GRIBSKOV LOKALFORENINGSRÅD
5.5. 2021
Notat om syv lokalområders ønsker til stier:
Lokalforeningsrådet har på møde den 29. april 2021 anmodet lokalråd,
borgerforeninger og bylaug om at indgiv deres ønsker til stier, med henblik på at
Rådet viderebringer ønskerne til Gribskov Kommune på et møde 5. maj 2021.
Der er indkommet ønsker fra syv lokalområder, og disse ønsker ses nedenfor i
dette notat.

I.

Vejby Lokalråd ønsker:

1) Stiforbindelse mellem Vejby og Gribskov Efterskole
Ønsket, der for flere år siden har været fremsendt til kommunen, er igen fremsendt til
borgmester Anders Gerner Frost i mail dateret 12. februar 2018. Der er tale om et samarbejde
mellem efterskolen og lokalrådet. Den 16/3 – 2018 var der møde på rådhuset med Pernille
Søndergaard og 2 medarbejdere fra forvaltningen. I mødet deltog fra efterskolen:
bestyrelsesformand Torben Nyegaard Olesen, Erik Nørgaard og forstander Søren Møller samt
Erik Malling fra Vejby Lokalråd. Der er senere foretaget trafikmålinger på Møngevej, men der
er endnu ikke fundet nogen løsning.
2) Cykel- og gangsti fra Rågeleje til Heatherhill langs Rågelejevej
På baggrund af et ”sommerhusmøde” indkaldt af kommunen i sept. 2016 hvor man bl.a.
drøftede stier og trafikforhold afleverede grundejere fra Strandbjerg-området i 2017 mere end
700 underskrifter til borgmester Kim Valentin. Man fandt at Rågelejevej flere steder var
livsfarlig og at det afholdt både børn og voksne fra at cykle på vejen.
Der kom ikke noget ud af henvendelsen. Der er derfor den 10. oktober 2020 fremsendt et
åbent brev til borgmester Anders Gerner Frost, hvor man igen påpeger, hvor farlig strækningen
er, og at man ønsker en sti. Det tilføjes, at man også ønsker den nuværende cykel- gangsti fra
Rågevej til Vejby repareret og udvidet til en tosporet cykel-gangsti indtil campingpladsen. Af
sikkerhedsmæssige årsager ønskes en fodgængerovergang fra p-pladsen ved iskiosken til den
modsatte side af vejen, hvor stien går ned mod vandet.

Pernille Søndergaard har svaret på henvendelsen, men der er ingen afklaring.
3) Gangsti fra boligfællesskabet Elleville langs Trongården hen til Trongårdsbakken,
hvor man så kan følge fortovet langs Tisvildevej videre ned i byen. Skal man krydse
Tisvildevej, kan det ske ved fodgængerovergangen ved skolen.
Ønsket er fremsat i lokalrådets bemærkninger til offentlig høring af lokalplan 555.12 for
boligområdet Elleville.

II.

Mårum-Kagerup Lokalråd ønsker:

1) En cykel- og gåsti langs Ny Mårumvej fra Kagerup (Kildevej) til Mårum rundkørsel
(markeret i blå)
2)

En cykel og gåsti langs Tinghusevej fra Mårum til Mårum-Tinghuse St. (markeret i lilla)

Begge veje er præget af tung trafik, hurtig trafik, dårlige oversigtsforhold flere steder, og
meget smalle rabatter hvor cyklister og gående har meget lidt plads. Der er ligeledes ingen
eller meget begrænset gadebelysning, hvilket gør vejene mere færdselsmæssigt utrygge i
efterårs- og vintermånederne.
Ved Ny Mårumvej ligger Gribskov Lilleskole, og ved Tinghusevej ligger en børnehave. Med
de nuværende trafikforhold er det kun få forældre tør lade deres børn cykle til Lilleskole ellr
andre skoler i området fra Mårum, Ejlstrup eller Kagerup til station eller skole. Dette er et tab
for børn, for forældrene og for miljøet, og det øger trafikken, når forældre skal køre deres børn
til station eller skole.
Vi tilslutter os i øvrigt de overvejelser om at grusbelægning er fint, som kom op på sidste
lokalforeningsmøde

III.

