
 

FORÅRSHØSLÆT PÅ  
SKOVFOGEDENGEN 
Søndag den 28. maj kl. 10.00 - 14.00 

 

To gange i løbet af sommeren slår Fredensborg Hø-
slætlaug hø på en idyllisk og godt gemt eng i Gammel  
Grønholt Vang. Det er niende år, vi er i gang, og re-
sultaterne af vores fælles indsats er tydelige. Du er 
meget velkommen til at være med, selv om du ikke er 
medlem af lauget og ikke tidligere har prøvet at slå 
med le. Der bliver holdt en kort instruktion. Vi invite-
rer på frokost i det grønne.  
  

Mødested: Indkørsel til skovvej over for Præstemose-
vej 33 (lige inden for skovbrynet, når man kommer fra 
Grønholt). Vi har leer med, men husk arbejdshand-
sker og vandtætte støvler. Ingen tilmelding. Gratis.  
 

TUR TIL HALLANDS VÄDERÖ 
Søndag den 11. juni kl. 7.50 - ca, 18.00  
 

DN Furesø, DN Gribskov og DN Fredensborg arran-
gerer i fællesskab en tur til den skønne fredede nord-
skånske ø , Hallands Väderö, hvor Hallandsåsen ender 
i Kattegat. Øen er kendt for sit rige plante-, insekt- og 
fugleliv, bl.a. alk, tejst, huldue, karmindompap osv. 
Desuden findes Sveriges største koloni af spættede 
sæler, som ofte ses ved kysten. Find flere informatio-
ner på www.hallandsvadero.se. Medlemmer fra de tre 
lokalafdelingers bestyrelser er turledere. 
 

Mødested: Farum Station 7.00 eller kl. 7.50 ved fær-
gelejet i Helsingør. 
Husk: Pas, solidt fodtøj, påklædning efter vejrliget, 
madpakke og drikkevarer og gerne en kikkert. 
 

Tilmelding til fino@vip.cybercity.dk. Ved tilmeldingen 
bedes man oplyse, om man vil stå på bussen i Farum 
eller Helsingør. Pris: 330 kr. , for børn under 12 år 
165 kr. Tilmeldingen er først gyldig, når beløbet er 
indbetalt på konto i Danske Bank 3167 – 
3134011904. Nærmere oplysninger: Freddie Nødde-
kær (DN Furesø), tlf. 4495 6228.  
 

KYSTVANDRINGEN 
Søndag den 11. juni kl. 13.30 - 16.30 

 

Sammen med medlemmer af Hjerteforeningen går vi 
en tur langs Esrum Sø fra Skipperalle gennem Slots-
parken og videre mod nord. Tilbage ved udgangs-
punktet kan vi nyde en is eller en kop kaffe, alt efter 
vejret. Kjeld Nicolaisen fra Fredensborg vil fortælle 
undervejs. 
 
 
 

 

Mødested: For enden af Skipperalle ved Sørupvej. 
Tilmelding: Ingen. Gratis 
Nærmere oplysninger: Niels Hald, 49146160. 
 

LANGS USSERØD Å  -  
TIL FODS ELLER PÅ CYKEL 
Søndag den 18. juni  
 

I samarbejde med andre naturforeninger og Fredens-
borg Kommune gentages arrangementet, der første 
gang blev gennemført i september 2016. Der bliver 
oprettet en række poster langs åen fra syd til nord.  
De vil være bemandet med folk, der bl.a. fortæller om 
dyre- og plantelivet i og omkring åen, om landskabet 
og om, hvordan man  forhindrer, dels at åvandet foru-
renes, dels at det forårsager nye oversvømmelser. Ar-
rangementet er endnu  ikke planlagt i detaljer. Se nær-
mere på vores hjemmeside når tiden nærmer sig. 
 

SENSOMMERHØSLÆT PÅ  
SKOVFOGEDENGEN 
Søndag den 6. august kl. 10.00 - 14.00 
  

Efteråret står for døren, og Skovfogedengen er ved at 
blomstre af. Så er det tid for det sidste slæt på engen. 
Programmet er det samme som i foråret.  
 

Praktiske oplysninger: Se under forårshøslættet.  

