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Oversigt over temacykelture med Klimagruppen i Gribskov 2020 
 

Dato Tid Sted Mål Tema Tur 

leder 

Turlængde Antal 

deltagere 

23-5 10.00 Helsinge 

Station 

Haldbjerg 

Skovhave 

og Arresø 

Natur og 

friluftsliv 

Jens 

Erik 

25 km 10 

14-6 13.00 Dronningmøl

le Station 

Strågården Økologisk 

byggeri og 

skovhave 

Jan-

Helge 

6 km 24 

12-8 13.00 Helsinge 

Station 

METRO 

THERM i 

Helsinge 

Produktion og 

grøn omstilling 

Jan-

Helge 

5 km 8 

22-8 12.50 Mårum 

Station 

Gribskov 

ved Mårum 

Træproduktion 

og anvendelse 

Kirsten 10 km 18 

5-9 10.15 Tisvildeleje 

Station 

Tisvilde 

Hegn Melby 

Overdrev og 

Lerbjerggård 

Natura 2000 og 

Andelsgårde 

Jens 

Erik 

25 km 6 

28-7 14.00 Frydenlund  Cykelreparation Jens 

Erik 

0 km 10 

29-7 13.00 Frydenlund  Cykel- 

vedligeholdelse 

Jens 

Erik 

0 km 5 

30-7 10.00 Helsinge 

Station 

Haldbjerg Friluftsliv Jens 

Erik 

25 km 6 
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Haldbjerg Skovhave og Shelters – et permakultur-projekt med friluftstilbud 
Ti cyklister mødtes på Helsinge station i ”sen-coronatiden” (der var 16, som gerne ville have været 

med). Jens Erik fortalte om Klimagruppen og delte foldere ud til nye deltagere. Endvidere fortalte 

Jens Erik om cykelruterne 701, 702, 703 samt 32, som vi så fulgte ud forbi Solbjerg Engsø. Inden da 

stoppede vi lige ved Pøleåen, hvor bæverne har været på arbejde.  
 

  
 

Syd for søen stoppede vi også kort ved Tibberuphus, der er en forfalden skovbolig, vist den ældste 

tilbageværende (fra 1740). Denne er der planer om at udleje til Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen, 

som søger Nordeas fond til istandsættelse. Vi fik efterfølgende at vide, at dette kommer til at foregå i 

tæt samarbejde med Haldbjerg Shelters, så man ikke kommer til at konkurrere om overnattende 

friluftsfolk. 
 

  
 

Haldbjerg er en omfangsrig og høj bakke i landskabet (kote 26) på vestsiden af Solbjerg Engsø.  

Her har Tonny og Tine i 1999 købt hus med tilhørende jord. De fik hurtigt blik for både 

herlighedsværdien og mulighederne for at realisere deres drøm om at dyrke jord efter permakultur-

principperne og samtidig tilbyde friluftsaktiviteter til institutioner, firmaer (f.eks. i forbindelse med 

teambuilding), spejdere m.v. Først i 2015 og 2017 har de købt de øvrige matrikler på bakken med 

henholdsvis et sommerhus og med en tidligere grusgrav, så de nu ejer hele bakken og desuden et 

stykke land med mose.  

Ejendommen udgør nu ca. 3 Ha. Jorden har ikke været dyrket de seneste 50 år. Der har kun været 

græssende heste. Den er således klar til økologisk godkendelse. Den tidligere grusgrav udgør 

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

nærmest slugtformet. Her har der været særligt fint sand til cementfremstilling. En anden del er mere 

et rundt hul – her er der også gravet sand, men af en mere grov type. 
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Skovhave og overdrev 

Efter købet af nabogrunden søgte og fik parret tilladelse af Gribskov Kommune til at etablere en 

skovhave på grunden. De fik konsulentbistand fra et par garvede permakultur-folk, der begge er 

diplomholdere: Karoline Nolsøe Åen og Tycho Holcomb. De driver Permakultur-haven Myrrhis på 

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

arealet var et værdifuldt overdrev, hvad hverken Tonny eller kommunen var klar over. Undersøgelser 

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

rødlistede. Overdrevet fik status af beskyttet området efter naturbeskyttelseslovens §3. Det medførte 

et krav om, at alle de nyplantede træer og buske skulle fjernes. Der blev efter forhandling indgået et 

kompromis. Plan- og miljøudvalget gav en begrænset dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Træerne i kanten af overdrevet bevaredes. Overdrevet må anvendes til forskellige friluftsformål, der 

ikke udøver større tryk på området, end en sædvanlig afgræsning ved f.eks. får eller køer gør.  
 

Som noget nyt er der lagt en kokosmåtte ud mellem de plantede buske for at holde ukrudt nede og 

der etableres et skovhaveareal med spiselige planter i bunden, i bærhøjde og frugttræer. For at give 

lidt smag for det til gæster på området, er der etableret plantekasser med spiselige planter: 

grøntsager, bladgrønt, krydderurter og blomster. 
 

  
 

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

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

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

mange §3 overdrev i Nordsjælland. Det største er Melby Overdrev i Halsnæs kommune. Se side 19. 

Haldbjerg er en vigtig lokalitet i denne henseende. 
 

Mere om overdrev: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67179/Overdrev_beskyttet_naturtype.pdf 

 

Friluftsaktiviteter af miljø- og klimavenlig art 

På overdrevsområdet fik vi oplysninger om de sheltere, vi kunne se. Senere gik vi en tur og så ned i 

de to dele af grusgraven. Udgravningen er meget dyb, ca. 18 meter. På fundament til et gammelt 

sommerhus har Tonny en plan om at opføre et naturrum inspireret af tidligere tiders klostre til brug 

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

der nu indhentet landzonetilladelse til. Nu skal der så skaffes finansiering i størrelsen 5-6 mio. kr. 

Skitserne til anlægget – landskabets kloster - er udarbejdet af det kendte arkitektfirma Norrøn. Det 

kan blive et meget specielt hus indpasset i bakkestrukturen.  Vandrere kan allerede nu overnatte på 

Haldbjerg. Der er adgang til toilet og vand og elkedel i sommerhuset. Sovemuligheder i telt på 

grunden og i de shelters, der er opført flere steder i området. 

 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67179/Overdrev_beskyttet_naturtype.pdf
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Kommunegrænsen går gennem grusgraven, så de forskellige planer, der kræver tilladelser, skal 

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

foretages. Det er ret besværligt. 
 

Siden vi var her i 2018, er der blevet bygget en del flere shelters og kommet godt gang i udlejningen, 

ikke mindst her i ”coronaåret”. Der var også en familie med et par hunde, som boede ved shelteret 

nede i grusgraven, da vi blev vist rundt. Nogle af shelterne har bænke, der kan slås op, da de også 

bruges til firmaer, som holder møder, laver teambuilding osv. Se foto side 24. 
 

