ud efter turen med billeder, så på den måde kommer det langt ud. 

 

Klimagruppen i Gribskov vil i det hele taget gerne arbejde videre med cykelture som formidlingsform. Men 

det kan ikke gøres for foreningens beskedne midler. 

Så vi efterlyser enkeltpersoner og organisationer og virksomheder, der gerne vil være med til at løfte 

opgaven med at formidle konkrete løsninger og belyse miljø- og klimaproblemerne. 

Annoncer og avis omtaler: 
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Konklusioner med tips til andre, som vil gøre ligeså. 

Som det fremgår af ovenstående om formidling er det faglige indhold i tematurene nået vidt ud. Det har 

været effektivt med markedsføring af turene og de grundige omtaler bagefter. I modsætning til vores store 

temadag om Forbrug, Genbrug og Reparation i 2013, har cykelturene givet et par nye aktive medlemmer til 

Klimagruppen.  

 

Når først rutinen er kørt ind, går det relativt nemt at få afviklet turene, men planlægningen af dem, er et stort 

arbejde. Datoer skal på plads med de eksterne bidragydere, det faglige indhold skal kortlægges, ruten, der 

skal cykles osv. Der har tit været afmeldinger lige op til turen, måske grundet vejret. Men der har været 

rigtig god stemning på turene, folk hygger sig sammen, og er meget fagligt interesseret i emnerne. Der har 

ofte været gode diskussioner om klimaproblematikker, som del af turenes indhold.  

 

Vi måtte aflyse en enkelt tur, oven i købet 2 gange. Det var turen til Svanholm, hvor vi skulle se på 

permakultur og skovhaven. Det var en direkte opfølgning af temadagen i oktober 2013, men der kom ikke 

deltagere nok, og det var et svært puslespil at få aftalt dagen i god tid. 

 

Vi havde tidligere planer om at lave studiekredsarbejde i mørke vinteraftener, men dette med cykelturene 

fungerer på en måde som sådan og på en mere afslappende måde trods ihærdige pedaltramp. 

 

Regnskab 

I det oprindelige budget havde vi også afsat midler til at dække lidt af turledernes arbejde, men dette blev 

afslået. Vi fik bevilget støtte til udgifterne undervejs inkl. gaver til eksterne foredragsholdere og til 

udarbejdelse, tryk og formidling af denne rapport. Før udgifter til rapporten har vi i alt brugt 10.565 kr. 

 

 
 

Klimagruppen i Gribskov Kommune 

Ved Kirsten Gamst-Nielsen og Jens Erik Larsen  

 

Kirsten.Gamst@hotmail.com    Cykelje@gmail.com   

 

mailto:Kirsten.Gamst@hotmail.com
mailto:Cykelje@gmail.com
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BILAG 1 SUPPLERENDE OM TUREN TIL ØLLINGEGÅRD 

Økologi og mejeri –bæredygtighed – nogle betragtninger efter besøget på Øllingegård 

Besøget på Øllingegård Mejeri gav indsigt i de elementer, der betyder noget for at fremstille mælke 

produkter af høj kvalitet, når ikke alene det færdige produkt, men hele cirklen fra råmælk til butikshylde og 

emballagerecirkulering skal være så tæt på bæredygtighed som muligt under givne produktionsbetingelser. 

- Den fysiske afstand fra mælkeproducent til mejeri skal begrænses mest muligt både af hensyn til 

mælkens friskhed og til begrænset co2 udledning i forbindelse med transporten til mejeriet.  

- Er det muligt at overholde en rimelig afstand? Det vil sige: 

Er der køer nok inden for den rimelige afstand til at give mælk nok til, at forarbejdnings-

produktionen også kan være økonomisk bæredygtig? Køer fra økologiske brug er ikke presset på 

deres ydeevne, som køer i konventionelle brug er det, og giver derfor også mindre mælk pr. ko.  

Hvis en aftale med et økologisk malkekvægbrug skal kunne svare sig i henseende til mejeriets 

transportudgifter (herunder –tid), skal der være en sikkerhed for en vis mindste mængde mælk pr. 

dag fra bruget. Det forudsætter et mindste antal malkekøer, heraf et antal, der ikke er ammekøer. 

