Tema cykelture ved Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune
Som opfølgning på temadag om forbrug, genbrug og reparation, organiserer vi en række tema ture på cykel
med henblik på at få endnu flere til at interessere sig for klima- og miljø spørgsmål. Der har været afviklet
flere succesfulde ture i 2014 og vi er nu ved at planlægge turene for 2015.
Tema vand:
Vandets vej og klima tiltag ved Helsinge ca. 15 km. Tirsdag 21. april kl. 14
En cykeltur som relaterer sig til vandets vej fra grundboringer ved Helsinge vandværk med besøg i byens
vandtårn. Her vil Stig fra vandværket fortælle om grundvand og distribution af vand. I Helsinge ser vi
bagefter på tiltag for at håndtere overfladevand ved oversvømmelser mm. Vi cykler forbi disse
regnvandsbassiner og ud til Helsinge renseanlæg ved Ammendrupstien, evt. vil Finn fra renseanlægget
fortælle lidt. Derefter går turen til vandløb/engareal (recipienter og natur) og ud til Arresø. Her tager vi op til
bebyggelsen Bakkelandet, hvor man for nyligt har omlagt vandafledning, så regnvand ikke går i
kloaksystemet og belaster renseanlæg m.v. men i stedet siver i jorden ved anlæg af faskiner og grønne
arealer samt ved af/udledning til Arresø. Vi prøver at få Henning Holm til at fortælle her. Turen starter og
slutter på Helsinge Station. Turleder Jens Erik Larsen.
Tema Forbrug af lokale økologiske fødevarer:
Besøg på Øllingegaard Mejeri ved Skævinge 24/32 km. Fredag den 24. april kl. 14
Her cykles fra Hillerød Station ad Banestien bilfrit forbi Tirsdagsskoven til Freerslev Hegn og videre
gennem Harløse. Ved den gamle kommunegrænse følges Havelse å til Borup og frem til mejeriet på
Borupvej 69. Her vil marketingchef Peter Hansen kl. ca. 15.30 fortælle om det succesfulde økologiske
mejeri. Vi kan ikke komme ind og se selve produktionen. Turen går retur samme vej eller for dem, der skal
til Gribskov via Skævinge, Meløse, Nejede og Annisse til Helsinge. Turleder Jens Erik Larsen.
Stengården økologiske gårdbutik i Bregnerød 22/34 km. Lørdag den 9. maj kl. 13
Afgang fra Helsinge station med tog kl. 12.38 Hillerød. Opsamling på Hillerød Station, hvorfra cykles ad
Banestien til R31, som følges til Bregnerød. Stengården er ved at indrette en café på stedet, måske vi kan
afprøve den som de første. Der er en skiltet rundtur på gårdens arealer, som vi kan gå. Tag cykeltaskerne på
cyklen og køb varer med hjem. Vi kan tage cyklerne med toget retur fra Birkerød eller Allerød, hvis taskerne
bliver for tunge. Ellers cykles tilbage. www.stengaardenoko.dk Turleder Jens Erik Larsen.

Tour de Øko-bonde – i Gribskov kommune. 15 km. Lørdag d. 4. juli kl. 11.45
Afgang fra Helsinge station ad rute 702 og 704 gennem Valby Hegn til Fuglebjerggård på
Hemmingstrupvejen. Efter rundvisning og evt. besøg i caféen fortsætter turen til Tolykkegård på
Græstedvejen, hvor vi igen får en rundvisning og snak om vilkårene for det økologiske landbrug. Der er
cykelsti langs Græstedvejen på rute 702, som vi følger ind gennem Høbjerg Hegn tilbage til Helsinge
station. Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen.

Rabarbergården i Holløse og TiFø. 20 km / 25 km. Fredag d. 21. august kl. 12.45
Afgang fra Helsinge station. Afgang fra Helsinge Station. Vi cykler ad rute 701 og 706 via Ramløse til
Bækkebro og derefter op gennem Tisvilde Hegn til Holløse. Ankomst ca. 14.30. Her får vi en rundvisning
og en snak om de mange forskellige aktiviteter på stedet – herunder projekt Haver til Maver for børn i
Gribskov kommunes skoler og institutioner. Traktement i marken. Hjemturen følger rute 32 tilbage til
Helsinge station. Mulighed for tog mellem Helsinge og Holløse. Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen.
Tema genbrug og reparation:
Nyindrettet genbrugsstation i Højelt 17 km. Onsdag 10. juni kl. 14.
Fra Græsted station cykler vi via Alme til genbrugsstationen i Højelt og får en forelæsning i det nye
auditorium. Hvis vi kan få kontakt med reparationsfirmaer i Blistrup (Fix it – Kasper), tager vi også forbi
der. Videre går turen forbi den flotte gravhøj, Ludshøj. Så følger vi den glemte sti Bannebjergstien, der
jungleagtigt fører ud over Valby Overdrev. Herfra kan man enten cykle tilbage til Græsted eller tage via
Valby Hegn til Helsinge. Kontakt i Højelt Henrik Andersen tlf. 72496026. hcoff@gribskov.dk . Turleder
Jens Erik Larsen.

Fændrikhus.

Svanholm.

Tema naturopretning og friluftsliv:
Nye vådområder og gamle vange i Gribskov. 20/ 30 km. Lørdag den 29. august kl. 9.15
Vi cykler fra Helsinge station, men turen starter fra Duemosehus (nær Duemose trinbræt) kl.10.00 til
vådområderne i Hessemosen, Sandskredssøen og Maglemosen. Fra Maglemosen cykler vi ud til
Fændrikhus, hvor vi kan drikke kaffe / spise frokost for egen regning. Hjemturen går nord på langs Esrum sø
ad rute 705 til de nordlige vange og Sandporten. Derfra krydser vi gennem skoven til vi når rute 705, og
følger rute 704 /706 via Mårum tilbage til Helsinge station. Turledere: naturvejleder Anne Johannisson,
Naturstyrelsen og Kirsten Gamst-Nielsen.
En cykletur til Svanholm i september, hvor Mira Illeris og Esben Schultz kan fortælle om deres
skovhaveprojekt og boligprojektet. Vi får en grundig rundvisning og en skovhavefrokost. Turen går med tog
til Hillerød og derfra til Grimstrup trinbræt. Herfra på cykel ca. 12 km til Frederik IX’s bro i Frederikssund
og derfra videre til Svanholm ca. 20 km. Der bliver opkrævet deltagergebyr på 50 – 100 kr..
Interesserede kan tilmelde sig hos Kirsten Gamst-Nielsen, mail: kirsten.gamst@hotmail.com. Senest den 1.
august. Derefter forsøger jeg at finde en dato, der passer både dem og cyklisterne
NB Deltagelse kræver tilmelding senest 3 dage før afgang på mail: Cykelje@gmail.com

