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1. Naturfredningsforeningens afdeling i Fredensborg Kommune.  Naturfredningsforenin-

gens medlemmer i Fredensborg Kommune vælger en bestyrelse på 15 medlemmer og desuden 

et antal suppleanter, hvoraf de fleste sædvanligvis også deltager i bestyrelsesmøderne. Besty-

relsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, i 2014 Niels Hald og Peter 

Milan Petersen. Desuden har bestyrelsen udpeget en sekretær, i 2014 Palle Marcher. Bestyrel-

sen har tilknyttet en række ressourcepersoner. Det er foreningsmedlemmer, der gerne vil gøre 

en indsats, uden at de behøver at deltage i det formelle bestyrelsesarbejde.  
 

Bestyrelsen med ressourcepersoner arrangerer ture og andre aktiviteter for foreningens med-

lemmer og bruger også meget tid på naturpleje. Men vigtigst er nok, at vi deltager i debatten 

om kommunens og regionens politik, når det drejer sig om emner af betydning for naturen og 

miljøet. Vi kommenterer forslag til lokalplaner mm. Vi følger grundigt med i myndighedernes 

afgørelser og holder i det hele taget et vågent øje med naturen og miljøet i kommunen. Vi sø-

ger helst dialog. Alligevel kan det være nødvendigt en gang i mellem at udnytte vores ret til at 

klage over en afgørelse. 
 

Det følgende er et lille udpluk af det, som vi har beskæftiget os med i årets løb. 

 
2. Langstrup Mose. Som de fleste her vil vide, er naturgenopretning i Langstrup Mose noget, 

der står højt på afdelingens ønskeliste, men det er op ad bakke. Fredensborg Kommune har i 

januar i år givet Nordsjællands Modelflyveklub en midlertidig tilladelse til opførelse af et 

klubhus på 45 m2 og et maskinskur på 16 m2. I realiteten er der tale om et sommerhus, og selv 

om kommunen har besluttet, at klubhuset skal fjernes d. 8. maj 2016, samtidig med at den 

midlertidige tilladelse til modelflyveklubbens aktiviteter i øvrigt udløber, tvivler vi stærkt på, 

at klubhuset vil blive fjernet, når først det ligger der. Vi har derfor anket kommunens tilladelse 

til Natur- og Miljøklagenævnet og som et alternativ foreslået, at modelflyveklubben får tilla-

delse til midlertidigt at opstille en skurvogn (der lettere kan fjernes). Hvornår en afgørelse vil 

foreligge, er usikkert, sagsbehandlingstiden i Natur- og Miljøklagenævnet er meget lang.  I 

øvrigt er kommunen gået i gang med samtaler med samtlige interessenter i Langstrup Mose – 

lodsejere og de forskellige foreninger – om mosens fremtidige benyttelse. 

 

3. Driftsplaner for statens skove. I januar 2014 udsendte Naturstyrelsen Nordsjælland et for-

slag til driftsplaner for skovene i Nordsjælland i høring. I fællesskab med de øvrige afdelinger 

af DN i Nordsjælland udarbejdede vi et høringssvar, der dels bestod af nogle generelle syns-

punkter, dels af nogle forslag vedrørende de enkelte skove. Desværre blev en hel del af de for-

slag, som vi kom med, afvist med den begrundelse, at det ikke er noget, der hører til i drifts-

planerne – desværre, fordi nogle af forslagene ville være af stor betydning for dyre- og plante-

livet, som f.eks. en mere skånsom hugst. Vi fik dog udvirket, at nogle engstrækninger i den 



sydlige del af Knurrenborg Vang, langs Grønholt Å, ikke bliver plantet til, men fortsat kom-

mer til at ligge hen som eng, og ændret målsætningen for en enkelt afdeling i Stasevang. Det 

mest positive i forbindelse med skovdriften er, at Naturstyrelsen arbejder på, at der skal være 

mere vand i skovene – hvilket vi fra DNs  side absolut kan støtte. Således har Naturstyrelsen 

søgt kommunen, som er vandløbsmyndighed, om at måtte lukke nogle grøfter i skovene om-

kring Fredensborg med henblik på at genskabe tidligere vådområder.  
 

Siden har også Naturstyrelsen Østsjælland udsendt et forslag til driftsplan. Kun Kirkelte Hegn 

(som en del af Tokkekøb Hegn) ligger i Fredensborg Kommune, og her har vi i vores hørings-

svar – efter indledningsvis at anerkende mange gode initiativer – vendt os kraftigt imod Sty-

relsens ønske om at fremme den amerikanske douglasgran. Derimod ser vi gerne, at rødgran i 

et vist omfang bibeholdes af hensyn til fuglelivet og det øvrige dyreliv.    

