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Oversigt over temacykelture med Klimagruppen i Gribskov 2022 
 

Dato Tid Sted Mål Tema Tur 

leder 

Turlæn

gde 

Antal 

deltagere 

1.maj 12.00 Dronningmøl

lehuset 

Strandvejen 

gennem 

Dronningmøl

le 

Trafiksikkerhed Jan-

Helge 

1 km 24 

9.maj 15.35 Helsinge 

Station 

Rådhuset og 

Skærød 

genbrugsstati

on 

Affalds 

sortering 

Jens 

Erik 

6 km 7 

29. 

maj 

9.45 P-plads 

Teglgårdsøen 

i Hillerød  

Svanholm Permakultur Kirsten Bustur 3  

fra Klima- 

gruppen 

19. 

juni 

10.00 Helsinge 

Station 

Garbolund Økologi i 

lokalsamfundet 
Jens 

Erik 

12/18 11 

6. aug 12.00 Helsinge 

Station 

Hjerteskoven 

i Ørby 

Økologi og 

kunst og 

solceller 

Jan-

Helge 

10 km 4 

27. 

aug 

10.00 Græsted 

Station 

Brunbjerg 

gård 

Økologisk kød 

og Søborg Sø 
Jens 

Erik 

13 km 7 

17. 

Sept 

10.00 Helsinge 

Station 

Troldebakker

ne 

Økologisk 

byggeri og 

bofællesskaber 

Kirsten 7 km 14 
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Cykeldemonstration i Dronningmølle 
Mens vi venter på cykelstien, ønsker vi hastigheden gennem byen sat ned til 40 km/t – og 50 km/t 

mellem byerne på Nordkysten fra Dronningmølle til Tisvilde. 
 

  
 

Det har vi arbejdet på i 4 år uden resultat. Derfor arrangerede Trafikgruppen i Dronningmølle i 

samarbejde med Klimagruppen i Gribskov en 1. maj cykeldemonstration med 24 deltagere. 
 

Jens Rane Holck (SF) fra Byrådet holdt talen, hvori han bl.a. fortalte om glæderne ved at cykle, om 

nødvendigheden af at sikre de bløde trafikanter, herunder børnene, om Tour de France og om 

betydningen for klimaet. Han fremhævede Helsingørmodellen med en kombineret cykel- og 

gangsti. 
 

Jan-Helge Larsen fra Trafikgruppen fortalte om baggrunden og forklarede ruten, vi skulle cykle. 

Først mod Hornbæk, derefter gennem Dronningmølle og Munkerup og retur via Museumsvej mod 

Tegners Museum og tilbage til Dronningmølle Huset, hvor man fik en forfriskning. 
 

Trafikgruppens ønske er en kombineret cykel- og gangsti ligesom på Strandvejen fra Helsingør til 

Ålsgårde eller gennem Nødebo. Det er også vigtigt at undgå de forvirrende skilte med 60 km 

mellem nogle af byerne, så vi vil arbejde for 50 km/t mellem alle byerne langs hele Nordkysten fra 

Dronningmølle til Tisvilde. I Helsingør har man netop besluttet at ændre hastigheden mellem 

Hornbæk og Dronningmølle til 50 km/t, så det ville falde fint i tråd med dette. 
 

På et møde på Rådhuset den 26. april fik vi lovning på, at man vil behandle vores ønske politisk - 

men ikke noget om hvornår. Det burde da ikke være så svært eller dyrt at ændre nogle skilte? 

I løbet af sommeren kom der nye fartskilte med 50 Km op på strækningen fra Hornbæk til 

Munkerup og de slidte afstribninger på vejbanen gennem Dronningmølle er frisket op. Men 

Kommunen afviser at ændre på hastigheden gennem byen, endsige at overveje cykelstier. 
 

Farten dræber jfr. https://www.sn.dk/gribskov-kommune/risikerer-faengsel-koerte-cyklist-af-

vejen/?SNSubscribed=true&st=ffmsag&utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2022-05-

01&utm_medium=email&utm_source=Gribskov 
 

  

https://www.sn.dk/gribskov-kommune/risikerer-faengsel-koerte-cyklist-af-vejen/?SNSubscribed=true&st=ffmsag&utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2022-05-01&utm_medium=email&utm_source=Gribskov
https://www.sn.dk/gribskov-kommune/risikerer-faengsel-koerte-cyklist-af-vejen/?SNSubscribed=true&st=ffmsag&utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2022-05-01&utm_medium=email&utm_source=Gribskov
https://www.sn.dk/gribskov-kommune/risikerer-faengsel-koerte-cyklist-af-vejen/?SNSubscribed=true&st=ffmsag&utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2022-05-01&utm_medium=email&utm_source=Gribskov
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Affaldssortering i Gribskov Kommune 
Klimagruppen i Gribskov cyklede mandag den 9. maj med affald i cykeltaskerne fra Helsinge Station 

til Rådhuset, hvor vi udenfor i det gode vejr mødtes med Marcus Rønsholt (medarbejder på rådhuset) 

for at høre, hvor langt Gribskov Kommune er med implementering af folketingets beslutning om, at 

der skal sorteres i 10 typer affald i alle landets kommuner. Det har været et tema, som har været 

debatteret en del i Ugeposten og Frederiksborg Amtsavis. Er kommunen bagud med planerne? Hvad 

skal der ske med sommerhusområderne? Hvad med information til kommunens borgere? 
 

  
 

Møde ved Rådhuset 

Marcus havde nogle overordnede ting at sige om affald. Først nævnte han, at klimaforandringer kan 

påvirke affaldsmængder og behandling, men kom ikke ind på hvordan. Dernæst at det overordnet 

handler om produktion og forbrug – altså om hvor meget affald, der produceres.  Danmark er en af 

de lande, der producerer mest affald pr. indbygger. Vi har i DK tradition for at udnytte affald til 

fjernvarmeproduktion. Fremover skal vi tænke mere i cirkulær økonomi med recirkulation og 

genbrug.  
 

Affalds-hierarki: 

• Affaldsforebyggelse 

• Forberedelse til genbrug 

• Genanvendelse 

• Anden nyttiggørelse 

• Bortskaffelse 
 

Der var mange spørgsmål til Marcus om, hvor langt man var i kommunen med at implementere de af 

regeringen varslede sorteringer i 10 fraktioner. Marcus fortalte, at det havde lange udsigter, da 

politikerne lige havde nedstemt forslaget fra forvaltningen og ønskede at få foretræde for regeringen 

for at få en anderledes aftale om håndtering af sommerhusene og generelt for at få udsættelse af 

opstart. Det forlyder, at de 10 sorteringer skal forefindes ”husstandsnært”, hvorfor det måske ikke er 

nok med minigenbrugsstationer, ligesom der kan være problemer med at placere disse i 

sommerhusområderne.  
 

Vi diskuterede også kommunens formidling til borgerne om sorteringsmuligheder, hvilket 

undertegnede finder mangelfuld. Der er ikke sendt foldere ud til borgerne længe, men en folder om 

håndtering af madaffald er på vej.  Hele affaldshåndteringen skal i øvrigt nu overtages af Gribvand, 

hvorfor flere ting kan ændres fremover, herunder formidling til borgerne. 
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Rundvisning på genbrugspladsen i Skærød 

På genbrugspladsen i Skærød blev vi modtaget af Preben Jensen, som gav en glimrende rundvisning, 

ind i mellem suppleret af Kent og lidt af Tage. Sidstnævnte havde 16 års erfaring på pladsen. Antal 

containere er nu oppe på 47, hvilket giver lige så mange slags affald. Man var glade for at modtage 

os, da vi hermed hjælper med formidlingen af, hvordan affaldet skal sorteres. Man har ligeledes en 

del skoleklasser, som kommer på rundvisning. Hvis folk smider affald i de forkerte containere, kan 

det give genbrugspladsen store bøder, fordi den leverede vare ikke er god nok.  
 

  
 

Vi gik nu rundt på pladsen og fik forklaret input og output: 

Metal: indholdet bliver hakket i små stykker, som adskilles ud fra vægt, hvorved jern og aluminium 

mm adskilles. Indhold brændes. Herved forsvinder det, der ikke er metal. Der leveres til Stena i 

Roskilde. 

Stort træ: en magnet fjerner metal, trykimprægneret træ kan godt brændes, da der er filter på 

forbrændingen. Der leveres til Frederikssund. 

Polstrede møbler og madrasser: to-komponerede ting adskilles, så metallet ryger over til metal. 

Plasthavemøbler: Indeholder omkring 60 % kridt, som har stor genbrugsværdi. Hvide møbler bedst. 

Malet træ adskilles i indendørs malet og udendørsmalet. Spånplader genbruges af IKEA. 

Hårde hvidevarer har stor genbrugsanvendelse, faktisk kan 99,8 % heraf genbruges. Der er 

eksempler på, at det kan betale sig at grave dem op fra gamle lossepladser. 

Mad- og drikkekartoner er en ny sorteringsfraktion, og det ryger sammen med plast, som kommer 

fra husholdningen. Disse ender i Tyskland. 

Hård plast i øvrigt og plastfolier har hver sin container. Man bør tjekke, at der ikke er et faremærke 

på hård plast. Plast kommer til Frederiksværk og ender i Sverige. 

Flasker kunne tidligere genbruges direkte fx en vinflaske ca. 20 gange, men nu knuses det hele, 

metallåg sorteres fra med magnet, karrysild lugter ikke godt, men skader ikke genbrug. Materiale 

køres til Holmegård i Jylland. 

Bøger: ryg skæres af til restaffald, siderne til papir, som kan genbruges 7 gange. En avis kan blive 

til 7 æggebakker. Køres til Slagelse. 

