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Nyhedsbrev 1 - juni 2009 
 

Nyhedsbrev 1  -  juni 2009 
Dette er DN Fredensborgs første nyhedsbrev. Det sendes til alle, der har taget imod vores tilbud om 
at få tilsendt nyhedsbreve pr. mail. Det kan også hentes på DN Fredensborgs 
hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg. Vi regner med at udsende nyhedsbreve fire til otte gange om 
året afhængigt af, hvor meget stof vi har. 
 
Vi er meget interesserede i at modtage kommentarer til nyhedsbrevene. Kommentarerne kan sendes 

til fredensborg@dn.dk. Vi vil bestræbe os på at svare på eventuelle spørgsmål indenfor en uge. 
  
  

Affaldsindsamlingen – ny rekord  
Over hele landet samlede Naturfrednings-
foreningens medlemmer og mange andre affald 
søndag den 19. april. I alt var 48.000 deltagere 

på banen. De samlede 173 tons affald og ikke 

mindre end 152.000 tomme dåser. I 
Fredensborg Kommune nåede 212 indsamlere op 
på knap 3 tons affald og 327 dåser mod sidste 
års omkring 500 kg. Dåserne er måske ikke det 
helt store problem i vores kommune (og i 
Hovedstads-området i øvrigt) sammenlignet med 

andre dele af landet. Til gengæld ligger der alt 
for meget andet affald og flyder. Flere steder 
fandt vi sække med affald, som lige så godt 
kunne have været kørt på genbrugspladsen. Og 
meget affald langs de store veje viser, at alt for 
mange blot ruller bilruden ned for at komme af 
med tyggegummipapir og tomme cigaretpakninger. 

 
For os, der deltog, blev dagen trods alt lidt festlig. Vejret var godt, og på Nivå Havn, hvor særligt 

mange var mødt op, serverede foreningen pølser og sodavand efter endt indsats. 
 
Næste år er der affaldsindsamling søndag den 18. april. Skal vi så håbe på at slå vores egen rekord 
endnu en gang? Det behøver jo ikke at være et succeskriterium. Tværtimod må vi håbe, at langt flere 

lærer, at affald skal ende i affaldsbeholderne eller på genbrugspladserne og ikke i naturen. Men det 
varer desværre nok nogle år. Inden vi når så vidt kunne vi sætte andre aktiviteter i værk som 
supplement til den årlige affaldsindsamling. Særligt ihærdige kunne fx ”adoptere” en vejstrækning 
eller lignende og samle affald ind en gang om måneden. Det vil vi vende tilbage til.  
  

Sving leen med Naturfredningsforeningen 

 

Fra affaldsindsamlingen på Nivå Havn. 
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DN Fredensborg vil gerne lære kommunens 
naturelskere at slå med le. Leen er nemlig det 
perfekte redskab til lokal naturpleje. Og så er 

det morsomt at slå med le, især når man er flere 
om det. Det giver sammenhold, man får noget 
fra hånden, og man hjælper til med at bevare 
den truede lysåbne natur. Tilmed vil der også 
være en frokost, der lokker. 
 
Man skal selvfølgelig lære at bruge en le. Det er 

ikke svært at få begyndt, sværere er det at blive 
fuldbefaren. Det fortalte Niels ”Åmand” 
Johansson om, da han som DN Fredensborgs 
gæst besøgte Nivå og Fredensborg den 24. maj. 
 

At gå med leen giver en sanseberiget oplevelse, 
har Niels Åmand tidligere fortalt til DN’s 

medlemsblad Natur og Miljø. Du oplever naturen 
på en helt anden måde. Du mærker græssets styrke, hvor stridt det er, om det er tørt eller vådt. Du 
hører fuglene omkring dig, mens du lytter til klingen, som skærer græsset, og du ser meget mere end 
ellers. Og møder du en lille urt eller blomst, som du gerne vil beskytte, hæver du leen og skærer over 
eller uden om, så den får lys eller plads til at blomstre. 
 

