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Oversigt over temacykelture med Klimagruppen i Gribskov 2021
Dato

Tid
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Mål

Tema

Ons
9.
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Lør
26.
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7.
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Enghave
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Mårumhus
og
Gribskov
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Ons
25.
aug

11.35

Helsinge
Station

Pedershvile
teglværk
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Høbjerg

Tor
30.
sept

12.25

Hillerød
Station

Turlængde

Antal
deltagere

7/20 km

15

naturnationalpark Jens
og veteranisering Erik
af træer

Ca. 15 km

22

Natur og
biodiversitet

Jens
Erik

12/20 km

15

Kirsten

10-12 km

9

Bæredygtige
byggematerialer i lokalt perspektiv – energi
og ressourcer
Genbrugsstati Affaldssorteonen og
ring, spildenaturområdet
vandsrensning
ved
og indpasning i
Solrødgård i
naturområde
Hillerød

Tur
leder
Jens
Erik

Ca. 3 ½
time
Kirsten

Ca. 8 km

8

Ca. 3 1/2
timer

Vi kom lidt sent i gang med årets ture, da corona-tågen lige skulle lette. Desuden havde vi problemer
med at få aftaler med nogle virksomheder, der endte med ikke at ville have besøg af Klimagruppen.
Derfor blev Jan-Helges ture ikke til noget.
Der var pæn tilslutning til de 3 første ture, som Jens Erik guidede og særlig turen til
naturnationalparken gav anledning til gode diskussioner undervejs. Det er et vigtigt formål med disse
ture, at deltagerne kommer på banen med spørgsmål og kommentarer.
Kirsten havde lidt udfordringer med sine ture, da Pedershvile Teglværk havde glemt aftalen og i
øvrigt lukkede ned inden datoen. Kirsten fik dog sat et fint alternativt program op. Ligeledes blev
den sidste tur til Solrødgård udsat for afbud fra rundviseren og derfor udsat, hvilket resulterede i, at
de oprindelig 15 tilmeldte blev reduceret til 8 og vejret var ikke det bedste, som det ses af billederne.
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Enghave Naturlandbrug i Bistrup ved Birkerød
Interesse for økologi og natur har fået Esben Tind til at dyrke diverse økologiske grøntsager på
gården Østerled i Bistrup ved Birkerød. Produkterne sælges i gårdbutik sammen med flere andres
produkter. Butikken er indrettet med genbrugsmaterialer fra gården. Fra egen produktion sælger han
æg, kartofler, tomat, agurk, salat, forskellige kål, rødbeder, bladbeder, krydderurter mm. Senere
kommer der forhåbentlig chili, peberfrugt, aubergine fra drivhuset samt græskar, spinat, radiser mm.
Alt dyrkes helt uden kunstgødning og sprøjtemidler og uden pløjning, og næsten alt foregår ved
håndkraft. Alt i alt er der tale om en meget natur- og klimavenlig produktion.
Fra to lokale producenter ved Buresø forhandles økologisk mel (Kornby mølle) og biodynamisk
most (Bellingehus frugtplantage).

Vi var 15 deltagere, som ankom kl. 15.30 som aftalt. Esben startede med at fortælle om sin
baggrund. Han er uddannet biolog og har arbejdet i Niras, Naturrådet og Naturstyrelsen, hvor
arbejdsområderne bl.a. var kontakt til Arktisk Råd og Det europæiske Miljø Agentur. For 4 år siden
købte han og Pernille gården her – et tidligere gartneri på 12 Ha – for at bevæge sig fra teori og PC
til praksis og jord på hænderne. Der er flere gamle forfaldne drivhuse på arealet. En praktikant og en
i jobtræning hjælper til. Pernille arbejder eksternt. Der skal hentes omkring 8000 kr. ind om måneden
fra bedriften for, at det kan løbe rundt. Gårdbutikken går godt. Det er svært at få EU tilskud til denne
type virksomhed og ligeledes til økologisk produktion. Det kræver fx flere frugttræer osv.
Zonedesignet
Esben forklarede, at udearealerne er bygget op i zoner efter permakultur-principperne med
køkkenhave tættest på og det mest ekstensive længst væk. I vores rapport fra 2018 er de nærmere
beskrevet på side 28.
Zone 1 udgøres af huset eller basen, Zone 2 er de nære omgivelser, hvor de planter, der skal
bruges eller tilses hver dag samt stald eller f.eks. hønsehus anbringes. Zone 3 udgøres af de lidt
fjernere omgivelser, hvor man planter det, der ikke behøver dagligt tilsyn, men dog jævnligt
bruges, anbringes. Zone 4 er område i skovhave eller landbrugsdrift, Endelig er zone 5 området
tæt på den vilde natur, f.eks. græsningsarealer, damme og ”vild natur”.
Zone 1 er gårdbutik og køkkenhave, lavet fra start med 15 cm kompost (mest hestegødning, senere
også noget kommunal kompost). Hvert år tilføres 3-5 cm kompost. Der er lagt flis ud både i bedene
og især i rækkerne imellem. Filosofien er, at der ikke må graves, bl.a. for ikke at ilte jorden og
brænde CO2 af på den måde. Høns og drivhus hører også til zone 1 selvom det er lidt længere væk.
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Det tidligere gartneri fra engang i 50`erne har efterladt store skeletter af drivhuse som ligner forladte
hangars og for øvrigt har været brugt til filmoptagelse (= god indtægt). I et af disse drivhuse går der
ca. 100 høns. Æggene sælges for 30 kr. for 10, overvejer at sætte op til 35 kr., der er god afsætning.
Dræbersnegle bekæmpes med ænder og ved at dyrke hvidløg nærmest, hvor sneglene kommer fra.
Skovhaven er zone 2. Her er 5 bede delvis i gang. Det første med bunddække af skovjordbær og
blåbær. Først blev her udlagt 15 cm flis, men skvalderkålen er alligevel ved at snige sig ind. I næste
bed blev der først lagt plastdække for at kvæle ukrudt og dernæst flis. Her dyrkes hindbær og
frugttræer er plantet. Det er meningen at disse skovhavebede på sigt skal klare sig selv uden
vedligehold og lugning.

Skovhaven og frugtplantagen er endnu ret ny med ca. 300 træer af mange forskellige slags. Æble,
pære og blommetræer er placeret 2 og 2. Der holdes en god afstand, så sygdomme ikke springer fra
træ til træ, og mellem træerne er der plantet andre kvælstoffikserende buske såsom havtorn og
skærmsølvblad. Mellem rækkerne dyrkes jordbær, asparges mm. Esben håber at komme til at sælge
en del frugt og senere få så meget, at der kan laves most, måske cider, måske vin.
Vi passerede nogle bistader, det er en anden mand, som står for det.
I 2 drivhuse, som er sat i stand, dyrkes traditionelt tomater og agurker og indimellem står der grupper
af krydderurter. Om efteråret var der plantet salat og kål, som nu delvist er høstet. Der skal også
plantes auberginer.

Zone 3-4 er der hvor fårene, gederne og køerne går. Køerne er af racen Dexter. Der er tale om et
græsningslaug, hvor frivillige borgere kommer og hjælper.
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Zone 5 er ellesumpen ned mod Furesøen, hvor der også er stier med offentlig adgang. Her kan man
også høste ramsløg.
Vi sluttede med opsummering og kaffe og kage, nogen købte lidt i gårdbutikken. Der er planer om at
lave en café i stalden ved siden af butikslokalet. Vi ønskede Esben og hans familie held og lykke
med projektet fremover.

Turbeskrivelse:
Fra Hillerød Station fulgtes L110 først på Banestien og så ud til Funkevej via Jagtvej. Herefter
cykelsti langs vejen til Supercykelsti C93 ved grænsen til Allerød. Denne fulgtes til Birkerød. Via
Vestervang drejedes ned til stationen med evt. opsamling af deltagere, hvorefter der fortsattes via
Bistrupvej og Enghavevej til destinationen. Retur cykledes til Birkerød Station, hvorfra toget kunne
tages retur. Undervejs fortalte Jens Erik om cykelruteskiltningen.
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Naturnationalpark Gribskov
Klimagruppen i Gribskov inviterede på en meget aktuel tematur om naturnationalpark Gribskov den
26. juni. Folketinget havde nemlig lige besluttet at igangsætte etablering af 15 naturnationalparker,
hvoraf den i Gribskov forventes at blive den første sammen med Fussingø. Der planlægges desuden
andre steder at sikre urørt skov. De nuværende nationalparker har måske mere fokus på kultur og
turisme, så derfor ønsker regeringen mere fokus på natur i de nye tiltag her.