Malerrester brændes på stedet. Maling over 01 hører dog til farligt affald og køres til 

kommunekemi. Kosmetik produkter og tomme beholdere hører til farligt affald! 

Medicinrester skal egentlig afleveres på apotekerne, men man modtager det i afdeling farligt affald. 

Jeg havde nogle el-propper med, en tallerken og en buet glas-lampeskærm. Alle 3 dele skulle i 

container 80 Mørtel mm. 

Lysstofrør deles i evt. kviksølv, glas osv. og det hele genbruges. 

Kabler og elektronik har også stor genbrugsværdi.  Ud af 4-5 mobiltelefoner kan der laves en 

sølvring, og der skal 20 mobiler til en guldring. 
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Til sidst gik vi indendørs og fik kaffe og videre snak om genbrugs betydning, herunder om alt det 

affald, som lå i grøfterne og særligt den store plastforurening i havene. Og spyt ikke tyggegummi ud 

i naturen, fugle dør af det. Cigaretskod er 4 år om at nedbrydes i naturen, et æbleskrog 2 uger, en 

øldåse 5 år. Og helt væk er det jo aldrig. 

Der burde være større pant på øldåser osv. Ligesom pantsystemet skulle gælde hele EU. 
 

  
 

Turbeskrivelse  

Vi cyklede fra Helsinge Station gennem bommene til Engerødvej og derefter th. ad Ahornvej og 

videre af stien op til Fakta (nu Coop 365). Her drejede vi tv. af Frederiksborgvej og straks th. forbi 

Kvickly og ind over P-plads til Rådhuset. 

Efter mødet her fortsatte vi ud til Rundinsvej og derefter Bryderupvej til Bymosevej og endelig 

cykelrute 701 til Industrivej til Genbrugspladsen. 

På vejen tilbage tog vi th. ad Industrivej og Bomose Allé til Toftekrydset og dernæst Vestergade og 

retur til stationen via Gadekærvej.  I alt ca. 6 km. 
 

Bilag om beslutninger vedrørende igangsættelse af regeringens 10 fraktion sortering: 
Forslaget vedrørende affaldsregulativet har kun været behandlet i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø. Det skete den 

22. marts (sag nr.35) – læs selv – også bilagene. 

Et flertal i udvalget (konservative, venstre, Dansk Folkeparti og Nyt Gribskov stillede et ændringsforslag til 

forvaltningens indstillinger. Det blev vedtaget med 4 mod 3. 

Vedtagelsen indebar således følgende: Sagen udsættes på yderligere undersøgelser, herunder at formanden og 

borgmesteren søger tiltræde hos Miljøudvalget /Miljøministeren med henblik på at undersøge mulighederne for 

fastholdelse af Minigenbrugsstationer i sommerhusområderne. 

Spørgsmålet om Husstandsnærhed er behandlet i: 

Vejledning nr 9926 af14/12/2020 om indsamling af husholdningsaffald 

Pkt. 3.1 Husstandsnær indsamling 

Husstandsnær indsamling kan anvendes, hvis forholdene ikke tillader, at faste beholdere kan placeres på matriklen. 

Husstandsnær indsamling betyder, at 

– ved etageboliger, rækkehuse/kædehuse/tæt lav bebyggelse og tætte bykerner skal fast indsamlingsmateriel så vidt 

muligt placeres sådan, at beholdere er tilgængelige i umiddelbar nærhed fra boligen, dvs. kort gåafstand. 

– i sommerhusområder og ved kolonihaver skal fast indsamlingsmateriel placeres sådan, at beholderne så vidt muligt 

er tilgængelige i rimelig gåafstand fra boligen. 

– for boliger på ikke-brofaste øer med under 200 fastboende beboere kan faste beholdere til de genanvendelige fraktioner 

placeres på havnefaciliteter, der benyttes af beboere på øen (dvs. på øen eller på det nærmeste fastland) 
 

Om dispensationsmulighed 

Nærværende vejledning er en tolkning af affaldsbekendtgørelsens §§ 20-27, 29 og 34 samt §§ 38-44 Retningslinjerne i 

vejledningen følger derved kravene om henteordninger og undtagelsesbestemmelser fra særskilt indsamling og er 

gældende fra 1. juli 2021. 

Kommunerne vil frem til d. 1. marts 2021 have mulighed for at søge dispensation fra affaldsbekendtgørelsens 

implementeringsfrist for henteordninger af de ovennævnte affaldsfraktioner fra husholdningerne. Dispensationen vil dog 
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aldrig vare længere end til 31. december 2022. Miljøstyrelsens ’Vejledende udtalelse om dispensationer fra brug af 

indsamlingsordninger’ specificerer hvilke tilfælde, der kan give dispensation, samt hvordan der søges om dispensation. 

https://mst.dk/media/206943/vejledende-udtalelse-til-dispensation-implementeringsfristen.pdf 
 

Uddrag:  

1. Hvornår kan man søge?  

Kommunerne vil have mulighed for at søge frem til den 1. marts 2021, jf. affaldsbekendtgørelsens § 28, stk. 2. 

Ansøgninger, der sendes på dagen, vil også blive vurderet. 

Såfremt kommunen fremsender ansøgningen efter den 1. marts 2021, vil ansøgningen automatisk blive afslået.  
 

3. Hvilke situationer kan fordre en dispensation?  

Miljøstyrelsen vurderer vejledende, at følgende situationer vil kunne give anledning til en dispensation fra 

implementeringsfristen den 1. juli 2021. Det vil dog i hver enkelt ansøgning bero på en konkret vurdering.  

Praktiske udfordringer med at få materiel i form af fx spande og biler tilvejebragt inden fristen.  

1. Hvis udarbejdelse af miniudbud for manglende fraktioner vil medføre behov for at ændre i eksisterende udbud 

og således resultere i en væsentlig økonomisk byrde for kommunen.  

2. Såfremt en kommunes nuværende udbud udløber inden for en relativ kort tidshorisont efter 1. juli 2021, og det 

derfor er økonomisk og praktisk mere hensigtsmæssigt at lave et samlet udbud, når det eksisterende udbud udløber.  
 

6. Hvornår giver Miljøstyrelsen som udgangspunkt afslag?  

Miljøstyrelsen vil blandt andet give afslag i følgende tilfælde:  

• •  Hvis der søges med begrundelse i at det planmæssige grundlag i form af udarbejdelse af den kommunale 

affaldsplan ikke kan nås. Det vurderes, at endelig vedtagelse af de kommunale affaldsplaner ikke er afgørende. 

Implementeringsfristen har været kendt siden 16. juni 2020 med indgåelse af politisk aftale om klimaplan for en grøn 

affaldssektor og cirkulær økonomi.  

• •  Hvis der søges om generel udsættelse fra implementeringsfristen med begrundelse i, at kommunen finder det 

mere hensigtsmæssigt med et samlet udbud, og hvis Miljøstyrelsen vurderer, at kommunen har mulighed for at 

implementere for nogle af ordningerne inden for fristen.  

 

På trods af ovennævnte frister, er sidste nyt (Ugeposten 9. nov.), at Udvalget klima, teknik og miljø har besluttet 

at søge dispensation om udsættelse til 31. december 2023 til implementering af affaldssortering i 10 fraktioner. 
 

 
 

https://mst.dk/media/206943/vejledende-udtalelse-til-dispensation-implementeringsfristen.pdf
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Permakultur på Svanholm 
Medlemmer af Klimagruppen i Gribskov var på bustur med Danmarks Naturfredningsforenings 

lokalafdeling i Hillerød til Permakulturlandbrugene på Svanholm den 29. maj 2022. 
 

Klimagruppen forsøgte i 2015 at arrangere en cykeltur til skovhaveprojektet på Svanholm 

med en kombination af tog og cykel. Interessen var meget lille, måske på grund af 

cykelturens længde, så turen blev aflyst.  
 

Den første skovhave blev tilplantet med fødevareproducerende træer, buske og urter i årene 2012-

2015 på en del af det areal, der nu drives af foreningen Skovvirke. I mellemtiden er der sket rigtigt 

meget med projektet. I 2015 efter mange forsøg lykkedes det initiativtagerne, Mira Illeris og Esben 

Schultz, at få Frederikssund kommunes godkendelse til etablering af foreløbig 2 småskala 

permakulturlandbrug med beboelse på et af Svanholms arealer. 
 

Siden er det lykkedes at få godkendelse til etablering af i alt 6 ønskede småbrug, hvoraf de 5 er i 

gang på forskellige stadier. Hver parcellist designer sin egen permakultur skovhave og – landbrug i 

overensstemmelse med grundig analyse af de helt lokale forhold, såsom vind (læ), sol, vand og 

jordbund. Længst fremme er Mira og Esbens eget brug, hvor træplantningen startede allerede i 2012. 

Foreningen Skovvirke er den organisatoriske ramme om de 6 smålandbrug. 
 

  
 

Besøget 

Solen strålede fra en skyfri himmel. Turdeltagerne vandrede fra Svanholm ad Svanholm Allé og 

derefter til venstre ad Skovhavevej - en bakket grusvej i kanten af Julianehøj Skov ud til den jord, 

hvor permakulturlandbrugene er under etablering. Under vejs passerede vi nogle af Svanholms store 

grøntsagsmarker, som primært leverer varer til gårdbutikken. Panoramaudsigten fra vejen er storslået 

– ind over Roskilde Fjord med Roskilde by i det fjerne, hvor Domkirken anes, og ud til Isefjorden. 
 

Vi blev modtaget af Mira Illeris og Esben Schultz på en bakketop ud for jorden. Her fik vi en 

oversigtlig introduktion til projektet og et godt overblik over arealet mod syd og vest. 

Det samlede areal er på ca. 11 ha. Hvert landbrug har 1 ½ ha. Desuden er der 2 ha fælles jord. 

