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Resume 
Øresund skal være et hav-reservat, mener 
Naturfredningsforeningen. Er man enig efter at have læst 
begrundelsen, har man mulighed for at støtte kampagnen med sin 
underskrift via dette nyhedsbrev. Vi fortæller også mere om 
foreningens anden store satsning, Biodiversitet.nu, som alle 
naturinteresserede med en smartphone kan bidrage til. DN 

Fredensborg har udarbejdet en detaljeret vejledning, som man kan 
linke til eller få tilsendt med posten. Desuden fortæller vi om to 
arrangementer, som gennemføres af vores ”kollega-foreninger”: 
Cyklistforbundets geologiske cykeltur, lørdag den 27. september, 
og Græsningslaugets svampetur, søndag den 28. september. 

   

 

 

 
Øresund skal være hav-reservat 
Der har siden 1932 været et forbud mod trawlfiskeri i Øresund. Det 
har været medvirkende til, at Øresund som det eneste indre 
farvand i Danmark har en stor og sund bestand af fisk. Men de 
senere år har der været indvundet råstoffer i sundet. Især 
sandsugningen i 2013 og 2014 har resulteret i store ødelæggelser 

af havbundens dyre- og planteliv, fordi der er blevet suget på nogle 
særdeles vigtige fiske-yngle- og fødeområder. 
 
DN ønsker at beskytte Øresund. Derfor starter foreningen nu en 
målrettet kampagne for at få politikerne til at udpege Øresund som 
havreservat og dermed undgå at ødelægge det, som vi har værnet 
om i årtier og som vil tage yderligere flere årtier at rette op på, 

siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.  

 
Direktøren for Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen, forventer 
ikke at havbunden vil have reetableret sig til et niveau som inden 
sandsugningen, før om 20 år. I Sverige har man erkendt, at 
Øresund er unik, og det er da heller ikke tilladt  at indvinde 
råstoffer i den svenske del af Øresund. Skaderne og ødelæggelsen 

fra sandsugningen på den danske side, ses derfor tydeligt som 
kontrast til den svenske side. 
 
En udpegning af Øresund som havreservat skal ikke blive en 
hindring til at udbygge, renovere eller udvikle langs kysterne. 
Naturfredningsforeningen ønsker ikke at hæmme kommunerne i 

deres udvikling af kystområderne og havnemiljøer. Målet er alene 
en sikring af et sundt, fungerende havmiljø med en uforstyrret 
havbund. 

 
Naturfredningsforeningen arbejder i denne sag sammen med flere 
andre miljøorganisationer, bl.a Verdensnaturfonden, Greenpeace og 
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Svensk Naturskyddsförening og desuden med Länsstyrelsen Skåne. 
Man kan støtte kampagnen ved at skrive under via dette link: 
http://www.greenpeace.org/denmark/da/hvad-du-kan-

gore/Beskyt-Oeresund  
  

   

 

 

 
Nu bliver det nemt at hjælpe naturen 
Under denne overskrift fortalte vi i det seneste nyhedsbrev om en 
anden af Naturfredningsforeningens store satsninger, som har fået 

navnet Biodiversitet.nu. 
Over de næste seks år vil foreningen i samarbejde med aktive, 
naturinteresserede borgere og forskere fra universiteterne i 
København og Aarhus undersøge, om naturtilstanden i Danmarks 
kommuner går frem, tilbage eller er stabil. Det er en viden, der 

ikke findes i dag, og som skal bidrage til at stoppe tilbagegangen i 

Danmarks biodiversitet eller – med andre ord – mangfoldigheden af 
levende organismer. 
 
”Har du set en vibe? En citronsommerfugl eller et markfirben? Så 
kan du registrere dem på din smartphone og være med til at 
registrerer ændringer i naturen”, skrev vi i nyhedsbrevet. I alt 
drejer det sig om 30 forskellige arter, som man kan se billeder af 

på www.biodiversitet.nu. I lokalafdelingen har vi udarbejdet en 
detaljeret ”brugsanvisning”, som ligger på vores hjemmeside, 
www.dn.dk/fredensborg. I bunden af "brugsanvisningen" er der link 
til en mere detaljeret vejledning i brugen af en smartphone i 
forbindelse med biodiversitet.nu. 
Det er også muligt at få tilsendt vejledningen. Skriv venligst til os 

på fredensborg@dn.dk 

 
Projektet vakte i øvrigt stor interesse, da vi fortalte om det på 
Fredensborg Slotsmarked. 

   

 

 

 
Regnen tvang os til at aflyse efterårets høslæt på 
Skovfogedengen 
Vi skulle have slået hø på Skovfogedengen søndag den 31. august. 
Desværre var det var lige den weekend, hvor regnen strømmede 
ned i København og Nordsjælland. Vi var nødt til at aflyse, også 
selv om den eneste fremmødte le-entusiast var kommet langvejs 
fra. Siden har vi været af sted nogle få ad gangen, når vi havde 
tid, og nu er engen parat til at møde vinteren. Vi ser frem til næste 

års høslæt. Datoen er endnu ikke fastlagt. 

   

 

 

 
Geologisk cykeltur med Cyklistforbundet lørdag den 
27. september 
Undertiden omtaler vi, som i dette nyhedsbrev, også 
arrangementer, som nogle af vores kollega-foreninger 
gennemfører. Det første arrangement er Cyklistforbundets cykeltur 

fra Rungsted til Nivå. Temaet er geologi. Vi skal se, hvorledes 
istidens gletsjere har præget landskabet, og se, hvorledes ishavets 
bølger har skåret sig ind i landet og skabt stejle klinter, da først 
gletsjerne var smeltet bort. Flere tusinde år senere var det 
stenalderhavet, der eroderede landet og skabte et nyt sæt 

kystklinter. Men havet byggede også op og skabte det lave land 
omkring Nivå. Deltagerne mødes kl. 13 ved Rungsted Station 
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(vestsiden) og tager omkring 3 timer senere afsked med hinanden 
på tangen ud for Nivå. Det er undertegnede, som er turguide. 
  

   

 

 

 
Svampetur med Kelleris Græsningslaug, søndag den 
28. september 
Weekendens andet arrangement er Kogræsserlaugets svampetur i 
skovene omkring Krogerup. Deltagerne mødes kl. 14 ved 
Naturstyrelsens bygninger (Planteavlsstationen) vest for Krogerup. 
Adressen er Krogerupvej 21 i Humlebæk. Med Ole Thousig som 

svampekyndig guide går vi et par timer rundt i skovene. Efter turen 
vil Ole omhyggeligt gennemgå dagens fangst og udpege både de 
spiselige svampe, og de svampe, som vi bestemt ikke må spise. 

Der bliver også lejlighed til at hilse på græsningslaugets dyr, som vi 
desværre snart må tage afsked med. 
 

Til sidst kan vi nævne, at Ole Thousig også var guide på 
Naturfredningsforeningens netop afholdte svampetur til Grønholt 
Hegn, hvor ikke mindre end 65 svampeinteresserede børn og 
voksne mødte op.   
  
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  
 

 

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook     
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