Planen for naturnationalparken har været i høring og den endelige plan er ikke blevet vedtaget
endnu, men det forventes at ske, når folketinget mødes efter sommerferien. Der er dog opstået en del
lokal modstand mod indhegningen, som kan føre til at sagen trækker ud.
Læs nærmere om høringen og planen og se kort med områdeafgrænsning her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/
Afgrænsning
På ca. 1300 Ha i Gribskov udsættes elge, krondyr, stude mm, og der skabes flere åbne arealer og
træerne får lov at passe sig selv. Planen er at genskabe naturlige vandløb og vådområder, lave flere
lysninger og fremme udbredelsen af hjemmehørende træer. Området afgrænses af jernbanerne i vest,
Frederiksværksvej i nord, Gillelejevej i øst og Kildeportvej i syd.
Skovfoged Jens Bach, som er tovholder på projektet, fortalte på 4 lokaliteter om planerne og fik os til
på cykelturen rundt at se denne meget flotte del af skoven på en ny måde.
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Som klimagruppe vil vi gerne lægge vægten på planens betydning for natur, CO2 og biodiversitet.
Med hensyn til CO2 er der ikke så meget at hente i forhold til en produktionsskov, fortalte Jens Bach.
På et tidspunkt bliver skoven her CO2 neutral. Men biodiversiteten øges kraftigt bl.a. via de lysåbne
arealer og flere vådområder. Der vil blive foretaget en registrering af sjældne og truede dyr og
planter i naturnationalparken.
Man kan i princippet skabe lysåben skov ved 1. vådområder og 2. afgræsning. Begge metoder vil
blive brugt her. Gribskov er i øvrigt i forvejen en lysåben skov.
Vådområder
Gribskov var tidligere en ret våd skov, således viser militærkort fra 1857, at 20 % af skoven var
vådområde. Siden er der blevet drænet med 500 km grøfter, så man i 90´erne var nede på, at kun 3%
af skoven var våd. Så kom stormfaldet, som førte til beslutning om at ændre på det. Fra 2005 til 2020
steg vådområdearealet fra 5 til 10 % og med planerne i naturnationalparken er målsætningen at nå
tilbage til de tidligere 20%. Elge er vilde med vådområder!
Vi så eksempel på en grøft, der var lukket og 2 år efter begyndte hvidellen i det oversvømmede
område at gå ud.
Der blev spurgt om bævere ville blive sat ud. Jens Bach sagde, at de kan selv vælge at komme, da de
findes nord og syd for området. Men det er ikke så sandsynligt, da de helst vil have rindende vand.

De store græssende dyr
Planen er at få nogle unge elge fra Sydsverige, i starten blot 5-6 stk. Desuden vil man sætte 50 stude
ud, det bliver af racen Galloway, som er relativ små og lette at omgås. Desuden sættes kronvildt i
indhegningen. Der findes i forvejen då-, sika- og råvildt. Man ønsker at have ca. 80 kg levende dyr
pr. Ha.
Heste har været overvejet, men det er droppet af sikkerhedshensyn. Det har i øvrigt vist sig i andre
indhegninger, at heste ikke kan holde birkekrat og lignende nede.
Adgangsforhold og service
Der bliver nogle hovedindgange med tilhørende parkeringsforhold, evt. toiletter og
informationstavler. Det er fx på Gillelejevej ved Kalvehavevej, ved Kildeportvej, hvor der også er
informationscenter for Parforcejagt landskabet og ved Kagerup Station, hvortil det er meningen, man
skal komme med tog!
I alt bliver der 23 – måske 30 – indgange af forskellig størrelse, hvor man kan passere til fods og på
cykel, nogle steder også til hest.
Ved Multebjerg udbygges/fornys shelterpladsen, så man her kan overnatte inde i
naturnationalparken. Systemet med skiløjper bevares.
Der er i alt 54 km skovveje indenfor hegnet, ca. halvdelen bevares, resten ændres til stier, nogle
sløjfes, og der indføres nogle ”stillezoner”, hvortil adgang besværliggøres.
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Veteranisering af træer
Desuden så vi på, at gamle flotte løvtræer, der er omkring 100 år gamle, bevidst bliver beskadiget
for, at de skal dø og bidrage til øget biodiversitet – dette kaldes veteranisering af træer. Herved
skabes mere dødt ved, som de danske skove åbenbart har meget lidt af i forhold til skove i andre
lande. Der eksperimenteres med forskellige metoder, så træerne dør langsomt. Vi så fx et hul i træet,
som et egern så var flyttet ind i, andre steder har man fjerne bark i en hel eller halv ring rundt om
træet, og et andet sted havde man brændt bål ved roden af et træ. Man kan også flække kronerne med
dynamit. Ærgerligt for de flotte høje bøge, men godt for de mange insekter, biller, fugle osv.
Turbeskrivelse
20 cyklister mødtes på Helsinge Station, hvor Jens Erik fortalte om Klimagruppen og vi tog billede
med banneret. Derfra tog vi cykelrute 703 ud gennem Høbjerg Hegn og faktisk helt til Mårum. Ved
Mårumhus stod Skovfoged Jens Bach klar med cykel og kort i rygsækken og her stødte yderligere 2
deltagere til. Vi cyklede så med Jens Bach i spidsen ind til området, hvor naturnationalparken skal
være og stoppede 4 gange for at høre om planerne for parken. Fra Mårumhus cykledes tilbage til
Helsinge Station. I Nejlinge svingede vi ned og tog stisystemet bagom.
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Sommerfugleprojekt Heatherhill og vilde haver
Blomsterbestøvere så som bier og andre insekter har stor betydning for biodiversiteten – og i sidste
ende menneskers overlevelse. Men desværre er insekterne truede. Derfor tog vi emnet op.
Sommerfugleprojektet ved Heatherhill
Vi besøgte et spændende projekt ved Heatherhill, hvis formål bl.a. er at redde truede arter af
sommerfugle. Biolog Linda Bruhn Jørgensen fra DN i Gribskov gjorde os klogere på dette.
Miljøministeren har lige været forbi projektet, men cyklede ikke med os denne gang. Jens Erik
fortalte om lyngbakkernes historie, mens vi ventede på Linda. Her boede englænderen Vincent indtil
kommunen overtog området, som blev fredet i 1960. Sidste år blev der lavet fin sandstrand.

Med Linda gik vi over vejen til den første indhegning og lyttede. Heather Hill er en af kommunens
vigtigste biodiversitetsområde.
Sommerfuglene er en slags naturindikatorer. Sommerfugle er meget specifikke i deres valg af
planter, som de henter nektar fra, men især med hensyn til valg af planter, som de lægger deres æg
på, som så bliver til larver. Projektet kaldes ”Et Vingeslag for Heatherhill”.
Projektet forløber over 5 år fra 2019 til 2023. I 2019 blev der udarbejdet en forsøgsplan, som fastlægger tre
forsøgsområder, hvor der udføres forskellige naturplejemetoder. Blandt andet afbrænding. Der er naturpleje
med får på hele området, dog ikke i de 3 sommermåneder, hvor fårene formenes adgang i indhegningerne i
område A og C. Det giver planterne i indhegningerne mulighed for at blomstre (nektar) og sætte frø
(formering).
Forsøgsområde A er placeret på en sydeksponeret skrænt med mosaikvegetation af Hedelyng. Området er 1
ha, som er udlagt i 4 forsøgsblokke med 4 forsøgsfelter i hver. Forsøgsfelterne er ”slåning og
rotationsgræsning”, ”afbrænding og rotationsgræsning”, ”rotationsgræsning” og ”kontrol”.
Forsøgsområde B er placeret på en nordeksponeret skrænt domineret af Sand-star. Området er 0,4 ha, som er
udlagt i 8 forsøgsfelter, 4 med ”slåning” og 4 med ”afbrænding”.
Forsøgsområde C er placeret på en kystflade langs kysten. Området er 0,2 ha. og er udlagt som
”rotationsgræsning”.
I forsøgsområderne foretages der årlige vegetationsundersøgelser. I 2019 er der udført grundige basisanalyser
som vil blive gentaget i 2023. Forsøgsområde A og B bliver analyseret ved hjælp af en udvidet Raunkiær
cirkelanalyse og i forsøgsområde C bliver der foretaget en transektanalyse. Det meste arbejde er frivilligt, dvs.
ulønnet, bl.a. udført af DN. Der er dog lønpenge til sommerfugle ekspert Emil Bjerregaard, bl.a. grundet
fondsstøtte på 167.000 kr. fra Aage Jensens Fond. Desuden medvirker Bodil Hald, der som forsker har været
engageret i mange naturprojekter.
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De 8 truede sommerfugle, som har været her – 2 af dem er vist nok ikke i området mere:
Brunlig Perlemorsommerfugl (JPG) (Boloria selene)
Spættet Bredpande (JPG) (Pyrgus malvae)
Dukatsommerfugl (JPG) (Lycaena virgaureae)
Grøn Busksommerfugl (JPG) (Callophrys rubi)
Argusblåfugl (JPG) (Plebejus argus)
Foranderlig Blåfugl (JPG) (Plebejus idas)
Markperlemorsommerfugl (JPG) (Argynnis aglaja)
Okkergul Pletvinge (JPG) (Melitaea cinxia)

Til sidst fik vi lov at gå ind i indhegningerne og studere blomsterne nærmere. Da vejret var gråt, sås
ikke mange sommerfugle, men vi blev dog introduceret til en række af blomsterne så som
aks-ærenpris, blodrød storkenæb, lancetbladet vejbred, håret høgeurt og smalbladet timian.
Et besøg i juni og juli ville have givet mulighed for at se flere blomster. Til gengæld var lyngen
sprunget ud og klædte bakkedragene flot udenfor forsøgsområderne – og lyngen er også af betydning
for diverse bestøvere.

