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Resumé 

 
Vi fortæller om de arrangementer, vi har gennemført siden vores forrige nyhedsbrev, og vi fortæller 
om  Kelleris Græsningslaug i Humlebæk, der nu har to køer, seks kvier og to kalve gående i foldene 
omkring den tidligere planteavlsstation. Vi har fået medhold i en klage, som vi tidligere på året sendte 
til Natur- og Miljøklagenævnet. Det var en tilladelse fra kommunens side til byggeri i det åbne land, 

som efter vores mening ikke burde være givet. Endelig fortæller vi om kommunens og 
VisitNordsjællands ønske om at udarbejde en potentialeplan for Nivå Havn og Strandpark 
   

 

Der var også børn med på 
Skovfogedengen denne gang  

 

 

Høslæt på Skovfogedengen 

Der er gået noget tid siden vores forrige nyhedsbrev. Vi har 

deltaget i Kokkedal Byfest, hvor medlemmer af 
Naturfredningsforeningens studenterkomite i København under 
stor bevågenhed fortalte om de dyr, som ikke mindst de mange 

børn i dagens løb fangede i søen ved Egedal. 
  

Vi har samlet omkring 1 tons 
affald på foreningens 
affaldsdag i april, vi har set på 
vilde blomster, hørt nattergale 
og sammen med 

Hjerteforeningen deltaget i en 
kystvandring omkring 
Humlebæk. Men først og 
fremmest har vi slået hø på 
Skovfogedengen i 

Grønholtvang. 

 

Fra søen ved Egedal 

 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=41781&Purge=True


Det milde forår betød, at 
planterne var tidligt på færde, 

og vi besluttede derfor at begynde høslættet 2 uger tidligere 

end planlagt. Vi var 8 mand, der fik klaret halvdelen af engen 
den 25. maj, og siden fik vi revet høet sammen. Pinsemandag, 
den 9. juni, gik det så løs igen. Omkring 30 mødte frem, så vi 
fik slået det, der skulle slås, også selv om der var flere børn 
iblandt. Af hensyn til blandt andet insekterne slår vi ikke hele 
engen, men lader omkring en femtedel stå urørt tilbage. 
 

Vi kunne glæde os over, at der igen i år blev sat rekord med 
hensyn til orkideer. Der var 4 planter i 2009, hvor vi første 
gang slog hø, og i år er der 63. Lige nu kan vi også glæde os 
over den smukke trævlekrone, der lyser op med sine lyserøde 
blomster. Det er en anden af engens karakterplanter, og som 

orkideerne har den bredt sig meget, siden vi begyndte.  
 

Vi slår hø igen søndag den 31. august fra kl. 10, og som 
sædvanligt er alle velkomne. 

Fra årets kystvandring 

   

 

 

 

Kelleris Græsningslaug 

 
Kelleris Græsningslaug i Humlebæk er kommet godt i vej. 
Søndag den 27. april blev syv kvier sat ud i den mindste af de 

tre folde, der er blevet anlagt omkring den tidligere 
planteavlsstation i Kelleris. Kvierne blev nok lidt forbavsede, da 
de opdagede at op mod 100 tilskuere var kommet for at se 
dem. De fandt sig nu hurtigt til rette og begyndte at spise af 

det gode græs.  
 
En uges tid senere kom der også en ko med sin kalv, efter 

sigende for at holde ro og orden i den ungdommelige flok. En af 
kvierne var nu slet ikke så ungdommelig, for efter endnu en 
uge nedkom den uventet med en kalv. Så nu har vi 10 dyr 
gående, to køer, seks kvier og to kalve. 
 
Dyrene skal tilses hver dag. Vi har en sort spand med lidt 
gammelt brød med, når vi går ud. Så snart de får øje på 

spanden, kommer de løbende. Brød smager åbenbart bedre 
end græs, også selv om brødet er gammelt.  

 

En afgørelse fra Natur og- og Miljøklagenævnet 

 
Som nævnt i det forrige nyhedsbrev, har vi påklaget en tilladelse fra kommunen til at bygge i det 
åbne land uden for de gamle landsbyer. Det er en af grundpillerne i den danske landskabsforvaltning, 
at det åbne land skal forblive åbent, og kommunens tilladelse er efter vores mening i klar modstrid 
med dette princip. 
 

Det mener Natur- og Miljøklagenævnet også og skriver bl.a.: ”opførelsen af en ny helårsbolig med den 
ansøgte placering i det åbne land midt mellem de tre landsbyer Hesselrød, Vejenbrød og Auderød i et 
område, der i kommuneplanen er udlagt som beskyttelsesområde for geologiske værdier, er i strid 
med … de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser … Nævnet finder 
endvidere, at en tilladelse vil gøre det vanskeligt at afslå fremtidige ansøgninger på andre ejendomme 
i området og i tilsvarende sager andre steder”. Nævnets afgørelse var enstemmig. 
   



 

 

 

En potentialeplan for Nivå Havn 

 
Fredensborg Kommune og turistforeningen VisitNordsjælland 
har indgået et samarbejde om udarbejdelsen af en såkaldt 
potentialeplan for Nivå Havn og Strandpark: Hvilke muligheder 
og udfordringer er der forbundet med udviklingen af området? 
Der har været afholdt flere møder, hvor interesserede 

erhvervsdrivende, borgere og foreninger kunne deltage. Vi har 
også været med til disse møder. Vi ser det som vores opgave 
at sikre, at naturområderne omkring havnen forbliver attraktive 
og ikke ”friseres” og ”tivoliseres”. Sammen med andre grønne 
foreninger kan vi også bidrage med viden om naturområderne, 
herunder fortællinger, som gæsterne i havnen og på stranden 

forhåbentlig vil synes er både interessante og spændende. 

 
 
Med venlig hilsen 
Niels Hald  

 

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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