Foreningen forpagter arealet af Svanholm. Forpagtningskontrakter kan højst løbe i 30 år. Det er for 

kort tidshorisont til etablering og drift af permakulturbrug i skovhave. Derfor fornyes kontrakten en 

gang årligt, så den hele tiden går på 30 år. 
 

Mira fortalte om baggrunden for Skovvirke og den lange vej med myndigheder og lovgivningen, der 

ikke ligefrem fremmer et bæredygtigt landbrug efter permakulturprincipperne. Hun gav en kort 

introduktion til permakultur og skovhavebrug og formålet med etablering af kulstoflagrende 

småbrug.  
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Se mere på Skovvirkes hjemmeside: https://permakulturgaarden.dk 

En meget kort introduktion til permakultur og principperne finder du også i Klimagruppens 

cykeltursrapport for 2018. 
 

En rundvisning 

Da deltagerantallet var omkring 50, blev vi delt i to grupper til rundvisning på Miras og Esbens brug, 

Permakulturgården, en til Mira og en til Esben. Vi delte os, Kirsten gik med Esben, og Jakob og 

Karen gik med Mira. 
 

Gården ligger øverst på bakken på en sydvendt skråning, der således i sig selv genererer varme til 

jord og planter. Esben gennemgik først en stor planche, der viser beplantningsplanen over deres 1 ½ 

Ha store parcel skovhave.  
 

  
 

Skovhaven efterligner naturens lagdeling af plantevækster. Øverst er trækronelaget. Derunder buske 

og mindre træagtige vækster, nederst kommer urter, hvoraf mange er flerårige. Der er både 

kvælstoffikserende træer og buske, stedsegrønne tæer og buske samt løvfældende træer og buske. 
 

Planchen viser en mangfoldighed af valnøddesorter, kastanjesorter, hasselnøddesorter, æblesorter, 

blommetræer og andre frugttræer, morbær, forskellige frugtbuske, rødel, et hegn af mange 

forskellige buske og træer og en lille stævningsskov. 

Alt valgt så alle principper i permakultur tilgodeses: for eksempel, at jorden skal være tildækket 

(undgå udtørring), diversitet, gensidig nyttevirkning, relativ placering, energi, lille intensiv skala. 
 

Derefter bevægede vi os gennem skovhaven og så de mange forskellige træer, buske, stauder, urter – 

alt sammen flerårige og spiselige for mennesker, dyr og insekter. Et par vandhuller bidrager til 

mangfoldigheden. Dyreholdet består af geder og høns. Gederne går i en nøddesavanne oven for 

huset, hvor de blandt andet spiser af nedfaldne frugter. Hønsene holder jorden fri for skadedyr og er 

langt hen ad vejen selvfodrende, eftersom beplantningen tager hensyn til at skulle kunne producere 

føde til høns. Både geder og høns gøder samtidig jorden. De har således flere nyttefunktioner (æg, 

kød, gødning, balance i naturens kredsløb). De er placeret nær beboelsen, så de kan tilses dagligt. 

Skovhavens 1 ½ ha er nok til at gøre familien selvforsynende med de fleste fødevarer. 

Grøntsagsbede – mest som højbede – jordbær og lignende er placeret i nærheden af beboelsen. 
 

Beboelsen 

Efter rundgangen kom vi op til beboelseshuset, der ligger gravet ind i skråningen inde i skovhaven. 

Huset har familien selv bygget – ligesom de i øvrigt også byggede deres hus i Den selvforsynende 

Landsby på Sydfyn for år tilbage. Også huset er bygget efter principperne om energioptimering, 

minimalt ressourceforbrug, recirkulérbarhed. Det indebærer også, at det i videst muligt omfang er 

afkoblet fra det offentlige forsyningsnet med el, kloakering og vand. 

https://permakulturgaarden.dk/


   11 

 

Familien består af to voksne og tre børn. Huset rummer køkken- alrum, tre værelser samt 

badeværelse. Beboelsesarealet er på netto 68m2. – Det sætter nutidens parcelhusbyggeriers 

overforbrug af dyrkbar jord i perspektiv! 
 

 
 

Familien bor i huset, men der er stadig arbejde med færdiggørelse dele af projektet. 
 

Energiforsyning og -forbrug 

Vinduer mod syd er dimensionerede til at optage mest mulig passiv solvarme. 

Under vinduerne på den sydvendte facade installeres skråtstillede solfangere, fra hvilke varmen ledes 

ind under gulvene og lagres i jordvarmelageret, der bl.a. består af muslingeskaller. Huset har en 

mindre brændefyret ovn, der kan supplere varmelageret om vinteren. 
 

Til den østlige ende af huset er føjet et drivhus med udgang fra stuen. Drivhuset forsynes med 

spildevand fra huset, der ledes gennem et filter, så det grå spildevand ledes fra og ud under gulvet. 

Drivhuset genererer også varme til stuen. Det kan bruges både til ophold og til dyrkning af 

varmekrævende planter som f.eks. vin, tomat. 

Over vinduerne er isolerede skodder, der kan åbnes og lukkes efter behov.  
 

På nordsiden af huset skråner et halvtag ud fra selv taget. Halvtaget er konstrueret som en kasse Fra 

en stor flisbunke bag huset ledes varme gennem et rør ind i selv huset via ”kassen”. Under halvtaget 

er der oplagsplads. Huset er ikke koblet på el-nettet. 
 

Husets er bygget med materialer fra lokalområdet. Beklædningen er lærketræ fra den lokale skov. 

Vægge af halm og isolering med halm fra lokale marker. Tagkonstruktionen er lavet af lokalt træ og 

hviler på isolerende halmballer, der er lukket med ler fra lokalområdet. Ydertaget – også halvtaget - 

er til sidst beplantet med Sedum, der både isolerer, opfanger regnvand og tjener som biotop for 

forskellige insekter, herunder de vigtige bestøvere. 
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Garbolund – vingård, lokalt samlingssted og adgang til naturen 
Vejrguderne truede med megen regn og 5 meldte fra eller kom ikke. Dog var 10 cyklister klar på 

Helsinge Station kl. 10. 

Vi cyklede på rute 701 ud til vinmarkerne, hvor Jette Haugaard stod klar til at fortælle historien om 

Garbolund og ikke mindst det lokale fællesskab i Annisse. Jette startede med sin baggrund fra 

parcelhus i Stenløse til gårdejer i Annisse i 1995. Gården er på 22,5 Ha. På bakken, hvor der nu er 

vinmark, var der tidligere en granskov, som blev fældet til brænde. Det lykkedes Jette at få 

Beredskabsstyrelsen til at hjælpe med afbrænding af grangrene, som lå tilbage efter fældning af 

granskoven. Hedeselskabet fræsede stubbene med en kæmpe maskine. 
 

På den sydvendte skråning, som vi stod ved, blev de første 1000 vinstokke plantet i 2003 på forslag 

af en vinbonde Niels F i Annisse. Siden er der plantet mange flere. Jette fortæller om udfordringer og 

glæder ved at være en af Danmarks første producenter af naturvin, som er vin af økologiske druer 

der er spontangæret, og vinen er helt uden tilsætningsstoffer. Man kan få lov at hjælpe med at plukke 

druerne i efteråret. 
 

  
 

Der er opstået et utroligt lokalt mødested på Garbolund i Annisse. Allerede da Jette flyttede hertil, 

fik hun at vide, at det var normalt, at man stillede plads til rådighed for loppemarked.  
 

Jette Haugaard har senest sammen med Rigmor og Bertel, som har købt hver 1/3 af gården, udvidet 

aktiviteterne med café, marked, sommerfuglesti mm. I det gamle møddingområde er der nu hyggelig 

café, som er åben hver weekend og i nogle ferier. 
 

  
 

Garbolund, byder også på spændende interiør, som nærmest er hvad svenskerne kalder et 

”hembygdsmuseum”. Den gule lade er fra 1905, men den nordlige hvide bygning er helt tilbage fra 
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1700-tallet. Det firlængede gårdanlæg er fra 1871. Man kan se den gamle hestestald, hvor der nu 

opbevares vin. Her startede for 10 år siden en fredagsbar for lokale +60 folk. Fredagsbaren har 

udviklet sig til en populær affære. Om vinteren afholdes der ’fredagsbar om søndagen’, det er efter 

den sene gudstjeneste, hvor fredagsbarens folk laver frokost, som serveres i kirkehuset efter 

gudstjenesten.  

Forlaget Turbine har for nyligt udgivet Jettes bog om hendes erfaringer med at være jurist i 

Energiministeriet og senere Naturstyrelsen samtidig med at have et selvstændigt bierhverv med at 

drive en gård i Annisse. Bogen hedder ”Gården, linolie, naturvin og landsbyliv”, og kan købes på 

stedet, i boghandlen i Helsinge eller lånes på biblioteket. 

Jette fortalte til sidst om nationalparken Kongernes Nordsjælland, hvor hun i bestyrelsen 

repræsenterer lodsejere, som har lagt jord ind i nationalparken.  Det er hendes forhåbning, at flere 

ville arbejde lige så godt sammen, som man gjorde i Annisse og nationalparken på den måde kunne 

udvides med flere private arealer. 
 

   
 

Adgang langs Arresø 

Efter det spændende foredrag – i tørvejr – cyklede vi med Niels Andersen fra Bakkelandet i spidsen i 

let regn på græs på Sommerfuglestien, og Niels viste os, hvor der var sået blomstereng frø. Der var 

ingen sommerfugle at se grundet vejret. Videre tog vi gennem Gl. Annisse på 701 og Niels fortalte, 

at denne grusvej (Hougårdsvej) var en ”mælkevej” altså lavet for, at der kunne hentes mælk fra 

Hovgården. 
 