Når projektet slutter i 2023 udarbejdes en rapport med evaluering, og dernæst laves der en plejeplan
for området i fremtiden.
Læs om forsøgsprojektet på kommunens hjemmeside:
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/et-vingeslag-for-heatherhill
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Tine Wandalls vilde have
Der er også gang i projekt ”Vilde Haver” i Gribskov Kommune, idet mange private inspirerer
hinanden og lægger pres på kommunen. Det er lykkedes disse ildsjæle at få Gribskov Kommune til
at deltage i en landsdækkende konkurrence om emnet. Vi besøgte en vild have i Bakkebjerg hos Tine
Wandall, som er ihærdig med dette. Se Facebook gruppen ”Vilde haver i Gribskov”.
Tine modtog os ved indkørslen under et 30 år gammelt valnøddetræ, som nu var begyndt at give godt
med nødder. Så tog vi med Tine i spidsen den store tur rundt på den vilde dobbeltgrund på 3000 m2,
som Tine købte for 30 år siden.

Med udsigt til bronzealderhøjene for enden af haven, så vi vækster på skrænter, som gjorde disse
levende. Vi så hvordan, der kun var slået nogle få gange i græsset for, at vi kunne komme rundt. Tine
udveksler erfaringer med andre via facebookgruppen Vilde haver i Gribskov og køber ind imellem
planter, f.eks. har Rema 1000 lige haft nogle biodiversitetsplanter på udsalg. Desuden havde Tine
prøvet at købe tørstetræ, som er vigtig for bestemte larver (citronsommerfugl), på en lokal
planteskole, men det viste sig at være en forkert slags, efterfølgende fik hun sendt 25 af de rigtige
tørstetræer fra Jylland og videredistribueret nogle af dem. Der er tale om den vilde udgave af
tørstetræ (frangula alnus), som er vigtig for citronsommerfuglen.
Vi fik set sommerfugle, da vejret pludselig blev godt, solen brød igennem, og sommerfuglene fløj
rundt især om de store sommerfuglebuske, der nærmest er blevet til træer.
Undervejs på rundturen fortalte Tine om mange forskellige planter, der netop var gode til visse
insekter osv. Deltagerne spurgte også flittigt og supplerede med egen viden. Vi mødte bl.a. følgende
planter: sæbeurt, elm, vild gulerod, tørstetræ, blodkløver, blåhat, kællingetand, jakobsstige,
engbrandbæger, anisisop, tallerkensmækkere, gul allant (Ellens rod), mandstro, kæmpe verbena mm
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Oregano/merian, som mange har i deres krydderibed, er en plante, der er vigtig at have i den vilde
have - den er både sommerfugle og humlebier vilde med. Blåhat og højt græs er også vigtige for bl.a.
randøjesommerfuglene.
En ting, der er meget vigtig for den vilde have og insekterne i den er, at man skal have foder- og
nektarplanter gennem HELE sæsonen. Og mange både bier og sommerfugle er som sagt meget
selektive med det, de behøver for at kunne leve- og yngle (ang. foder- og nektarplanter).
Hvis man vil vide mere om sommerfuglenes foder- og nektarplanter - hvilke man bør have i sin have
- så anbefales, at man enten læser Michael Stoltzes bog om Dagsommerfugle eller melder sig ind i
hans FB gruppe sommerfuglehaver.dk - hvor alt dette står beskrevet. Vil man vide mere om bier så
er Plan Bi - som har fået en besøgshave i Jægerspris - et godt sted at søge viden (de har også en FB
side). Se også bilag om biplanter måned for måned.
Mange har købt såkaldte insektvenlige blomsterblandinger og haft blandet succes med dem. Vi blev
klogere, da Tine fortalte, at man også kunne købe blandinger som duer på lerholdige jorde – de fleste
andre blandinger, bl.a. den som DN har promoveret, duer kun på næringsfattig jord.
Til sidst på rundturen nåede vi tilbage til huset, og her overraskede Tine os med kage og diverse
eksotiske læskedrikke. Tak for det.
Gribskov Kommune har igangsat flere initiativer til fremme af biodiversiteten – se her:
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/biodiversitet
Miljøministeriet er også en aktiv spiller. Lea Wermelin skriver fra sin have på Bornholm:

Plads til vildere natur Jeg har skrevet en sommerkronik i Politiken i dag. Om hvorfor jeg midt i en
naturkrise alligevel er fuld af håb for vores natur. Efter årtiers tilbagegang tror jeg på, at vi kan vende
udviklingen - men det kræver at vi holder fast og insisterer på en vildere natur, selv om nogen synes
det ser grimt og rodet ud, når naturen bliver naturlig igen.
Det har givet meget debat. Men vi står midt i en stille revolution, der for tiden udspiller sig. På
grønsværen i baghaverne. I staudebede og krukker. I virksomheder, der omlægger plæner til
blomsterenge. Men måske vigtigst af alt i os selv.
Vi inviterer det vilde, summende og ustyrlige liv ind, frem for at holde det ude med perlegrus, græs
og gift. 92 ud af 98 kommuner er med i konkurrencen om at blive ‘Danmarks vildeste kommune’.
Og vi har med en historisk stor natur- og biodiversitetspakke givet plads til vildere natur i statens
skove og naturområder.
For første gang i mange år bevæger vi os i den rigtige retning med store skridt. Mod vildere baghaver
og bøgeskove. Mod bedre levesteder til gøgeliljer og sommerfugle. Mod større forståelse af den
værdi, som en rig og tilgængelig natur har for børn, unge og voksne.
Rettigheder og pligter hænger sammen. Også når det handler om vores natur. Vi har alle lige ret til at
færdes i naturen og opleve dens magi. Og uanset om vi bor i byens opgange, forstadens rækkehuse
eller i et nedlagt landbrug blandt naboens marker, mener jeg, vi har ret til at have natur tæt på. Men
det betyder også, at vi som fællesskab har en pligt til at passe på den.
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Se mere her om Miljøministeriet landsdækkende konkurrence:
https://www.facebook.com/groups/369293927424190
og her er et link til, hvor man kan melde sin matrikel til: https://sliphavenfri.dk/
Der er et samarbejde mellem REMA1000 butikker og DN - som bl.a. går ud på at REMA1000 vil
sælge særlige gode biodiversitetsplanter (til en rimelig penge). Hos REMA1000 butikker kan man efter man har meldt sin have til - få udleveret et sliphavenfri klistermærke til sin postkasse.
Turbeskrivelse
Vi mødtes den 7. aug. Kl. 10.15 på Vejby Station. Der var 15 deltagere. Turen startede med
fotografering af deltagerne bag vores banner og forklaring om Klimagruppen for de nye, der var
med. Kirsten uddelte en lille folder om klimagruppen.
Jens Erik Larsen var turleder og stoppede ved Stationsvej 20, da nogen skulle tisse og benyttede
pausen til at fortælle om Vejby Gartneris historie, hvor han har sine rødder og er vokset op blandt
sommerfugle og frugttræer mm. Maleren P.C. Skovgaard kom også med i fortællingen, da han er
vokset op i købmandshandlen ved siden af.

