Program for Klimacykelture i 2017
Klimagruppen i Gribskov har siden 2014 afviklet en række temature på cykel med henblik på at få endnu
flere til at interessere sig for klima- og miljøspørgsmål. Der er korte ture, som afvikledes en hverdags
eftermiddag og lidt længere ture, som foregår en weekenddag. Man kan læse beretningerne med det faglige
indhold og med billeder fra turene på www.friefugle.dk under nyheder. Medlemmer af Klimagruppen
medvirker som turledere suppleret af inviterede fagfolk.
Årets program for temacykelturen 2017 er ved at være klar. Turene afvikles i år i samarbejde med
Cyklistforbundets lokale afdeling. Tilmelding senest 3 dage før afgang til cykelje@gmail.com
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Lørdag den 6. maj kl. 10-15: Kystsikring ved Heatherhill
Der har været stor debat om, hvem der skulle betale kystsikring, ikke kun i kommunen, men mange steder i
Danmark. Gribskov Kommune tabte en sag vedr. Vincentstien, der røg i havet ved Heatherhill mellem
Vejby Strand og Rågeleje.
Vi mødes kl. 10 på stationen i Gilleleje og cykler derfra til Rågeleje, hvor vi gør holdt og ser på stranden og
kystsikringen. Derfra cykler vi til Carl H. Nielsens sommerhus, hvor han byder på kaffe/vand (ca. kl. 12).
Der vil han, som formand for Gribskov Grundejerforbund Øst, sammen med Birgit, der er formand for
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, fortælle om problemerne med kystsikring af nordkysten.
Derefter går vi en ca. 15 minutters tur ned til stranden ved Heatherhill for at se på forholdene. Retur til
cyklerne i sommerhuset og derefter til Gilleleje. Ankomst ca. kl. 15. Turlængde 30 km.
Turleder Jan-Helge Larsen.

Lørdag 17. juni kl. 13-18: Bier og miljø
Turen udgår fra Helsinge station. Man kan evt. tilslutte sig undervejs – skal aftales med turleder på forhånd.
Vi besøger for Skolebigården på Mårumvej 59, hvor vi forventes at ankomme ca 13.45. Her møder vi blandt
andre Martin Olloz, hvis bier vi besøger senere på turen. Vi cykler første ad L702 gennem Høbjerg Hegn til
Nejlinge og derfra til Ravnebjerg, hvor vi drejer ind i Harager Hegn og cykler op forbi Bjørstruphus og ud til
Bjørstrupgård og derfra ud til Ny Mårumvej, som vi følger ca 500 m til vi når Mårumvej nr. 59.
Vi hører om den lokale biavlerforenings tilbud af kurser og erfaringer med bi-hold samt om biernes
betydning for bestøvningen af vigtige fødeplanter. Desuden om hvordan vi i haver kan hjælpe dem med
biplanter, så de kan producere deres honning. Endelig om hvordan vi kan hjælpe til at begrænse/bekæmpe de
miljømæssige trusler mod bierne, der kommer fra landbrugets og haveejernes sprøjtegifte – hvordan vi hver
især kan fremme et godt bi-miljø.
Vi cykler senest kl. 15 derfra til Kolsbæk Byvej 1 i Kolsbæk, hvor Martin har sine bier på broderen, Thomas
Olloz’ husmandssted. Stedet drives efter økologiens principper, og der er også en lille gårdbutik kaldet
Grønne Sager.Ruten fra Mårumvej 59 går tilbage til Bjørstrupgård og derfra op til Dønnevælde, hvorfra vi
tager cykelstien mod Helsinge til Sletelte og derfra ind til Valby Hegn og gennem Hegnet til Løgelandsvej
og derfra til Valby. Vi krydser Rågelejevejen og cykler via Mønge til Unnerup og derfra til Kolsbæk. Vi
regner med at ankomme kl. 16.00. Hos Martin ser vi på bihold i praksis og hører om hans erfaringer, ser på
nyttige planter og taler om forskellige former for enkle bistader, man selv kan bygge af genbrugsmaterialer.
Tilbageturen starter ca kl. 17.00. Der er mulighed for at afkorte turen ved at tage cyklen med toget fra Vejby
eller Ørby. Vi cykler via Unnerup og Ørby, hvorfra vi følger rute 32 tilbage til Helsinge, hvor vi forventer at
ankomme ca kl. 18.00.
Spørgsmål til turleder Kirsten Gamst-Nielsen på 214363662. Turlængde ca. 30 km.
Fredag den 30. juni kl. 13.30 – 18.00: Direkte genbrug og reparation
Turen tema er genbrugs betydning for klima og miljø og for beskæftigelse, økonomi og social
bæredygtighed med eksempler på forskellige koncepter her i kommunen. Vi besøger først Det Grønne Hus,
som er en foreningsdrevet genbrugsbutik, hvis overskud går til sociale og foreningsmæssige formål i
kommunen. Kirsten V, der er formand, fortæller om idégrundlaget og overvejelserne omkring, hvad
der kan støttes. Da vi ikke kan mase hele flokken ind i Det Grønne Hus og høre Kirsten fortælle, har jeg
aftalt med hende at jeg forsøger at låne et af lokalerne i Frivilligcenteret, der ligger lige ved siden af.
Dernæst går turen til kommunens genbrugstelt i Skærød, De Gode Ting, hvor GIV (Gribskov kommunes
Interne Virksomhedsservice) beskæftiger mennesker, der er berettiget til fleksjob, men som er ledige i
længere tid. I teltet kan man aflevere ting (men ikke klunse) og foreninger i kommunen kan holde
loppemarked over de ting, der er i teltet. Aftale er lavet med Claus Svendsen.
Vi besøger Gribskov Hjælper Flygtninge’s depot på Ramløse Skole, hvor flygtninge frit kan tage, hvad de
har brug for til udstyr af deres nye hjem her i kommunen.
Rutebeskrivelse: Fra Helsinge Station via Hammerichsvej, p-pladsen, Badstuevej og krydse
Frederiksborgvej gennem slippen til Det Grønne Hus. Fra Det Grønne Hus op ad Landagervej, Egebakken,
Elmevej over til Bymosevej og så ad stien ud mod Ramløse til Skærød. Ned ad Industrivej og Bomose Allé
til De Gode Ting. Derfra tilbage til stien (dvs rute 701) til Ramløse, tv ad Præstevejen og th ad Kirsebær
Allé og th ind til Ramløse skoles bagindgang.
Hjemturen kan gå ad L701 via Annisse, Annisse Nord evt. med afkortning fra Huseby op til Skærød og stien
ind til Helsinge Station. Turlængde ca 16 km.
Turleder Kirsten Gamst-Nielsen.
Lørdag 12. aug. kl. 10-15: Den økologiske gård og butik Søris
Turen starter fra Hillerød Station kl. 10, man kan tage cyklen med tog fra Helsinge Station kl. 9.38.
Vi cykler over Nørre Herlev, hvor der gøres holdt ved vejkirken med de flotte kalkmalerier. Dernæst over
Uvelse, Lystrup og Jørlunde. Det sidste stykke er langs Roskildevej, men der er dobbeltrettet cykelsti.
Søris er bl.a. der, hvor dine økologiske gulerødder kommer fra, gården har været dyrket økologisk i 30 år og
er dermed en klassiker i branchen. Nu er der også en gårdbutik, og der er et stisystem med information, hvor