Vi stoppede ude ved Hovgården. Her staves den faktisk Hou, men navnet menes at komme af 

hovedgård. Det kunne også relatere sig til bøndernes tvangsarbejde – hoveri - på de store gårde.  
 

På vejen videre cyklede vi på den private Fællesvej Klintevej hen til Naturstyrelsens areal, hvor 

trampestien ser ud som om, man skal over en privat have, selvom det er offentligt areal. Længere 

fremme på stien langs Arresø var der sat kvæg ud og et skilt advarede om løse tyre. Desuden havde 

man sat vand og fodring lige inden for lågen, så det var et ælte, for at forhindre folk i at gå der! 
 

Niels fortalte om problemerne med at opretholde denne forbindelse og om planerne for stiens 

fortsættelse mod Ramløse. Lige nu er der vist ingen som tør gå der. Det er en spøjs sag, hvor 

grundejere prøver at erhverve statens arealer ved at sige, at de har hævd på at benytte disse arealer. 

Således har nogle gårde fået tilskødet en del jord. Omvendt prøver beboere, der gerne vil gå der at 

argumentere for, at der er hævd på at gå langs søen. 
 

Niels har ambitioner om at få en sti langs Arresø i hele Gribskov kommune, senere også i de 2 andre 

kommuner. Jens Erik har for et par år siden lavet et friluftskort for Arresø og lagt billet ind i 

Nationalparken for at komme videre med at skabe bedre adgangsforhold til vands og til lands ved 

Danmarks største sø. 
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Tilbage på Garbolund 

Til sidst kommer vi tilbage til Garbolund og de fleste spiste frokost her - en frokostpakke til 95 kr. 

Her stødte en deltager mere til, Bente Birk. 
 

Turbeskrivelse 

Vi cyklede næsten hele vejen på cykelrute 701, men også på det våde græs på Sommerfuglestien. 
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Maglebo Naturvingård og Hjerteskov i Ørby 
Turen udgik fra Helsinge station. Vi fire deltagere cyklede under ledelse af Jens Erik Larsen ad en 

smuk sti, som mundede ud i Laugøvej. På den måde undgik vi for meget modvind. Vi kørte ind på 

Maglebjergvej og passerede naboen, Ørby vingårds marker.  
 

Gert Lassen har haft landstedet siden 2019. Det første år plantede han rækker med 6 forskellige 

vinsorter, hvoraf Solaris udgør størstedelen af de 500 vinstokke. Der laves udelukkende naturvin, 

dvs. en skånsom produktion uden mekaniske hjælpemidler i viniceringsprocessen. Der tilføres ikke 

gær udefra, da den naturlige gær på druernes skaller styrer spontangæringsprocessen. Gert har 

erfaringer med vinfremstilling siden 2006, hvor han havde en vingård i Sandbjerg ved Vedbæk. Vi 

fik en vandring rundt på grunden ad den sti, som han slår med jævne mellemrum. 
 

På den 4 hektar store grund ligger et stort hus og en stor tiloversbleven lade, der er under ombygning 

til bolig/cafe mv. Gert startede Klimapartiet op til kommunalvalget i 2021.  

 

   
 

Han har mange planer for hvordan gården kan gøres grønnere: 

- Energiforsyning: Han har nedgravet 2.000 m jordvarmeslange, som er forbundet til 2 

varmepumper. En del af energien leveres af to SMARTFLOWER solfangere, som drejer sig 

efter solen. De kan derved også levere mere strøm om morgenen og om eftermiddagen. 

Forbundet til solcellerne har han en XOLTA batteribank til oplagring af overskudsstrøm. Via 

en app kan han følge energistrømmene. 

- Biodiversitet: ca. 2 hektar af grunden er braklagt. Græsset slås ikke, og den tidligere plantede 

energipil får lov til at gro og danne læ for en grævling familie, bistader, fugleliv og råvildt. 

Han har observeret mange flere og forskellige sommerfugle i løbet af bare disse tre år. Til 

efteråret bliver den tilgroede sø renset op, så der kan komme et permanent vandspejl og 

dermed skabe større grobund for flora og fauna i området. 

- Kombination af solceller og afgrødedyrkning kaldes agrivoltaic: Der er indsendt ansøgt og 

igangsat dialog om at opsætte et forsøgsanlæg, hvor almindelige konventionelle solceller i 

kombination med afgrøder etableres i 2 land på det område, hvor der dyrkes grøntsager, 

afgrøder og vin. En af fordelene er at fordampningen fra planterne, pga skyggedannelsen fra 

solpanelerne, nedsættes med op til 70%.  

Dyrkning: Der er plantet 50 frugttræer af forskellige sorter. Der er en køkkenhave, hvor der 

arbejdes efter principperne for permakulturdrift og skovhavedyrkning. 

- Sociale aktiviteter: Gert har en fast lejer og lejer i øvrigt også sit Maglebo Gæstehus ud til 

turister og til gæster der besøger området. Der har for nylig været en udendørs koncert med 

lokale musikere, som tiltrak 100 gæster. 

Gert har planer om at indrette den store lade til aktivitetshus, cafe/restaurant. 
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Der er også igangsat opførelse af et shelter på toppen af grunden med udsigt over det smukke 

landskab mod øst. 
 

  
 

Til slut fik vi en hyggelig snak, mens vi spiste vores medbragte madpakker, og Gert kom med frisk 

kogte æg fra hønsegården.  
 

Turbeskrivelse: 

Da der var stærk vind fra vest og dermed modvind på udturen, valgte vi en "snedig" rute ad små veje 

og stier i nogenlunde læ. Fra stationen fulgte vi Gadekærvej, Vestergade, Skovgårdsvej til 

rundkørslen og fortsatte over denne. Vi drejede straks tv. ad Sætervej, som slynger sig gennem let 

kuperet landskab, holdt th. ved Fasanvej og kom op til en gård, som man kan svinge bagom og holde 

th. ad en græsvej nord om skov og efterfølgende komme ud til Ågerupvej (modsat tv. ved nr. 14). 

Denne følges th. gennem Ågerup og ud til krydsning af Kildevejen. Hermed ramte vi Maglebjergvej, 

som følges frem til målet i Ørby. 
 

Hjemturen med rygvind gik på cykelstien, som også er cykelrute 32. Vi hoppede på toget på den nye 

station Troldebakkerne, hvor vi fotograferede cykelparkering og en lille dam, som er led i 

klimasikring af området. 
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Brunbjerggård med røde malkekøer og Søborg Sø 
Lørdag den 27. august gik cykelturen til Brunbjerggård på Dragstrupvej 56 øst for Søborg. Det var 

desværre truende vejr og et afbud indløb da også, men vi mødtes 7 personer plus en hund på Græsted 

Station og cyklede afsted. Først i stille regn, men til sidst i mere regn. 
 

Vi svinger ind på gården over store vandpytter forbi nogle køer og modtages af Kaare Larsen, som 

får os og cyklerne ind i en åben ladebygning, hvor vi kunne stå i ly for regnen. 
 

  
 

Her fortæller han om gården og produktionen. Kaare og hustru Dorte med 3 børn har i 32 år drevet 

gården, som har været i familiens eje gennem tre generationer. Men der er ikke udsigt til, at nogen af 

børnene vil drive gården videre.  
 

Røde køer kunne måske lyde som en gammel dansk film, men der er tale om moderne 

mælkeproduktion og gården er sammen med nogle udenlandske gårde og Arla i samarbejde om at 

udvikle den klimamæssige bedste produktionsmåde. En ny bygning er under opførelse til brug for 

særlig ”care” med kælvende køer, som vi sagde for sjov a la fødselsforberedelse og mødregrupper! 

Der bliver også et nyt tankrum, så dem, der henter mælken, får bedre arbejdsforhold. 
 

Om sin baggrund fortalte Kaare, at han deltager i en række organisationer, nationalt og internationalt 

både i relation til Arla (som internationalkoncern) og andre landbrugsorganisationer, hvor man 

arbejder med at fremme bæredygtighed. Ikke bare økonomisk, men også i forhold til klima og miljø. 
 

Der er 180 røde køer og 100 Ha som dyrkes økologisk, mens 300 Ha dyrkes konventionelt. Kåre 

forpagter en del af jorden. Når man høster en mark, bortføres nogle mineraler og næringsstoffer, 

meget af det har du fået fra solen, men der er nogle sporstoffer, nogle grundstoffer og nogle 

mineraler som er givet af jorden. Hvis du ikke tilbagefører den mængde du har taget, så har du jo 

gang i noget minedrift, siger Kåre. På det punkt ligger Kaare Larsen syn tæt på det biodynamiske 

landbrugs – med forbindelse til netop afdøde Niels Stokholms Thorshøjgård.  
 

Kåre fortalte et par små anekdoter i den sammenhæng. Han havde faktisk lidt samarbejde med Niels 

Stokholm, Thorshøjgård. Fælles interesse i de røde køer, men også i dyrkningsmetoder. Niels var 

biodynamiker. Kåre havde fortalt ham om resultaterne af ikke at pløje jorden. Det havde Niels tygget 

lidt på, da han jo pløjede. Ved næste besøg skyndte Niels sig at præcisere, at det kun var hvert 7. år, 

han pløjede. 
 

Kåre undlader at pløje markerne og tænker over, hvad der økologisk er bedst for jorden.  I stedet for 

at pløje bliver der på Brunbjerggård sået ved siden af stubbene, så organismerne i jorden får lov at 

arbejde uden at blive flået i stykker. Kåre havde netop natten inden afsluttet at så efterafgrøder, in 
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den regnen kom. Der sås op til 8 forskellige efterafgrøder, som hjælper med at trække kvælstof og 

fosfor mm op af jorden. Det drejer sig om kløver, ærter, honningurt, olieræddiker, boghvede mm. 