Der er planer om at bygge flere sheltere og at lave ”hø-hotel” dvs overnatning for ryttere og deres 

heste. Indgangen er Kagerupvej 21 og ikke 19, hvor vi gik ind. Ideen er, at der i høj grad skal være 

selvservice. Aktiviteterne er i 2 kategorier, nemlig det kommercielle for firmaer og lignende samt det 

friluftsmæssige allemandsret-agtige for løsgående vandrere, cyklister, ridende. Den sidste kategori 

skal så vidt muligt fremover drives af Haldbjergs venner og naboer. 

Se mere på  https://www.haldbjergshelters.dk/ 
 

Teltpladsordningens historie ved Jens Erik 

Foreningen Frie Fugle udgav i 1987 og 88 ”Tips til teltferien”, som satte gang i udviklingen af 

alternativer til campingpladserne og på en måde indførte en dansk allemandsret, der i dag består af 

over 1000 teltpladser, en række store lejrpladser til grupper og nu også 275 skove med fri teltning.  
 

Nejede Vesterskov 

Vi cyklede videre over Bendstrup og Alsønderup og ned langs skovbrynet af Nejede Vesterskov til 

fugleplatformen ved Alsønderup Enge for at spejde efter havørnene, som siden 2009 har holdt til i 

skovens lukkede sydlige del. Vi så dog kun krager og andefugle. Men det var et flot sted at raste. Vi 

var 5 på øverste etage og 5 nedenunder i fin corona-stil. Vi spiste medbragt mad her. 

  
 

Arresø og friluftsliv 

Tredje og sidste stop på turen var ved Pøleåens udløb i Arresø, hvor Jens Erik fortalte om søens 

forurening, og hvad der var gjort for at rense vandet samt om friluftsmulighederne på og omkring 

søen. Friluftskortet for Arresø, som Foreningen Frie Fugle har udarbejdet, blev udleveret til 

deltagerne før turen gik via Annisse tilbage til Helsinge Station. 

https://www.haldbjergshelters.dk/
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Baggrundsmateriale: 

 

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

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

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

almindelig have eller en almindelig mark. 

 

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

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

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

forstand, men også for klimaet. 

 

Permakultur hviler på 1) omsorg for jorden, 2) omsorg for mennesker og 3) en fair fordeling af 

ressourcer. 

 

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

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

 

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

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

Permakultur bygger på design. Det gode design skaber et velfungerende system, hvor alle elementer 

arbejder sammen. Det kan omhandle alle slags samfundsaktiviteter, herunder bl.a. dyrkning, byggeri, 

kommunikation, forskning og uddannelse. 

Et godt design kræver et dybdegående kendskab til de lokale forhold og de elementer, der indgår i 

systemet. Det bygger på viden om naturen, længerevarende observation og praktisk erfaring.  

Permakultur er ressourceopbyggende, så vi giver mere tilbage til jorden, end vi tager fra den. 

 

Hvis du vil vide mere om permakultur, kan du besøge Permakultur Danmarks hjemmeside: 

http://permakultur-danmark.dk/da/ 

 

På Svanholm ved Skibby har Mira Illeris og Esben Schultz – begge diplomholdere – opbygget en 

skovhave. De har fået tilladelse til realisering af et projekt med 6 små skovlandbrug, hvoraf de 3 er i 

gang. Se link: https://permakulturgaarden.dk/  

 

På Friland ved Grenå har Karoline Nolsøe Åen og Tycho Holcomb deres bolig og firmaer. De har 

desuden opbygget et skovlandbrug. Se link: https://permakulturhaven.dk/groland  

 

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

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

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

 

 

http://permakultur-danmark.dk/da/
https://permakulturgaarden.dk/
https://permakulturhaven.dk/groland
http://skogstradgardensvanner.se/
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Strågården – økologisk byggeri og skovhave 
 

  
 

Vi samledes ved Dronningmølle Huset og nogle deltagere var inde og se huset i ventetiden på de 

tre, der kom med tog fra Hillerød. Efter fotografering brød vi op. Vi fortalte om Klimagruppen og 

flere fik flyers. Cykelturen foregik så vidt muligt ad små veje, og vi var fremme kl. 13.45. 
 

Erik Pfeiffer og Tina Monberg bød velkommen i deres store, smukke sal. Inden Erik gik i gang med 

at fortælle om bygningen af huset og tankerne bag dette, indbød Tina til en runde, hvor de 24 

deltagere præsenterede sig med navn, baggrund og interesser.  
 

 
 

Erik og Tinas plan var at bygge et hus af bæredygtige materialer og med så lille energiforbrug som 

muligt. Desuden at bruge haven til at dyrke frugt og grønt, som kan spises i nærområdet. 

Inspirationen til skovhaven var for Erik’s vedkommende de gode minder om familiens køkkenhave i 

hans barndom. Inspirationen til at bygge med ler gik tilbage til et sommerhus i Udsholt, som Tina og 

Erik havde i 80’erne, og som var bygget med vægge af stampet ler. (Geotek hus).  

De havde begge arbejdet som advokater og Tina havde specialiseret sig i mediation (konflikløsning), 

og de holdt kurser og uddannelse heri på stedet.  
 

Parret havde besluttet sig for at bygge huset som et halmhus som en 4-længet gård med størrelsen af 

en traditionel gårdsplads i centrum. De omgivende huse er 8 m brede. Tanken var også at huset 

kunne opfylde alle almindelige krav til byggeri (forsikring, belåning, brandsikkerhed, energikrav etc.  

så andre kunne få glæde af deres erfaringer. Man kan søge yderligere inspiration på http://nznb.de/ 

eller http://siebenlinden.org/de/start/ , hvor man kan finde oplysninger om byggemetoder med lav 

klimabelastning. De havde valgt et traditionelt fundament, men lagt 70 cm muslingeskaller som et 

kapillærbrydende lag i bunden, stampet dem og over dem langt 20 cm flamingo og derover et 

betonlag med gulvvarmeslanger. 
 

http://nznb.de/
http://siebenlinden.org/de/start/
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Varmeforsyning sker via et stort jordvarmeanlæg med 24 kw fordelt på 2 kredse (8 kw + 16 kw). 

Den bærende konstruktion bestod af finske Kerto spær (isolerede træ-spær).  Den lodrette del af 

spærene var 50 cm tykke svarende til tykkelsen på de mini-big-baller, som udgør isoleringen. 

Afstanden svarede til bredden af disse halmballer. 
 

