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Danmarks Naturfredningsforening,  april 2013 
 

Resumé 
 
Vi fortæller først om vores nye turprogram, der netop er udsendt, og om de tre første aktiviteter: En 

tur til DMI den 18. april, en blomstertur i området syd for Nivå den 20. april og endelig 
Naturfredningsforeningens landsomfattende affaldsdag den 21. april. Ikke mindst på affaldsdagen 
håber vi at se mange af vores medlemmer i aktion med arbejdshandsker og affaldssække. Vi fortæller 
desuden om vores bemærkninger til kommunens naturstrategi, som efter vores mening fortjener 
megen ros, og til det nye idrætscenter i Humlebæk. 
   

 

 

 
Manglende nyhedsbrev 
Vi har fået oplyst, at nogle af vores abonnenter ikke modtog vores 
seneste nyhedsbrev fra slutningen af januar. Et eller andet er gået 

galt i forbindelse med udsendelsen – vi håber ikke, det sker igen. 
Januar-brevet med de nu lidt gamle nyheder kan læses på vores 

hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg. 
  

   

 

 

 
Nyt turprogram 
 
Vi har udsendt vores nye turprogram for 2013. Ikke mindre end 
20 arrangementer er det blevet til. Som noget nyt vil vi i år 
gennemføre nogle aktiviteter specielt for børn, selv om forældrene 

naturligvis også er meget velkomne. Lørdag den 25. maj går det 

løs med tanglopper og sandslotte på Nivå Strand, lørdag den 8. 
juni laver vi barktegninger og meget andet i forbindelse med 
byfesten i Kokkedal, og i weekenden 31. august /1. september 
leder vi efter krible-krabledyr på Krogerup samtidig med 
høstmarkedet.  
Turfolderen kan hentes på bibliotekerne i Fredensborg, Humlebæk, 

Nivå og Kokkedal, og det kan også ses på vores hjemmeside. 
De tre første arrangementer omtales i det følgende: 
  

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37446&Purge=True&r_=0.515081124183886
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37446&Purge=True&r_=0.515081124183886
http://www.dn.dk/fredensborg
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fDokumenter+2013%2fTurfolder_DN_2013.pdf
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37446&Purge=True&r_=0.515081124183886


   

 

 

 
Besøg på DMI 
torsdag den 18. april kl. 18-20 
Sidste år måtte vi desværre aflyse vores besøg på Danmarks 

Meteorologiske Institut, fordi rundviseren blev syg. Nu forsøger vi 
igen. Deltagere, der har været med tidligere, fortæller, at det er et 
meget spændende arrangement. Instituttet skal have besked om 
deltagerantallet senest fredag den 12. april, så hurtig tilmelding er 
nødvendig på fredensborg@dn.dk. Omvisningen begynder kl. 18 
og varer et par timer. Adressen er Lyngbyvej 100, 2100 
København Ø. Det er lige ved Ryparken S-togsstation. Prisen er 

125 kr. 
  

   

 

 

 
Lær forårets blomster at kende 

Tre lørdage vil vi følge planternes blomstring sammen med Uffe 
Fester. Første gang bliver den 20. april, anden gang den 18. maj og 
tredje gang den 15. juni, alle dage fra kl. 13 til 16. Vi mødes på 
parkeringspladsen ved Strandvejen nord for Mikkelborg. Det er ikke 
nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. 
  

   

 

 

 
Tag skraldet –  

og gør en god gerning den 21. april fra kl. 10-12 
Naturfredningsforeningen arrangerer hvert år, når foråret står for 
døren, en landsomfattende indsamling af affald. Kom og vær med 
til at rydde op i Fredensborg Kommune! Det er en anden måde at 
bruge en søndag formiddag på. Belønningen er en smukkere natur 
uden flasker, dåser, cigaretpakninger og anden emballage. 
Vi mødes ved 

Nivå Havn, 
Humlebæk Havn, i 
Fredensborg ved rundkørslen Jernbanegade/Helsingørsvej, i 
Kokkedal på Ullerødvej ved Usserød Å, eller i 
Jellerød Have i Kokkedal (ved containerpladsen nær Jellerød Have 
99). 
Vi udleverer affaldssække og anviser nogle ”gode” steder, hvor 

der er meget at samle ind. Husk selv fornuftigt fodtøj og arbejds- 
eller plastikhandsker. 
  

