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Resumé 

 
Vi fortæller om vores årsmøde i november 2013, og en reaktion på vores årsberetning. Dernæst 
annoncerer vi afdelingens nye program for 2014 og ikke mindst det første arrangement, der finder 
sted torsdag den 27. februar kl. 19.30 på Humlebæk Bibliotek som optakt til sommerens høslæt på 
Skovfogedengen i Grønholtvang. To meget forskellige projekter bliver præsenteret i løbet af aftenen. 

Det ene projekt har til formål at bevare Melby Overdrev ved Liseleje, mens det andet vil lære 
agerbrugere i Vestafrika at bruge le, Leer til Afrika hedder det. Vi følger Kelleris Kogræsserlaug i 
Humlebæk, der er kommet godt i gang. Endelig orienterer vi om to kommunale afgørelser, som vi har 
fundet det nødvendigt at klage over til Natur- og Miljøklagenævnet.  
   

 

 

 

DN Fredensborgs årsmøde 

 
DN Fredensborg holdt årsmøde torsdag den 21. november, og som 

sædvanligt foregik det på Humlebæk Bibliotek.  
 
Som en appetitvækker fortalte Allan Gudio Nielsen fra 
Fugleværnsfonden om fondens arealer rundt omkring i landet og 
især om fuglereservatet ved Nivåbugten. De næsten 50 tilhørere 
havde mange spørgsmål og forslag. Det var tydeligt, at vores 
lokale reservat nyder stor popularitet i lokalsamfundet. 

 
Derefter aflagde formanden for lokalafdelingen, Niels Hald, 
beretning og kom blandt andet ind på kommunens nye og meget 
mere lempelige retningslinjer for opførelse af de store ridehaller. Vi 
mener, at det er en farlig kurs at slå ind på. Den nye politik vil 

uvægerligt bidrage til at sløre forskellen mellem land og by, der 

ellers er en af grundpillerne i den danske landskabsforvaltning.  
 
Den nye politik og vores betænkeligheder blev nævnt i det 
mødereferat, som vi sendte til pressen. Den efterfølgende omtale i 
Frederiksborg Amtsavis affødte et længere læserbrev fra en 
grundejer i den sydvestlige del af kommunen, der bestemt ikke var 
enig med os. 

 
Rasmus Offersen og Sofie-Erbs-Maibing blev indvalgt i bestyrelsen, 
hvor de afløste Mette Jeppesen og Niels Arne Gadegaard, som 
begge ikke ønskede at fortsætte. Desværre meddelte Sofie kort 
efter, at hun havde fået arbejde som biolog på Grønland og derfor 
måtte sige farvel. I hendes sted er Jens Søndergaard trådt ind. 
Han har indtil nu været suppleant. 

 
Vores skriftlige beretning for 2013 kan ses her. Mødereferatet til 
pressen kan ses her. 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=40291&Purge=True
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fDokumenter+2013%2fAB_201313_Aarsberetning.pdf
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fDokumenter+2013%2fAarsmoede_2013_referat_til_pressen.pdf


   

 

 

 

Arrangementer 2014 

 
Vi har netop udsendt vores program for 2014. Blandt 
arrangementerne kan nævnes vores deltagelse i Kokkedal Byfest, 
ekskursioner på De Vilde Blomsters Dag i foråret og Geologiens 
Dag i efteråret, cykel- og vandreture, en svampetur og flere 
fugleture, blandt andet den altid vellykkede ørnetur til Skåne. 

Programmet er lagt ud på bibliotekerne og kan også hentes her 
eller på vores hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg. 

   

 

 

 

Kan Melby Overdrev bevares?  
Leer til Afrika 

Årets første arrangement, torsdag den 27. februar kl. 19.30 
- 22. 
Som optakt til årets høslæt på Skovfogedengen i juni fortæller 
først Ebbe Vitt Jensen fra DNs afdeling i Halsnæs om det 

succesrige projekt med at hive træer op med rode på Melby 
Overdrev for at bevare Sjællands største hede. Derefter fortæller 
Jens Lykkebo fra DNs afdeling i Hillerød om et projekt med 
udspring i hans medlemskab af et høslætlaug i Gribskov: At lære 
agerbrugere i Senegal i Vestafrika at bruge le i stedet for segl og 
machete. Se på forhånd om dette usædvanlige projekt på 
www.leertilsenegal.dk. 

 
Mødested: Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40 (tæt ved 
stationen). Ingen tilmelding. Vi sørger for en forfriskning mellem 

de to indlæg. 
   

 

 

 

Et kogræsserlaug i Humlebæk 

 
Vi har et par gange tidligere fortalt om planerne for et 

kogræsserlaug i Humlebæk. Nu er lauget en realitet under navnet 
Kelleris Græsningslaug. Der er to typer af medlemskab, et 
andelshaver-medlemskab, hvor man tegner sig for at aftage et 
kvart eller et ottendedel dyr efter slagtningen i efteråret, og et 
almindeligt (støtte) medlemskab. Lauget disponerer over syv dyr, 
der i løbet af foråret kommer på græs ved den tidligere 

planteavlsstation i området vest for Krogerup. Er man interesseret 
i en af de få ledige andele, der er tilbage, kan man henvende sig 

til græsningslaugets formand, Malene Andersen, 
m_andersen@webspeed.dk eller til undertegnede, Niels Hald, 
fredensborg@dn.dk, tlf. 49146160. Græsningslaugets vedtægter 
kan ses her. 

http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fDokumenter+2014%2fTurfolder+2014+endelig.pdf
http://www.dn.dk/fredensborg
http://www.leertilsenegal.dk/
mailto:m_andersen@webspeed.dk
mailto:fredensborg@dn.dk
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fDokumenter+2014%2fVedtaegter_for_Kelleris_Graesningslaug_END.pdf


 
Og husk, at et medlemskab ikke blot drejer sig om at få 
velsmagende kød i sin fryser, det er også omgang med dyrene i 

løbet af sommeren og – hvis man har lyst – samvær med laugets 
andre medlemmer ved forskellige festlige lejligheder. 

   

 

 

 

To klager til Natur- og Miljøklagenævnet 

 
Desværre har det været nødvendigt to gange i den seneste tid at 
klage over kommunens afgørelser til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

Den ene afgørelse drejer sig om en tilladelse til at bebygge en 
grund i det åbne land. Som nævnt ovenfor vil sådanne tilladelser 

bidrage til at sløre forskellen mellem land og by. Tilladelsen vil ikke 
kunne undgå at danne præcedens for fremtidige afgørelser, både i 
og uden for kommunen, hvilket især er alvorligt i Nordsjælland, 
hvor der i forvejen er et stort pres på det åbne land. 
 

Den anden afgørelse drejer sig om en tilladelse til at opføre et 
klubhus for Nordsjællands Fjernstyringsklub midt i Langstrup 
Mose. Det er formentlig alle vores medlemmer bekendt, at vi 
kæmper for at få mosen omdannet til et naturområde til glæde 
både for fuglelivet og de stilfærdige naturgæster. Her hører 
hverken den motoriserede modelflyvning, som klubben står for, 

eller et klubhus hjemme. Efter vores opfattelse er tilladelsen til 
klubhuset i strid med flere bestemmelser i kommuneplanen. 
Tilladelsen er ganske vist kun midlertidig, men når huset først står 
der….  

 
Med venlig hilsen 
Niels Hald 

 
  

 

  
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 

                        Læs mere på DN's hjemmeside 
 

  

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook     

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=38619
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7064
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439

