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Røsnæs: ja til cykelrute – nej til motorvej 

    Vi har netop afsluttet en opgave for Kalundborg Kommune, som gik 
ud på at etablere en lokal cykelrute fra Kalundborg Station til fyret på 
Røsnæs. Undervejs på researchen sås mange bannere og opslag med 
”Nej til motorvej over Røsnæs”. Sagen er, at man er bange for at motor-
vejsprojektet over Samsø og dermed Røsnæs bliver til virkelighed, hvor-
ved naturen og freden på halvøen smadres. I det nye trafikforlig i Folke-
tinget er medtaget motorvej til Kalundborg, hvilket kunne forvarsle en 
fremtidig fortsættelse ud over Røsnæs. 
    Men lad os nu se og kom endelig ud for at opleve naturen og dens 
kræfter og skønhed. Cykelruten, vi har lavet skilteplan for, er 17 km og 
tager udgangspunkt, hvor færgen kommer ind fra Samsø. Ligeledes vej-
vises der når man kommer ud fra stationen. Ruten hedder Røsnæsruten 
og har fået rutenummer 401. 

    På turen mod fyret oplever man inde i byen Strandstien tæt langs van-
det langs husrækken med ens flagstænger og vimpler, så man kan få en 

pejling på, hvordan vinden blæser. 
Ruten går en smule ind i landet, men 
mister ikke kontakten med havet på 
denne strækning. Efter ca. 5 km kan 
man svinge ned til Strandhotellet og 
tage en pause der. Selvom ruten er 
skiltet op til cykelsti langs landevejen 
lidt før, kan man faktisk godt fortsæt-
te på vejen forbi Strandhotellet. Her-
ved kommer man forbi Stubs vinmar-

ker med ”vintårn” (gl. vandtårn) ad grusvej op 
til landevejen.           
    Lidt længere derudad passeres i øvrigt Dan-
marks største vingård, Dyrehøj, hvor man kan 
svinge ind og smage på produkterne. 
    Til sidst når man ud til Naturstyrelsens area-
ler. Her kan man bestige bjerget Vågehøj (55 m) 
og få det store overblik samt besøge café Edder-
fuglen. Dog er der også en lille café helt ude ved 
fyret, hvorfra det føles som at stå i stævnen af et 
kæmpeskib med vind i håret. Nyd det og skriv 
bare under på nej til motorvejen på vejen retur.                       Jens Erik 

Foreningen  

Referat af generalforsamlin-
gen. 22.marts 
Den forgik i år digitalt og i god ro 
og orden, punkter blev fremvist 
og godkendt. 
De 2 kritiske revisorer blev gen-
valgt 
Til bestyrelsen blev alle kontor 
fugle genvalgt. 
  
På bestyrelsesmøde 5. maj konsti-
tuerede bestyrelsen sig. 
Solveig er fortsat formand året ud, 
Annelise er næstformand 
Jens Erik er kasserer 
Jens er webmaster og 
Stine digital manager. 
 
På bestyrelsens vegne  
Solveig Ellegaard Poulsen 



 Kalenderen  
 
DGI cykelture (se links til 
tilmeld i forrige NB): 
 

29. maj kl. 10-13 
fra Hillerød Station 

Kongernes Nordsjælland 
til Esrum Kloster 
 

10. juni kl. 17-19.30  
fra Tisvildeleje Station 

Troldeskoven og Melby 
Overdrev. 
 

10. august kl. 17-19.30  
fra Hillerød Station 

Parforcejagtlandskabet 
 

Klimacykelture: 
tilmeld: cykelje@gmail.com 
 

9. juni kl. 14  
fra Hillerød Station 

Naturlandbrug i Bistrup 
ved Birkerød. 
 

26. juni kl. 10 
fra Helsinge Station 

Naturnationalpark Grib-
skov 
 

7. aug. kl. 10.15 
fra Vejby Station 

Sommerfugleprojekt og 
vilde haver. 
 