På indersiden er halmballerne sprøjtepudset med ler under så stort tryk, at leret er trængt langt ind i 

halmen. På ydersiden er det tilsvarende sprøjtepudset med kalkpuds. På denne måde sikres en 

diffusionsåben konstruktion, så man undgår at pakke huset ind i plastic og bruge genvex. Det viste 

sig da også, at selvom vi var 26 personer er lokalet i mindst 90 minutter holdt luften sig frisk med 

blot en dør på klem. Væggene var malet med silikatmaling, både inde og ude.   
 

Vi kom til at tale om, at de havde solceller med batteribank, men at man i forbindelse med 

strømafbrydelse har brug for et relæ, der slår ”by-strømmen” fra. Ingelise anbefalede at kontakte 

Arne Grønlund fra Solar Power om dette. Loftet, som gik til kip, var isoleret med 40 cm papiruld og 

dækket af to lag gips. Vi talte også om halmhuses modstandsdygtighed over for brand – og den var 

høj! Huset stod færdigt julen 2015 efter et års byggeri. Byggeomkostningerne for de 800 kvm blev 

omkring 11.000 kr. pr. kvm.  
 

  
 

Inden vi gik ud i haven, fortalte Erik om Permakultur, som bør udvikles i forhold til det land, man 

befinder sig i. Han henviste til englænderen Martin Crawford, som havde etableret en af de første 

skovhaver i England og skrevet flere bøger om det. På et excel ark viste han, hvordan de forskellige 

planter ”spillede” sammen. Særlig begejstret var han for Aronia, men nævnte også bl.a. el, grå 

valnød, amerikansk kaki, japansk pære og bærmispel. Det var en god ide at få dem som 

barrodsplanter om efteråret, og man kunne få dem økologiske. I haven så vi de kæmpe arealer med 

bærbuske, hybenroser og juletræer, cirkler med forskellige grupper af frugttræer og en høj cirkulær 

jordvold (med jorden fra udgravningen til huset), som omgav en kopi af labyrinten i Chartres, som 

nok havde rødder fra Vikingetiden. Der er et dansk firma, som fremstiller vægge i moduler med 

halm og træ, færdige og efter mål: Small Planet v/ Lars Keller & Jo Morandin 

<kontakt@smallplanet.dk>. 

mailto:kontakt@smallplanet.dk
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METRO THERM - produktion og grøn omstilling 
 

  
 

Baggrunden for denne tur var, at Metro Therm som en stor lokal virksomhed har arbejdet for at 

energi-optimere både produkterne og virksomheden og som noget nyt kombinerer varmepumpe med 

køling af solceller. I afdelingen i Helsinge er der ansat 110 personer. Her produceres hovedsagelig 

varmtvandsbeholdere og varmepumper. En stor del af produktionen går til eksport, men Gribskov 

Kommune kunne godt udnytte teknologien som krav i nyt boligbyggeri og i forhold til at sænke 

temperaturen i fjernvarmen.  
 

Vi var 8 deltagere, som kørte ad cykelrute 701 fra Helsinge Station. Vi blev modtaget af 

udviklingschef Kasper Korsholm Østergaard (KKØ) og Troels Stevns Pedersen, udviklingsingeniør 

med speciale i varmepumper. I auditoriet gennemgik KKØ først virksomhedens historie fra start i 

1921 til den nu er en del af Nibe, selv om de også har egne produkter.  Der er beskæftiget 90 i 

Haderslev mens ejeren af Metro Therm, Nibe koncernen omfatter 14.000 ansatte på flere 

virksomheder over hele verden.  I Helsinge produceres 60.000 emaljerede beholdere/år til 

varmtvandsbeholdere og til varmepumpeprodukter samt fjernvarmeunits.  Emaljebelægningen 

påføres ved 900 grader ved opvarmning med gas – men det kunne godt erstattes af el.  Man regner 

med en levetid på beholderne på 20 år.  
 

  
 

KKØ gennemgik virkningsprincipperne for varmepumper. 

Varmepumperne er typisk luft til vand og til jordvarme.  Problemet med mere effektive kølemidler er 

at fx propan og butan er brændbare. Man arbejder på, at varmepumperne kan gøre spildvarme 

brugbar. Det er svært at flytte varme fx fra den ene del af virksomheden til den anden.  

Man arbejder efter at opfylde følgende af FN’s verdensmål: 7, 8, 9, 11, 12, og 16.  

Firmaet havde fået udviklet en brugsvandsvarmepumpe der giver en COP på 3,7 ved 7 grader og 4,2 

ved 20 grader.  Et problem ved fjernvarme er at op til ca. 30% forsvinder ved transmissionen. Det 

kunne deres nye varmepumpe Microboosteren hjælpe med, så fremløbstemperaturen i 

fjernvarmenettet kan sænkes og dermed mindske transmissionstabet. Varmepumpen kan arbejde fra 

+ 10°C til 60°C og en speciel PVT booster variant fra minus 15°C til + 55°C. Ved Ringgården i 

Aarhus havde man bl.a. monteret den for at kunne udnytte spildvarmen i faldstammerne.  
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KKØ nævnte også et finsk firma (https://www.ecopal.fi/) med en spiral, man kan dumpe ned i en 

beholder og dermed udnytte varmen fra spildevand. 
 

KKØ præsenterede derefter PVT paneler, dvs. kombinerede solceller (PhotoVoltarisk) og solfangere 

(Termisk), i samdrift med PVT boostere. Ved at køle solcellerne (med returvæske fra 

varmepumperne) kan produktionen øges fra 15 til 17% svarende til en ca. 14% øgning. Der findes et 

dansk produceret panel, Racell, som er opsat i et demonstrationsanlæg på Stengården i Stenløse.  
 

  
 

Derefter gik vi uden for at så på forsøgsopstillingen. Det danske Racell havde ganske tynde, store 

solcelle plader og solceller med en mat overflade. Triple Solar (Hollandsk) havde en ret tyk 

opbygning med absorberen under de mørke solceller.  Endelig var der et slovensk produkt, hvor 

absorberen bestod af aluminium, hvor væsken løb mellem de to lag.  
 

  
 

Vi fik en rundvisning via det store lager og videre ud på fabrikken. Man sender typisk 76 

varmepumper af sted pr lastbil til eksport.  Videre til produktionen af tankene, der foregik med 

stanse- og svejserobotter og videre til maling, montering, opskumning, færdig test og pakning.  

Under afslutning med en sodavand og spørgsmål, blev det nævnt, at man havde klaret sig godt under 

Corona krisen med få afskedigelser og nedgang i produktionen. Tak for en spændende rundvisning. 
 

