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Resumé: 

 
I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller vi om vores fotokonkurrence, der slutter den 31. 
oktober, vi fortæller om efterårets høslæt på Skovfogedengen i Grønholt Vang og vores 
henvendelse til Fredensborg Kommune om at inddrage vejkanterne i kommunens kommende 
naturplan, og vi fortæller om Naturfredningsforeningens holdning til de sædvanligvis 
uproblematiske horisontale jordvarmeanlæg og de mere problematiske vertikale 
jordvarmeanlæg. Vi annoncerer en udflugt til Vestamager søndag den 30. oktober, hvor vi skal 
glæde os over efterårets fugle, og endelig opfordrer vi vores medlemmer til at sætte kryds i 
kalenderen tirsdag den 15. november, hvor DN Fredensborg afholder årsmøde, bl.a. med valg 
af medlemmer til bestyrelsen. 

 

 

Husk Naturfredningens fotokonkurrence med flotte præmier! 
Fristen udløber mandag den 31. oktober 

Tag et fotografi af et evighedstræ 
Evighedstræer er vore gamle, store og særlige træer. De er 
smukke at se på og har måske også en spændende historie. 
Hertil kommer, at de er levested for fugle, flagermus, insekter 
og svampe. Og det er set fra vores synspunkt nok den 
vigtigste grund til at passe på dem. Vores fotokonkurrence 
sætter fokus på disse værdifulde træer.  Forhåbentlig vil 
konkurrencen medvirke til, at kommunen og de private 
lodsejere tager størst mulig hensyn. 
Det er ved at være sidste frist for at deltage. Netop nu er 
træerne ved at skifte farve og tabe deres løv. Måske kunne 
det være en ide at følge det enkelte træ gennem nogle uger 
og fotografisk dokumentere ændringerne frem mod vinteren. 
Eller blot at fastholde de smukke efterårsfarver. 
Som nævnt i det forrige nyhedsbrev er der flotte præmier fra 
Canon Danmark til de tre vindere. Også Årstiderne i 
Humlebæk har udlovet præmier  
Fotografierne skal indsendes elektronisk via hjemmesiden 
www.dn.dk/fredensborg. Det er ganske simpelt, men kommer 
man i tvivl om fremgangsmåden, er der en vejledning på 
hjemmesiden. Man kan læse om de nærmere betingelser for 
deltagelse på hjemmesiden eller i de foldere, der er lagt frem 

på kommunens tre biblioteker. Endelig er man velkommen til 
at ringe til Bjørn Sandberg på tlf. 4914 4028. 
Når vinderne er fundet, samler vi de bedste fotos i en 
udstilling, der vil blive vist forskellige steder i kommunen. 

Når vinderne er fundet, vil de bedste fotos blive samlet i en udstilling, der vil blive vist forskellige steder i 

kommunen.  

 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=26824
http://www.dn.dk/fredensborg
http://www.dn.dk/


 
Høslæt på Skovfogedengen 

Den 10. september mødtes høslætlauget for 
anden gang i år på Skovfogedengen i Grønholt 
Vang lidt uden for Fredensborg. Vi var ikke så 
mange som i foråret, men nåede alligevel at 
komme det meste af engen igennem. I den 
fugtige, men alligevel varme sommer var 
græsset på den nordlige del af engen vokset 
godt til. Til gengæld kunne vi konstatere, at 
kærstaren, som vi betragter som vores 
”hovedmodstander”, i et større område nu er 
afløst af blandt andet lav ranunkel. De fleste 
blomsterplanter var visnet, men den smukke 
djævelsbid lyste stadig op med sine violette 
farver. 
 