man selv kan gå rundt blive klogere. Se mere på www.soeris.dk adressen er Sørisvej 2 pr. Ølstykke og tlf.
47334003. Hjemturen kan gå over den gamle købstad og stationsby Slangerup og videre op til Gørløse, hvor
man evt. kan hoppe på toget til Hillerød.
Husk cykeltasker til at transportere evt. indkøb med hjem og madpakke eller penge til køb af noget at spise
på Søris (der er kaffe og ting i butikken, men ikke decideret mad at købe). Kontaktperson Rasmus tlf
24224004. Gaardbutikken@soeris.dk.
Turlængde: 26/35 km. Turleder Jens Erik Larsen.
Fredag 18. august kl. 15-18: Reparationsværkstedet i Nødebo
Vi mødes på Helsinge Station og cykler ad R32 forbi Solbjerg Engsø, hvor der drejes tv. og der fortsættes
tværs gennem Gribskov (første stykke stadig på R32) til Nødebo.
Her skal vi på kroen besøge www.nødebobæredygtig.dk som består af Niels (kontaktperson), Arne og Palle,
som modtager diverse ting og sager til reparation og holder åbent hver fredag kl. 15-17.30. Vi får også
mulighed for at købe en forfriskning her på kroen og høre lidt om det store fællesskab, der er omkring
landsbyens mødested/forsamlingshus.
Turen hjem går lidt nordligere. Efter Skovskolen cykler vi ind i Gribskov og rammer Kagerup Station,
hvorfra man kan tage tog i forskellig retninger eller fortsætte på cykel tilbage til Helsinge.
Tjek lige, at din cykel har gode dæk, da vi skal cykle en del på grusveje.
Turlængde: 18/25 km. Turleder: Jens Erik Larsen.
Tirsdag 22. august kl 15-18: Økobutik i Gilleleje (Fredbogård) og ismejeriet Kollerødgaard
Turen tema er en snak om produktion, salg og formidling af økologiske og hjemmelavede madvarer. Fra
Græsted Station cykles forbi Fredbogaard (Holtvej 40) nær Søborg Sø. Men gården er solgt, så vi kommer
ikke ind, men møder de tidligere ejere ved deres økologiske butik i Gilleleje og hører om deres erfaringer.
Butikken ligger på Vesterbrogade 26.
På vejen dertil – eller bagefter – besøger vi Kollerødgaard på Smidstrupvej 104 (tlf 50958677). Her kan man
købe is, lavet på gårdens egen mælk. Den blev kåret til kommunens bedste is i 2016. Stedet fungerer også
som besøgsgård for børnehaven, skoler mm. Turen slutter i Græsted, hvorfra man kan tage cyklen med toget
eller cykle på den fine sti til Helsinge (Nejlinge). 23/30 km.
Turleder Jens Erik Larsen