   

https://www.ecopal.fi/
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Træproduktion og forarbejdning af træ i Mårum 
Træer er en væsentlig del af jordens lunger. Træer optager CO2 og frigiver ilt. Så længe træet vokser, 

optager det CO2. I vores tempererede klimazone går processen over mange år, fordi vækstsæsonen er 

kort, modsat i troperne, hvor det går meget hurtigt. Men når træet fældes og forarbejdes – eller falder 

for stormen, frigives igen CO2. Genplantning af træer i vores klimazone med et træ pr. fældet træ 

rækker derfor ikke, hvis man vil kompensere over en kortere årrække. Forvaltningen af vores skove 

og anvendelsen af træet er således vigtigt emne i relation til klimapåvirkningen, som går begge veje. 
 

Denne tur gik til Gribskov Inventarsnedkeri, Skovvej 26B i Mårum, hvor vi besøgte Anders Rønne. 

Vi hørte om de træsorter, han anvender og om hans syn på skovdrift. Vi hørte desuden om de miljø- 

og klimahensyn, som tages i virksomheden i det hele taget. Skovfoged Jens Bach, Mårumhus, deltog 

i debatten, og vi så efterfølgende eksempler på driften i Gribskov. Deltagerne havde forud for turen 

modtaget et notat med baggrundsmateriale, statistik m.m. 
 

 
 

Træerne, Klimaet og Skovlovgivningen 

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 (og dermed afkøling), og det mindsker solstrålernes reflektering. 
 

Den nuværende skovlovs hovedformål er at bevare, værne landets skove og forøge skovarealet. 

Sådan har det været siden 1989, hvor den første egentlige skovlov blev vedtaget. 

Dernæst fremmes bæredygtig drift ved inddragelse af økonomiske økologiske og sociale værdier. 
 

Ved bæredygtig drift skal det tilstræbes, ud fra en helhedsbetragtning, at fremme opbygningen af 

robuste skove, sikre skovens produktion, bevare og forøge skovens biologiske mangfoldighed og 

sikre hensynet til landskabet, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og fritidslivet. Sådan har 

det heddet siden 2004. 
 

I de offentligt ejede skove som f.eks. Gribskov, skal der særligt lægges vægt på at bevare og forøge 

skovens biologiske mangfoldighed (siden 2004) og sikre hensynet til landskabet, naturhistorie, 

kulturhistorie, miljøbeskyttelse og fritidslivet (siden 1989). En aftale mellem den daværende 
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venstreregering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra 2016 (kaldet 

”Naturpakken”) indeholdt 6 indsatsområder, bl.a. biodiversitetsskov, herunder også urørt skov. 

Indsatsen gjaldt statens arealer, men indeholdt også incitamenter for de private skovejere til at 

fremme biodiversiteten. 
 

Gribskov Inventarsnedkeri – filosofien og håndværket 

Vi blev modtaget af ejeren, Anders Rønne og hans hustru, Ann Rønne uden for den port, hvor træet 

ankommer til virksomheden, og derfra fulgte vi træets vej gennem produktionshallerne. 
 

  
 

Anders fortalte om sin baggrund ud af en snedkerfamilie, udlært møbelsnedker hos legendariske 

Rud. Rasmussen, Nørrebrogade i København, der fremstillede designermøbler, bl.a. af Kaare Klint 

og Mogens Koch. Snedkeriet blev etableret på Skovvej i en bygning, hvor der gennem mange år har 

været forskellige former for industri. Siden er virksomheden vokset ind i nabobygningen og er nu 

også i gang på den modsatte side af Skovvej. Bygningen bag Anders på foto tv. rummede det første 

savværk i Mårum. 
 

Anders lægger afgørende vægt på det gode håndværk og kalder sig selv en ”træ-nørd”. Derfor har 

han også forskellige poster inden for faget, bestyrelsesmedlem i snedkersektionen under Dansk 

Byggeri, oldermand m.m. Firmaet har ca. 30 ansatte, heraf 9 lærlinge! For Anders er det meget 

vigtigt, at det gode gamle håndværk og den viden, der knytter sig til det, holdes ved lige. Mange 

maskiner har overtaget meget af arbejdet. Men uden et solidt kendskab til træ, træsorter, træers måde 

at vokse på – og hvordan træet lever videre selv efter hugst og opskæring, kan man ikke fremstille 

kvalitetsprodukter. Derfor må de unge oplæres ordentligt. De øvrige medarbejdere er alle dygtige 

håndværkere med kærlighed til faget – og til træ. Ann arbejder i administrationen, men har også 

mange forskellige praktiske opgaver i firmaet og er lige som Anders meget optaget af klima- og 

miljøspørgsmål med fokus på træ og skov. 
 

Rundvisningen startede på pladsen, derfra ind i modtagehallen, hvor det modtagne træ opbevares, og 

videre igennem hallerne følgende processen, hvor træet opskæres i stadigt mindre stykker til der, 

hvor produkterne samles og gøres klar til levering. 

Firmaet laver primært møbler og inventar på bestilling. Det er som regel en arkitekt, der har tegnet 

møbler eller køkkenelementer eller skranker m.v. for en kunde, som foretager bestillingen. Anders 

arbejder tæt sammen med arkitekten, sådan at bestillingen og det træet kan, matcher kundens behov. 
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Ude på pladsen lå en lille stabel meget smukke planker af Douglas gran. Det er resterne fra en 

produktion af kirkeinventar til Høsterkøb Kloster uden for Birkerød, som vi beså i den sidste ende af 

rundvisningen. Der lå også et kort stykke af en egestamme, som en kunstner skal arbejde med. På 

stammens endestykke viste Anders os, hvordan vikingerne med kiler kunne hugge tynde planker til 

deres skibe ud af stammer. Det handler om at kende træets natur. Hvis man vil se teknikken i dag, 

kan man tage til Vikingeskibsmuseets bådebyggeri i Roskilde. 
 

Om Douglas gran kunne Jens Bach fortælle, at det er en træsort indført fra Nordamerikas vestkyst en 

gang i sidste halvdel af 1800-tallet.  Disse træer blev udbredt i danske produktionsskove, og netop 

disse planker stammer fra træer, der har vokset i Jylland. Meget lige og uden knaster. 
 

Anders bruger først og fremmest indenlandsk løvtræ eller træ fra nordiske lande. Man importerer 

meget nødigt fra Østeuropa eller Asien eller oversøiske lande. Både fordi man ikke kan være sikker 

på, at certificeringen er i orden, ikke være sikker på, at træet ikke stammer fra voldsom hugst uden 

genplantning, og heller ikke kan være sikker på, at arbejdsforholdene de pågældende steder er i 

orden. Kort sagt, de klimamæssige, miljømæssige og sociale forhold skal være i orden i forhold til 

det træ, som anvendes i virksomheden. 
 

Træer skal opstammes tidligt i deres vækst, hvis man vil undgå knaster og skævheder. Derfor skal en 

produktionsskov passes. Men der er også en charme ved at arbejde med træ, der har knaster og 

uregelmæssigheder. Det kan også give smukke møbler. 
 