 

CYKELTUR TIL HØJE SANDBJERG  
OG FEMSØLYNG 
Søndag den 13 august kl. 9.30 - ca. 15.00 

 

Fra Kokkedal Station kører vi ind i Folehaveskoven, 
hvor ”forstmanden” Linstows grav besøges. Videre 
gennem Maglemosen til Høje Sandbjerg, som bestiges. 
Herfra til Femsølyng, hvor frokosten indtages. Efter 
frokosten fortsætter vi over Frihedens jorder, under 
Kongevejen og ind i forskningscenteret, hvor vi prøver 
kræfter med at finde vej i en labyrint. Tilbage til start-
stedet langs Usserød Å. I alt ca.22 km. Der køres i 
roligt tempo. Turen gennemføres i samarbejde med 
Cyklistforbundet. Gert Lusty er turleder. 
 

Mødested: Kokkedal Station ved stationsbygningen. 
Husk: Madpakke og drikkevarer. Påklædning efter 
vejrliget.  
Tilmelding: Ingen. Gratis. 
Nærmere oplysninger: Gert Lusty, 4576 0819 (2980 
2136). 

AFFALDSINDSAMLING 2017 
Søndag den  2. april kl. 10.00 - 12.00 
 

Igen i år er vi med i den landsomfattende affaldsind-
samling. Alle kan være med. Husk børn og børne-
børn. Og husk arbejdshandsker. Indsamlingen fore-
går i samarbejde med bl.a. Nivå Nu og foreningen 
Liv i Lergravene.  
 

Mødested: Bl.a. Nivå Havn, nord for Nivå Put-and-
take sø (kl. 10-13), Humlebæk Havn, og container-
pladsen i Jellerød Have. Se ellers hjemmesiden.  
Tilmelding: Ingen. 

 

KOKKEDAL KULTURFESTIVAL  
Lørdag den 20. maj kl. 12.00 - 17.00 
 

Naturfredningsforeningen deltager igen i år med 
spændende aktiviteter i den traditionsrige kulturfesti-
val, Kokkedal byfest. Vi skal blandt andet fange små 
dyr i den lille sø ved Egedal Medborgerhus og finde 
ud af, hvad de hedder.  Vi håber også at kunne arran-
gere en fugletur specielt for børn. 
 

NATTERGALETUR TIL  
LANGSTRUP MOSE 
Søndag den 21. maj kl. 6.00 - 8.30. 
  

Vi skal lytte til nattergalen og de andre fugle, der 
netop nu synger af fuld hals. Uffe Fester er turleder.  

 

Mødested: Vejenbrødvej ved nedkørslen til Lang-
strup Mose lige vest for motorvejen.  .  
Tilmelding: Ingen. Gratis. 
 

TAG MED PÅ SEJLTUR TIL VEN 
Lørdag den 27. maj kl. 9.00 - ca. 17.00 
 

Vi sejler fra Rungsted Havn med Tejsten, der har 
plads til 23 passagerer. På Ven går vi en god tur, 
hvor vi ser på planter og fugle og hører om øens 
historie – også den helt gamle istidshistorie. En mere 
detaljeret beskrivelse af turen vil blive lagt ud på 
vores hjemmeside i begyndelsen af april. Uffe Fester 
og Niels Hald er turledere.  

 

Mødested: Rungsted Havn (se nærmere på hjemme-
siden i begyndelsen af april). 
Husk: Pas, solidt fodtøj og påklædning efter vejrli-
get, madpakke og drikkevarer og gerne en kikkert. 
Nærmere oplysninger: Uffe Fester, tlf. 4914 3392 
eller Niels Hald, tlf. 4914 6160. 
  

Tilmelding (fredensborg@dn.dk) og betaling senest 
20. april. Pengene skal sættes ind i Danske Bank 
1551-3174182035. Pris: 225 kr., børn 160 kr. 