Søborg Bylaug ønsker:

Cykel/gangsti ønske. Strækningen fra Søborghovedgade til Ålekistevej. - Kunne evt. være vej
med stiplede linjer i siderne og chikaner / indsnævringer således det sætter fart ned på biler.
Fart grænse 30 / 40 km/t og forbudt for lastbiler.
Ålekistevej skal krydses og her bør etableres bump, gerne kraftige på hver side af Søborg
Kanal.) så cyklister og gående (De bløde trafikanter) kan være lidt mere trygge, og køre / gå
videre ind af cykelstien langs kanalen

IV. Dronningmølle Borgerforening ønsker:
Cykel og gangsti mangler i området omkring Dronningmølle, Nordkystruten (rute 47).
På et meste af strækningen fra Helsingør til Hornbæk er der cykelsti. På en lang strækning bl.a. ud af
Helsingør og gennem Hellebæk er der anlagt en kombineret gang- og cykelsti ved at gøre kørebanen
smallere. Denne vej har samme bredde som vejen gennem Dronningmølle. Når vejen gøres smallere,
nedsættes bilernes hastighed. Og der ses flere cykler på cykelstierne.

Der går en fin grusbelagt cykel-og gangsti fra Hornbæk som munder ud i starten af Strandvejen
gennem Dronningmølle. Markering?

Men gennem Dronningmølle er der ingen cykelsti, kun en smal strimmel asfalt med kloakriste i – og
bilerne kører alt for hurtigt, med hastigheder over 100 km/t.

På ovenstående foto ses bilernes og cyklernes køremønster.

Kloakriste i ”cykelstien”
På strækningen Dronningmølle – Munkerup er der heller ingen cykelsti selvom vejen her er bredere.
Vest for Munkerup kan man igen ad småveje komme ind på cykelrute 47 til Gilleleje. Men herfra
forsvinder cykelstien igen og dukker kun sporadisk op med tvivlsom markering ad små villaveje i
resten af Gribskov Kommune.
Alle er enige om at cyklismen skal opprioriteres både af hensyn til folkesundheden og klimaet, men så
længe man udsætter sig for livsfare ved at cykle, opnås disse mål ikke. Heller ikke den cykelturisme,
som kunne være attraktiv langs Nordkysten vil kunne finde sted. I Sverige, på den anden side af
Sundet, har man bygget en sammenhængende, populær cykelrute fra Helsingborg og nordpå langs
kysten.
Forslag: Ombygning af den eksisterende vej gennem Dronningmølle med kombineret cykel- og gangsti
som i Helsingør Kommune

V.

Ramløse Lokalråd ønsker:

En sti mellem Ramløse og Annisse. Sti fra Ramløse til Bakkevej, for at forbinde
boligområderne og få en sikker skolevej fra Ramløse Bakker til Ramløse skole. Det sammen
gælder for en sikker skolevej for de børn i Bakkelandet der går på Ramløse skole, ved at lave
stien mellem Ramløse og Annisse.
Naturstien som er en del af Ellemosestien fra Ramløse forsamlingshus ud til Oldtidsstien ønskes
også forbedret/udjævnet, så det er muligt at gå der og bedre at kunne slå græsset på stien.

VI.

Tisvilde Lokalråd ønsker:

I Idekataloget er projekt nr. 14 -skilte plan ikke er under planlæg, men interessen er vel mest
interesse med cykel stier.
Lokalrådet foreslå at Skolestien fra Tisvilde til Lejet skal have lovliggjort,at også cyklister må
benytte stien. Det vil være specielt godt for børn. Gående har fortrinsret og cyklister må stå af
når der mødes.

VII. Annisse Lokalråd ønsker:
En sti mellem Annisse og Ramløse, som forbinder de to landsbysamfund over Bakkevej 51 med
stien frem mod Ramløse Havn.
Annisse Lokalråd foreslår, at stistykket fra Bakkelandets Fællesareal til Arresøhøj anlægges.
Stien etableres som en grussti, da denne type sti er billig at anlægge og lige så enkel at
vedligeholde, fordi grusstier ikke skal saltes eller fejes om vinteren.
Samtidig er det en bæredygtig måde at etablere stien helt uden brug af asfalt. Grusstier falder
også meget bedre sammen med ønsket om mere natur, da de vilde blomster trives godt i kanten
på grusstierne. Dette kan eksempelvis ses på grusstien, der er etableret mellem Ramløse Bakker
og til Ramløse havn. Det er generelt en stitype, der har været anvendt i de danske skove til alle
tider.
Stien skal bidrage til en gradvis anlæggelse af Arresøstien, men også fremme trafiksikkerheden,
da trafikken på Præstevej generelt er stigende med langt flere biler på en strækning i et bakket
og kuperet terræn med dårlige oversigtsforhold.

