Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2013

Resume
Vi fortæller først om et spændende initiativ, som vi støtter, nemlig dannelsen af et
frivilligtkogræsserlaug i Humlebæk. I den forbindelse inviteres alle interesserede til møde onsdag
den 9. oktober. Sammen med den lokale Agenda-21 forening afholder vivælgermøde onsdag den 23.
oktober forud for byrådsvalget, og endelig indbyder vi til vores traditionelle vinterfugletur søndag
den 3. november.
I øvrigt har sommeren stået i planlægningens tegn. Den nye kommuneplan har været i offentlig
høring. Og netop som vi havde indsendt vores bemærkninger, blev der udsendt ettillæg om
ridehaller. Samtidig har lokalplanen for det nye idrætscenter i Humlebækværet i høring. Og
endelig har Naturstyrelsen udsendt sin såkaldte Fingerplan for Hovedstadsområdet efter en høring
i forsommeren.
Til sidst i nyhedsbrevet fortæller vi om en folder med vores visioner for Langstrup Mose, som vi
udsendte kort før sommerferien.

Vær med til at oprette et kogræsserlaug i
Humlebæk
onsdag den 9. oktober kl. 19-21
Sammen med kommunen og Naturstyrelsen indbyder vi til et
orienteringsmøde onsdag den 9. oktober kl. 19-21. Der er
efterhånden mange kogræsserlaug i Danmark, de nærmeste i
Hørsholm og Espergærde. Det kunne være spændende, hvis vi
også fik et laug i Fredensborg Kommune. Der er mange modeller
for indretningen af et kogræsserlaug alt efter, om lauget ejer sine
egne køer eller ”leaser” dem af en landmand. Men for dem alle
gælder, at medlemmerne på skift, måske en gang om måneden,
skal se efter køerne og sørge for vand og andre fornødenheder. Til
gengæld får man glæden ved at være sammen med dyrene ude i
naturen, og når året er slut, har man muligheden for at erhverve
kød fra dyr, som har gået på græs hele sommeren og i det hele
taget har haft det godt. Mød op og hør, om det er noget for jer,
gerne hele familien. Adressen er Naturstyrelsen, Krogerupvej 21,
3050 Humlebæk – det er den gamle planteavlsstation.

- og kom til Naturfredningsforeningens
og Agendaforeningens vælgermøde
onsdag den 23. oktober kl. 19.30 - 22.00.

De to foreninger har snart mange gange arrangeret vælgermøder
forud for folketingsvalg og kommunalvalg. I år er det valget til
vores byråd, det gælder. Mød op og stil spørgsmål til
repræsentanter for de partier, der gerne vil ind i byrådet. Set fra
vores synspunkt gælder det om at få valgt folk, der interesserer
sig positivt for natur og miljø, uanset hvilket parti de
repræsenterer.
Vores vælgermøder plejer at være velbesøgte og diskussionen
livlig. Det skal den nok også blive denne gang. Onsdag den 23.
oktober kl. 19.30-22.00 i Rådhuskælderen, Egevangen 3B 2980
Kokkedal.

Fugletur til Vaserne ved Furesøen
Søndag den 3. november kl. 10.30-13.30
Vaserne ved Furesøen er en af Nordsjællands gode
fuglelokaliteter. Området blev fredet allerede i 1947 og består af
tørvegrave, rørskove og ellesumpe. De insektædende småfugle er
rejst væk. Til gengæld er områdets bærbuske fyldt med flokke af
drosler. På vandet er der ænder og lappedykkere.
Arne Christensen er turleder.
Mødested: For enden af Fyrrebakken, der er en sidevej til Vasevej,
3460 Birkerød.

Forslag til ny kommuneplan
Det er et digert værk, som Byrådet har udsendt. Ikke mindre end
352 sider med tekst og et væld af kort. Men man skal ikke lade sig
skræmme af omfanget, for det er her man kan læse, hvorledes
Byrådet ønsker, at kommunens by- og landområder må bruges og
bebygges i de kommende år. Der er meget godt i forslaget, men
naturligvis er der også forhold, hvor vi er uenige med kommunen.
Det gælder f.eks. bevarelse af eksisterende stier og anlæggelse af
nye stier i landdistrikterne, hvor kommunen efter vores opfattelse
er alt for tilbageholdende. Det gælder anlæggelse af ridehaller,
hvor forslaget lemper nogle af de begrænsninger, der er gældende
i den nuværende kommuneplan fra 2009, og det gælder de
støjende fritidsanlæg. Her tænker vi som altid især på Langstrup
Mose, der – som vi har nævnt flere gange før – bør reserveres
naturen og et rigt fugleliv. Vores bemærkninger kan læses her.