Træ skal tørre, inden det kan forarbejdes. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan det tørres. Noget – 

f.eks. eg – skal helst lufttørres i meget lang tid. Andet kan med moderne metoder tørres ved varme – 

men forskelligt træ kræver forskellig temperatur og forskellig tørretid. Det kræver omhu. 

Nogle snedkerier har særlig klimaanlæg der, hvor træet bearbejdes. Det har Anders valgt fra. Træet 

tilpasser sig de vekslende temperaturer og luftfugtigheder i hans produktionshaller og bevarer derfor 

bedre evnen til at tilpasse sig i det færdige produkt, der jo skal fungere i helt andre miljøer – uden at 

revne og skævvrides. 
 

  
 

Virksomheden har mange forskellige maskiner til alle mulige formål – og de bruger megen strøm. 

Men hvis man vil være konkurrencedygtig, er man både nødt til at kunne levere kvalitet (herunder 

helt nøjagtige mål) og til at kunne levere til tiden. Maskinerne er en hjælp, men kan ikke erstatte 

håndværket og den grundlæggende viden. Energiforbruget og mulighederne for at begrænse det, eller 

for alternative energiformer fik vi dog ikke talt om. 
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Til køkkener bruger man spånplader inde i skabene. Men korpus er af træ. Spånpladerne og nogle 

bordplader fineres. Men ikke med en hvilken som helst finér – og ikke hvilke som helst spånplader. 

Kvalitet kræves, man kan ikke nøjes med Ikea-standard. Finér får man fra Tyskland og Frankrig, da 

ingen her i landet producerer finér mere. I Tyskland og Frankrig er der nogle få store fabrikker, der 

kan levere egefinér og bøgefinér. Prisen på kvalitetsfinér varierer – somme tider er den lavere, 

somme tider højere.  

Anders fortalte en sjov historie: prisen på egefinér afhænger af vinproduktionen! I gode vin-år skal 

der bruges flere tønder af eg, end i dårlige år. Så bliver der knaphed på eg til finér – og prisen stiger! 
 

Finéren ankommer i bundter af mindre, millimeter-tynde plader – og så sys de sammen på en meget 

stor symaskine. Hvis man ser godt efter, kan man i en fineret overflade lige ane en siksak-

sammensyning. 
 

   
 

Vi så eksempler på meget lange køkkenbordplader af træ, hvor man næsten ikke kan fatte, at de kan 

være i ét stykke. Det kan de – men de er samlet på langs af to plader med en særlig teknik og en 

særlig limning, som er næsten usynlig. Arbejdsborde til virksomheden laver man selv - af træ 

selvfølgelig. Så skal man ikke importere arbejdsborde af jern fra Kina. Og firmaets egne kan bære en 

meget stor vægt. 
 

Vi så også det imponerende og meget smukke kirkeinventar til Høsterkøb kloster. Nogle af nonnerne 

og en munk havde været på besøg for at bese det færdige resultat og prøvesidde bænkene. 
 

Til slut kom vi til samlehallen, hvor vi så eksempler på køkkensektioner. Man laver ikke elementer i 

gængs forstand – nej, sammenhængende skuffeskabe med plads til udskæring af vask i pladen. De 

kan flyttes med en kran, fortalte Anders. Vi så også et eksempel på en færdig skranke til en 

tandklinik – udført i stilen fra det gamle radiohus på Rosenørns Allé i København. 
 

  
 

Til slut samledes vi frokoststuen til vand og kaffe, flere spørgsmål, debat – og Jens Bachs 

introduktion til resten af dagen ude i skoven. 
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Inden da sagde Anders, at han gerne ser, at der er dansk løvtræ at få lokalt – både af hensyn til 

transport og til de lokale savværker og arbejdspladser i træindustrien i øvrigt. Der mangler dansk træ 

– og begrænsningen af træproduktion i statens skove til fordel for biodiversiteten og klima, synes 

han ikke om. Det må være muligt at tilgodese begge dele. For Anders er hensyn til klima og miljø, 

biodiversitet også vigtigt. Det var så en del af oplægget til Jens Bach. 
 

  
 

Jens Bach om Gribskov før og nu. 

Jens Bachs faglige baggrund er en uddannelse som skov- og landskabsingeniør. Han har arbejdet i 

Naturstyrelsen i 38 år, heraf de seneste 25 år i den nordlige ende af Gribskov med base i Mårumhus. 

Naturstyrelsen har været gennem en del nedskæringer og senest organisationsændringen i forbindelse 

med den forrige regerings udflytning af styrelser. Før havde man som skovfoged, ansvaret for en 

bestemt skovpart. Nu dækker Naturstyrelsen Nordsjælland et areal på 22.000 ha, strækkende fra 

Birkerød i syd til Hundested i vest og op til Nordkysten. – og det er der ca. 60 ansatte til at varetage. 
 

Indtil for 2 år siden var Gribskov faktisk den største producent at gavntræ her i landet. Sådan er det 

ikke mere. Regeringens Naturpakke fra 2016 fokuserer på biodiversitet og truede arter (flora og 

fauna) og dalende biodiversitet. Det vil sige, at vægten forskydes endnu mere bort fra produktion af 

træ. Alle omlægninger tager tid, når det handler om træ. Skal der senere igen flere træer til 

produktion skal man huske, at træer vokser langsomt. Et egetræ skal vokse i ca. 100 år, før det er 

egnet til hugst. 
 

Med beslutningerne omkring mere urørt skov og mere naturnær skovdrift, lysåbne skove, kan der 

blive et vakuum på gammelt løvtræ. Den nyplantning, der skal ske i Jylland, bliver formentlig mest 

med nåletræ. Når et træ er nået halvvejs gennem sin levetid, er det på sit højeste og klar til skovning.  

Derefter går det ned ad bakke – på en måde. I stedet bliver det et perfekt levested for svampe, 

insekter, fugle. 
 

Også ”lysåben skov” er kunstigt. En skov, der får lov at passe sig selv, ender med at gro helt sammen 

og blive mørk. Det gælder også for løvtræer. 
 

Man kan bidrage til biodiversiteten gennem den naturlige hydrologi og ved at lave græsningsskov. 

Gribskov er fra gammel tid et meget vådt område med mange vandhuller, moser, våde enge med 

nogen trævækst. Det ændredes tidligere med dræning. Nu er man så på vej mod at komme op i 

nærheden af 20% af skoven som vådområder. Det når man nok ikke helt.  
 

Inden Naturparken blev besluttet, var der lavet en meget grundig landsdækkende undersøgelse af, 

hvor der var særligt truede arter, og ud fra det valgte man de områder, der skulle være urørt skov. 

