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Resume 
Vi fortæller om tre af vores arrangementer i den kommende tid: Den årlige ørnetur til Skåne søndag den 22. 
februar, et foredrag med ”årets dansker” Selina Juul om madspild torsdag den 5. marts og en omvisning på 
Endrup Vandværk på Vandets Dag, søndag den 22. marts. Desuden fortæller vi om Langstrup Mose, hvor de 
støjende aktiviteter på to skydebaner har været i centrum i en til tider ophidset avisdebat. 
   

 

 

 
Ørnetur til Skåne søndag den 22. februar 
Det er i sidste øjeblik, at vi annoncerer denne tur i nyhedsbrevet. 
Søndag den 22. februar inviterer Naturfredningsforeningen på den 
årlige ørnetur til Skåne. Vi besøger Börringesjön, Fyledalen og flere 
andre gode fuglelokaliteter i det smukke område nord for Ystad. Som 
de foregående år er Uffe Fester turleder. Han er en god og vidende 
fortæller, så deltagerne kommer hjem proppet med viden om ørne og 
alle de andre fugle, som også kommer i kikkerten. Det kan være røde 

glenter, musvåger, ravne og gæs. Man kan stige på bussen på 
Fredensborg Station kl. 7.30, på Kokkedal Station kl. 7.50 eller på 
Sjælør Station kl. 8.30. Det koster 310 kr. at komme med, børn dog 
190 kr. Prisen dækker bustransporten, madpakken må man selv tage 
med sammen med kikkerten og det varme tøj. Tilmelding sker på 
fredensborg@dn.dk eller ved henvendelse til Dennis Jæger på tlf. 
40444719, men først efter kl. 17. Lige nu er alt udsolgt, men det sker 
ofte, at der kommer afbud i dagene inden..  

   

 

 

 
Stop spild af mad! Mød Selina Juul, torsdag d. 5. 
marts, kl. 19.00 på Fredensborg Bibliotek 
Selina Juul blev i december udråbt til Årets Dansker af Berlingske 
Tidende for sit store engagement i stiftelsen af folkebevægelsen Stop 
Spild af Mad. Her er, hvad Selina Juul skriver på sin hjemmeside: 
Vi er Danmarks største frivillige organisation mod madspild. Vi har 
igangsat kampen mod madspild i Danmark: Stop Spild Af Mad er en 
non-profit, frivillig forbrugerbevægelse, som kæmper mod madspild og 
siden 2008 har medvirket til at bringe massivt fokus på madspild i 
Danmark samt opnået en lang række resultater i både Danmark, EU, 
Norden og FN. Danmark genererer et årligt madspild på 700.000 tons - 
det kæmper vi for at stoppe. Vi bakkes op af over 30.000 danskere 

samt en lang række toneangivende toppolitikere og anerkendte 
madpersonligheder, som ikke vil finde sig i madspild. Vil du med i 
kampen mod madspild? 
 
Mødet arrangeres af Agenda 21-foreningen i Fredensborg Kommune og 
Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Det foregår på Fredensborg Bibliotek og der er gratis adgang. 
  

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43732


 

Vandets Dag - Besøg på Endrup Vandværk søndag den 22. marts kl. 14 
Hvert år sætter FN fokus på vores ferskvandsressource og behovet for at passe på den. Også i år har 
Danmarks Naturfredningsforening valgt at bruge denne internationale mærkedag til at sætte fokus på det 
enestående danske drikkevand og behovet for at beskytte det. DN Fredensborg har fået tilladelse af 
Fredensborg Forsyning til at besøge vandværket i Endrup, der har adressen Endrupvej 62 i Fredensborg. Vi 
mødes kl. 14, hvor direktør Henrik Hansen tager imod og fortæller om vandet i vores kommune. 
 
Arrangementet forventes at vare en times tid. Vi kommer med flere oplysninger om baggrunden for besøget 
i næste nummer af nyhedsbrevet.  
Der er gratis adgang. 
  
   

 

 

 
Skydebanerne  i Langstrup Mose  
I den senere tid har der været skrevet meget om skydebanerne i 
Langstrup Mose, ikke mindst i Frederiksborg Amtsavis. Naboerne er 
godt trætte af støjen, der er taget meget til i de senere år i takt med, 
at stadig flere benytter banerne. 
 
Fra Naturfredningsforeningens side koncentrerer vi os om de 
naturmæssige aspekter og desuden om de støjgener, som de 

stilfærdige naturgæster i mosen er udsat for på dage med megen 
skydning. Byrådet afgjorde i december, at en landzonetilladelse fra 
2003 til en udvidelse af skydebanen i den vestlige del af mosen, 
Langstrup Flugtskydebane, fortsat er gældende. Det mener vi, er 
forkert. Efter vores opfattelse har landzonetilladelsen i den 
mellemliggende periode ikke været udnyttet sådan som den var tænkt, 
og af den grund er den bortfaldet (landzonetilladelser skal være 
udnyttet senest efter tre år). Vi påklagede derfor byrådets afgørelse til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Vi gjorde det også, fordi det må anses for mest formålstjenligt at 
diskutere en udvidelse af skydebanen samtidig med, at byrådet tager 
stilling til en revideret miljøgodkendelse, der bl.a. vil bestemme, hvor 

mange skud, der må afgives på skydebanen pr. måned eller år og 
under hvilke betingelser. Det var i øvrigt også forvaltningens indstilling. 
Hertil kommer, at en ændret naturbeskyttelsespolitik siden 2003 sætter 
spørgsmålstegn ved, om en udvidelse af en skydebane netop på det 
sted overhovedet er rimelig. 
Siden har vi også forholdt os til en ansøgning fra mosens anden 
skydebane, som ligger i den østlige del. Banen ønsker en forlængelse af 
sin midlertidige landzonetilladelse. Her henstiller vi over for kommunen, 
at der gives afslag, fordi  
  
- benyttelsen af skydebanen går langt ud over, hvad der var forudsat, 

da der oprindelig blev givet en landzonetilladelse til dens etablering 
- skydebanen har en negativ effekt på det almene friluftslivs benyttelse 
af Langstrup Mose 
- Karlebo Sogns Jagtforenings flugtskydebane vil forhindre 
naturgenopretning og pleje af  den sydøstlige del af Langstrup Mose. 
- én flugtskydebane i Langstrup Mose (nemlig den vestlige) må være 
tilstrækkeligt til at betjene samtlige jægere i Fredensborg Kommune 
  
subsidiært, at landzonetilladelsen gøres tidsbegrænset, og at det gøres 
klart, at der ikke vil ske yderligere fornyelser.  
  
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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