Så cykledes der mod Rågeleje, og det begyndte at regne, men heldigvis stoppede regnen inden
rundvisningen på Heatherhill startede. Fra Heatherhill cyklede vi ad Rågemarksvej, Plantagevej og
Jørgensvej til en lille bro over Højbro Å og videre ad Hesselhøj til Stokkebrovej. Nu på asfalt
fortsattes på Bakkebjergvej forbi de smukke Maglehøje (se nedenstående fotos) og tv. ad
Maglehøjvej, Sandgravsåsen til Hummel-Haven 8, hvor Tine tog imod os.
Hjemturen gik samme vej tilbage til Stokkebrovej og så videre på den til Unnerupgård (efterskole),
Unnerup og vejen til Vejby.
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Tegl, bæredygtigt byggeri og arkitektur
Byggeri står generelt for ca. 40% af CO2-udledningen.
En cirkulær fremstilling af udledningskilderne omfatter: udvinding af naturlige råmaterialer til
grundmaterialet, transport af disse til forarbejdningssted, forarbejdningsprocesser, der kan inkludere
transport af tilsætningsmaterialer, der er forarbejdet og transporteret andre steder fra,
indpakningsmaterialer, transport af det færdige produkt til lagre /salgssteder, transport til
byggeplads, forberedelse af byggeplads (kan være byggemodning), anvendelse af energidrevne
værktøjer, kraner, gravemaskiner o.l., byggeaffald og bortskaffelse af samme (eventuelt forbrænding
/genbrug/ upcycling), etablering af forsyning af bygningen med el, vand, varme, og andre
installationer, fjernelse af spildevand, vedligehold af klimaskærm og installationer, renovering eller
nedrivning osv. og – forhåbentlig - mere og mere tilbage til ”vuggen”.
I det store perspektiv er byggeriet som sådant reguleret gennem lovgivningen. Eksempelvis gennem
-Planlovgivningen (landsplan/fingerplan, kommuneplan og lokalplan) der bestemmer placering,
anvendelse og omfang. Suppleret af natur- og vand- og miljølovgivningen.
-Byggeloven og Bygningsreglementet, der fastsætter de tekniske krav til bygninger, lys, luft,
brandsikring, statik, vedligehold etc.
-Råstofloven og de regionale råstofplaner, der regulerer udvindingen af ler, sand, grus, kalk, kridt,
sten, tørv, muld o.l. Mange af disse råstoffer anvendes i byggeriet.
-Miljølovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.
En regeringsaftale i år om en national strategi for bæredygtigt byggeri tilsigter indførelse af nye
regler i Bygningsreglementet om grænseværdier for CO2 og livscyklusvurderinger. Aftalen er fulgt
op af et 2-årigt forsøgsprojekt, der skal bidrage til erfaringer med den såkaldte Frivillige
Bæredygtighedsklasse, inden kravene til denne kan indarbejdes i Bygnings-reglementet. Et af mange
forsøg foregår i Ramløse.
Arkitekturen – designet af bygninger og deres samspil med omgivelserne – og de forhåndenværende
byggematerialer og de konstruktive krav betinger hinanden og påvirker hinanden. I det samspil er der
også en påvirkning på klima og miljø, hvor bæredygtighed må tages med ind som element.
Ikke helt som vi plejer
Der var stor interesse for turen. Oprindelig 12 tilmeldte, men kun 9 endte med at deltage. Vores
tema-cykelture har stort set altid et eller to besøgssteder, hvor værten kan berette om sit hjørne af
klima- og miljøemnerne og om sit bidrag på vejen mod et bæredygtigt samfund – til inspiration for
deltagerne i turen. Denne tur blev anderledes med fem nedslagspunkter og et afsluttende foredrag i
Kulturhuset i Helsinge.
Hvad vi så og hørte
Første nedslagspunkt var Gribskov Kommunes store byudviklingsprojekt Troldebakkerne nord for
Helsinge. Først et vue ud over hele området fra toppen af stibroen over Helsingørvejen, hvor
turlederen kort fortalte om det forrige byråds ønske om en bæredygtig byudvikling,
arkitektkonkurrencen og vinderprojektet fra 2016 – med klyngebebyggelser og fællesarealer vest for
Laugøvej og nyt trinbræt for Lokalbanen med parkering og mulighed for butikker m.m. øst for
vejen. Rammelokalplan for hele området mellem Laugøvej og Kildevejen fra 2018. Kommunen ejer
en del af området, som turdeltagerne fik udpeget.
Andet nedslagspunkt var kort efter Bøgeskovgård (Helsinge Realskoles store daginstitution), hvor
turleder kort fortalte om Nordsjællands Museums fund af fire teglovne og en ælteplads øst for
Laugøvej. Man antager at, de stammer fra tiden kort efter landboreformerne, hvor blandt andre
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Bøgeskovgård, Troldemosegård og Birkebjerggård flyttede ud fra Laugø. Bønderne har i fællesskab
gravet og æltet leret og siden hver især brændt sten til de nye bygninger i hver sin ovn.
Der er masser af ler i området.
Teglfremstilling havde en storhedstid i middelalderen med mange kirke- og klosterbyggerier. Ved
Søborg slotsruin er der f.eks. fundet to teglovne.
Fra stedet, hvor vi stod, så vi mod øst den store skorsten fra det for længst nedlagte Helsinge
Teglværk. Teglværket er opført i år 1900 på jord, der oprindelig var udskiftet som Tranegård i
Laugøs overdrevslod. Et interessentskab bestående af lokale investorer, heraf en enkelt gårdejer fra
Laugø, købte jorden og byggede teglværket. Teglværket havde en omskiftelig tilværelse præget af
kriser og kapitalmangel og blev endeligt solgt i 1968.

Strækningen her fra og op mod Troldebakkernes nordlige grænse er i slutningen af august præget af
heftig jordforberedelsesaktivitet, der graves og bygges veje på begge sider. Trinbrættet skal vist være
færdig i 2022. En rundkørsel er bygget ved forbindelsesvejen mellem stationsområdet og
klyngeområdets stamvej.
Tredje nedslagspunkt: Vi gjorde holdt på toppen af bakken og trak cyklerne gennem græsset ind på
den allernordligste del af Troldebakkerne, hvor der er sat af til tre af klyngerne, som nu har fået
lokalplan. Tættest på Laugøvej et friplejehjem og tryghedsboliger. Længere inde syd for et fælles
vandhul har Bærebo købt en klynge til opførelse af 35-45 bæredygtige lejeboliger. Vest herfor er to
klynger, der netop har været udbudt til salg. Hermed er alle klynger nord for stamvejen solgt.
Fra bakketoppen er der en flot udsigt ned over området. Turleder fortalte lidt om Bærebo og deres
projekt. Alle klynger syd for stamvejen er ligeledes solgt til seniorbofællesskab, åben-lav bebyggelse
på 10 udstykkede parceller, rækkehuse på 22 udstykkede parceller og et antal rækkehuse.
Vi cyklede nu videre mod Laugø og ad Birkehøjvej. I knækket, hvor Troldemosevej går fra,
standsede vi for et sidste kig på Troldebakkerne, der her afgrænses af Troldemosevej.
Fjerde nedslagspunkt var den store tidligere lergrav på Rørmosevej, som nu er en smuk sø på Ree
Golfbane. Turleder fortalte – meget kort – om udvindingstilladelser, sædvanlige vilkår om
retablering, og et ønske om udvidelse af graveområdet lige op og ned ad Annisse Nords sydside, som
det lykkedes beboerne at få stoppet i 2020.
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Pederhvile Teglværks historie
Det begyndte at regne og vi skyndte os videre til Pedershvile Teglværk. Vort femte nedslagspunkt
blev teglværkets overdækkede udstilling af mange typer mursten og tagsten, hvor vi kunne stå i læ
for regnen.
Vi var så heldige at have Niels Andersen med på turen. Han berigede os med en lokalhistorisk
beretning om teglværkets oprindelse og en driftig lokal iværksætter:

”Teglproduktionen blev startet af gårdejer Jens Nielsen, der ejede gården Petershvile fra 1846.
På den tid var der stadig store forekomster af træ, der kunne bruges til brænding af sten.
De stammede fra den tid, hvor Gribskov strakte sig helt ud til Arresø som lysåbne skove, hvor kreaturerne græssede.
Da man begyndte at fælde den del af de mange træer, kunne områderne opdyrkes.
Store mængder træ blev anvendt til brændingen af teglsten og drænrør, som var en væsentlig del af produktionen på de
første små teglværker.
Da meget af jorden var vandlidende, var der behov for dræning for at den kunne dyrkes. Det begyndte man for alvor på i
slutningen af 1800-tallet. Til det formål skulle bruges rør. Og det blev teglrør med en ret lille diameter.
Og da der samtidig var masser af ler tilgængeligt i området, tog Jens Nielsen initiativ til produktion af drænrør. Det blev
begyndelsen til Petershvile teglværk. I begyndelsen skete alt arbejde ved håndkraft. Det æltede ler blev rullet ud og
derefter rullet sammen til rør.
Til brændingen brugtes det træ, der var tilgængeligt i omegnen efter den store fældning. Senere brugte man tørv, indtil
man begyndte at anvende fossile brændstoffer.
Jens Nielsen var i øvrigt en driftig mand. Han købte mere jord, og blev til sidste den næststørste jordbesidder i Annisse
med 300 tdr. land. Han tog initiativ til oprettelse af andelsmejeriet Kildevælde, som lå skråt over for teglværket, men nu
for længst er nedlagt. Nu anvendes bygningen til bilværksted.”

