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Resumé: 

 
I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller vi først om vores årsmøde i november 2011 og 
dernæst om vores fotokonkurrence, der nu er afsluttet. Mange har deltaget, og blandt dem får 
20 overrakt præmier onsdag den 8. februar i Medborgerhuset Egedal i Kokkedal. Selv om 
man ikke har deltaget i konkurrencen, er man meget velkommen til at komme og se de 
præmierede fotografier. Vi gør reklame for vores ørnetur til Skåne søndag den 26. februar – 
der er endnu nogle få ledige pladser tilbage i bussen. Onsdag den 14. marts inviterer vi på 
tur til Meteorologisk Institut i København. Det er det første af mange spændende 
arrangementer i vores nye program, der er på trapperne. Vi har fået medhold i en klage til 
Natur- og Miljøklagenævnet i en vigtig sag om byggeri i landzonen. Endelig fortæller vi om 
kommunens forslag til planstrategi for årene 2011 til 2014. Der er borgermøde om strategien 
mandag den 6. februar.  . 

 

 

Lokalafdelingens årsmøde  

Som omtalt i forrige nyhedsbrev fandt 
lokalafdelingens årsmøde sted den 15. november 
på Humlebæk Bibliotek. Omkring 40 medlemmer 
og pårørende var mødt frem og fik først et 
inspirerende indblik i Øresunds dyreliv. Det var 
Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet i Helsingør 
der fortalte, og han understregede, at han meget 
gerne så, at Øresund får status som en marin 
nationalpark for at beskytte dyrelivet – et forslag, 
som vi meget gerne støtter. 
 

Efter en pause med forfriskninger aflagde 
formanden beretning på bestyrelsens vegne. 
Beretningen blev diskuteret og dernæst var der 
valg. De fem bestyrelsesmedlemmer, der var på 
valg, blev genvalgt. Det samme gjorde fire 
suppleanter, mens den femte suppleant, Otto 
Vang, havde valgt ikke at genopstille. Han blev 
afløst af Odd Bakkengen fra Humlebæk. 
Bestyrelsens sammensætning frem til næste årsmøde kan ses på http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=822.  
 
Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Niels Hald som formand, Peter Milan Petersen som næstformand og 
Palle Marcher som sekretær. 

 

 

Mere end 50 borgere deltog i DN Fredensborgs 
fotokonkurrence med evighedstræer som motiv 
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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 har sat fokus på disse værdifulde 
træer.  Resultatet blev omkring 175 fine billeder af næsten lige så mange 
forskellige træer fra alle dele af kommunen. 
 
Et dommerpanel har udvalgt 20 billeder til præmiering. De 3 bedste får præmier fra 
Canon Danmark, yderligere 5 får kurve med spændende indhold fra Årstiderne i 
Humlebæk, mens de sidste 12 får vin. Præmieoverrækkelsen sker onsdag den 8. 

februar kl. 19 i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2 i Kokkedal. Vinderne har fået 
direkte besked, men alle, der har lyst til at se de præmierede fotografier er 
velkomne til at møde op. I den festlige anledning vil der være lidt at spise og 
drikke. 
 
Efter Egedal skal fotografierne på rundtur i kommunen.  

 

Ørnetur til Skåne 

Søndag den 26. februar 

I snart 30 år har vi inviteret på ørnetur til det sydlige Skåne. Her er 
landskabet afvekslende, bakket med skove og store søer. Vi ser 
havørne, kongeørne og de elegante røde glenter, der svæver tæt 
hen over bussen. Der er omkring 10 pladser tilbage. Vil man med, 
skal man melde til på fredensborg@dn.dk. Prisen er 285 kr., dog 
kun 175 kr. for børn. Se mere om turen, herunder afgangstider, på 
vores hjemmeside, http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=24311 

 

 

Meteorologisk Institut 

Onsdag den 14. marts 

Vores nye årsprogram bliver lagt ud på bibliotekerne og kan 
downloades her fra vores hjemmeside i løbet af februar. Allerede nu 
kan vi fortælle, at programmets første tur går til Meteorologisk 
Institut på Lyngbyvej i København. Der er et begrænset 
deltagerantal, og tilmelding er derfor nødvendig på 
fredensborg@dn.dk. Prisen er 125 kr.  

