Til Frederikssund Kommune
Kommuneplan 2021
Frederikssund kommune bør placere sig i det
voksende sammenhængende stisystem igennem
naturskønne områder tværs over det nordlige
Sjælland. Det er der i den nye kommuneplan
mulighed for med en begrænset brug af ressourcer.

Disse steder kræver en
særlig indsats:
På strækningen fra Græse Mølle til Åbrinken er
der ingen stiforbindelse: Man kan forlænge den
eksisterende trampesti fra Græse Mølle til toppen
af Skovbakke og herfra langs gamle diger i
markskellet til Ryegård langs åen til Åbrinken.
Hvor Græse Å løber under den stærkt befærdede
hovedvej Hørup Skovvej ved Åbrinken: Her ville en
ny underføring, som det ses længere opstrøms
mod Slangerup, give sikker passage for gående
og cyklister. Desuden mangler der her
stiforbindelse godt 700 meter langs åen til
kildepladserne syd for Speedwaybanen.
Det øverste af Græse å´s forløb er blevet ændret
flere gange gennem tiden og noget af strækningen er nu rørlagt. Det vil være gavnligt for naturen,
hvis åen fritlægges i sit oprindelige løb.
Generelt bør der udlægges mere vild natur langs
åen. På flere strækninger er der på grund af intensiv dyrkning kun få meter udyrket jord langs åen.
Det er ønskeligt at naturen langs åen bliver en
spredningskorridor for dyre- og planteliv - med
øget biodiversitet som foreslået af Naturrådet.

Sammenhæng med andre
stisystemer i Nordsjælland:
En sammenhængende sti i Frederikssund Kommune
åbner for, at vandrende og cyklister kan passere fra
Mølleåens udløb i Øresund langs Mølleåen til
Bastrup Sø og herfra videre via Buresø og Græse Åsystemet til Roskilde Fjord. Ved åens udmunding
støder man til Fjordstien, som man kan følge hele
vejen rundt om Roskilde Fjord og Isefjorden. Der er
flere steder mulighed for at koble sig på istidsruten
( http://istidsruten.dk/ruten/, færdiggøres 2020), som
kan følges bl.a. til Sejerø Bugt/ Storebælt. Når det
samlede stisystem bliver tilgængeligt, er det på ca.
580 km: Naturpark Mølleåen (40 km), Græse å stien
(ca. 15 km). Af Græse Å stien mangler kun ca. 2,5
km sti, hvoraf dele skal anlægges, og andre dele
skal gøres tilgængelige ved forhandling med
lodsejerne.

Markeringer og forløb
Med etablering af markeringer og oversigtskort
langs ruten kan stiforløbet hurtigt blive en realitet.
Samtidig vil den igangsatte skovrejsning omkring
Hørup bidrage til oplevelsesrige forløb og
synergiefekter, hvor statens opkøb af ejendomme til
etablering af Hørup skov, udlægning af lysåbne
friarealer og naturbeskyttelsesinteresser kan gå
hånd i hånd.
Hvor der først senere kan etableres gode befæstede
stiforløb, er det en god start med markering af
“trampestier” og rutemarkeringer gennem
eksisterende forløb i Slangerup og omkring private
arealer.
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Græse Ådal
Forslag til etablering af et sammenhængende
naturstiforløb mellem Buresø og Roskilde Fjord.
Bidrag til Kommuneplan for Frederikssund Kommune
fra Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund.

1. Strandengen

2. Fisketrappen

3. Den gamle bro

Turen begynder ved de
flade strandenge nord for
Frederikssund. Den fortsætter gennem bynær
natur med utilgængelige
rørsumpe og rigt fugleliv.

Lige for hovedvejen mod
Frederiksværk ligger
Græse Mølle. Her falder
vandet flere meter. Mærk
den høje luftfugtighed og
hør bruset.

Ved Gl. Københavnsvej
ligger den historiske
passage over åen, hvor
man allerede i middelalderen kunne krydse
over ved Kratmøllen.
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Græse Ådal har et enestående landskab, formet af istiden.
Fra Roskilde Fjord i vest, over Buresø til Naturpark Mølleåen i øst.
I Frederikssund kommune løber Græse Å fra Buresø i
øst til Roskilde Fjord i vest. Undervejs løber den blandt
andet igennem smukke engområder tæt ved Slangerup og passerer den fuglerige løvskov ved Hørup

Græse Ådal
Naturpark Mølleåen

Buresø - Det reneste vand

Ruder, inden den via den brusende fisketrappe ved
idylliske Græse Mølle føres under Frederiksværkvej til
den nederste flade del af Græse Ådal. Åen munder ud i
de afgræssede strandenge i Natura 2000-området i
Frederikssunds nordlige del.
Tilføjes de manglende meter sti er der mulighed for helt
at undgå stærkt befærdede veje og opnå en sti med
meget afvekslende natur.

4. Buresø
Efter ca. 15 km. når vi det krystalklare vand, der på alle
årstider tiltrækker fugle og mennesker fra nær og fjern.