Cykelsafarier 

14.-19. juni 
Nyborg – Tønder. Udsolgt. 
 

25. sept. – 3. okt.  
Unesco Verdensarv om-
kring Madrid 
 

Kajakkurser  begyndere: 
29.-30. maj og 12.-13. juni. 

Info og tilmeld på 

mail@hammerkrogen.dk 
 

Årets fugletræf: 
20. august kl. 15.30 
Nordhavn. 
Se omtale side 3. 
 

Studieture: 
13.-15. september 
Studietur om planlægning 
for cyklister. 

Social Club cyklister på Hedebostien 

    Efter cykelsafarien i Cuba Oriente i 2018, har deltagerne sav-
net palmesus, cuba libre, salsa mm og måske hinanden ..quien 
sabe. I hvert fald er der opstået en lille tradition med at mødes 
privat og cykle en tur sammen. Det skete sidst med udgangspunkt 
hos Trine i Roskilde lørdag den 17. april. 
    Turen gik sydpå over det øde festivalområde på R85 og videre 
ind over Gadstrup, Snoldelev til Karlstrup. Vi fandt en snedig sti til kanten af kra-
teret af Karlstrup Kalkgrav, hvor vi kunne sidde med benene dinglende ud over 
afgrunden og spise madpakkerne med udsigt til det tyrkise blå vand dybt nede. 
Landskabet her er virkelig fremmedartet, om ikke cubansk, så i hvert fald spansk 
agtigt.Vandet fristede til en dukkert, men vi ventede til vi kom ud til Østersøen 
bag Trylleskoven, hvor man også kunne købe varm kaffe efter badet. 

    Tilbageturen gik hele vejen til Roskilde på R86 
Hedebostien. Det er en forbindelse mellem fjord 
og hav, nemlig Roskilde Fjord og Østersøen, som 
vi i øvrigt har lavet skilteplanen for. Ruten går 
gennem det tidligere hedelandskab, som også er 
kendt for bosted for rige bønder og god jord og 
gode håndværkere. Hedebostien går også gennem 
Hedeland, som nu er 
rekreativt område, tidli-

gere stor grusgrav. Her kom vi bl.a. forbi vinmarker, som 
ligger på en skråning bag en sø. Der er flere steder tale 
om nyanlæg, og der er etableret ridesti i eget tracé på fle-
re af disse strækninger. Alt i alt oplever man området 
”indefra” i stedet for via vejene, som man normalt følger. 
Du kan finde forløbet af R86 via appen Hedebostien. Vo-
res tur blev på knapt 50 km sagde en anden app, før vi 
sluttede af med kaffe og kager i Trines have.                                                                                                     
Jens Erik 

Gavekort: Guidet cykeltur 

    Før jul blev jeg ringet op af en ung pige, som spurgte om hun kunne købe en 
cykeltur til sin bedstefar i julegave! Jo, det var da en god idé, svarede jeg og ud-
stedte et gavekort på en 2 ½ times guidet cykeltur i Gribskov. 
    Her den 9. maj, hvor skoven tager sig allerbedst ud afviklede vi så julegaven. 

Jeg mødtes med familien på Kagerup Station. 
På rundturen, som faktisk tog 2,5 timer så vi 
mange forskellige seværdigheder i skoven så 
som Ulvesletterne, Parforcejagtlandskabet, Kul-
svierstenen, Smørste-
nen, fiskeørnereden på 
afstand, Store Gribsø, 
Kongegranen mm. 
    Da vi kom tilbage til 
Kagerup Station, hvor 

jeg havde fortalt om jernbanehistorien, så vi en norsk 
motorvogn, som skulle trække en gammel passagervogn 
til Fyn. Der var 2 børn med på turen. Jeg gjorde en del 
for at inddrage dem i historierne. Frederik spurgte flere 
gange sin mor om det ikke godt kunne være rigtigt at 
der lå et nonnekloster på bunden af Gribsø. Måske de 
tager ud en sen aften for at lytte til kirkeklokker fra søens bund! 
    Hvis nogen vil købe et gavekort til en guidet cykeltur, så har vi nu også den 
vare på hylden i vores shop.                                                                      Jens Erik                                                       