Teglværksøkonomi
Turleder fortalte lidt om den koncentration af kapital og ejerforhold, der præger byggematerialebranchen globalt med relativt få, meget store aktører, som f.eks. Wienerberger. Wienerberger har
lukket produktionen på Pedershvile og samler den danske produktion på tre mere energieffektive
værker i Jylland og et i Sverige. Begrundelsen er ønsket om at reducere CO2 udledningen, men
hænger nok også sammen med forventede øgede afgifter på CO2.
Branchen er afhængig af de økonomiske konjunkturers indflydelse på byggeaktiviteten – det giver
næsten sig selv. ”Hjælpepakker” er ikke nogen ny idé. I slutningen af 1880’erne og ind i 1900-tallet
var der stor byggeaktivitet på grund af afvandringen fra landbruget til industriarbejdspladserne i de
store byer. Der skulle skaffes mange boliger, og det skulle gå stærkt (meget for stærkt). Men efter 1.
verdenskrig kom krisen og byggeriet gik stort set i stå. Teglværkernes lagre voksede, fordi ingen
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købte mursten. Branchen henvendte sig så til Indenrigsministeriet og bad om hjælp, da konsekvensen
ellers ville være, at produktionen måtte stoppe, når lagrene var fyldte, med deraf følgende endnu
større arbejdsløshed.
Det gik dog ikke helt som nu. Ministeriet bad Frederiksborg Amt om at henvende sig til
kommunerne og bede dem om at købe betydelige partier af sten og sætte gang i deres planlagte
byggerier – og helst også i dem, som endnu ikke var planlagt.
Nu holdt regnen op, og vi cyklede i rask fart forbi Pibe Mølle og længere fremme forbi den store
grusgrav i Høbjerg, der er blevet et rigtig grimt ar i landskabet, og ind i Helsinge.
Arkitektens bud på tegl ved Nini Leimand
Tilbage i Helsinge samledes vi i Kulturhuset for at høre et foredrag af lektor på Arkitektskolen Nini
Leimand om tegl og blokmurværk m.m. Hun havde allerede i studietiden savnet noget om forskellige
materialers anvendelighed i praksis. Det betød, at byggeteknik blev efterhånden hendes primære
fokus. Men kombineret med bæredygtighed forstået som kombinationen af: kvalitet, skønhed,
ordentlighed og materialer. Byggeri skal være enkelt.
I Tyskland og længere ned i Europa har man i mange år bygget med blokmurværk, hvor vi i Norden
mest har bygget med almindelige mursten. Blokke af tegl er blandt Ninis forskningsområder. For
Nini Leimand handler det både om, hvad anvendelsen af forskellige typer blokke betyder for
konstruktions-mulighederne, for måder at samle blokke på og for mulige overfladebehandlinger.
Hun fik for snart 20 år siden mulighed for at arbejde på en ErhvervsPhD med Wienerberger i Østrig.
Wienerberger er netop ejer af bl.a. Pedershvile Teglværk på Rørmosevej (som de nu har lukket – se
oven for). Hos Wienerberger arbejdede man bl.a. med udvikling af forskellige former for teglblokke.
Ninis PhD afhandling består af 3 hæfter: BLOKMUR- OG MURBLOK; Bloktyper og
overfladebehandling; Blokmurværkets knudepunktsprincipper.
Fordelen ved teglblokke er mange. De er lettere end mursten. De kan udformes med forskellige indre
ventilationskanaler. De kan let skæres til. Fordi de er porøse og derfor indeholder megen luft, er de
gode til at ventilere muren, holde muren tør og skabe balance mellem varme inde og kulde ud. De er
vejrbestandige og behøver egentlig ikke overfladebehandling, men kan males – med naturmaling –
eller pudses eller beklædes med træ eller teglsten. Uden behandling kræver vores klima dog en vis
beskyttelse i form af større tagudhæng.
Anvendelse af blokke gør det muligt at bygge mure, der kan bære større spænd, og hvor
vindueshuller kan udskæres uden problemer i forhold til murens bæreevne. Blokke begrænser ikke
rumhøjden. Huse kan bygges med skæve vinkler. Vinduer kan skæres i forskellige former og
størrelser, runde, skæve, aflange, i højden.
Nini viste billeder med mange forskellige eksempler på blokke, konstruktive forskelle mellem
traditionelt murstensbyggeri og blokbyggeri. Også mange eksempler på hvordan vægge inde i
bygningen kan placeres. Og mange eksempler på blokbyggerier i Tyskland, Schweiz og Frankrig
I hendes afhandling er der også eksempler fra Danmark, f.eks. gamle huse fra Stevns, der er bygget
af skårne kridtsten fra klinten, og huse af sandstenblokke på Bornholm.
Materialet ler er plastisk og kan trækkes ud i mange former (jf. keramikken), således også til
helvægs-elementer til enten ydermur eller skillevægge.
Set i et bæredygtighedsperspektiv er ler totalt genanvendeligt. Mursten kan genbruges, lerpuds kan
vaskes ned, samles op og genbruges, blokke kan genanvendes. Og så holder ler (tegl) i mere end 100
år, hvad de moderne byggematerialer som f.eks. beton ikke gør. Endelig kan man faktisk fremstille
lersten uden energiforbrug til brænding. De kan soltørres – også her i landet.
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Desuden gør anvendelsen af blokke det muligt at bygge f.eks. en-families huse, tilpasset skæve
grunde med ”sjove” byggefelter, og tilpasse husets indre, så nettoarealet kan være mindre uden at
mindske ”beboeligheden”.
Det betyder både, at der beslaglægges mindre jord, bruges færre byggematerialer (ressourcer) og at
nybyggere kan købe byggegrund, der er relativt billig, fordi den er ”skæv” men alligevel bebyggelig.
Nini Leimand og Kåre Rønne, hendes arkitekt-ægtefælle, gjorde netop det, da de købte en grund af
DSB op ad S-banen i Emdrup for år tilbage. Hun viste også billeder ude og inde fra huset.
Vinduesrammerne er af eg og lavet på Mårum Inventarsnedkeri, som Klimagruppen besøgte i 2020.
Ejeren, Anders Rønne, er Kåres bror.
Enkelt og småt er godt for miljø og klima, når kvalitet, materialer, skønhed er med.
Til slut viste Nini en pendant til kostpyramiden, nemlig materiale-pyramiden, udviklet på
Arkitektskolen. Man kan klikke sig ind på klimapåvirkning, materialegruppe, eller funktionel enhed
og vælge derfra. Når man åbner beregnerenheden nederst på siden, vises de forskellige materialers
klimaaftryk.
Man skal ikke glemme transportens betydning derudover og heller ikke hvilken mængde af det
enkelte materiale, der skal bruges til byggeriet.
Levetid er heller ikke indregnet, men det er meget vigtigt, at tage med. Det vil indgå i Den Frivillige
Bæredygtighedsklasse. (se første afsnit). Her er linket: https://materialepyramiden.dk
Andet
Turdeltagerne har fået tilsendt Ninis slideshow samt en fil med en samling materiale om tegl,
bæredygtigt byggeri og klima. Filen kan fås ved henvendelse til turlederen, Kirsten Gamst-Nielsen.
Turbeskrivelse
Fra Helsinge Station ad stisystemet langs Kongensgave og Haragergård til Nygade, krydse
banen og til højre ad Birkelystien ud til Skolegade og ad stien under gaden. (nu er vi på cykelrute 32,
der går mellem Hillerød og Tisvilde) og ad Ridebanevej ind på stien til højre i retning mod Laugø.
Efter diverse stop forlod vi rute 32 og cyklede ad Birkehøjvej helt til Ågerup, idet vi krydsede
Kildevejen. I Ågerup tog vi til venstre ad Ågerupvej frem til Frederiksværksvej (omfartsstykket ved
Skærød), krydsede denne og cyklede på Kanutskivej forbi ungdomscenteret til Frederiksværksvej,
som vi også krydsede. Til højre og derefter til venstre ad cykelstien og ind i og gennem Skærød og
ud på cykelstien til Annisse Nord. Her cyklede vi under Helsingevej og tog til venstre ad stisystemet
igennem Annisse Nord.
Vi kom ud på Ryagergårdsvej til sidst og fulgte den, til den blev Pedershvilevej, og siden til venstre
ad Rørmosevej forbi teglværk og golfbane til Pibe Møllevej, og til venstre ad Høbjergvej og gennem
det meste af Høbjerg, hvor vi fangede rute 32 igen og fulgte den ind i Helsinge. På grund af tidnød
fravalgte vi stien til Engerødvej, og videre ad Engerødvej, Helsinge station og ruten derfra ad de
stier, vi fulgte på udturen. I stedet cyklede vi ad Gl. Frederiksborgvej, Frederiksborgvej, Rådhusvej,
Rundinsvej og Skolegade (med biltrafik og ingen cykelsti eller -bane). Rutelængde 14-15 kilometer.
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Hillerød Forsynings Klima- og Miljøcenter, Solrødgård
Turens overordnede tema var ”bæredygtighed” og konkret – affaldssortering og genbrug – samt
indpasning i et naturområde.
Klimagruppen i Gribskov har i sine snart 10 års levetid haft ”på vej mod bæredygtighed” som
overordnet tema for delemner som energi, transport, byggeri, vand, skov-, jord- og havebrug
(økologi og permakultur, biodiversitet). Vi blev modtaget af centerets formidlings- og
udviklingskonsulent, Mathilde Korsvig. Her er, hvad Mathilde bl.a. fortalte om:
Om Klima- og Miljøcenteret
Klima- og Miljøcenteret omfatter affaldssortering i 43 forskellige fraktioner, en genbrugsbutik,
spildevandsrensning, laboratorier til kontrol af henholdsvis det rene vand (vandværksvand) og det
snavsede vand (spildevand), varmeproduktion – og naturformidling.
Centeret er opført på et tidligere landbrugsareal, der tilhørte Hillerød kommune (overtaget fra
Frederiksborg Amt i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden 2007).