   

 

 

 
Fredensborg Kommunes forslag til naturstrategi 
 
Som omtalt i det seneste nummer af nyhedsbrevet har 
Fredensborg Kommune udsendt et forslag til naturstrategi for 
perioden 2012 – 2021. Strategien (læs den her) er meget 
omfattende og fortjener ros. Blot kan man være bange for, at de 
store ambitioner ikke følges op af de nødvendige bevillinger. Det 

bliver en vigtig opgave for os at presse på, for at pengene 
kommer. 

 
Men ingen strategi er så god, at den ikke kan blive bedre! Generelt 
finder vi, at der er lagt for lidt vægt på handling. Der er allerede 
gået 4 år, siden det i Kommuneplan 2009 blev besluttet, at der i 

mailto:fredensborg@dn.dk
http://www.fredensborg.dk/files/Fredensborg%202012/Filer%20Fredensborg/Natur%20og%20Milj%C3%B8/Naturstrategi/Forslag%20tilNaturstrategi%202012-2021.pdf


planperioden skulle vedtages en samlet naturstrategi. Når det 
drejer sig om pleje af værdifulde naturlokaliteter og bevaring af 
stier /anlæggelse af nye stier i det åbne land, ved man allerede 

nok til umiddelbart at gå i gang med de nødvendige tiltag. Der er 
brug for handling fra starten – yderligere registrering og 
planlægning må ske sideløbende. Vi savner også en naturvejleder, 
der kan stå til rådighed for skolerne og for kommunens borgere i 
almindelighed. Vores bemærkninger er i øvrigt for omfattende til 
at kunne gengives i nyhedsbrevet, men de kan læses her. 
  

   

 

 

 
Nyt idrætscenter i Humlebæk 
 
Vi glæder os over, at kommunen støtter idrætten. Det er sundt at 

bevæge sig. Vi glæder os også over, at kommunens nyligt 
gennemførte analyse af fritidsfaciliteterne har vist, at en meget 
stor del af borgerne benytter naturområderne og især skovene til 
at dyrke motion.  
 
I vores bemærkninger til planerne for et nyt, stort idrætscenter i 
den vestlige del af Humlebæk drypper vi dog lidt malurt i bægeret. 

Vi savner den analyse af Humlebæks udvikling i de kommende år, 
som mange har ønsket, og herunder en analyse af den fremtidige 
skolestruktur. Vi savner i den forbindelse også en analyse af 
alternative placeringer af centret, om muligt nærmere stationen, 
da man må forvente, at mange af brugerne vil komme udenbys 
fra.  
 

Med den valgte placering ved Langebjergskolen lægger vi vægt 

på, at hal-arealet på i alt 6000 m2 deles op i flere mindre, men 
indbyrdes forbundne bygninger. Èn stor hal vil efter vores 
opfattelse blive alt for dominerende i forhold til landskabet og det 
øvrige planlagte byggeri i Humlebæk Syd. 
 

Vores bemærkninger til planerne for det nye center kan læses her. 
 
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  
 

Om DN  

 
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder 

http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fDokumenter+2013%2fnaturstrategi+2012+-+2021.pdf
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fDokumenter+2013%2fidraetshal_i_humlebaek.pdf
http://dn.dk/fredensborg
http://dn.dk/
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7064
http://www.dn.dk/butik
http://dn.dk/butik


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  
 

 

 

http://www.dn.dk/beskytnaturen