Årets Fugletræf 

Fredag d. 20. august 2021 
    Mød op med velsmurt cykel 
overfor Nordhavn Station 
(neden for Skat ved fitness-
centret) kl. 15.30.   
    Første stop er tryklufts-
cykelpumpe ved Nordhavn 
station og dernæst går turen 
forbi Ib Spang Olsens maleri 
på muren foran gangtunnelen 
ved Nordhavn Station. 
    Derfra cykler vi gennem en 
fantastisk ny bydel med hav-
nebad, gourmetrestauranter, 
selvkørende bus, genbrugssta-
tion, supermarkeder og boli-
ger med havneudsigt.  
Et af supermarkederne ligger i 
en bygning, som hørte til Rif-
felsyndikatet, som BOPA 
sprang i luften under 2. ver-
denskrig, det fortæller Nina 
om undervejs.  
    Kl. 16.30 cykler vi ud mod 
fiskerihavnen forbi den inter-
nationale skole med solceller 
og tilbage til Lyders P-hus, 
hvor vi går op på taget og ser 
actionparken. 
    Kl. 18.00 rammer vi en god 
italiensk pizzarestaurant i om-
rådet. 
Samlet cykles der ca. 10 km. 
    Tilmelding senest 1. august 
2021 og gerne før til  
forening@friefugle.dk 
    PS. Der forbeholdes ret til 
ændringer i programmet 
    Med venlig hilsen og på 
gensyn 
Annelise, Nina og Jens Erik 

På cykeltur med DGI langs Mølleåen 
    Jeg deltog i årets første graveltur, som Jens Erik guidede i samarbejde 
med DGI onsdag d. 14. april. Gruppen mødtes uden for Lyngby Station og 
cyklede langs Mølleåen. På turen fik vi mange forskellige og spændende 
historier om møllerne. 
    Den første mølle, vi hørte om, er anlagt allerede i vikingetiden. Man me-
ner at Knud den Store omkring 1030 hentede 2 munke fra England til Lyng-
by for at bygge den første vandmølle her. Så møllerne har dybe rødder i 
Danmark. Området har spillet en stor rolle i Danmarks industrialisering, 
fordi de bl.a. har produceret tekstiler, farvede klæder, jern, kobber, messing, 
papir, pap, krøluld, våben, krudt og ammunition. 

    På turen kom vi også forbi for-
skellige boliger, der er opført i til-
knytning til møllerne. Her har boet 
mennesker, som arbejdede på møl-
lerne. Nu er disse boliger hjemsted 
for kunstnere af mange forskellige 
slags. 
    Det var alt sammen meget fasci-
nerende fortællinger, og det var inte-
ressant at høre, hvor stor en del af 
Danmarks industrialisering, der har 
sit udspring i dette område. 
    Til slut kom vi igennem Dyreha-
ven og stoppede ved Eremitageslot-
tet, hvor vi fik en historie om parfor-
cejagten. Det var Christian d. 5., der 
anlagde området til parforcejagt. I 
dag er slottet og Dyrehaven fredet og 
en del af verdenskulturarven. 
    Vejret var med os på de 15 km, og 
det var dejligt med en cykeltur sær-
ligt oven på en vinter præget af luk-
ninger pga. Corona. Selvom jeg har 

boet i nærheden i mange år, har jeg aldrig tidligere hørt disse historier og 

ikke cyklet denne tur i Mølleådalen.                                      Kristine        
 

Nyd sommeren på Møn 

Besøg vores teltplads i Vindebæk på den sydlige del af Møn. De man-
ge træer skaber skovstemning på teltpladsen. Du kan slå dig ned ved 
vores shelter eller ved den lille dam, hvor du kan nyde solen. En gåtur 
på stranden (ca. 2 km derfra) kan også anbefales - den er en del af Ca-
mønoen. Der er næremere information og en dagbog på pladsen.                                                                                 
           Stine 
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økologi, miljø, friluftsliv m.v. 
 