Hovedbygningen, der ejes af de 4 forsyningsselskaber i fællesskab, rummer kontorer, kantine og
personalefaciliteter. I de to fløje er der laboratorier m.m. for hhv. rent vand og snavset vand.
Personale og arealer er adskilt for at undgå forurening fra urent vand til rent vand. F.eks. skal
medarbejdere fra rensningsanlægget, før de kan komme ind til kantine og personalefaciliteter,
passere gennem fløjen for urent vand, hvor de passerer baderummet og skifter til rent tøj og sko. Og
samme procedure, når de skal tilbage til rensningsanlægget.
Hver fløj har desuden garage til hver sine prøvetagningsbiler. Måleudstyret er følsomt for
temperatur, og bilerne skal derfor stå tempereret.
Af de tekniske anlægsområder på Solrødgård, så vi lidt til Genbrugsstationen og noget mere til
Spildevandsanlægget. Størstedelen af omvisningen foregik i naturområdet.
Vi besøgte således ikke Hillerød Varmeforsynings del af arealet i den sydlige del mellem Lyngevej
og motorvejsforlængelsen samt dets større areal i det nordvestlige hjørne af Solrødgårds område,
begge ubebyggede. Vi besøgte heller ikke Hillerød Vands noget mindre, ubebyggede areal i den
nordøstlige del af Solrødgård i hjørnet mellem Lyngevej og Roskildevej.
Omvisning – Genbrugsstationen
Centeret ejes af Hillerød Affald. Mathilde omtalte indledningsvis nogle hovedbegreber: direkte
genbrug (som f.eks. flasker og dåser, med pant, der renses og bruges igen til samme formål, tøj, der
uforandret overtages af ny bruger); genanvendelse (når f.eks. glasmaterialer smeltes og glasmassen
anvendes til nye glasprodukter);
”downcycling” (når et produkt skilles ad og derefter sorteres efter enkeltdelenes funktion eller
materiale med henblik på genanvendelse);
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”upcycling” (f.eks. når en gammel skindjakke sys om til tasker, gamle gulvbrædder bruges at bygge
et bord).
Omvisningen startede med et kort besøg i Genbrugsstationen– bag den aflåste gitterlåge. Her kan
man ad en høj trappe komme op på broen over den bygning, hvor bl.a. farligt affald afleveres.
Deroppe fra er der en storslået udsigt over hele Solrødgårds areal – mellem Lyngevej, Roskildevej,
motorvejsforlængelsen og Overdrevsvejen.
Her begyndte for alvor eksemplerne på de mange miljø- og klimatiltag på stedet.

Taget over bygningen består af rækker af 109 hvide pyramider med vandrender imellem sig. Her
opsamles regnvand, der ledes til en underjordisk tank. Vandet herfra anvendes til rengøring af de
køretøjer, der bevæger sig rundt på affaldspladsen.
På selve pladsen med de mange containere, hvor borgerne afleverer deres affald, er der i midten et
nærmest ovalt område med en sø og med græs rundt om søen. Kørevejen er udformet som en
hestesko. Vejen skråner lidt ind mod midten, så at overfladevandet løber ned i søen og ikke i en
regnvandskloak. Det aflaster spildevandsanlægget. På pladsen er der også parkering for
renovationsbilerne, som tidligere var opstaldet ude ved fjernvarmeværket på Overdrevsvejen.
Som interesseret i biodiversitet, spurgte en deltager, hvorfor græsset var slået som en plæne i stedet
for at vokse vildt. Lige her gør man det for lettere at kunne finde og fjerne flyvende plast og andet,
der blæser op fra de åbne containere. Uden for dette område er det en anden sag. Centeret
samarbejder med ”Vild med Vilje” om at fremme biodiversitet på de øvrige arealer.
Oplysningen førte samtalen hen på de mange forskellige slags plast. Hvad kan genbruges, hvad kan
(endnu) ikke? Hvordan kan det sorteres, når det kommer frem til Vestforbrænding. Danmark har
relativt for små mængder plast, til at have et anlæg, der kan finsortere plasten til recirkulering. Det
har man derimod i Braunschweig i Tyskland, hvor meget af den danske plast kommer til. I hvor høj
grad den tyske virksomhed har styr på, hvor den sorterede plast, den sælger videre, havner, ved man
ikke helt. Man kan vist ikke garantere, at noget af plasten ender i lande, hvor den ikke bliver
opbevaret / behandlet forsvarligt. Se nærmere på Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://genanvend.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/bliver-indsamlet-plast-braendt-i-tyskland-nej
Omvisning i naturområdet
Naturområdet ejes af de fire forsyningsselskaber i forening. Området er dels vådområde, dels skov
og eng. Havelse Å løber fra Roskildevej mod SV gennem området for så at dreje stik vest under
motorvejsforlængelsen. Naturområdet er omkring 51 ha stort. Det slynger sig som en kile gennem
hele Solrødgårds areal fra Roskildevej og ud til Lyngevej nederst på grunden.
Slåenbækken løber i den sydlige del af området fra Lyngevejen og i nnv retning til dens udløb i
Havelse Å. Havelse Å har sit udløb i Roskilde Fjord.
Første ophold på turen var et græsområde med en del kvikgræs ikke langt fra administrationsbygningen. I første omgang havde man som led i bestræbelserne på at øge biodiversiteten blot strøet
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blomstereng-frø ud på arealet. Resultat: ingen blomster. Kvikgræsset kvalte alt. I det næste forsøg
skrællede man det øverste lag af, og såede frøene om efteråret i forventning om, at tilstrækkeligt
mange blomstrende planter kunne slå rod i det tidlige forår, inden græsset vendte tilbage. Resultatet
var ikke helt tilfredsstillende.
Derefter besluttede man at lave forsøgsområder 6 forskellige steder på Solrødgårds areal. Felter, der
er forskellige med hensyn til jordbund (gammel lerholdig landbrugsjord, fugtig eng, f.eks.) og
hældning (området er kuperet). Dertil er der forskellige jordbehandlinger – pløjning, harvning, eller
ingen. Disse forsøg er i fuld gang og endnu ikke afsluttede.