Vi slår også hø andre steder, blandt andet på 
flere syd- og sydvestvendte vejskrænter. Her er 
det ikke en engflora, men en overdrevsflora 
med fx gul snerre, liden klokke og håret 
høgeurt, som vi gerne vil udbrede. Men der er 
grænser for, hvor meget høslætlauget og vi kan 

overkomme. DN Fredensborg har derfor henstillet, at pleje af vejkanter bliver en del af den naturplan, som 
kommunen er ved at udarbejde.  Mere konkret har vi foreslået, at kommunen fremover tidligt på sæsonen 
maskinelt slår de vejkanter, som grænser op til de områder, vi allerede slår, således at der gives bestandene 
af overdrevsarter mulighed for at ekspandere. Og endvidere, at kommunen også slår de vejkanter, hvor 
plantevæksten i dag er mindre værdifuld, men har muligheden for med den rette behandling at blive mere 
artsrig. I begge tilfælde er det vigtigt, at det afslåede materiale fjernes, så det ikke ”kvæler” de nye planter, 
der spirer frem. DN Fredensborg har tilbudt kommunen, at vi gerne vil hjælpe med at udpege de værdifulde 
og potentielt værdifulde vejkanter.. 

 

Vejskrænt ved Auderød 

 
Jordvarme 

Naturfredningsforeningen går generelt ind for jordvarmeanlæg udenfor de nuværende og kommende 
fjernvarmeområder, da disse anlæg spiller godt sammen med fremtidens energiforsyning. I tæt bebyggede 
områder er fjernvarmen et bedre valg, fordi den udgør en effektiv varmedistribution, som kan kobles med 
mange forskellige typer af varmekilder. 
DN Fredensborg modtager kopi af kommunens tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg, typisk 2 til 4 
tilladelser pr. måned. Med et par undtagelser har der været tale om de såkaldte horisontale anlæg, hvor 
jordvarmeslangen graves ned i jorden, men tæt på overfladen. Det er uproblematisk, med mindre særligt 
følsomme og sjældne arter i beskyttede naturområder kan påvirkes. 
Anderledes forholder det sig med de vertikale jordvarmeanlæg, hvor man borer ned i 50 til 100 meters dybde. 
Her risikerer man en forurening af grundvandet og dermed af drikkevandsressourcen. Det er derfor vigtigt kun 
at tillade boringer, som ligger uden for de områder, hvor man indvinder drikkevand. Og her bør kommunen 
ikke kun benytte en ældre kortlægning af vandstrømmene i undergrunden, men af forsigtighedsgrunde også 
at inddrage data fra Naturstyrelsens igangværende kortlægning, også selv om disse data indtil videre kun er 
foreløbige. Dette gjorde kommunen beklageligvis ikke, da man gav tilladelse til et vertikalt anlæg i 
Fredensborg by i et område, der ifølge de nye data muligvis ligger inden for indvindingsoplandet til Endrup 
Vandværk. Såfremt dette viser sig at holde stik, vil en eventuel forurening kunne sive ned langs boringerne og 
i værste fald forurene Danmarks bedste drikkevand.  

 
Fugletur til Vestamager søndag den 30. oktober 



Småfugletrækket er ved at være overstået, mens bestanden af andefugle er 
forøget med trækkende og rastende ænder, lappedykkere og skalleslugere. 
Mest markante er dog rovfuglene, hvor sommerens musvåger og tårnfalke 
bliver suppleret med fx blå kærhøg og fjeldvåge. Deltagerne mødes kl. 11 ved 
vestenden af Ugandavej. Der er dog også mulighed for at mødes ved Nivå 
Station (ved stationsbygningen) en time tidligere, kl. 10, enten fordi man er i 
tvivl om, hvordan man kommer til Ugandavej, eller fordi man gerne vil have 
kørelejlighed. Er det sidste tilfældet, opfordres man til i forvejen at ringe til 
Dennis Jæger på tlf. 49147455, mobil 40444719 og aftale nærmere. 
Som sædvanligt, når det gælder DN Fredensborgs årlige efterårsfugletur, er 
det Arne Christensen, der er turleder. 

 

 
DN Fredensborgs årsmøde tirsdag den 15. november. 

Sæt kryds i kalenderen! 

 

 
  

Til sidst skal vi minde om afdelingens årsmøde den 15. november kl. 19.30 på Humlebæk Bibliotek. Her 

er 5 af bestyrelsens 15 medlemmer på valg for en tre-årig periode. Også bestyrelsens fem suppleanter er 
på valg. Deres valgperiode er kun på ét år.  

 
 
Med venlig hilsen 
Niels Hald 

  
 

Om nyhedsbrevet  

DN Fredensborgs nyhedsbrev udkommer 4-8 gange om året. Nyhedsbrevet indeholder blandt andet 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   
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