Vi arbejder som konsulenter,  
freelancere og projektmagere og  
tilbyder professionelle løsninger. 
Desuden hjælper vi med at plan-
lægge cykelferier i ind- og udland. 
 
Foreningen Frie Fugles  
nyhedsbrev udkommer 3-4 gange 
årligt og udsendes til Foreningen 
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8411-4094039 i Fælleskassen. 
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 Webinar om cykelfremme i Bangladesh 
    Foreningen Frie Fugle samarbejder med den Bangladeshiske social-
økonomiske virksomhed Creative Pathways om cykelfremme i Bangladesh. 
Min baggrund er, at jeg har boet næsten 8 år i landet, og jeg har set hvor be-
sværligt, det var at bevæge sig rundt i hovedstaden Dhaka. 
Der er mange gode grunde til at se på mulighederne for at fremme cykling i 
Bangladesh. Bl.a. at landet er en vækstøkonomi og middelklassen er i vækst. 
Landet har en tradition for at have mange rickshaws, men der er sket en vold-
som stigning i antallet af biler.  
    Bangladesh er blandt verdens tættest befolkede lande, derfor er afstandene 
ofte korte. Landet er fladt, da en stor del ligger i Ganges deltaet. Luftforure-
ningen er enorm, omkring 10 gange værre, end på HC Andersens Boulevard i 
København. 
Vi afholdt derfor vores første webinar d. 9. april 2021. Formålet med webina-

ret var at afdække, 
hvilke aktiviteter vi 
kan lave for at under-
støtte cykelfremme i 
Bangladesh. Zakia 
Haque, fra Creative 
Pathways, fortalte om 
forholdene i Bangla-
desh. Hendes pointer 
er, at der er en stigen-
de interesse for cyk-
ling i Bangladesh, 
men der mangler in-
frastruktur. Cykling 

bliver opfattet som den fattige mands transportmiddel, og det er ofte ilde set, 
når piger cykler. Samtidig vil det betyde meget hvis børn og unge – også piger 
– cykler. De vil nemmere kunne komme i en skole, der ligger længere væk, og 
det vil være nemmere at finde et job eller komme på markedet. 
    Thomas Krag fra Mobility Advice, lavede en introduktion til cykling i Dan-
mark. Han forklarede, hvordan og hvorfor cykling var blevet populært i Dan-
mark, og hvordan der kan planlægges. Nikolaj Andersen fra Foreningen Frie 
Fugle lavede en præsentation om, hvordan vi som mennesker oplever det som 
meningsfyldt at cykle. Jens Erik´s præsentation handlede om planlægning for 
cykling i Danmark og om EuroVelo projektet. 
    Præsentationerne blev godt modtaget af de ca. 30 deltagere i webinaret. 
Deltagerne gav udtryk for, at grunden, til at de ikke cyklede mere, var, at det 
var farligt at cykle. Konklusionen på webinaret er, at det er nødvendigt at ar-
bejde med at skabe synlighed omkring cykling. Synlighed er en forudsætning 
for at fremme holdningsændringer, der er nødvendigt for at lægge pres på po-
litikere og byplanlæggere for at få bygget den nødvendige infrastruktur. En 
konkret idé er blevet det at lukke en vej et sted i hovedstaden, en gang om 
ugen, så folk har mulighed for at cykle i sikkerhed. 
    Yderligere information kan fås hos: kristine@friefugle.dk                                                                                 

    

Nye cykelkort på vej 
Vi har siden august arbejdet for Nordisk Korthandel 
med at revidere cykelkortene for Nordlige og Sydlige 
Sjælland samt Sydligere Jylland. Disse kort er netop på 
vej ud af trykken. Der er særlig mange ændringer på 
Nordlige Sjælland, herunder Istidsruten. Se nyt på 
hjemmesiden. 


