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Tisvildes unikke stisystem – hjælp med at få stierne kortlagt.
Tisvilde er et fantastisk sted at bevæge sig rundt i. Tisvilde Hegn har
oplevelser til et helt liv med mange forskellige muligheder til fods, på
cykel eller til hest.
Tisvilde har desuden et unikt stisystem. Der er sti til kirken gennem
skoven, stier over markerne, sti langs skovkanten til skolen, stier, der
forbinder vejene indbyrdes. Det er stier, der gennem mange år er
opstået, for at åbne op for hurtig genvej til kendte punkter i byen og
hurtig adgang til skoven.
Vi er en gruppe af fastboende og sommerhusejere i Tisvilde, der med
Birthe Forsell som initiativtager har taget kontakt til Gribskov
kommunes Niels Fæhr Larsen, for i samarbejde med ham, at finde og
genfinde stierne. Niels Fæhr Larsen er ansvarlig for ajourføring af de
stikort, der findes på Gribskov Kommunes hjemmeside. Vi ønsker at få
indtegnet stierne på stikortet og derudover fysisk få åbnet op og få
markeret stierne med markeringspæle, så de er til at finde. Mange af
stierne gemmer sig for enden af indkørsler eller er gemt i tilvokset
buskads.
Der er af stor rekreativ betydning, at stierne bevares, så vi alle kan få
glæde af at benytte disse stier i vore daglige færden i området. Og
adgangen til skoven vil blive lettere for mange.Det er dog desværre
ikke muligt at bevare eller genskabe alle, da der i visse tilfælde har
været private aftaler lodsejerne imellem om sådanne stier, der går hen
over private matrikler. Der er en enkelt sti, der har sit eget matrikel, og
er ejet af en privat lodsejer. I dette tilfælde har vi opfordret kommunen
til at overtage denne matrikel.
Der er desuden stier, der allerede findes på kommunens matrikelkort,
men som er forsvundet. Det er stier, der er lagt ind under matriklerne,
fordi byggetætheden er øget, eller fordi de tilstødende lodsejere ikke
ønsker trafik tæt på egen grund. Vi ser også havelåger opsat i begge
ender af stier med privatskilte på. Det er ikke lovligt, når det er en
offentlig registreret sti og det skal bringes på plads.

Stierne er af forskellig beskaffenhed. Nogle er asfalterede stier, andre
er grusstier eller smalle trampede stier. Enkelte, der giver adgang til
skoven, har fra tidernes morgen været afmærket med skilte, der er opsat
af det tidligere sogneråd. De fleste er uden afmærkning, og det er de
stier, samt de glemte og forsvundne, som vi ønsker optegnet og
afmærket, så alle kan se, at der er en sti. Stierne skal selvfølgelig også
holdes ved lige, og det gøres bedst ved bevare en god færdsel på dem.
Derudover vil vi undersøge om det er muligt at give disse stier navne
efter nu afdøde, men markante personer, som har været en spændende
del af Tisvildes historie. Der kan på markeringspælene være en kort
beskrivelse af personen, eller der kan udgives en lille pjece om disse
personers liv og virke.Vi har forespurgt kommunen om der er mulighed
for at få udgivet stikort i samme format som de øvrige foldere, der
findes ved indgang til skove, mindesmærker og lignende og få dem
distribueret på samme måde, men det er der ikke tale om foreløbigt.
På Gribskov kommunes hjemmesiden kan stierne findes på de GISkort, der er er tilgængelige her. Kortene opdateres løbende.
Kender du til forsvundne stier, som skal indgå i vores arbejde, så
kontakt Grundejerforeningen.
	
  