Styrelsen fik en periode på 6 år til at forberede skoven på de krævede ændringer. Det indebar bl.a. at 

der blev skovet en hel del træ til industrien. 
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For to måneder siden (i forbindelse med natur-nationalparkaftalen) fik Naturstyrelsen besked på 

indtil videre at holde pause med al aktivitet i skoven. Så lige nu skoves der ikke. Men det ville der 

normalt heller ikke blive, for skovning foregår mest i vinterhalvåret. 
 

Aftalen indebærer, at en stor del af Gribskov udlægges til naturnationalpark. Det samme gælder 

Fussingø ved Randers. Den nøjagtige afgrænsning er ikke besluttet endnu – der skal bl.a. tages 

hensyn til Gribskovbanen – både i forhold til at banestrækningerne skal ligge uden for parken, og til 

at ændringer i hydrologien ikke må underminere skinnesporene. Så er der spørgsmålet om 

afgræsning – de store græsædere er bedst, allerbedst vil elgen være. Men hvor mange elge kan leve 

inden for det pågældende areal, når der også skal være plads til det nuværende vildt? Og hvad slags 

hegn skal der uden om, for hele området skal indhegnes. Der skal etableres et større antal låger, så 

skovgæsterne kan færdes der. Kortets røde omrids viser udkast til afgrænsning. 
 

  
 

Spørgsmålet om klimapåvirkningen af urørt skov var også oppe. Når træerne får lov at stå til de 

falder og formulder, afgiver de den oplagrede CO2. Ved fældning til produktion er CO2 fortsat 

bundet. Til gengæld vokser der nye selvsåede træer, ny planter op, som binder CO2 Og i mulden 

foregår der også oplagring. Men vi savner beregninger på, hvordan balancen er mellem oplagring og 

frigivelse af CO2 i urørt skov – og af hvor store arealer af urørt skov, man kan få uden betydende 

negativ virkning på CO2 balancen. 
 

Et forskningsprojekt drives pt af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning, under emnet ”bio-geokemi”. Blandt meget andet måler man de processer, der 

ligger bag variationerne i optag i og udledning af kulstoflageret fra jordbunden. Man undersøger 

blandt andet om de danske skove løbende optager kulstof. 
 

Med hensyn til vurdering af risikoen for mangel på løvtræ til produktion skal man huske, at alle de 

store private skove rundt om i landet primært er produktionsskove, og at statens skove kun har stået 

for omkring 7% af den samlede produktion. 

Vi aftalte at undersøge, hvordan balancen er mellem eksport af dansk træ (løv- og nåle) og importen 

af træ. Kan Danmark være selvforsynende med træ, selv om der satses på urørt skov og naturnær 

drift i statens skove – og især, hvis importen skulle begrænses? Se nærmere på Træ.dk. Ca. 90% af 

forbruget af savskåret træ importeres. Ca. 50% af produktionen af savskåret træ eksporteres. 
 

Derefter cyklede vi i samlet flok ud for at se på Lille og Store Hessemose som eksempler på 

græsningsskov. Den ene har formentlig aldrig været særligt bevokset, den anden blev ryddet for 
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træer for at give plads til græsser og blomster. De græsses pt begge af islandske heste, som er de 

mest robuste og de mindst kræsne. Andre græssende dyr er typisk selektive i deres valg af 

fødeplanter. Så hvis man vil styre naturen i forhold til at fremme visse planter og begrænse andre, 

skal man også vælge sine græssere (dyr) med omhu. I øvrig kan der også blive nogle 

dyrevelfærdsproblemer i forbindelse med natur-nationalparken, fordi det vil være et krav, at dyrene 

skal gå ude hele året og kun leve af det, de finder. 
 

  
 

Rutebeskrivelse 

Ruten var tilrettelagt, så distancen var overkommelig uanset, hvor i Gribskov Kommune deltagerne 

boede. Det var muligt at tage cyklen med toget en del af vejen, tage cyklen på bilen til mødestedet – 

eller simpelthen cykle både ruten og distancen mellem hjem og mødested. Mødestedet var derfor: 

enten Mårum Station eller Gribskov Inventarsnedkeri på Skovvej i Mårum. Slutstedet var Kagerup 

Station. Rutens samlede længde var godt 9 kilometer. 
 

Fra Mårum Station fulgte vi et stykke af cykelrute 33, ad Gantekrogsvej forbi skovvæsnets meget 

store flis-lager på venstre side og Gantekrogssøen på højre side. Gantekrogssøen er resultatet af et 

beskæftigelsesprojekt under 2. verdenskrig (1943) ved opstemning af en vandrig bæk. Enten blev en 

tidligere skoveng sat under vand, eller også var det en mose, der blev udgravet. 

Længere fremme forlader rute 33 Gantekrogsvej og følger Bolandsvej.  Her er terrænet også præget 

af mange mindre vådområder. Vi passerede det interessante forsøgsområde for måling af udslip af 

drivhusgasser fra vådområder. 

Hvor Bolandsvej møder Pælevej, forlod vi rute 33 og cyklede forbi Mårumhus (bolig for skovfoged 

Jens Bach) og ad Skovvej mod Mårum landsby over åbne marker med udsyn til skoven.  

Gribskov Inventarsnedkeri ligger på Skovvej. Efter besøget der cyklede vi tilbage mod skoven med 

skovfoged Jens Bach i spidsen. Vi fulgte igen rute 33 i retning mod Kagerup ad Pælevej, men 

drejede af til højre ad Tuevej for at se på og høre om et af eksemplerne på de mange omlægninger af 

skoven, der er foregået over en længere årrække – Store og Lille Hessemose. 

Hvor Tuevej møder Eriksvej, holdt vi til venstre ad Eriksvej, Overdrevsvej, krydsede 

Gribskovbanen, fulgte Overdrevsvej, krydsede banen endnu en gang og drejede straks derefter til 

højre ad flere små stier, indtil vi for tredje gang krydsede Gribskovbanen og mødte Hærvejen og rute 

33 igen. Til højre ad Hærvejen var der kun kort til Kagerup Station, turens slutpunkt. 
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Natura 2000 og økologisk landbrug i Melby 
På denne tur besøgte vi Natura 2000–områder Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Med udsigt over 

Melby Overdrev fortalte Kirsten kort om kommunens 5 Natura-2000 områder og om EU´s idé med 

at definere sådanne områder, der sigter på beskyttelse af naturtyper, planter og dyr og deres 

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

EU-land.  
 

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

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

fastlægger de langsigtede mål og prioriterer indsatsen.  
 