I plejeplanen for hele området indgår bl.a., at man kun slår et par gange om året. Når græsset slås og
ikke fjernes, bliver jorden for næringsrig. Blomstereng-planter skal have næringsfattig jord for at
trives. Derfor fjerner man høet.
Turen gik derefter op mod Havelse Å til det sted, hvor Nordsjællands Museum i 2015 fandt rester af
en meget gammel vandmølle ved det fredede dige. Dateringen er ca. år 1550. Møllen lå ved en kanal
og ikke direkte ved åen. På stedet er fundet spor af bebyggelse, bl.a. en smedje. Bebyggelsen har
formentlig været forløber for gården Favrholm, der nu ligger vest for Roskildevej, længere mod
nord.
Der er også ved åen fundet spor at bopladser fra stenalderen. Åen var den tids færdselsåre, da færdsel
til fods var vanskelig i det meget fugtige terræn.
Ved Slåenbækkens udløb i Havelse å, passerede vi over en spang og fulgte derefter bækken gennem
en fugtig eng.
Oprindelig havde man tænkt, at det rensede spildevand skulle udledes til Havelse Å via
Slåenbækken, men det forhindrede Naturklagenævnet. I stedet er der anlagt en rørledning direkte fra
rensningsanlægget ud til Havelse å. Det har betydet, at vandet i Slåenbækken nu er så rent, at der
lever ørredyngel i bækken. Flere insekter er kommet til. Der er lagt bunker af små sten i vandet, som
ynglen kan gemme sig i.
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Vi passerede et ret nyt skovrejsningsområde. I overensstemmelse med lokalplanen plantes der kun
træer og buske, der er hjemmehørende i Nordsjælland. På distancen kunne vi i hvert fald skelne
spidsløn, hvidtjørn, røn, pil, vildæble, bøg og eg. Lokalplanen opregner en del flere for hhv tør og
fugtig jord.
Vi passerede en stor bunke ret store sten, som man har ladet ligge/ samlet op i forbindelse med
anlæg. Stenene ligger sådan, at de får sol fra vest og syd. Sten holder på solvarmen og skaber et
mikroklima på stedet til glæde for planter, insekter og krybdyr (f.eks. firben og slanger).
På et græsstykke på syd-vestsiden af Solrødgårds Allé står et flagermushotel. Historien er, at
Frederiksborg Amtsvejvæsen havde to saltlader til opbevaring af vejsalt. I laderne boede en
flagermuskoloni. Da laderne skulle rives ned i forbindelse med udviklingen af Solrødgård-området,
besluttede man at genhuse flagermusene. Man byggede et meget fint ”hotel” til dem af materialer fra
saltladerne, så flagermusene kunne føle sig hjemme. Men i den periode, hvor flagermusene var
hjemløse, fandt de åbenbart anden bolig. For det fine ”hotel” blev aldrig beboet. Men det er stadig
åbent for flagermus. Den lille menneske-indgang har man måttet spærre på grund af unge
menneskers fest og ballade i huset med dertil hørende affaldsmængder. Flagermus bryder sig nok
heller ikke om ungdoms-fester.
På området underviser Mathilde skoleklasser i natur og miljø i samarbejde med skolernes faglærere.
Børnene får opgaver før besøget, under besøget og efter besøget. Vi så et eksempel på et stort
insekthotel, der bruges til undervisning.
I den sydligste del af Solrødgårds område er skovbevoksning med flere små søer. Vi var et smut inde
i en lysning med en sø. Der var god aktivitet af libeller i luften. Der lever både grøn frø og butsnudet
frø samt den sjældne Stavtæge i søen. Skovområderne bliver urørt skov. Det vil sige, at træer, der
vælter, får lov at ligge og blive til levesteder for insekter af mange slags, svampe, - og hvor der mere
er tale om ris-bunker, også til gavn for pindsvin og gærdesmutter.

Omvisning på Rensningsanlægget
Rensningsanlægget ejes af Hillerød Spildevand. Rensningsanlægget er det første af sin art i
Danmark, og det eneste overdækkede anlæg. Anlægget er tegnet af Henning Larsens tegnestue. Det
ligger sådan i terrænet, at det – med sit store hvælvede tag – set fra en vis afstand – falder ind i
landskabet som en bakke. Taget er et ”grønt tag” dækket af stenbedsplanter (Sedum). På denne årstid
har det brun-, gul-rødlige efterårsfarver. Planterne opsuger en god del regnvand og er hjemsted for
mange forskellige insekter – et fint bidrag til biodiversiteten på stedet. Der var stadig insektliv i
blomsterne.
Fra gaden mellem anlæggets to bygninger fører en trappe op til taget og til en bro, der forbinder de
to bygninger. Gennem store glasruder kan man se ned i hallen.
Bakken indgår i det rekreative område med stier. En zig-zag sti med jævn hældning giver mulighed
for kørestolsbrugere til at tage sig op og ned ad bakken og til kig ned i hallen.
23

Regnvand fra bygningerne i øvrigt opsamles i to større søer. Fugle, blandt andet gråænder og
blishøns, har slået sig ned i søerne med hvad det afstedkommer af næringstilførsel til vandet. Det var
egentlig ikke meningen med søerne!
Anlægget behandler spildevand fra Hillerød by. Det er dimensioneret, så det kan modtage spildevand
fra de nye byudviklingsområder, herunder Favrholm. Faktisk er kapaciteten stor nok til alle
kommunens indbyggere. I kommunen er der 5 mindre anlæg i tilknytning til landsbyerne.
Anlægget på Solrødgård renser selvfølgelig mekanisk først, derefter biologisk og til sidst kemisk.
Det er planen, at anlægget også skal kunne rense for medicinrester – ikke bare fra det kommende
supersygehus i Favrholm, men også fra resten af oplandet.
Det rensede vand afledes til Havelse Å samt til Pøleå, der løber gennem Gribskov kommune og
ender i Arresø. Den biologiske rensning fjerner nu organiske stoffer, ammonium, nitrat og fosfor.
Og man renser også kemisk, så bl.a. fosfater og tungmetaller skilles fra.
Desuden kan varmeenergien i spildevandet udnyttes.
Blandt borgere i Gribskov kommune er det opfattelsen, at den mangeårige overbelastning af Pøleå og
Arresø med bl.a. fosfor og nitrat for en god dels vedkommende tilskrives tidligere tiders
forsømmelser i Hillerød kommune, selv om de øvrige kommuner omkring søen, inklusive vores egen
også har del i misèren. (Se vores rapport fra cykelturene i 2014-2015, tur til Arresø). Så nu må vi i
Gribskov være glade for det nye anlæg på Solrødgård (taget i brug i 2017).
Alle tanke er overdækkede, så lugtgener undgås. Slammet afgasses først, og rådner i en særlig stor
silo-agtig bygning i nærheden af anlægget. Rådneprocessens gasser (biogas) afbrændes og
producerer varme til ca. 200 husstande. Lugtgener fra afbrændingen undgås ved hjælp af særlige
filtre. Slammet ender ikke på marker (heldigvis) men sendes til et forbrændingsanlæg, hvor det
brændes.
Rundvisningen sluttede med, at vi spadserede ned ad zig-zag-stien med fin udsigt mod
affaldscenteret, hovedbygningen og de grønne områder op mod Roskildevej.
Ved Hovedbygningen sagde vi farvel til Mathilde og takkede for en fremragende omvisning.

Afslutning
Ambitionen for Klima- og Miljøcenteret er ”Bæredygtig Forsyning”. Ambitionen understøttes af
kravene i lokalplanen for Solrødgård.
Generelt forstår Hillerød Forsyning ”bæredygtig” således: ” noget der opretholder sig selv og
undlader at belaste det omliggende miljø.”
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Det afspejles f.eks. i at Klima- og Miljøpark er skabt ud fra det princip, at ca. 90% af bygningsdelene
skal kunne genbruges og anvendes andet sted, hvis forsyningen en skønne dag skal fjernes fra
området. Og at området derefter skal forblive et rekreativt naturområde.
Klima- og Miljøcenteret baserer sig overordnet på opfyldelse af Verdensmål nr. 11, ”bæredygtige
byer og lokalsamfund”. Til det formål arbejder man ud fra andre af verdensmålene: Rent vand,
bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsats, livet i havet, livet på land,
partnerskaber for handling.
Turbeskrivelse
Turen gik fra Hillerød Station ad Banestien til Petersborgvej, derefter ad rute 101, Godthåbsvej,
Jagtvej, Milnersvej forbi Tennisklubben og Covid-19 testcenteret, langs svømmehallen, bag om
Sundhedscenteret og på cykelstien bag om Frederiksborgcenteret til Amtmandsvej. Ad Amtmandsvej
(rute 31 mod Farum) til Salpetermosevej. Da rute 31 længere fremme er spærret af sygehusbyggeriet,
gik turen i stedet ad Salpetermosevej op til Roskildevej og ud ad Roskildevej, krydsede
Overdrevsvejen og fulgte Lyngevej indtil vi nåede Klima- og Miljøcenteret. Tilbage ad samme rute,
bortset fra at man fra Lyngevej må cykle til højre i lyskrydset til sti i retning mod bl.a. Helsinge,
krydse under Overdrevsvejen og komme tilbage på Roskildevej ind mod byen. Turens længde var ca.
8 kilometer. Dertil kom så et par kilometer til fods inde på center-området.