Formålet med Niels Åmands besøg var at hverve medlemmer til et høslætlaug. Det lykkedes over al 
forventning, og vi regner med, at omkring 20 entusiaster møder op, når det for alvor gå løs i Grønholt 
Vang ved Fredensborg. Her ligger Skovfogedengen. I dag er engen groet til med star og høje græsser, 
men vi vil forsøge at genskabe tidligere tiders langt mere afvekslende plantevækst. Endnu har vi ikke 
lukket for tilgangen til vores høslætlaug, så har man lyst til at være med, kan man melde sig 
på fredensborg@dn.dk. Og mener man ikke, man kan klare en le, skal høet jo også rives sammen. 
Første gang bliver den 21. juni, men der kommer andre aktiviteter senere på sommeren. 

En ny kommuneplan 
Byrådet i Fredensborg Kommune har netop udsendt sit forslag til en ny kommuneplan. Det er nok det 
vigtigste dokument, som DN Fredensborg skal tage stilling til i den nuværende byrådsperiode. 
Kommuneplanen beskriver Byrådets (og administrationens) tanker om kommunens udvikling på det 
fysiske område. Som noget nyt skal planen ikke alene omfatte udviklingen i byområderne, men også i 
det åbne land. Tidligere var det amterne og – hos os – Hovedstadens Udviklingsråd, der stod for den 
sidstnævnte del af planlægningen. 
 

DN Fredensborg har tidligere kommenteret et oplæg, der beskrev de væsentligste ændringer set fra 
forvaltningens synspunkt. Blandt andet vendte vi os imod en foreslået placering af golfbaner i 
tilknytning til eksisterende skov eller i øvrigt ”midt ude på landet”. Golfbaner er efter vores opfattelse 
at betragte som anlæg og ikke som natur. Skal vi overhovedet have flere golfbaner, bør de placeres 
nær ved bymæssig bebyggelse. Hele kommentaren kan læses på vores 
hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg. 

 
Forslaget til kommuneplan kan hentes på kommunens hjemmeside, www.fredensborg.dk. Det er på 
ikke mindre end 338 sider, så er man interesseret i at læse mere end nogle få afsnit, vil det kunne 
betale sig at hente den trykte udgave på rådhuset eller bibliotekerne. Kommunen inviterer til 
borgermøde den 18. juni kl. 17 på rådhuset – en god lejlighed til at fortælle politikerne, hvad man 
mener. Frist for skriftlige bemærkninger er den 17. august. 

Asminderød Kirkegård og Asminderød Ny Skole 
  

 

Fra høslætdagen på Skovfogedengen i Grønholt Vang. 
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Forslag til to lokalplaner fra Fredensborg Byråd 
har netop været i høring. Den ene drejer sig om 
en udvidelse af Asminderød Kirkegård. DN 

Fredensborg beskæftiger sig normalt ikke med 
indretningen af kirkegårde I dette tilfælde har vi 
dog henstillet, at kirkegårdsudvidelsen ikke 
bliver tegnet med passer og lineal, men passes 
ind i det naturlige landskab. Det er efter vores 
mening også en dårlig ide, hvis området mellem 
kirkegården og et lille vandløb mod syd bliver 

beplantet med spredte frugttræer og mere eller 
mindre eksotiske løgplanter. Det skal efter vores 
mening holdes åbent som græsland og eng, hvor 
der med tiden kan indfinde sig en naturlig 
plantevækst. 

 
Den anden lokalplan drejer sig om Asminderød 

Nye Skole, hvor vi bl.a. kraftigt henstiller, at der 
ikke bygges inden for skovbyggelinjen omkring 
Knurrenborg Vang. 
 
Vores kommentarer til de to lokalplaner kan 
læses på www.dn.dk/fredensborg. under  

Natur og miljø -> Aktuelle sager. 
  
  
  

 

Udsigt fra den store rundkørsel ved Brugsen op mod Asminderød 

Kirkegård med det lille vandløb i forgrunden. 

 

Udsigt fra Humlebækvej mod syd til Knurrenborg Vang. Den ny skole 

skal placeres her samt vest for det levende hegn til højre i billedet. 

 

Om nyhedsbrevet for DN Fredensborg 

DN Fredensborg udkommer 4-8 gange om året. Nyhedsbrevet vil bl.a. indeholde korte omtaler af den 
lokale indsats for naturen, tips om aktiviteter i naturen, invitationer til at deltage i DN arrangementer 
og meget mere. Du kan læse mere om DN Fredensborg HER og om DNs nationale arbejde HER 

 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet eller ønsker du at tilmelde en anden emailadresse 
skal du klikke HER   

 
 Besøg butikken - tryk på banneret eller HER 
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