Dette står så hele vinteren og falder om af sig selv eller sprøjtes ned med roundup inden forårets 

såning.  
 

Et klimatjek viser, at der udledes 0,93 kg CO2 pr. liter mælk. Målsætning for 2030 er 0,88 kg, så det 

er tæt på. Man måler også på de enkelte køers foderudnyttelse i nogle forsøg. Der kan være op til 20 

% forskel på køernes effektivitet. Ligeledes måles i nogle forsøg på køernes metan-udslip, når de 

bøvser. 
 

Vi talte om, at en del af ”CO2 omkostningerne” ligger i transport af soyafoder fra Sydamerika, og 

hvordan man kunne undgå det. Der skal dyrkes foder herhjemme så som hestebønner, raps, ærter, 

græs, stangbønner, majs og der arbejdes på sagen. Kåre havde forsøgt med stangbønner mellem 

majs, men fuglene (råger) havde ædt planterne! Han regner med, at han på denne måde dækker ca. 

halvdelen af kvælstoftilførslen. 
 

   
 

Søborg Sø 

Desuden tog vi en snak om Søborg Sø projektet og dets perspektiver.  Meget praktisk stod der et kort 

over projektområdet. Kåre Larsen har aktivt fulgt med i den igangværende proces om at genskabe 

søen. Det er 35 Ha som bliver til sø. Vejen mellem Græsted og Søborg bevares og formentlig også 

stien, som vi cyklede på. Der kommer så vand på begge sider af disse færdselsårer. 
 

I nogle tilfælde forpagtes jord fra Naturstyrelsen til erstatning for den mistede jord, når søen 

etableres. Planen er, at pumperne slukkes 15. sept. 2023. Herefter vil det tage 1-2 år før søen er en 

realitet. Der kan trænge noget saltvand ind fra nord, men det vil blive stoppet ved vejen. Det meste 

vand, der kommer, er fra kildevand, som trykkes op. Hovedkanalen bevares. Der vil blive tale om 

fældning af noget skov. 
 

At genetablere naturen vil øge biodiversiteten og overordnet bidrage til mindre CO2.  

Naturorganisationer har en række til dels modstridende ønsker til, hvordan det sikres. 

Cykelrute 33 bliver formentlig lagt på en form for spang på en strækning for ikke at stå under vand. 

Vandtilførslen til Søborg Sø kommer fra små vandløb og dræn fra højereliggende områder. Til 

Brunbjerggård hører en del jord til græsning, som ligger i Søborg Sø, men som bliver erstattet i 

forbindelse med genetableringen. Indtil da forpagter Kåre Larsen jorden i Søborg Sø. Noget af 

gårdens jord afvander til den kommende sø. Vi fik vist et eksempel på oversigtskortet af en mark, 

der midt i har et mindre fugtigt område, hvor der om foråret ofte står vand.  

Man kommer lidt senere i gang med at tilså og med at høste den pågældende mark. Men med 

skånsom jordbehandling øges porøsiteten i jorden, så den kan holde på mere vand og dermed gøre 

det lettere for planterne at klare sig gennem tørkeperioder. 
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Du kan også læse herom på Naturstyrelsens hjemmeside.  

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/  
 

Turbeskrivelse 

Vi cyklede fra Græsted Station kl. 9.45 (tog fra Hillerød ankom 9.41) på rute703 forbi det 

forhenværende mosteri og ud på grusvej i kanten af Søborg Sø. Vi stoppede og tog et billede ud over 

den kommende sø og ligeledes ved Feilbergstenen, der blev opsat til minde om afvandingen af 

Søborg Sø. Vi stoppede også i den lille lund, Kongehaven, hvor Jens Erik fortalte om Kagstenen 

mm. Derefter gik det via Søborg, Møllevej og Søgårdsvej til Dragstrupvej. Hjemturen gik i silende 

regn på den sydligere rute via Kongsgade, og derefter rute 33 og Ørbakkevej til Græsted station. 
 

  
 

  

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
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Fra vision til virkelighed – bæredygtig byudvikling i Gribskov 

/Troldebakkerne 
 

  
 

Baggrund for turen 

Er det forsvarligt at beslaglægge god landbrugsjord til brug for flere boliger og veje? Hvordan kan 

behovet for tilstrækkelig dyrkbar jord til at dække det basale fødevarebehov - både til plante- og til 

dyreavl - for en stadigt voksende befolkning her i landet tilgodeses? Hvordan tager vi hensyn til, at 

behovet for biodiversitet nødvendigvis samtidig skal tilgodeses? Og behovet for tilstrækkelige 

skovarealer og træer i det hele taget, der kan optage tilstrækkeligt CO2 til at nedsætte vores bidrag til 

den globale opvarmning? Hvordan sikres beskyttelsen af grundvandet?  – Hvordan kan alle disse 

hensyn, herunder behovet for bæredygtige boliger og infrastruktur, afvejes mod hinanden? 

Det er spørgsmål, som vi i Klimagruppen i Gribskov gennem de nu 9 år, hvor vi har arrangeret 

Klima-tema-cykelture, har forsøgt at belyse på forskellig vis. 
 

På denne tur, den 17. september 2022, havde vi fokus på byudvikling på landbrugsjord, men særligt 

med vægten på planlægningen ”fra vision til virkelighed”. Oprindelig var temaet for turen til 

Troldebakkerne ”økologisk byggeri og bofællesskaber”, men undervejs blev det projekt i 

Troldebakkerne, som vi skulle besøge, sat i bero af økonomiske grunde.  
 

Fjorten cyklister mødtes på Helsinge station i strålende sol og cyklede først til Kulturhuset. 
 

  
I Kulturhuset gav turleder deltagerne en introduktion til Troldebakkeprojektet. 
 

Området 

Areal mellem Helsinges nordgrænse /Helsingørvejen og Laugø på den ene side, og Troldemosevej (i 

vest) og Laugøvej /jernbanen (i øst). Jorden i den østlige halvdel hørte oprindelig til Bøgeskovgård, 

mens jorden i den vestlige halvdel primært hører til Troldemosegård og Højbogård. 
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Det samlede areal er ca. 70 ha landbrugsjord. I midten findes et mose/krat-område, der er beskyttet 

(§3-område). Området er kuperet. En stor del er under forskellige grader af drikkevandsbeskyttelse. 

Historien 

2013 Gribskov kommune købte Bøgehavegård for 36.500.000 kr. med henblik på byudvikling. I 

2015 frasolgte kommunen gårdens bygninger og nærmeste omgivelser til Helsinge Realskole (til 

børnehave og vuggestue) for 4.000.000 kr. 

Forår 2016 Byrådet vedtog sin Bæredygtighedsstrategi. Til høringen af strategien afgav medlemmer 

af Klimagruppen høringssvar, hvoraf halvdelen var en vision for ”Helsinge Nord” – det der siden 

blev Troldebakkerne. 

Juni 2016 Byrådet behandlede et forslag til en vision for byudviklingsområdet og udskrev senere 

samme år en arkitektkonkurrence.  

December 2016 Vinderprojektet offentliggjordes. 

Juni 2017 Byrådet behandlede principper for etapeplanlægning af området. 

Oktober2018 Byrådet vedtog Rammelokalplan for området.  

Rammelokalplanen var udarbejdet i et samarbejde mellem det vindende arkitektfirma 

og kommunens planafdeling. 

Klimagruppen havde afgivet høringssvar til planforslaget. 

Salget af grunde /klynger til investorer (udviklere) gik trægt. Først i 2020 kom der gang i salget.  

Byggeret forudsætter en lokalplan. Endeligt køb af jord sker ikke uden sikkerhed for 

byggeret. Og grundlaget for lokalplanen er som regel bygherrens projekt-ønsker. Alle 

lokalplaner i Troldebakkerne er lavet i samarbejde mellem kommunen og bygherren. 

Og Rammelokalplanen har været den ramme, lokalplanerne skulle holde sig inden for.  

November 2020. Den første lokalplan omfattende klynge 3 trådte i kraft. (Den klynge, som 

kommunen selv ønskede at udstykke i parceller til ejerboliger).  
 

Byggemodning og infrastruktur med anlæg af veje m.v. er en forudsætning for, at 

byggeri kan gå i gang. Gribskov kommune har stået for den del – i første omgang i den 

sydlige del af udviklingsområdet og derefter i den nordlige del.  
 

Herefter kom der gang i salg til investorer.  

April 2020 De næste 2 lokalplaner trådte i kraft (klynge 2 og 4).  

Juli 2021 begyndte salget af parceller i kommunens egen klynge (3).  

Juni 2021 trådte også lokalplan for to klynger (6 og 7) i den nordlige del i kraft.  

August 2021 trådte endnu en lokalplan i kraft for en klynge (8) i det nordlige område.  

December 2021 blev det nye trinbræt på Gribskovbanen (Hillerød-Tisvilde), Troldebakkerne, 

færdigt og optaget i køreplanen. Siden da har man kunnet benytte trinbrættet, idet det erstattede det 

tidligere trinbræt tæt ved Laugø landsby. 

Januar og februar 2022 trådte de sidste to lokalplaner for klynger (1 og 5) i det sydlige område i 

kraft. Dermed er størstedelen af de gamle Bøgeskovgård-jorder solgt. 
 

På tidspunktet for vores cykeltur var yderligere en lokalplan for 2 klynger (nr. 9 og 10) i den 

nordvestlige del af området i høring. Fristen udløb 11.oktober 2022.1 
 

Det daværende byråd (2018-2021) besluttede samtidig med forenkling af processen, at 

beslutningsgrundlaget for igangsættelse af lokalplanforslag blandt andet skulle være ”tydelige 

omkring de forhold, det er nødvendigt at lokalplanen skal enten sikre eller give mulighed for, og som 

lokalplanen derfor skal indeholde bestemmelser om. ” 
 

Høringssvar kom der ikke mange af. Til de 8 lokalplaner (for i alt 10 klynger) er der indgået to 

høringssvar. Et har været forelagt for fagudvalget, men førte ikke til ændringer. I øvrigt fremgår det, 

 
1 Planen trådte i kraft den 13.10.2022 
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at der kun i to af lokalplan-forslagene har været foretaget mindre justering /ændringer inden den 

endelige godkendelse. 