Materialer til deltagerne.
Deltager får tilsendt en samling materiale vedrørende turens tema med følgende afsnit:
1. Klip fra Miljøstyrelsens hjemmeside. Hvad er bæredygtig udvikling?
2. Agenda 21 - en tidslinje
3. Klip fra FN’s rapport om opfyldelse af Verdensmålene
4. Cradle to Cradle – fra vugge til vugge
5. Fra Miljøstyrelsens hjemmeside – om affaldssortering
6. Hvordan forskellige foreninger forstår og praktiserer bæredygtighed.
Andre interesserede kan få filen tilsendt på mail ved henvendelse til Klimagruppen.
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Trafikdemonstration på Ny Mårumvej
Jens Erik deltog for Klimagruppen i arbejdsgruppe med lokalråd og skolen til forberedelse af
aktionen og vi udsendte denne pressemeddelelse:
Mårum-Kagerup Lokalråd har igennem en del år haft et stort ønske om at forbedre forholdene for de bløde trafikanter på
Ny Mårumvej. Sagen er den, at vejen er den eneste forbindelse mellem Kagerup og Mårum og den er på inden måde
egnet til, at de såkaldt bløde trafikanter færdes her.
Der er meget trafik og en stigende del er lastbiltrafik. Fartmålinger viser, at der generelt køres for hurtigt. Der opstår tit
meget farlige situationer, som kan resultere i ulykker. En række organisationer står nu sammen med lokalrådet om at
insistere på, at politikerne og forvaltningen forholder sig konkret til problemet, tager deres ansvar og forpligter sig til at
lave løsninger på strækningen, så vi fremover alle kan færdes sikkert.
Vi vil kunne gå og cykle langs/på vejen uden at være nervøse for os selv eller vores børn.
Det skal være sikkert og trygt at komme til bus og tog.
Skolebørn, ryttere, skovens gæster osv. skal kunne krydse vejen uden frygt.
Det er Gribskov Kommunes forpligtelse at sikre god og sikker infrastruktur i landsbyerne.
For at fremme, at der sker noget i kommunen for at nå disse mål, inviterer vi jer alle til at deltage i en demonstration. Vi
vil gå fra Mårum til Kagerup i samlet trop. Demonstrationen er godkendt af Nordsjællands Politi.
Mød op på tanken i Mårum onsdag den 13. oktober kl. 17.00 gerne med høtyve, leer, juletræskæder, reflekser, cykler
mm. Demoen slutter i Kagerup ca. kl. 18, hvor der serveres øl og vand og kaffe. Der går bus tilbage til Mårum ca. 18.30.
Nærmere oplysninger hos Pernille Jellinggaard tlf. 20274124 og på Facebookgruppen Nellerød/Ejlstrup, Mårum,
Kagerup. Jens Erik Larsen, Formand for Klimagruppen i Gribskov. cykelje@gmail.com

Pressen mødte faktisk op, og der blev talt godt 70 deltagere, som med politiet foran og bagved gik de
ca. 5 km fra Mårum til Kagerup. Taler ved Pernille Søndergaard, formand for Udvikling, By- og
Land udvalget og Jens Erik samt eleven Mads fra Gribskovskolen ved Duemose Trinbræt.
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Formidling af tematurene og deres indhold
Med baggrund i succesen fra turene 2014-20, fik vi tidligt på året 2021 sat et program med 5
temature sammen. Men grundet corona-krisen startede vi lidt sent på sæsonen. Vi har endnu ikke fået
tilskud til turene i år. Men vi har brugt restmidler fra sidste år og indtægter fra kontingenter.
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.
Desuden har David på Netavisen Gribskov www.netavisengribskov.dk, igen i år været hurtig til at
lægge de pressemeddelelser op, vi har sendt. Han deltog også i trafikdemonstrationen og filmede.
Der blev sendt en TV-udsendelse med disse optagelser på københavner kanal fredag aften.
Turene har 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.
A4-plakat sat op ved indgangen til REX Cykler i Helsinge og på Helsinge Bibliotek:

Udsnit af avisomtaler:
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Plakat, som har været sat op på bibliotekerne, cykelhandlere mm:

Tema cykelture med Klimagruppen i Gribskov Kommune 2021
Dato

Tid

Sted

Mål

Tema

Ons
9.
juni
Lør
26.
juni
Lør
7.
aug

Kl. 14

Hillerød
Station

Natur og
økologisk
landbrug

Kl. 10

Helsinge
Station

Enghave
Naturlandbrug
Mårumhus
og
Gribskov

Kl.
10.15

Vejby Station Heatherhill

Ons
25.
aug

11.35

Helsinge
Station

Tor
9.
sept

12.25

sommerfugle
projekt og
vilde haver

Hillerød
Station

Pedershvile
teglværk
ved
Høbjerg

Tur
leder
Jens
Erik

Turlængde

NB

7/20 km

Pris 50 kr.

naturnationalpark Jens
og veteranisering Erik
af træer

Ca. 15 km

Natur og
biodiversitet

Jens
Erik

12/20 km

Kirsten

10-12 km

Bæredygtige
byggematerialer i lokalt perspektiv – energi
og ressourcer
Genbrugsstati Affaldssorteonen og
ring, spildenaturområdet
vandsrensning
ved
og indpasning i
Solrødgård
naturområde

Ca. 3 ½
time
Kirsten

Ca. 8 km
Ca. 3 17/2
timer

Højst 10
deltagere
(uanset
forsamlingsloft)
Forbehold for
eventuelt
forsamlingsloft

Tilmelding til turene er obligatorisk senest 3 dage før afgang til cykelje@gmail.com
Se detailprogram for cykelturene her:
https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2021/04/Klimacykelture-2021-udg-29-3.pdf
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Bilag Biplanter måned for måned (træer og buske, løg og knolde, urter og stauder)
April
Vårlyng,
Kirsebærkornel, Pil,
Mirabel, - og Slåen
(sidst på måneden)
Ribes, Bærmispel,
Fuji-Kirsebær,
Hassel, Mahonie

Hyacint
Krokus
Perlehyacint
Påskelilje
Scilla
Snepryd
Vibeæg

Maj
Pil, Slåen, Ahorn (ca
20.5. kort efter
løvspring),
Skovabild, Vildpære
Spidsløn, Kirsebær,
Æble, Hæg, Røn,
Ribes, Blomme,
Bærmispel,
Fuglekirsebær, fujikirsebær,
Hedemelbærris,
Hestekastanje,
Kvæde, Mahonie,
Mispel, Mosebølle,
Pagodebusk,
Surbær,Tyttebær,
Blåbær
Hyacint

Vibeæg
Skovtulipan
Blåpude
Mælkebøtte
Raps
rødkløver

Blodkløver

Juni
Hvidtjørn
(månedens
begyndelse),
Dværgmispel,
Hæg, Mispel,
surkirsebær, Tørst,
brombær, blåbær

Boghvede
purløg
rødkløver
hjulkrone
honningurt
agersennep
kornblomst
hvidkløver
Blodkløver

Blå anemone
Følfod

Engkabbeleje
Gul anemone
Hestehov
Julerose
Kalkkarse

Døvnælde
engkabbeleje
Gul anemone

Kalkkarse

Kobjælde

Kobjælde

Oktober
Vedbend

November
Vedbend

Døvnælde
Engkabbeleje

Juli
Lind, Liljekonvalbusk, Tørst,
brombær

August
Honningtræ,
Hedelyng,
Klokkelyng,
Liljekonval-busk,
Tørst

September
Hedelyng,
Klokkelyng, Tørst,
Vedbend

rødkløver
hjulkrone
honningurt
Agersennep
Kornblomst
hvidkløver
drejeblomst

Hjertespand
Anisop
Gederams
Døvnælde

rødkløver
hjulkrone
honningurt
agersennep
kornblomst
hvidkløver
Drejeblomst
Hjertespand
Anisop
gederams
Døvnælde

Isop

Isop

katost
katteurt

Kattehale
katost
katteurt

purløg
rødkløver
hjulkrone
honningurt
agersennep
kornblomst
hvidkløver

Kalkkarse

December

Januar

Februar
Vårlyng

Erantis

Drejeblomst
Anisop
Honningurt
Katost

Drejeblomst

Julerose

Julerose

Julerose
følfod
Hestehov

Anisop

Kattehale
Katost
katteurt

Marts
Hassel, Kirsebærkornel, Mirabel,
Pil, Vårlyng
Erantis
Krokus
Påskelilje
Scilla
Julerose
Blå Anemone
Følfod
Gul anemone
Hestehov

En- og tokimbladede planter har nektar.
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