- Koens leveforhold skal opfylde kravene til dyrevelfærd. Koens foder skal være naturligt og ikke 

frembragt ved hjælp af kunstgødning og sprøjtemidler. Koens foder skal så vidt muligt komme fra 

gården og dens nærområde. Eventuelle ansatte fodermestre og medhjælpere skal have ordentlige 

arbejds- og lønforhold. Koens ejer skal også kunne leve af sin virksomhed. 
 

- Tapning fra gårdens mælketank, kørslen med tankvognen og aftapningen på mejeriet skal foregå 

varsomt og langsomt for at bevare mælkens høje kvalitet (ikke forstyrre fedtmolekylerne), 

- Mælkens vej gennem mejeriets rørledninger skal være skånsom – ikke ved pumpning eller 

indsprøjtning men foregå ved hjælp af tyngdekraften så vidt muligt. 

- Forarbejdningen til de forskellige mælkeprodukter skal foregå varsomt og langsomt. 

o Lang forarbejdningstid giver også flere mandetimer og dermed højere lønudgifter, – og dermed 

højere pris for produktet, men jo så også høj kvalitet. 

- Mængden af tilgængelig økologisk råmælk er en væsentlig faktor for muligheden for at differentiere 

mellem forskellige varianter af mælkeprodukter.   

Hele sortimentet af sødmælk, letmælk, minimælk, skummetmælk, yogurt naturel med forskellige 

fedtprocenter, og med forskellige frugtblandinger, ymer, cremefraiche med forskellige fedtprocenter, skyr, 

koldskål, chokolademælk, smør, piskefløde, kaffefløde osv. forudsætter tilgang af store mængder råmælk. 

For ikke at tale om mælk til oste. 
 

- Storproduktion forudsætter derfor enten at råmælken transporteres ind over afstande, der strider mod 

ønsket om at reducere transport og co2 -udledning og mod ønsket om, at mælken skal være så kort tid 

som muligt under vejs til butikken – eller at antallet af økologiske malkekvægbrug øges betragteligt 

inden for en acceptabel afstand.  

Det lille økologiske mejeri må derfor somme tider acceptere at gå på kompromis.  
 

Her betyder det meget, at langt det meste malkekvæg, også det økologiske og biodynamiske, befinder sig i 

Jylland. Det er også dér de større økologiske mejerier ligger. På Sjælland er der nu kun Øllingegård tilbage. 

Derfor er langt de fleste økologiske mejeriprodukter, vi kan købe i supermarkederne på Sjælland produceret 

i Jylland og kørt hele vejen over Fyn hertil. Øllingegård må selv i perioder gå på kompromis og hente 

mælken længere væk fra end de 40 km, man tilstræber, f.eks. fra Skånemælk i Malmø, som man 

samarbejder med. (Det er Øllingegård, der laver Skånemælks smør af fløde hentet i Malmø). 
 

Til gengæld for den mindre variation i udbuddet af mælkeprodukter fra Øllingegård kan mejeriet tilbyde 

varer af meget høj kvalitet.  
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Øllingegårds eget smør, f.eks. har både vundet verdensmesterskaber og er senest fundet bedst i test i 

Søndagsavisen. Man laver heller ikke kakaomælk, men derimod chokolademælk af udsøgt mørk chokolade 

og koldskål med økologisk rørsukker. Chokolade og rørsukker produceres langt borte fra Danmark. 

Rørsukkeret købes i Schweiz, men er produceret i Argentina. Tidligere blev der fremstillet økologisk 

roesukker her i landet med lige så gode sødeevner. Men den produktion har sukkerfabrikkerne lukket ned og 

derfor må man til udlandet for at få sukker. 
 

- Næste fase er tapningen og pakningen af de færdige produkter. Hvor miljøvenlige/ recirkulérbare 

emballager kan man få – og hvad betyder emballageprisen for den færdige vares pris? 

Tappemaskineriet er – i hvert fald på Øllingegård – lejet af det firma, der også leverer emballagen. 

Maskineriet er det alt for dyrt selv at investere i. Og maskineriet er indrettet sådan, at det kun er firmaets 

egne emballager, der kan anvendes. Man er derfor også afhængig af tappemaskine- og emballagefirmaets 

beslutninger med hensyn til emballagens bæredygtighed.  

