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Resumé 
 
Vi orienterer først om forløbet af årsmødet i november. Naturstyrelsen planlægger en zonering af de 

statslige skove og er i øvrigt ved at færdiggøre de nye driftsplaner for skovene i Nordsjælland. Vi har 
haft bemærkninger til begge dele. Vi fortæller kort om Fredensborg Kommunes forslag til 
Naturstrategi. Endelig reklamerer vi for Agenda-foreningens årsmøde og generalforsamling tirsdag 
den 29. januar, der også kan have interesse for Naturfredningsforeningens medlemmer –  samt for 
vores egen ørnetur til Skåne søndag den 17. februar. 
   

 

 

 
Årsmødet 
Naturfredningsforeningens afdeling i Fredensborg Kommune holdt 
torsdag den 15. november årsmøde på Humlebæk Bibliotek. Et 

halvt hundrede af foreningens lokale medlemmer var mødt op og 
hørte først Niels Peter Hansen fortælle om Danmarks Naturfond, 

der måske ikke er så kendt i offentligheden, selv om den ejer 15 
naturperler fordelt over hele landet. I Nordsjælland er det 
Gadevang Mose, som byder på flere spændende naturtyper, blandt 
andet en såkaldt hængesæk. 
 
Niels Hald aflagde beretning på den lokale bestyrelses vegne. Han 
fortalte blandt andet om afdelingens bemærkninger til den 

kommunale strategiplan og den regionale udviklingsplan og om 
Fredensborg Høslætlaug, der nu i fire år har været i gang på 
Skovfogedengen i Gammel Grønholt Vang, hvilket allerede har 
resulteret i et mere spændende og afvekslende planteliv. Derefter 
fortalte Dennis Jæger om de mange ture, som afdelingen har stået 
for i årets løb, blandt andet en tre-dages tur til Nordtyskland for at 

se de titusindvis af traner, der om efteråret gør holdt lige syd for 
Østersøen for at søge føde på deres vej mod varmere 
himmelstrøg.  
 
Spørgsmålene fra tilhørerne drejede sig interessant nok mest om 
et emne, som ikke var berørt i beretningen, nemlig stierne i 
kommunen. Dem bør man passe på, og det kniber nogle steder. 

 
På årsmødet var der også valg til bestyrelsen. Odd Bakkengen, 
Humlebæk, afløste Dennis Jæger, Kokkedal, som ikke ønskede 
genvalg. En oversigt over bestyrelsens sammensætning  findes på 
hjemmesiden.  
Bestyrelsens skriftlige årsberetning kan ses her.  
 

Siden er Niels Hald, Peter Milan Petersen og Palle Marcher blevet 
genvalgt som hhv. formand, næstformand og sekretær. 
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Vores skove i fremtiden 
 
Naturstyrelsen har foreslået, at de statslige skove (og næsten alle 

skove i Nordsjælland ejes af staten) zoneinddeles. Facilitetszonen 
skal fremover være hjemsted for publikumsfaciliteter som fx 
motionscentret Glenten i Knurrenborg Vang, mens Stillezonen 
modsat skal fokusere på planterne og dyrene og de skovgæster, 
der først og fremmest ønsker at opleve naturen og stilheden. Den 
tredje zone, hvor der hverken tages specielt hensyn til friluftslivet 
eller naturen kaldes for Friluftszonen. Den vil kunne danne buffer 

mellem de to andre zoner i de tilfælde, hvor der afsættes plads til 
alle tre zoner i samme skov. 
 
Vi har bemærket over for Naturstyrelsen, at vi i princippet synes, 
at en zonering af skovene er en god idé. Om det også er det i 

praksis, afhænger meget af, hvor stor en andel af skovene, som 
hver af de tre zoner kommer til at udgøre. Overordnet mener vi, at 

der i Styrelsens udkast er taget for lidt hensyn til naturens 
egentlige brugere, nemlig planter, svampe og ikke mindst dyrene 
– brugere, som kun har naturen til at leve og udfolde sig i! 
Hensynet til naturen skal med andre ord indgå med større vægt i 
udpegningen af Stillezoner og Friluftszoner, end det fremgår af 
udkastet. 

 
Vores bemærkninger kan læses her. 
 
Vi har desuden bidraget med forslag til de nye driftsplaner for de 
nordsjællandske skove. Planlægningen forventes at være afsluttet 
medio 2013. Vores forslag er for omfattende til at kunne refereres 
i nyhedsbrevet, men kan læses her. 

  
   

 

 

 
Fredensborg Kommunes forslag til naturstrategi 
 

Fredensborg Kommune har udsendt et forslag til naturstrategi for 
perioden 2012 – 2021. Strategien er meget omfattende, og er 
opdelt i en række indsatsområder: Vandmiljø, Natura 2000, 
Beskyttede naturtyper, Biodiversitet, Invasive arter, Naturpleje og 
naturgenopretning, Fredninger, Fortidsminder, Kommunale grønne 
arealer, Offentlighedens adgang, Formidling og naturvejledning, 
Landskabsstrøg og spredningskorridorer. Det bliver spændende at 

høre mere om strategien på borgermødet søndag den 10. marts kl. 
10 -12. Mødet finder sted i Bjerrehus ved Bjerre Strand i 

Humlebæk 
  

   

 

 

 
Ørnetur til Skåne med bus 
 
Der er endnu ledige pladser på vores ørnetur til Skåne søndag den 
17. februar. Som de foregående år besøger vi Börringesjön, 
Fyledalen og de andre gode fuglelokaliteter i det smukke område 
nord for Ystad. Og igen i år er det Uffe Fester, der er turleder. Han 

er god til at finde ørne. 
Man tilmelder sig med en mail til fredensborg@dn.dk eller med en 
telefonopringning til Dennis Jæger, 49147455 / 40444719. Prisen 
er 295 kr. Børn kommer med for 185 kr. 
 

Læs mere om turen. 
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Høslæt på Skovfogedengen 
Vi er gået i gang med at slå lysesiv på Skovfogedengen i 
Grønholtvang. Mere om det i næste nummer af nyhedsbrevet. 

Her til venstre ses en frøstand af én af de efterhånden mange 
orkidéer man kan finde på Skovfogedengen.  
 

 
Fra arbejdet med at slå lysesiv på Skovfogedengen i januar 2013. 

   

 

 

 
Årsmøde og generalforsamling i Agenda-foreningen 
 
Som afslutning på nyhedsbrevet vil vi reklamere for vores kollega-
forening, Agenda-21 foreningen i Fredensborg Kommune, der 

indbyder til generalforsamling tirsdag den 29. januar kl. 19.00 i 
Lindehuset, Jernbanegade i Fredensborg. Inden 
generalforsamlingen vil naturvejleder Thomas Nielsen fortælle om 

projektet ”Skolen i Virkeligheden”, som han er tovholder for. 
Projektet modtog i november Kommunernes Landsforenings 
innovationspris. Projektet indebærer, at skolerne indgår 
partnerskaber med virksomheder, organisationer og foreninger for 

at give nye perspektiver i undervisningen. Dermed kan projektet 
også have interesse for både Agenda-foreningen og 
Naturfredningsforeningen. 
Med venlig hilsen 
Niels Hald 
 
  

   

 

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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Om DN  
 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder 
viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 
medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.  

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
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