Gribskov Kommune har udarbejdet en konkret plan for, hvad der skal ske i hvert område. Det drejer 

sig f.eks. om beskæring, høslet mm for at bevare de lysåbne områder eller levesteder. Planens temaer 

er biodiversitet, naturpleje, naturgenopretning, bekæmpelse af invasive arter og naturformidling, 

friluftsfaciliteter og samarbejde. Handleplanen gælder for 2016 – 2021. 
 

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

I Gribskov Kommune ejer staten størstedelen af Natura-2000 områderne og står selv for 

vedligeholdelsen. Planer for pleje af et område påhviler i udgangspunktet grundejeren, men 

kommunen kan på forskellig måde understøtte de private grundejere i at foretage den nødvendige 

pleje. Den privatejede jord i Natura 2000-område er omfattet af forskellige tilskudsordninger.  
 

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

temperaturer ændrer blomstringstiderne og dermed frøsætning og fødemuligheder for insekter og 

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

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

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

  
 

Konkret for Melby Overdrev er plejeplanen udarbejdet af Naturstyrelsen, mens handleplanen er 

udarbejdet af Halsnæs og Gribskov kommuner i fællesskab, da Melby Overdrev er omfattet af 

Natura-2000 planen for Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker og Melby Overdrev, Melby Overdrev er 

desuden fredet. Overdrev er typisk områder med næringsfattig jord, der f.eks. har været brugt til 

græsning. Størstedelen af Melby Overdrev har været militært område. Naturtypen er lysåben på 

klitter af varierende alder på tidligere havbund. Melby Overdrev er levested for en række sjældne 

planter og insekter, som er tilpasset netop denne naturtype. 
 

Læs mere om Natura-2000 og find baggrundsmateriale i vores rapport for 2019. 
 

Dernæst gik turen til besøg på andelsgården Lerbjerggård, Melbyvej 129, 3370 Melby, hvor det unge 

par Nanna og Christopher er blevet økologiske landmænd på kapital af andelshavere. Læs mere på 
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www.andelsgaarde.dk Dette er et meget spændende perspektiv, idet det giver mulighed for at unge 

landbrugsuddannede kan komme til at virke med økologi på gårde uden selv at skulle investere i køb 

af ejendom. Andelsgaardes første gård er Lerbjerggård. Gården skal være ’modergård’ og showcase 

for fremtidige gårde. Visionen er 5-10 gårde indenfor de næste 10 år og på længere sigt mange flere. 

Fremtidens gårde skal bl.a. finansieres af medlemmernes kontingent. Der er pt 1500 medlemmer, 

som betaler 150 kr. om måneden. Gården er købt af en fond, som udlejer til foreningen Andelsgårde. 
 

Lerbjerggård ligger i landsbyen Melby på Halsnæs kun 2 minutters gang fra Melby Station. Der er 5 

hektar jord til, som stod klar til at dyrke, da de tidligere ejere havde høstet deres kartofler sidste 

sommer. Produkterne kan dog først kaldes økologiske om nogle år. 
 

  
 

Gården, der er fra 1860, har fire længer, og der er en smuk udsigt over markerne og kun 10 minutter 

på cykel til stranden. Men de gamle bygninger er ramt af hussvamp efter at have stået tomme længe, 

og det er endt med, at de skal rives ned. Tegninger af nye bygninger hang i porten ud mod markerne. 

Flere sponsorer har kastet sig over projektet og muliggjort nybyggeriet. Der er søgt om støtte til 

etablering af et fælleshus under glastag på fundamentet af en nedreven udtjent staldlænge. 

Fælleshuset skal benyttes til undervisning og oplysning om produktion af grøntsager, 

foreningskøkken, medlemsaktiviteter og foredrag og kurser o.l.  
 

Nanna og Christopher 

Det første forvalterpar hos Andelsgaarde er Nanna Ammentorp Vejlø Thomsen og Christopher 

Lieblein Lundgren, der i 2018 blev færdiguddannede fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Nanna og 

Christopher vil stå for Lerbjerggårds klimavenlige grøntsagsproduktion, der vil levere mere end 30 

forskellige afgrøder og endnu flere forskellige sorter. Jorden har været konventionelt dyrket og skal 

omlægges, så de kan blive økologisk certificeret – og parret ønsker at forøge biodiversiteten 

markant.  

Parret lejer den jord, de dyrker, af Andelsgårde og kører aktiviteterne gennem deres eget firma. 
 

   

http://www.andelsgaarde.dk/
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Grøntsagshaven 

På et areal af 0,8 Ha er der oprettet 8 marker a 16 bede. Hver mark har sin familie af grøntsager og 

skal køre i 7 års skift. To af markerne vil få helårsgrønt og ”hvile” på den måde.  Tidligere har der 

været kartofler hvert år, hvorfor jorden mangler organisk stof. Inden dyrkningen gik i gang, blev der 

pløjet komøg ned og tilført biodynamisk humus. 
 

Efterafgrøder slås med buskrydder, der eksperimenteres med plastoverdække for at stoppe 

fotosyntese (ukrudt). Der benyttes kun håndredskaber. Det er muligt at høste flere gange om året på 

samme stykke med forskellige afgrøder. Vi så spæde blade af asiatiske salater, som man håber når at 

blive store nok. 
 

  
 

Der kalkuleres med, at hver mark skal give så store indtægter som muligt og derfor vælges afgrøder 

efter det. Der dyrkes kun lidt kartofler som lokkemad i gårdbutikken, som i øvrigt i år har været en 

stor succes, da mange har været i sommerhusene og derved er kommet forbi og købt ind. Herved får 

man også god kontakt til lokalområdet. 
 

Nederst i haven så vi jordbær med halm imellem og hindbær med rækker af kløver imellem. 
 

Skovlandbrug 

Nedenfor grøntsagshaven var der på 6000 m2 plantet frugttræer, bærbuske, nødder, kastanjer. Dette 

var sket ved hjælp af Andelsgaardes medlemmer på få timer. Området var indhegnet og beboet af 

Kaj og Andreas – to små grise af kortnæset race, som i teorien kun spiser græs og ikke roder 

træernes rødder op. Den ene af dem, var dog ikke klar over konceptet. Der anvendes drypvanding, 

som også giver vand til grisene – vandingsanlæg samlet kostede omkring 7000 kr. 

Næste år skal der flere ting til her, og man skal have moskusænder til at spise dræbersnegle. 

Ænderne skal bo i frugtplantagen på nogle tidspunkter. 
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Andet 

Længere ude i landskabet sås bronzealderhøje. Der er i alt 7 fredede gravhøje. Det sætter nogle 

begrænsninger for dyrkning, men det handler også om at fremme biodiversitet og mindske 

klimaændringer osv. Der er tale om et overdrev med stor biologisk mangfoldighed. Landskabet med 

højene tager sig flot ud, når man cykler forbi. Til sidst gik vi gennem drivhuset og sagde tak til 

Nanna for en fremragende rundvisning. 
 