 

 

En vigtig afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 

Ifølge Planloven kræves en landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der skal foretages udstykning, 
opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i 
landzonen. Det gælder dog ikke for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendoms drift som 
landbrugs- eller skovbrugsejendom. 

 
Den sidstnævnte bestemmelse havde Fredensborg Kommune lagt til grund, da der blev givet tilladelse til 
opførelse af en ny avls- og driftsbygning i tilknytning til en landbrugsejendom i Kirkelte landsby. Den nye 
bygning skulle have et areal på ikke mindre end 1016 m2, altså svarende til en stor ridehal. Kommunens 
tilladelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (dengang blot Naturklagenævnet), dels af DN 
Fredensborg, dels af en række naboer i Kirkelte. Nævnet har nu afgjort, at ansøger ikke i tilstrækkelig grad har 
godtgjort eller dokumenteret, at en avls- og driftsbygning af den størrelse er erhvervsmæssigt nødvendig for 
landbrugsdriften på den pågældende ejendom, der omfatter et forholdsvis beskedent areal på 48,6 ha.   
 
Nævnet har herefter hjemvist sagen til kommunen, der kan vælge at give en landzonetilladelse, hvis man 
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fortsat mener, at det er rimeligt med et så stort byggeri i udkanten af landsbyen. Inden der gives en 
landzonetilladelse skal naboerne ifølge Planloven høres, tilladelsen skal i givet fald offentliggøres, og den vil 
kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Efter vores opfattelse må Nævnets afgørelse få betydning, når kommunen fremover skal tage stilling til, om 
der skal gives byggetilladelse til at opføre store driftsbygninger (hvilket for øvrigt kun ske såfremt de nye 
driftsbygninger placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer) begrundet med 
erhvervsmæssig nødvendighed. Det er tilladelser, der i modsætning til landzonetilladelserne ikke nødvendigvis 
skal offentliggøres (selv om det skete i det aktuelle tilfælde) og som vi derfor ikke altid får kendskab til, før det 
er for sent. 

 
Fredensborg Kommunes Planstrategi 2011-2014 

Fredensborg Kommune har udsendt sit forslag til 
planstrategi for de kommende fire år. Som 
borgmesteren skriver i sit forord, ønsker Byrådet 
med forslaget at vise sin vision for, hvordan 
kommunen skal udvikle sig i de kommende år. 
Det er således et vigtigt dokument, der nu er 
offentliggjort. 
 
Som forventet fokuserer strategien på fire 
indsatsområder: Humlebæk Syd, Klima, Sundhed, 
og Natur. Desuden er der en række indledende og 
afsluttende afsnit om forholdene i kommunen. I 
det mindste tre af de fire indsatsområder, er 
nogle, der i høj grad har interesse for 
Naturfredningsforeningen og for alle borgere, der 
interesserer sig for naturen og miljøet i vores 
kommune. Vi opfordrer derfor vores medlemmer 
til at deltage i borgermødet mandag den 6. 
februar kl. 18.30 på Rådhuset i Kokkedal, gerne med et diskussionsindlæg. Strategien kan hentes på 
bibliotekerne, på Rådhuset og på kommunens hjemmeside på adressen 
http://www.fredensborg.dk/borgere/bolig+og+byggeri/planstrategi.  

Ønsker man at ytre sig skriftligt, skal det ske senest den 9. marts. 
  

 

 
 
Med venlig hilsen 
Niels Hald 
Formand, DN Fredensborg 
  

  
 

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   

 
 Besøg butikken - tryk på banneret eller HER  
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