Vision, helhedsplan (vinderprojektet) og Rammelokalplan. 

Byrådets vision i 2016 
 

1) Boligmassen:  

a) være varieret, og skal kunne bære en livscyklus fra familielivet til ældreboligen 

b) variere i størrelse, tilpasses livssituationernes forskellige behov og variere i ejerforhold. 

c) afdække de fællesskaber man indgår i, igennem sit liv, og hvordan disse kan støtte op om de 

forskellige boformer 
 

2) Sammenhæng til lokalområdet/ Helsinge og videre ud: 

Der skabes forbindelser i lokalområdet (Helsinge Nord) - både mentalt og fysisk - til de 

eksisterende kvaliteter og muligheder i Helsinge, til naturen omkring og til de resterende 

forbindelser i et mere regionalt perspektiv.  
 

3) Bæredygtighed: 

a) Markant grøn profil/ og klimahensyn 

b) Social (understøtte fællesskaber og forskellige boligformer) 

c) Økonomisk (forstået som at meget forskellige indkomstgrupper får mulighed for at købe/leje en 

bolig) 
 

Helhedsplanens principper set i forhold til Byrådets vision: 

Hovedtema 1) ”Miljøet”: Adgang til natur, frisk luft, fred og ro, vidder og udsigt, mere 

plads til tryghed, gode daginstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter, adgang til offentlig 

transport. 

Hovedtema 2) ”Det sociale”: Styrkede fællesskaber og socialt engagement på tværs af 

interessefelter og demografi. 

Hovedtema 3) ”Det økonomiske”: Mere værdi for pengene, billigere boliger, højere 

grad af selvforsyning (energi og fødevarer) og adgang til mange af de samme services 

som man kender fra byen. 
 

Helhedsplanens vision sammenfatter sig således: 

 fokus på alternative boligformer med fokus på fællesskab og tæt kontakt til naturen, 

 udvikling med relativt tæt bebyggelse og begrænsede private udearealer. Naturen 

mellem husene fungerer som fællesarealer, der kan udnyttes til rekreative formål og 

naturintegreret fødevareproduktion såsom frugtlunde, permakultur og dyrehold 

decentral selvforsyning med energi (solfangere, vindenergi, regnvandsopsamling, 

biogasanlæg og kompostering). 
 

Rammelokalplanen set i forhold til visionen og Helhedsplanen: 

Vinder af arkitektkonkurrencen, Effekt Arkitekter, har i forbindelse med udarbejdelse 

af Rammelokalplanen for Gribskov kommune udarbejdet dokumentation af de 

planarbejder og undersøgelser, der ligger bag Rammelokalplanen i form af en 

omfangsrig eksempelsamling. 

Samlingen dokumenterer og illustrerer de visioner og konkrete løsninger, som gøres 

mulige med Rammelokalplanen på baggrund af vinderprojektet. 

Desuden specificeres kvalitetsmål og udviklingsprincipper som retningsgivende for 

kommende lokalplaner. 
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Her gives blot nogle eksempler: 

- Et område er udlagt til fællesområde med tilhørende faciliteter såsom legeplads og 

overdækkede arealer til borde og bænke. 

- Størstedelen af planens område må kun anvendes til boliger og tilhørende funktioner så som 

fælleshuse og institutioner, såsom børnehaver samt tekniske anlæg til lokal forsyning. 

- Udstykninger fra den oprindelige matrikel skal tage udgangspunkt i principperne om klynger, 

sådan som de fremgår af et af bilagene. 

- Området skal opdeles i landskabsrum (vist på kortbilag). Store rum til fælles aktiviteter og 

små rum mellem klyngerne, hvor der plantes træer og buske m.v. til føde for mennesker og 

dyr, sikres såvel tidlig som sen blomstring samt nødvendige læhegn. 

- Grusbelagte rekreative stier anlægges som vist på kortbilag. Der skal lægges stiforbindelse fra 

hver klynge til et sammenhængende stiforløb gennem området. 

- Al håndtering af overfladevand skal ske til bassin (fremgår af kort over oplande). 

Mulighederne for terrænregulering er beskrevet. 

- Jordvolde og mindre høje kan anlægges langs Helsingørvejen og jernbanen. 

- Der skal være mindst 10 meters afstand mellem klyngerne. I den enkelte klynge skal boligerne 

placeres ud mod landskabet og om et fællesområde i midten. I fællesområdet kan placeres 

eventuelle fælles ting som cykelskur, redskabsskur, fælles affaldsløsning. 
 

- Der er fastsat bebyggelsesprocenter og maksimale bygningshøjder for tre forskellige 

bebyggelsestyper (åben-lav, tæt-lav og etage). 
 

- Fællesarealet i midten af klyngen skal være stort nok til at der er plads til beboernes ophold og 

brug. Der er fastsat størrelser af fællesarealet svarende til hhv 10 og 15% af det maksimale 

etageareal. Det indrettes så det inviterer til ophold. Der må laves et regnbed.  
 

- Mellem fællesarealet og boligerne (der jo ligger yderst i klyngen), indrettes p-pladser.  Der er 

fastsat normer for hvor mange. 
 

- I forbindelse med veje skal der gøres plads til fodgængere. (hvordan, sker i lokalplanerne) 
 

- Alle klynger skal have ubebyggede kiler, der forbinder midten af klyngen med det 

omgivende landskab. Kilen skal tage karakter af det omgivende landskab og dettes 

beplantning 

- Private opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til den enkelte bolig kan afgrænses med hegn. 

Der er krav til typen af hegn. 

Privat matrikel må ikke afgrænses af hegn ud mod landskabet. 
 

- Der er en række krav til bebyggelsernes udseende. Essensen er, at det ikke må blive for 

ensartet. Kravet til materialerne er, at de skal være langtidsholdbare, bæredygtige og af 

kvalitet. Man må gerne lave grønne tage. Af hensyn til forsinkelse af regnvandet skal de 
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enkelte lokalplaner tage stilling til, om regnvand skal bruges til toiletskyl og tøjvask, eller om 

der skal laves grønne tage. 

- Der skal være god mulighed for at opsætte anlæg til vedvarende energi. 

- Arealer til håndtering af overfladevand skal dimensioneres så de kan rumme det, der er 

nødvendigt for forskellige gentagelsesperioder af regn. Fremgår af kortbilag. 
 

Derudover er der bestemmelser om veje og trafikstier, belysning og tekniske anlæg til lokal 

forsyning. 
 

Efterhånden som klyngerne i den østlige del af Troldebakkerne (kommunens jord) er 

blevet solgt, er de udgået af Rammelokalplanens bestemmelser. Endvidere er der 

vedtaget to lokalplaner for de fællesarealer, der ikke er dækket af lokalplaner. Således 

er også fællesarealerne i den østlige del af Rammelokalplanen udtaget af denne. 

Rammelokalplanen gælder nu derfor kun for den vestlige del af området, de jorder, der 

er i privat eje. 
 

Og hvad kunne vi så se derude. 

Efter introduktionen satte deltagerne sig op på cyklerne. Under et kort stop på toppen af broen over 

Helsingørvejen med udsigt over Troldebakkerne og byggeaktiviteterne fortalte turleder lidt om det 

igangværende byggeri i klynge 5, der skal blive til 3- og 4 -værelses lejelejligheder. Byggeriet er 

efter bygherres oplysninger certificeret som bæredygtigt byggeri og forventes indflytningsklart i 

februar-marts 2023. Vi cyklede videre ad ny cykel- og gangsti ind i området og over til trinbrættet 

Troldebakkerne, hvor vi parkerede cyklerne i de overdækkede cykelstativer.  
 

  

2021    2022 
 

Det er blevet et fint anlæg med vilde, grønne arealer, træer og små vandhuller mellem banen og 

Laugøvej. Vi konstaterede, at forbindelsesstien til den nye cykelsti langs Valbyvej er anlagt. 

Passagen over banen er dog endnu ikke åben. Det er hensigten at beboere i Troldebakkerne ad denne 

rute også kan komme over i Valby Hegn ad stien op til Bukkarvej. Hvad der skal gøres for at sikre 

cyklisters og fodgængeres passage af den trafikerede Valbyvej over til Bukkarvej vides dog ikke. 
 

Fra trinbrættet gik vi til fods over til Troldebakkerne. Passagen over Laugøvej er sikret på to måder. 

Dels er der lavet en høj rundkørsel, der tvinger bilerne ned i fart, dels er vejen på dette sted delt med 

chaussésten, så fodgængere og cyklister kan passere. Klimagruppen havde oprindelig foreslået en 

cykel-gangbro over Laugøvej. Men den valgte løsning er billigere og formentlig næsten lige så 

sikker. 
 