Lørdag den 26. aug. kl 10-15: Nationalpark og UNESCO Verdensarven med besøg i Gribskov
Temaet bliver her, hvordan særligt Gribskov Kommune kan fremme cykling og grøn turisme relateret til
nationalparkens åbning og den nye Unesco verdensarv (Parforcejagt landskabet).
Vi cykler ud midt i Gribskov, nærmere bestemt til Stjernen i parforcejagtvejene, hvor en mindesten for
Søren Kierkegaard er rejst, fordi han sad i skoven og filosoferede over hvilken vej, man skal tage i livet. Her
er 8 veje i stjernesystemet at vælg imellem.
Turen starter på Helsinge Station og følger L701 ud mod Annisse Nord, hvor der drejes mod Pibe Mølle.
Herved tager vi "The missing Link” ruten, som tænkes at forbinde nationalparkens vestlige attraktioner
(Arresø og Tisvilde Hegn) med de østlige (Esrum Sø og Gribskov). Ruten benytter ”den hemmelige
adgangsport” under motortrafikvejen (som kommunen stadig ikke har skiltet) og fra Kagerup Station drejes
ind i den store skov og frem til Stjernen.
Her får vi en naturvejleder til at fortælle om nationalpark og Jens Erik fortæller om parforcejagtlandskabet

og de 2 nye cykelruter, som Hillerød Kommune har etableret imens du spiser din medbragte madpakke.
Turen videre går netop ad en af de nye ruter L105, som fører os forbi Badstueslottet, hvor kongen og følge
gik i sauna efter jagten og ind gennem Frederiksborg Slot og frem til Hillerød Station, hvorfra man kan tage
toget videre. Ca. 22 km.
Turleder Jens Erik Larsen og evt. Anni Johannessen Naturstyrelsen.
Lørdag den 2. september kl. 10-15: Nordsjællands Fuglepark nord for Esrum
Sammen med Frank Friis Nielsen, grundlægger og ejer af fugleparken, kommer vi rundt om temaer om
sikring af habitater for dyrelivet – fugle, insekter, dyr – og bevarelse af udryddelsestruede arter. Han
fortæller videre om, hvordan han har beplantet sine 12 ha med henblik på at skabe levesteder for danske
vilde fugle og insekter. Han har aldrig brugt sprøjtegifte, og igennem årene har området tiltrukket mange
fugle og insekter. Der er planer om at udvide parken, hvilken kan give en øget miljøbelastning f.eks. af
trafik, som måske kan kompenseres af flere træer, der plantes. Entreen er dyr, vi søger midler dertil, men
forvent en deltagerbetaling på 50 kr. Derfor begrænset deltagerantal.
Fugleparken ligger nord for Esrum og vest for Snævret. Jeg tænker, at cykleturen kunne starte ved Græsted
Syd og følge cykelstien mod Esrum. Vi kunne se på Nelsons Eg og Daniels Kilde og smutte gennem skoven,
men forlade den igen før selve Esrum by og cykle ad Sodemarksvej op til Fugleparken. Efter besøget kan vi
cykle videre ud til Hillerød –Gillelejevejen og krydse denne. Så vidt jeg kan se på kortet er der en lille vej
eller sti hen over bunden af Søborg Sø over til rute 33 og der fra ned til Saltrup. Og derefter følge cykelstien
tilbage til Græsted Syd. Det er ikke nogen lang tur – ca 10 km. Men for deltagere fra Helsinge, kan der jo
lægges ca 20 km på ved at cykle frem og tilbage mellem Helsinge Station og Græsted Syd.
Vores aftale er, at jeg vender tilbage, når vi lige har talt om forslaget.
Turleder Kirsten Gamst-Nielsen.

Onsdag i sept – dato aftales senere. Kl. 15-18: Virksomhedsbesøg i Mårum om miljøpolitik
Besøg på virksomheden Expandet på Skovvej i Mårum samt på Wevers Teglværk på Ny Mårumvej i
Ejlstrup. Vi ser på virksomhedernes håndtering af energi og affald mm
Evt. mulighed for start både fra Græsted og Helsinge.
Turleder Jan-Helge Larsen