Annisse Lokalråd ønsker også ’Sti rundt Arresø’
Fingerplankrav og sti rundt Arresø. Samme trikommunale møde? Halsnæs er
langt fremme og kan måske hjælpe.
Vi har måske været lidt usikre på, hvor vi har måtte gå. Men nu har vi forhandlet
og indgået lodsejeraftaler med mange.
Gribskov Kommune kunne blive den første kommune, som realiserer
Arresøstien!

Vi ser gode og rimelige muligheder for at stykke stistykker sammen fra Pøle Å
til Bækkebro Å, og derfra videre grøften ved Karsemose. Vi hjælper gerne med
lokal viden.
Vi tror en sti kan laves for meget rimelig pris. Men – vi tror det er vigtigt at se
muligheder – og ikke forhindringer. Det sidste hæmmer lokal virkelyst.
1. Finansiering af rimelig grus sti
2. Bakkevej 51
Gribskov kommune har en mulighed for at glæde de mange friluftselskende
vandrere med en stistykke væk fra asfalten. Folk vil gå i nærområdet – ikke køre
bil først.
Der er samtidig også en mulighed for at profilere kommunen positivt i
medierne, hvis det ønskes. Vi vil gerne hjælpe til med det.

Sti fra Sandbjerggård til Arresøhøj og videre ind til udsigtspunkt mod Bakkevej 51

Sandbjerggaards ejer har generøst tilbudt etablering af en udsigtsplads og en vandresti for naturelskere
på hans matrikel. Med stistykket langs Præstevej, kan pilgrimsvandrere og vandrere slippe for at gå på
et trafikfarligt stykke på Præstevej, som er meget smal.
Ønsker:

•
•
•
•

En sti fra Sandbjerggaard langs Præstevej (Margueritruten). Før Arresøhøj og skovbrynet,
skal stien gå ind til det højeste og flotteste udsigtsområde på Sandbjerggaards matrikel.
Her skal der etableres en udsigtsplads med bænke, borde og et par buske.
Etablering af et QR skilt til en video med søens historie, Sandbjerggaards historie, fuglelivet
og nationalparken.
Målgruppen er vandrere, naturelskere – børn som voksne.

Værdier
offentlig adgang til et af de smukkeste udsigtspunkter ved Arresø
2. sti til glæde for vandrere og naturelskere
3. man kan nyde roen og udsigten
4. man kan spise sin madpakke
5. dyrelivet kan studeres
6. spredning af historien om Arresøs historie, Sandbjerggaards historie der går tilbage til jernalder,
fuglelivet og nationalparken
7. oplevelse af et område med stor biodiversitet. Sandet område giver fin flora og fauna på næringsfattig
jord.
8. et 'nøk' mere ad vandrestien fra Annisse til Ramløse Bakker
9. Trafiksikkerhed; vandrere kommer væk fra asfalten på stistykket langs Præstevej, som er meget
smal. Se billede.
1.

Etablering af en trafiksikker vandresti fra Bakkelandet til
Sandbjerggård i Huseby.
Annisse Lokalråd har gennem flere år arbejdet frivilligt for etablering af delelementer til Arresøstien,
således at det en dag bliver muligt at gå trafiksikkert fra Annisse til Ramløse. Vi arbejder samtidigt for
at stiprojekter kan udføres for begrænsede midler.
Problemstilling Det har vi gjort fordi vejen er trafikeret og trafikfarlig. Vejen er smal og der mangler
plads til anden færdsel. Se også billedet af vandrerne taget ud for nabomatriklen på Præstevej.
Målsætning og politikker Stien understøtter kommunens friluftspolitik, nationalparkens erklærede
målsætning om at styrke friluftsliv og stisystemer, samt kravet til en sti rundt om Arresø iht.
Fingerplanen.

Værdier
• en mere trafiksikker vandring
• understøtter borgernes foretrukne motionsform, vandring, som Corona-en har sat turbo på
• giver mere sundhed – mindre sygdom
• er udtalt ønske fra vandrere på Esrum-Tisvildevejen at komme væk fra den trafikfarlige Præstevej
Motivering Dette er en oplagt mulighed for at på en enkel og rimelig måde, at få lavet et stistykke. Her
har Gribskov kommune en mulighed for at glæde de mange friluftselskende vandrere med en stistykke
væk fra asfalten. Der er samtidig også en mulighed for at profilere kommunen positivt i medierne, hvis
det ønskes. Vi vil gerne hjælpe til med det.

Skole Cykelsti på Skærødvej til mod Bjørnehøjskolen
Manglende skolecykelsti på den smalle Skærødvej (ca 3.80m bred) mellem
skolecykelstien fra Bakkelandet og frem til skolecykelstien på Thorsmosevej,
hvor Bjørnehøjskolen ligger.