Inde på området var turens hovedvægt lagt på fællesarealerne og beplantningen samt på håndteringen 

af overfladevand. Nogle byggerier var godt i gang, en del af klynge 2 var allerede beboet. Men da vi 

ikke var lykkedes med at få en aftale om besøg i et byggeri (for at høre mere om det bæredygtige og 

de rammer, som er sat af lokalplanen), koncentrerede vi os om naturen. 
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Vi fulgte stien langs Bovierans seniorbofællesskab (”at bo ved rivieraen”) og besteg så støjvolden 

ind mod Bøgeskovgårds daginstitutioner. Volden er dannet af overskudsjord fra udgravningerne til 

byggerierne. Den er bevokset med græsser, og der er lavet bede med frugtbuske, frugttræer, 

krydderurter m.m. Beplantningskravene fremgår af den særskilte lokalplan for fællesarealerne 

mellem klyngerne syd for stamvejen. Den indeholder blandt andet detaljerede beplantningsplaner 

med bindende krav om bestemte hjemmehørende arter af træer, som også skal bære frugt, der er 

spiselig for både mennesker og fugle. Vi så for eksempel bede med rabarber, forskellige grønsager, 

forskellige frugtbuske, forskellige frugt- og nøddebærende træer. Og en masse vildtvoksende græsser 

og blomster derimellem. 

Nede på stien igen i dens forløb mellem Helsingørvejen og Klynge 5 var der ligeledes bede og træer 

langs kanten.  

Vi entrede stigningen op til toppen af det store regnvandsbassin, der ligger næsten som i en arena. På 

både yder- og inderside er der beplantning og bevoksning. Vi slog os ned med madpakkerne på en 

samling større, solvarme sten (et lille mikroklima-univers) og nød udsigten over mod 

Troldemosegård og resten af byudviklingsområdet. 
 

  
 

På østsiden af regnvandsbassinet løber en spredningskorridor op til §3-området. Området ligger på 

grænsen ind til Troldemosegårds jord. Der er specifikke regler for beplantning, pleje og bevaring af 

korridoren af hensyn til forskellige padder.  
 

Håndteringen af overfladevandet er nøje planlagt. Inden for de enkelte klynger fastsætter 

lokalplanerne afledning af tagvand i render og vådområder til klyngens fællesareal. Men der åbnes 

også for individuelle løsninger ved den enkelte bolig. I klyngerne ligger bygningerne i yderkanten, 

og terrænet skråner ned mod midten af den enkelte klynge. Der er ikke krav om anvendelse af 

tagvand til toiletskyl og tøjvask. Til gengæld er der så sørget for anden form for forsinkelse af 

regnvand. Også ved vejene er der taget hensyn til at vejvand ikke løber ned til bebyggelsen i 

klyngerne og forårsager oversvømmelser der, ligesom der er smalle regnvandsgrøfter. 
 

Da området er tidligere landbrugsjord, er der mange steder dræn i jorden, som stadig anvendes og 

som har forbindelse til tilløbet til Ammendrup Å. Terrænet er meget kuperet, og vand løber som 

bekendt nedad. Vandet fra klyngerne og vandhullerne som siver ned, samles til sidst, bistået af en 
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enkelt pumpestation i det store regnvandsbassin i et sydvestlige hjørne at området. Bassinet kan 

rumme meget store mængder vand, og derfra kan udledningen til Ammendrup Å reguleres, så den 

ikke overbelastes. På den måde undgår man, at åen længere nede ad sit udløb i Pøleåen (f.eks. 

omkring Annisse Nord) laver oversvømmelser i tilfælde af ekstremt regnvejr. 

Rundt omkring i fællesarealerne er der større og mindre vandhuller. 
 

Til håndtering af de fælles anlæg vedrørende regnvand er der etableret et Regnvandslaug, som alle 

klynger er forpligtet til at deltage i. For hver klynge skal der desuden være en grundejerforening og 

et regnvandslaug, som dog kan indgå i grundejerforeningen. Alle grundejerforeninger skal være 

medlemmer af Bydelsforeningen. Pligten til medlemskab er tinglyst på alle grunde. 
 

Fra bassinet gik vi nord på igennem en højtvoksende blomstermark mellem §3-området og klynge 2, 

efter at vi lige havde været et smut ud ad cykel-/gangstien til det nuværende markskel ind mod 

Troldemosegård. Derfra krydsede vi op mellem klynge 1, som endnu ikke var sat i gang, og den 

kommende klynge 11, og nåede stamvejen, der løber fra rundkørslen på Laugøvej mod vest og 

foreløbig ender i markskellet.  

Derfra så vi ude over marken i højt græs to rådyr, der sprang af sted. Når arbejdet med udviklingen 

af den vestlige del af Troldebakkerne en gang begynder, skal vejens føres videre syd om 

Troldemosegård og ud til Troldemosevej. Man må håbe, at fællesarealerne placeres sådan, at vildtet 

fortsat kan færdes frit.  

Vi var også et smut op ad Bronzebakken, som klyngerne 9 og 10 har som adgangsvej. Herfra er der 

en flot udsigt til Tibirke Bakker. 
 

Alle var meget betaget af naturen i området. Det kommer dog i høj grad til at bero på 

Bydelsforeningen og de enkelte grundejerforeninger og deres medlemmer, om det vil lykkes at leve 

op til lokalplanernes bestemmelser om pleje og vedligehold. I hvilket omfang fællesarealerne faktisk 

kommer til at danne ramme om forskellige fælles aktiviteter for beboerne, sådan som de er 

eksemplificeret i disse lokalplaner, vil også afhænge af, hvor meget beboere og foreninger 

overkommer både økonomisk og ressourcemæssigt, og hvor fællesskabsorienterede de er. Man kan 

håbe, at hele Troldebakke-konceptet lige præcis tiltrækker mennesker, der gerne vil og kan passe på 

naturen i fællesarealerne.  
 

Herefter bevægede vi os tilbage til trinbrættet og hentede cyklerne. Vi cyklede tilbage til rute 32 i 

retning mod Laugø og fulgte den op til Birkehøjvej og til venstre ad denne. Derfra lige ud ad 

Troldemosevej til Højbogård, hvor vi havde en aftale med Selma Bergenholtz.  
 

Fra gården er der udsigt over Troldebakke-området helt til de højest liggende klynger, 7,8,9,10 og 1. 

Selma er en af de to, der har afgivet høringssvar. Det vedrører klynge 1, som kan bebygges med 22 

punkthuse, hvor de højest beliggende maksimalt må være 12 meter over terræn. Indsigelsen vedrørte 

først og fremmest den forstyrrelse af dyre- og fuglelivet som den aktuelle og den forventede 

lysforurening vil medføre. De igangværende byggeaktiviteter indebærer f.eks. stærk belysning af 

byggepladserne også om natten. Det må forventes, at lysforureningen vil fortsætte adskillige år 

endnu, indtil udbygningen er afsluttet.  
 

Vi havde aftalt med Selma at købe kaffe og kage hos hende, som vi indtog udendørs i det gode vejr, 

mens Selma fortalte om sine overvejelser i forhold til byudviklingen.  

Det meste af Højbogårds jord ligger i byudviklingsområdet og grænser til Troldemosegårds jorder. 

Selma er fåreavler, og for hende er udsigterne til at skulle byudvikles /-afvikles noget usikre. Hendes 

alder er sådan, at hun på lidt længere sigt måske ikke kan blive ved med at drive gården. Men 

hvordan hun er stillet rent juridisk, ved hun ikke. For nogen tid siden havde hun fået en henvendelse 

fra en udvikler i Århus, der ville høre, om hun var interesseret i at sælge sin gård. 
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Det var Selma ikke. Men da Troldemosegård nu ejes af et dødsbo, er det mest sandsynligt, at den vil 

blive solgt til en udvikler, fordi der næppe er mange landmænd, der er interesserede i køb med 

henblik på landbrugsdrift på lånt tid.  

Dog er tidsperspektivet for byudviklingen på denne vestlige del af Troldebakkerne formentlig ret 

langt – alt afhængigt af diverse samfundsmæssige krisers påvirkning af behovet for mere 

boligbyggeri i kommunen.  

Selma er bekymret ved usikkerheden om, hvorledes den tunge trafik til og fra de kommende 

byggepladser i Troldebakkerne Vest vil foregå. Troldemosevej er i hvert fald ikke egnet i sin 

nuværende stand. Den er en ret smal grusvej, der i den anden ende munder ud i Kildevejen.  

Vejen ind til Troldemosegård fra Troldemosevej hører til Højbogårds jord. Hvilke gener i hvor lang 

tid vil den eventuelle byggetrafik medføre for ejendommene langs Troldemosevej? 
 

Tiden løb lidt fra os, så deltagerne blev enige om at cykle tilbage samme vej som vi kom og ind til 

Helsinge Station. 
 

Turens varighed: 5 timer. Længde: ca. 7 kilometer på cykel og en hel del skridt til fods i terræn. 
 

Turbeskrivelse 

Fra Helsinge station ad stisystemet langs Kongensgave, Haragergård og Birkely til Skolegade og 

Kulturhuset. Fra Kulturhuset bagom og ad Ridebanevej til stirute 32 i retning mod Tisvilde og til 

Troldebakkerne. Fra Troldebakkerne videre ad rute 32 til Birkehøjvej lige før Laugø by og til venstre 

ad denne. Længere fremme lige ud ad Troldebakkevej til Højbogård. Vi tog samme rute retur.  
 

  
 

Bilag 1 

Politisk og administrativ behandling af lokalplaner i Gribskov kommune 

Der er en forklaring på, hvordan en lokalplan kan træde i kraft 2 dage efter høringsfristens udløb. 

I Gribskov Kommune besluttede det daværende Byråd i september 2019 sætte skub i processen. Man 

besluttede at nøjes med planlovens minimums høringsfrist for lokalplaner, der er på 4 uger.  
 

Det skete samtidig med at man traf beslutning om, at arbejdet med den første lokalplan i 

Troldebakkerne kunne sættes i gang – planen for klynge 3. 

Beslutningen skete alene på grundlag af en illustrationsplan, der viste hvordan klyngen skulle 

udstykkes i parcelhusgrunde og bebygges, og hvor stort fællesarealet i midten af klyngen skulle være. 