Øllingegårds maskineri er lejet af EcoPack. Der har været forsøg med bioplast lavet af plantefibre (f.eks. fra 

majs) til brug for emballager. 
 

- Afsætningsmulighederne er næste hurdle. Skal / kan man selv nøjes med at være detailhandler? Skal 

man have en gårdbutik, skal man køre varer ud til private kunder? Hvis man skal sælge en gros, 

hvem ønsker så at forhandle varerne – på hvilke betingelser, og hvor lang transportafstand til 

aftageren vil man acceptere – det vil reelt sige, hvor langt vil man strække begrebet ”lokal”? 
 

Gårdbutik forudsætter kapital og kapacitet i øvrigt til at drive den. Transportafstanden til forbrugerne er en 

faktor, der betyder noget for omsætningsmulighederne og dermed for rentabiliteten. 
 

Udkørsel af varer til kunderne efter bestilling kan man få fra Øllingegård, blot man køber for mindst 600 kr 

ekskl. moms. Det vil sige, at tilbuddet først og fremmest kan bruges af lokale restauranter, cafeterier, 

arbejdspladskantiner. 

Men det kunne måske også være af interesse for fødevarefællesskaberne i Nordsjælland - nok mest for så 

vidt angår andre produkter end den daglige mælk. Det forudsætter dog, at der på fællesskabernes pakke- og 

uddelingssteder er tilstrækkelig kølekapacitet, og at medlemmerne er villige til at betale lidt mere end det 

nuværende kontingent. 
 

Øllingegårds produkter sælges til nogle butikskæder og leveres til en køleterminal. Men transporten fra 

køleterminalen og ud i de enkelte butikker tæller også med i CO2 – regnskabet. 
 

Store aftagere ønsker også ofte et bredere sortiment, f.eks. med oste, som Øllingegård ikke selv producerer. 

Her samarbejder man derfor med økologiske ostemejerier som Søvind, men også med Them, der ud over 

konventionel produktion også kan levere økologiske skæreoste. Them er et andelsmejeri, hvor 4 af 

andelshaverne er økologer – og alle gårde ligger inden for en afstand af 40 km fra mejeriet. Begge disse 

mejerier ligger i Jylland. Man er også nødt til at indhandle økologiske æg for at tilgodese visse kunders 

samlede ønsker. 
 

OBS: her er et link til en hjemmeside med oversigt over økologiske mejerier i Danmark og med 

konventionelle mejerier, der også tapper økologiske mælkeprodukter. – Siden trænger til en opdatering!!  

http://www.ecoweb.dk/marked/gros/maelk1.htm Link til Økologisk landsforenings side med leverandører af 

økologiske varer: http://www.okologi.dk/forsiden/leverandoerer/totalleverandoerer.aspx   

Et link fra Mejeribladet i 2008 giver lidt af gårdens økologiske historie: 

www.mejeri.lf.dk/Laes_bladet/2008/1-08.aspx 

http://www.ecoweb.dk/marked/gros/maelk1.htm
http://www.okologi.dk/forsiden/leverandoerer/totalleverandoerer.aspx
http://www.mejeri.lf.dk/Laes_bladet/2008/1-08.aspx
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BILAG 2 SUPPLERENDE TIL TUREN TIL RABARBERGÅRDEN 

 

Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Oktober 2014. 

 

Informationsark til brug ved mødet den 30.10.2014 

OM SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED 

Kendetegn: 

 Har et socialt formål 

 Er erhvervsdrivende 

 Er uafhængig af det offentlige 

 Er inddragende og ansvarlig i sit virke 

 Overskud efter skat håndteres socialt til : 

o Reinvestering i egen virksomhed 

o  Investering i andre socialøkonomiske virksomheder 

o  Doneres til andre socialøkonomiske virksomheder 

o  Doneres til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. 

 Der er lovfastsatte grænser for udlodning til investorerne. 

 

Kan findes inden for mange forskellige brancher. 

Det sociale formål er f.eks. at:  

 ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, 

  have en særlig miljødagsorden eller  

 specialisere sig i at få handicappede i beskæftigelse.  