  
 

Turbeskrivelse 

Vi mødtes på Tisvildeleje Station kl. 10.15, tog et billede med klimagruppens banner. Så tog vi 

regntøj på og cyklede ned gennem lejet og videre på Nordkyststien (R47) gennem Troldeskoven og 

Asserbo Plantage til Melby Overdrev. Efter indlæg om Natura-2000 fortsattes på delvis ny og meget 

smuk sti til Liseleje, hvorefter vi ramte Lerbjerggård ved Melby via landevejen dertil. På turen 

tilbage tog nogle til Melby station, mens andre cyklede til Asserbo og ind over Melby Overdrev til 

R47 tilbage til Tisvildeleje, mens et par stykker tog via Asserbo Slotsruin til Ramløse og Helsinge. 
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Sommeraktiviteter 
Kursus i vedligeholdelse og reparation af cykler for børn og unge  
På grund af COVID-19-krisen gav regeringen penge til de lokale myndigheder til at sponsorere 

sommeraktiviteter for børn og unge. Ideen var at give noget viden og det sociale liv tilbage på grund 

af tabet fra da skolerne blev lukket ned. Klimagruppen i Gribskov tilbød 6 aktiviteter, hvoraf de 3 

blev gennemført. Det var nok lidt sent lige før sommerferien, at tilbuddene blev sendt ud. 
 

I skolen lærer du sandsynligvis ikke at reparere en cykel, selvom det kunne være meget nyttigt. Det 

er også en god ide for børn og unge at kunne vedligeholde deres cykel selv for at være mere 

opmærksomme på ressourcer og for at være mere glade for cykling!  
 

Så Klimagruppen i Gribskov besluttede at tilbyde to kurser, et for 7-14 år gammel og et andet for 14-

17 år. Forældrene var også velkomne til at deltage, hvilket flere af dem gjorde. Placeringen var 

gården Frydenlund, hvor Jens Erik bor. Her er der cykelværktøj, reservedele og god plads. Ud over 

Jens Erik underviste sønnen Jon. Han har selv bygget 7 cykler mm og herved oparbejdet megen 

erfaring med cykler. Kurserne blev gennemført den 28. og 29. juli. Varighed 3-4 timer. 
 

  
 

Vi startede med en snak ved havebordet for at høre, hvordan deltagerne bruger deres cykel, og hvilke 

erfaringer, de havde med reparation og vedligeholdelse. Derefter gik vi til justering af cyklen, 

sadelhøjde, afstand til styret osv. Obligatorisk lovpligtigt udstyr, kontrol af alle cykler blev 

gennemgået.  
 

Senere kiggede vi på vedligeholdelse inkl. vask, smøring, justering, dæktryk, stramning af skruer, 

nødvendigt værktøj. Alle måtte tage hjul og dæk af og lappe.  
 

Pause og fælles snak og yderligere behov for viden. Endelig talte vi om cykelmuligheder i Gribskov 

Kommune, cykelkort og nyttige apps samt om Klimagruppen. 
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Vi var sammen med børnene i 4 timer hver dag og havde en hyggelig tid. Vi følte, at de lærte noget. 

En mor skrev i en besked efter kurset, at hendes dreng på 12 år sjældent havde været så glad, som da 

han kom hjem efter denne begivenhed!  

 

Cykeltur til Haldbjerg Shelters 
I samme regi gennemførte vi en cykeltur til Haldbjerg Skovhave og shelters. Det var den 30. juni. 

Flere deltagere meldte desværre fra i sidste øjeblik, men vi gennemførte alligevel turen med 5 

deltagere. Vi fik en fin rundvisning og lavede snobrød over bål og drak hyldeblomstsaft. Læs om 

Haldbjerg under den første klimacykeltur. Se side 4. 
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Formidling af tematurene og deres indhold 
Med baggrund i succesen fra turene 2014-19, fik vi tidligt på året 2020 sat et program med 5 

temature sammen. Men så kom coronakrisen og datoerne måtte rykkes, så programmet blev lidt 

komprimeret over sommeren. Det lykkedes at få bevilget 5000 kr. til gaver til foredragsholdere, 

rundvisning samt udarbejdelse af denne rapport fra Kvickly Helsinges sponsorpulje. Desuden har vi 

efter aftale brugt restmidler fra sidste år, bevilget af Østifterne. 
 

Vi har selv sat opslag på biblioteker og cykelhandlere – se nedenstående - og grundet mange 

tidligere deltagere har mailinglisten fungeret som en god formidling af årets ture.  

Ugeposten har også i år været god til at omtale vores temacykelture på forhånd. Nu er redaktionen 

gået sammen med Frederiksborg Amtsavis Gribskovredaktion, så man behøver kun sende til ét sted. 

David på Netavisen Gribskov www.netavisengribskov.dk, har igen i år været hurtig til at lægge de 

pressemeddelelser op, vi har sendt. Desuden har turene været omtalt i Foreningen Frie Fugles 

Nyhedsbrev og på www.friefugle.dk. Foreningen Frihjul i Hillerød har også videreformidlet turene.  

Endelig har vi skrevet artikler i månedsmagasinerne Ramløseguiden og Annisse-Mårumguiden. 

  

  

http://www.netavisengribskov.dk/
http://www.friefugle.dk/
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A4-plakat sat op ved indgangen til REX Cykler i Helsinge. 
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Plakat, som har været sat op på bibliotekerne, cykelhandlere mm: 

Tema cykelture med Klimagruppen i Gribskov Kommune 2020 
 

Dato Tid Sted Mål Tema Tur 

leder 

Turlængde NB 

23-5 10.00 Helsinge 

Station 

Haldbjerg 

Skovhave 

og Arresø 

Natur og 

friluftsliv 

Jens 

Erik 

25 km Tag 

madpakke 

med 

14-6 13.00 Dronningmøl

le Station 

Strågården Økologisk 

byggeri og 

skovhave 

Jan-

Helge 

6 km  

12-8 13.00 Helsinge 

Station 

METRO 

THERM i 

Helsinge 

Produktion og 

grøn omstilling 

Jan-

Helge 

5 km  

22-8 12.50 Mårum 

Station 

Gribskov 

ved Mårum 

Træproduktion 

og anvendelse 

Kirsten 10 km  

5-9 9.30 Tisvildeleje 

Station 

Tisvilde 

Hegn Melby 

Overdrev og 

Lerbjerggård 

Natura 2000 og 

Andelsgårde 

Jens 

Erik 

25 km Tag mad 

med 

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

Læs mere om de enkelte ture her:  
https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2020/05/Klimacykelture-2020.pdf 

 

 
 

mailto:Cykelje@gmail.com
https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2020/05/Klimacykelture-2020.pdf
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