Administrationen blev bemyndiget til at udarbejde forslag til lokalplan, sende forslaget i offentlig 

høring, behandle høringssvar og derefter selv godkende lokalplanen – medmindre høringssvar 

vurderedes som så vægtigt, at sagen burde gå videre til udvalget og Byrådet. 
 

Dette har stort set været forløbet for alle efterfølgende planer.  
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Retfærdigvis skal dog siges, at fagudvalgets grundlag for at træffe beslutning om igangsættelse af de 

efterfølgende planer er blevet stedse mere oplysende.2  
 

Den korte høringsfrist – især i et byudviklingsprojekt (trods Rammelokalplan) begrænser reelt 

offentlighedens muligheder for at afgive høringssvar. 
 

Bilag 2 

Lokalplanerne set i forhold til visionen. 

Boligmassen – bliver varieret. Og placeringen kan fremme fællesskaber. 

Markant grøn profil – her er det især de to lokalplaner for fællesområderne, der fortjener stor ros. Det samme 

gælder bestemmelserne i lokalplanerne for de enkelte klynger for så vidt angår bestemmelser om beplantning 

og behandling af overfladevand. 
 

Bæredygtig – i miljømæssig forstand:  

I lokalplaner kan der ikke stilles krav til byggematerialernes bæredygtighed. Kun til fremtræden. Der er åbnet 

for ”grønne tage” (undtagen i klynge 3), men det er ikke et krav. Beplantnings-kravene og håndteringen af 

overfladevandet er fine. Med hensyn til energiforsyningen har alle lokalplaner fastsat, at solceller og 

solfangere kan opsættes. (Der er ikke hjemmel til at gøre det til et krav i lokalplan). 

De fleste lokalplaner siger, at der er ”mulighed for tilslutning til fjernvarme”, en enkelt siger, at der ikke er 

tilslutning til fjernvarme, og et par stykker siger, at bebyggelsen tilsluttes fjernvarme. 

Der er separat kloakering forstået på den måde, at kun husspildevand ledes til kloak, mens tagvand nedsives 

eller håndteres på overfladen. 
 

Om det er blevet undersøgt / overvejet, om man fælles for flere klynger kunne etablere plantebaserede 

rensningsanlæg vides ikke. Det kunne have sparet ny kloakledninger ind til rensningsanlægget på 

Skovgårdsvej og sparet Ammendrup Å for øget belastning. 
 

Med hensyn til beskyttelse af grundvandet er det fint – og nødvendigt – at der er bestemmelser om, hvor der 

må saltes om vinteren og hvor der kun må gruses. Ligeledes er der i Redegørelserne i tilknytning til 

lokalplanbestemmelser fem steder indsat en henstilling om ikke at anvende pesticider.  

Det er ikke noget, der kan sættes ind i den bindende del af lokalplanen. Men da to af lokalplanerne dækker 

områder omfattet Borings Nære Beskyttelsesområder, er det helt relevant. Klynge 5 f.eks. ligger på en af 

Helsinge Vandværks boringsområder. 
 

Der er et aspekt af bæredygtighed, som man ikke umiddelbart kan læse ud fra beslutningerne. Det handler om 

spørgsmålet om hvor stort et jordareal, der bliver beslaglagt pr beboer. Det er i høj grad relevant, når man 

udvikler på landbrugsjord. Valget står mellem at bygge i et plan, eller bygge i flere plan. Det handler om øget 

trafik, mere asfalt, og følger i form af øget behov for f.eks. daginstitutioner og andre servicefaciliteter, der 

også kræver materialeressourcer. Det perspektiv glemmer man let, når man vil byudvikle for at skaffe flere 

skatteborgere til kommunen. 
 

I Rammelokalplanen anslås det, at der i hele Troldebakkeområdet vil være plads til ca 700 beboere. Halvdelen 

ser ud til at kunne rummes i den østlige del. 
 

Bæredygtigt: i økonomisk forstand.  

Det kommer helt an på kvadratmeterprisen og boligernes størrelse hvilke befolkningsgrupper, der får råd til at 

bo der – altså i hvor høj grad der er boliger til forskellige indkomstgrupper. Ingen af de planlagte byggerier er 

almene. 
 

Det tegner til, at der at blive 55 andelsboliger (seniorbofællesskab for +55 år), omkring 66 lejeboliger + 

samlet ca 90 trygheds- og plejeboliger, der også er lejeboliger. Her er ikke medtaget klynge 8, fordi den 

oprindelige plan med 35-45-lejeboliger er opgivet, og det måske bliver et antal andelsboliger. 

Det fremgår ikke om de ca. 62 boliger i Klynge 9 og 10 er tænkt som leje- eller ejerboliger- eller en blanding. 

Aktuelt er der regnet med 32 ejerboliger, men det kan sagtens blive til flere.  

 

 
2 Uddybende beskrivelse foreligger i notat september 2022 til turdeltagerne. 
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Til ældregruppen er der derfor ca. 150 boliger (andel og leje). 

I hvilket omfang de ca 66 lejeboliger (evt. flere) sigter på enlige, familier med eller uden børn, vil vise sig.  

Det anslåede lejeniveau i Klynge 5 er f.eks. for en 3-værelses lejlighed på 78 m2, 10.800 kr. og en 4- værelses 

på 97m2 er 12.225 kr. De fleste af lejlighederne i klyngen er allerede udlejet. 
 

Bilag 3  

Om beskyttelse af grundvandet 

Kunne Gribskov kommune have gjort mere til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med byudviklingen?  

Troldebakkerne ligger i et område, der er indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning. Indenfor dette 

område er der i Troldebakkerne områder med særlige drikkevandsinteresser. Og der er en række boringsnære 

beskyttelsesområder. 

Inden for indvindingsområdet som sådan er der ikke udpeget særligt følsomme områder (følsomme over for 

forurening med nitrat eller for pesticider). Der er således heller ikke særlig følsomme områder inden for OSD-

områderne. 

Derfor har kommunen ingen pligt til at udarbejde en indsatsplan for disse områder. 

Men den kan gøre det, hvis den finder, at der skal mere til for at sikre drikkevandsforsyningen. Kommunen 

har en indsatsplan fra 2016.  

I de sidste år, hvor kommunen ejede jorden, men forpagtede den ud til en landmand, brugte den fornyelsen af 

forpagtningsaftalen til at gøre forbud mod brug af pesticider til et vilkår. 
 

Selv om jorden i Troldebakkerne nu ikke skal drives erhvervsmæssigt, havde det været forsøget værd at gøre 

kravet om ingen brug af pesticider til del af jordsalget. Hvis køberen havde accepteret kravet kunne man have 

tinglyst skødet som servitutstiftende, der også ville gælde ved eventuelle udstykninger og med kommunen 

som påtaleberettiget. 

I og med at der er tale om mange boliger, omend med meget lidt privat havejord, ville det have været bedre 

end en henstilling i redegørelsen til en lokalplan.  
 

Henstillingen om at undlade brug af pesticider findes i lokalplanerne for klyngerne 5 til 10 samt i lokalplanen 

for den fælles infrastruktur for klynge 9-10 og 13. 

I lokalplanerne for klyngerne 1-4 er der ingen henstilling. Heller ikke lokalplanen for fællesarealerne i 

området syd for stamvejen. 
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Formidling af tematurene og deres indhold 
Med baggrund i succesen fra turene 2014-21, fik vi for 2022 sat et program med 7 temature sammen.  
 

Vi har selv sat opslag på biblioteker og cykelhandlere og grundet mange tidligere deltagere har 

mailinglisten fungeret som en god formidling af årets ture. Dog har deltagertallet været vigende i år. 

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

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

Desuden har Netavisen Gribskov www.netavisengribskov.dk, bragt vores pressemeddelelser.   

Turene har været omtalt i Foreningen Frie Fugles Nyhedsbrev og på www.friefugle.dk.  
 

Udsnit af avisomtaler: 

   
 

  
 

http://www.netavisengribskov.dk/
http://www.friefugle.dk/
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A4-plakat sat op ved indgangen til REX Cykler i Helsinge og på Helsinge Bibliotek: 

Tema cykelture med Klimagruppen i Gribskov Kommune 2022 
 

Dato Tid Sted Mål Tema Tur 

leder 

Turlæn

gde 

NB 

1.maj 12.00 Dronningmøl

lehuset 

Strandvejen 

gennem 

Dronningmøl

le 

Trafiksikkerhed Jan-

Helge 

1 km Trafik 

demonstrati

on 

9.maj 15.35 Helsinge 

Station 

Rådhuset og 

Skærød 

Genbrugsstati

on 

Affalds 

sortering 

Jens 

Erik 

6 km  

29. 

maj 

9.45 P-plads 

Teglgårdsøen 

i Hillerød  

Svanholm Permakultur Kirsten  DN 

arrangement 

med bus 

100 kr. 

19. 

juni 

10.00 Helsinge 

Station 

Garbolund Økologi i 

lokalsamfundet 
Jens 

Erik 

12/18  

6. aug 12.00 Helsinge 

Station 

Hjerteskoven 

i Ørby 

Økologi og 

kunst og 

solceller 

Jan-

Helge 

10 km  

27. 

aug 

10.00 Græsted 

Station 

Brunbjerg 

gaard 

Økologisk kød 

og Søborg Sø 
Jens 

Erik 

13 km  

17. 

Sept 

10.00 Helsinge 

Station 

Troldebakker

ne 

Økologisk 

byggeri og 

bofællesskaber 

Kirsten   

Tilmelding til turene er obligatorisk og gerne senest 3 dage før afgang til turlederen.  
 

 
For nærmere oplysninger kontakt Jens Erik Larsen på cykelje@gmail.com  
  
 

 

mailto:cykelje@gmail.com
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Klimagruppen i Gribskov kan kontaktes på cykelje@gmail.com   
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