Et tillæg om nye ridehaller
Næppe havde vi indsendt vores kommentarer til den nye
kommuneplan, før et forslag om yderligere lempede regler for
ridehaller nåede frem til vores mailbox. Formålet med det nye
forslag er ”at imødekomme professionelle hesteerhvervs behov for
indendørs ridebaner, som lever op til internationale standarder og
samtidig sikre kultur- og landskabsværdier”. I kommuneplan 2009
er formålet med retningslinjerne ”at friholde landområdet for ikkeerhvervsmæssige ridehaller og ridebaner, der ikke tilgodeser
væsentlige rekreative interesser i tilknytning til byområderne”.
Det er tydeligt, at de foreslåede nye retningslinjer er radikalt

forskellige fra de gamle og også afviger fra hensigten med
landzonebestemmelserne om friholdelse af det åbne land.
Retningslinjerne vil muliggøre en – kan man frygte – betydelig
forøgelse af antallet af ridehaller i det åbne land.
Vi skriver blandt andet i vores bemærkninger, at selv om
hesteerhverv er en væsentlig økonomisk faktor i Fredensborg
Kommune, må der også tages hensyn til den rekreative betydning,
som det åbne land har, ikke alene for kommunens bysamfund,
men for hele København. Byggeri i det åbne land skal derfor
fortsat være landbrugsmæssigt nødvendigt. En løsning på de
aktuelle problemer kunne være, at lokalisering af ridehaller til
supplerende erhvervsaktiviteter (altså ud over stutterier)
reguleres gennem lokalplaner, ligesom tilfældet er for
erhvervsbyggeri i øvrigt og idrætsanlæg. Kommunens
høringsskrivelse kan sesher. Vores bemærkninger kan ses her.

Det nye idrætscenter i Humlebæk
Vi har kort kommenteret forslaget til den lokalplan, der skal styre
anlæggelsen af det nye idrætscenter i Humlebæk: 1. Vi udtrykker
anerkendelse af at der i vidt omfang er taget hensyn til naturen i
området. 2. Overskudsjord skal ikke anvendes til at forhøje
eksisterende bakketoppe i Humlebæk Syd. Tværtimod bør man
bestræbe sig på at bevare de oprindelige landskabsformer og ikke
skabe et kunstigt, ”forbedret”, landskab. Dog vil det efter vores
opfattelse være i orden at anvende overskudsjorden til en
kælkebakke, blot det er tydeligt, at der er tale om et
menneskeskabt fænomen. 3. Idrætscenteret bør opføres som flere
(gerne indbyrdes forbundne) bygninger, så det bliver muligt at
aftrappe højden mod omgivelserne. 4. Træer og buske skal være
hjemmehørende og egnskarakteristiske.
Diskussionen om indretningen af det nye center tager vi ikke del i.
Vores bemærkninger kan sesher.

Fingerplanen
Fingerplanen fastlægger de overordnede retningslinjen for
udviklingen i Hovedstadsområdet. Navnet hentyder til, at den
bymæssige udvikling som hovedregel skal foregå i ”fingrene”
langs jernbanerne fra København til hhv. Helsingør, Hillerød,
Frederikssund, Roskilde og Køge. I Helsingør-fingeren er der kun
mindre, men alligevel betydningsfulde ændringer i forhold til den
nugældende Fingerplan. Beklageligvis indskrænkes de grønne kiler
mellem bysamfundene i Kokkedal, Nivå og Humlebæk. Det er et
gammelt ønske fra Karlebo Kommune og nu Fredensborg
Kommune, der er gået i opfyldelse, trods vores protester gennem
mange år. Vi forstår ikke, hvorfor det skal være nødvendigt at få
bygget netop her. Heldigvis er det indtil videre forholdsvis små
arealer, det drejer sig om, men hvem ved, hvilke ønsker der kan
komme i fremtiden.
Til gengæld må det på plus-siden bemærkes, at det åbne areal
mellem Kongevejen og Motorvejen syd for Niverød nu optræder
som ”Ny grøn kile”. I Kommuneplan 2009 er området udpeget
som ”Byudviklingsområde på lang sigt”.
Vores bemærkninger til Fingerplanen kan ses hersom et bilag til

de bemærkninger, som Naturfredningsforeningens sekretariat har
indsendt.

En folder om Langstrup Mose
Kort før sommerferien udgav vi en folder om vores visioner for
Langstrup Mose, det store lavbundsområde vest for Motorvejen
ved Niverød. Kort fortalt forestiller vi os den sydlige del af mosen
som et stort sammenhængende, rekreativt naturområde med en
mosaik af tørre partier, moser og enge – de laveste, nærmest Nive
Å med vintervanddække – og måske en genslynget Langstrup Å.
Afgræsning eller høslæt vil fremme en rig og varieret plantevækst
med f.eks. ranunkler, forglemmigej, kabbeleje, engkarse og
orkideer. Mosen vil kunne byde på store muligheder for de
stilfærdige naturgæster, der kan opleve området fra stierne og
måske fra et fugletårn eller udsigtsplatform. Vi er naturligvis klar
over, at projektet kun kan gennemføres i samarbejde med
lodsejerne, og vi håber, at vores folder kan medvirke til, at
visionen bliver til virkelighed.
Folderen kan hentes på bibliotekerne i Fredensborg
Kommune eller her.

Skaf et medlem og få en gave
Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan du vælge en gave. Du deltager
også i lodtrækningen om en overnatning for to på et Scandic Hotel
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