 

Regeringens initiativer 

Med finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten i 2013 blev der sat fokus på fremme af oprettelse af 

socialøkonomiske virksomheder. Et udvalg blev nedsat og har afgivet sin rapport, herunder kortlagt de eksisterende 

socialøkonomiske virksomheder.  

Udvalgets anbefalinger har resulteret i en lov  (l.nr. 711, 25/6 2014 om registrerede socialøkonomiske virksomheder) 

og i et hæfte udgivet af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i september 2014: Flere og 

stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 

Følgende initiativer skal tages til fremme af oprettelse af socialøkonomiske virksomheder: 

 etablering af et vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder 

 nedsættelse af et råd for Socialøkonomiske virksomheder 

 oprettelse af pulje til styrket kommunal indsats 

 oplysningsindsats 

 udarbejdelse af værktøjskasse til dokumentation af effekt 

 oprettelse af registreringsordning 

 forlængelse af det sociale vækstprogram 

 styrkelse af socialøkonomisk iværksætteri og forretningsdrift 

 program for fremme af private partnerskaber. 

 

http://socialvirksomhed.dk - Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder under Socialstyrelsen 

 

Typer af socialøkonomiske virksomheder: 

Rapporten omfatter 292 socialøkonomiske virksomheder. De kan deles i to kategorier: 

- de, der arbejder med en målgruppe 

- de, der arbejder for en målgruppe 

 

De, der arbejder med en målgruppe – og derfor har et beskæftigelsesmæssigt formål, udgør 39%. 

http://socialvirksomhed.dk/
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De, der arbejder for en målgruppe udgør 61% og af dem har langt de fleste et socialt eller sundhedsmæssigt formål, 

mens kun en mindre del har et miljømæssigt eller kulturelt formål. 

Når en socialøkonomisk virksomhed arbejder for en målgruppe eller sag, betyder det, at virksomheden har til formål at 

forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller fremme en særlig samfundsgavnlig sag. Det kan 

ske gennem virksomhedens aktiviteter, produkter, serviceydelser eller sociale overskudshåndtering. Eksempelvis kan 

virksomheden gennemføre oplysningsaktiviteter, producere hjælpemidler, organisere støttearrangementer for udsatte 

personer eller donere virksomhedens overskud for at fremme et særligt formål. 

Når en socialøkonomisk virksomhed arbejder med en målgruppe, betyder det, at virksomheden har et 

beskæftigelsesmæssigt formål. Virksomheden søger således at involvere udsatte personer direkte i sit virke gennem 

beskæftigelse og særlige opkvalificerende forløb. Den tilgang betegnes også »Work Integration Social Enterprise« 

(WISE) og henviser til socialøkonomiske virksomheder, der søger at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked ved at 

inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet gennem kompetenceudvikling, aktivering og beskæftigelse. (fra 

bemærkningerne til lovforslaget om registrering af socialøkonomisk virksomhed) 

Formelle krav: 

 en juridisk person med eget cvr nummer – som kan være en hvilken som helst selskabsform 

 ikke en enkeltmandsvirksomhed 

 ikke et sameje (fordi det ikke er muligt at skelne mellem personernes formue og samejets formue) 

 

Knaster på vejen 

Beskæftigelseslovgivningen har bestemmelser, der skal forhindre konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinært 

ansatte i de sammenhænge.  Det er derfor nødvendigt at afklare hvad begrænsningerne konkret vil indebære for en 

påtænkt virksomhed. 

Som socialøkonomisk iværksætter kan man også komme i en situation, hvor det sociale formål med at ansætte 

mennesker på kanten af arbejdsmarkedet samtidig gør det vanskeligt at opretholde en økonomisk bæredygtig 

virksomhed. 

Som iværksætter har man ofte også meget lidt erfaring med at drive virksomhed. 

Det er nogle af de problemer, regeringens program sigter på at løse. 

Puljen til styrket kommunal indsats 

Puljens formål er at en eller flere medarbejdere i kommunen kan optimere kommunens arbejde med socialøkonomiske 

virksomheder.  I ministeriets hæfte opregnes en række eksempler på, hvad kommunen kan søge midler til. 
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