Nærmere oplysninger om de enkelte ture kan du fin-
de på www.dn.dk/fredensborg eller ved at kontakte  
Niels Hald på tlf.  4914 6160.   

http://www.dn.dk/fredensborg
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GEOLOGIENS DAGE:  BUSTUR TIL  
SÖDERÅSEN I SKÅNE 
Søndag den 17. september kl. 9.00 - ca. 18.00 

 

Vi besøger den dybt nedskårne kløft Skäralid, besti-
ger Kopparhatten, går på gangbrædder hen over høj-
mosen Traneröd Mosse og ser resterne af en af de 
mange skånske vulkaner, der var aktive for 175 milli-
oner år siden. På hjemvejen håber vi at kunne arran-
gere et besøg på grubemuseet i Nyvång, der fortæller 
en spændende historie om den underjordiske kulmi-
nedrift i det nordvestlige Skåne, der sluttede for ikke 
så mange år siden. Turledere er Dorte Rørbech, DN 
Gribskov, og Niels Hald, DN Fredensborg. 
 

Mødested: Helsinge Station kl. 9.00, Fredensborg 
Station kl. 9.25, Færgelejet i Helsingør kl. 9,50). 
Husk: Pas, solidt fodtøj og påklædning efter vejrliget, 
madpakke og drikkevarer.  
Nærmere oplysninger: Niels Hald, tlf. 4914 6160. 
   

Tilmelding (fredensborg@dn.dk) og betaling senest 
5. september. Pengene skal sættes ind i Danske Bank 
1551-3174182035. Pris: 275  kr., børn 175 kr. 
 

SVAMPETUR TIL GRØNHOLT HEGN 
Søndag den 24. september kl. 14.00 - 16.00 
 

En årlig tilbagevendende begivenhed er svampeturen 
til Grønholt Hegn. Det er et godt sted at finde svam-
pe, også selv om  man er mange af sted. Ole Thousig 
Møller er turleder. Han slutter af med at se igennem, 
hvad vi har i kurvene, og han udpeger de svampe, vi 
med sindsro kan spise.  

  

Mødested: Indkørsel til Grønholt Hegn fra Karlebo-
vej ca. 300 m øst for Karlebogård (ved Karlebovej 
90, 3400 Hillerød).  
Tilmelding: Ingen. Gratis. 
 

VÆLGERMØDE - KOMMUNALVALG 
Datoen er endnu ikke fastsat 
 

Det er en efterhånden gammel tradition, at Agenda-
21 Foreningen i Fredensborg og DN Fredensborg i 
fællesskab indbyder til et vælgermøde om natur og  
 

 

miljø forud for kommunalvalg og folketingsvalg. Nu 
er det kommunalvalget i november 2017, det gælder. 
Vi håber at se repræsentanter for alle de partier og 
grupperinger, der gerne vil vælges til Byrådet. Mødet 
vil blive gennemført som forud for det seneste folke-
tingsvalg: Repræsentanterne bliver efter tur bedt om at 
introducere sig selv. Derefter bliver de anbragt ved 
borde rundt omkring i lokalet, og vi kan så gå rundt og 
bede dem uddybe deres synspunkter. 
 

Tid og sted: Se vores hjemmeside, når tiden nærmer 
sig, og hold øje med de lokale aviser. 
 

FUGLETUR TIL SELSØ 
Søndag den 29. oktober kl. 9.30 - ca. 15.00 

 

Den naturgenskabte Selsø i Hornsherred syd for Frede-
rikssund er en af Sjællands fuglerigeste søer. De ra-
stende vadefugle er draget videre på deres træk, men 
er afløst af gæster nordfra som gæs, skalleslugere, sva-
ner og store mængder af troldænder. Turleder: Arne 
Christensen,. 
 

Mødested: Fredensborg Station og Nivå Station (øst) 
kl. 9.30, P-pladsen ved Selsø Kirke 10.20. Privatbiler. 
Husk: Påklædning efter vejrliget, madpakke og drikke-
varer, kikkert.  
Tilmelding: Ingen. Gratis. 
 

ÅRSMØDE 
Torsdag den 23. november kl. 19.30 - ca. 22.00 

  

På årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredensborg-
afdeling aflægger bestyrelsen beretning om det forløb-
ne år og lægger op til diskussion. På årsmødet vælges 
der samtidig medlemmer til bestyrelsen. Det er også 
muligt at melde sig som ressourceperson til specielle 
opgaver.  
 

Mødested oplyses senere på afdelingens hjemmeside. 
  

 
 

Alle er  
velkomne 

I forbindelse med mange af turene har vi mulighed 
for i begrænset omfang at tilbyde gratis transport, 
hvis man ikke selv har bil. 
Ring venligst til Niels Hald på tlf. 4914 6160.  