   

4. Lokalplaner. Kommuneplaner og lokalplaner er de vigtigste instrumenter i den kommunale 

planlægning. Kommuneplaner udarbejdes kun hvert fjerde år, senest i 2013, mens lokalplaner 

udarbejdes løbende. I år har vi kommenteret forslaget til en ny lokalplan for Store Kro i Fre-

densborg, hvor vi bl.a. efterlyste mere detaljerede og restriktive bestemmelser for belysningen, 

hvilket delvis blev taget til følge af Byrådet. Vi vendte os imod, at det åbne areal syd for Rej-

sestalden (østsiden af Slotsgade), der i øjeblikket nærmest har karakter af have, skal inddrages 

som parkeringsplads. Subsidiært foreslog vi, at områdets to valnøddetræer nærmest Slotsgade 

bevares og beskyttes af lokalplanen. Denne indsigelse medførte desværre ingen ændringer af 

planen.  
 

Vi har også kommenteret forslaget til en ny lokalplan for Humlebæk øst. Det er godt også at 

kunne rose et forslag, når det efter vores opfattelse er tilfredsstillede ud fra et naturmæssigt 

synspunkt. Vi havde nogle få bemærkninger vedr. beplantning på skrænterne, som blev taget 

til følge. Det hører med til billedet, at vi tidligere har haft lejlighed til at kommentere et ud-

kast, og at nogle af vores bemærkninger fra den gang var inkluderet i det nye forslag.  
 

Over for Naturstyrelsen har vi protesteret mod et nyt lovforslag, der indebærer, at kommuner-

ne ikke længere må stille krav om lavenergibyggeri i lokalplanerne. Det er en mulighed, der 

har været benyttet af Fredensborg Kommune, der da også selv har protesteret. 

 

5. Potentialeplan for Nivå Havn og Strandpark. Visit Nordsjælland og Fredensborg 

Kommune har igangsat et projekt om at gøre området omkring Nivå Havn mere attraktivt for 

fastboende og besøgene. Projektet kaldes Potentialeplan for Nivå Havn. Som rådgiver er bl.a. 

tilknyttet Dansk Bygningsarv. En lang række interessegrupper, herunder DN, blev inviteret til 

at komme med bidrag. Det gjorde vi og deltog herunder aktivt i de fem møder, som vi har 

været indkaldt til.   

Havnens omgivelser er fredet, og vi holder naturligvis øje med, at der ikke fremsættes forslag, 

der er i strid med fredningsbestemmelserne. 



 

Det er foreslået at gøre nogle af områderne mere tilgængelige, bl.a. med skiltning fra stationen 

mod havnen og etablering af trampestier. Efter vores opfattelse er det fint, hvis fastboende og 

besøgende får større mulighed for at glæde sig over naturen omkring nogle af de mange 

lergrave mellem Gammel Strandvej og Strandvejen. På den anden side bør der også være 

områder, som vi ledes uden om, fx for at isfuglen kan få mulighed for at yngle, hvad den har 

forsøgt på tidligere. En lille gruppe medlemmer fra lokale foreninger har derfor for nylig taget 

initiativ til at etablere en natur-rute, der holder sig til de allerede eksisterende stier. 

 

6. Biodiversitet nu. Hvordan kan man på en let og spændende måde hjælpe naturen? Og 

hvem har ikke set en vibe eller en citronsommerfugl? Det er to af de arter, man kan registrere 

på sin smartphone. Sammen med medarbejdere fra Naturfredningsforeningen og forskere fra 

universiteterne i København og Aarhus er man på den måde med til at kortlægge ændringer i 

naturen over en periode på indtil videre seks år.  
 

Biodiversitet.nu er Naturfredningsforeningens store satsning. Vi har gået med og har opfordret 

vores medlemmer til at deltage. I september orienterede vi om projektet, både på Slotsmarke-

det i Fredensborg og på vores svampetur, og gav de særligt interesserede en mere detaljeret 

instruktion, inklusive en skriftlig vejledning, som Bjørn Sandberg fra bestyrelsen havde udar-

bejdet. Antallet af observationer er endnu ikke så stort i vores kommune, men de kommer for-

håbentlig sammen med foråret. 

 

7. Naturpleje og græsningslaug. Fredensborg Høslætlaug, som blev stiftet af DN Fredens-

borg i 2009, har haft sin 6. sæson. Forårets høslæt på Skovfogedengen i Grønholtvang blev 

gennemført over to weekender med stor deltagelse, bl.a. mødte vi to ”nye” børnefamilier. Ef-

terårs-slættet måtte desværre aflyses pga. regnvejr. I ugerne efter tog de faste medlemmer af 

lauget heldigvis fat, så engen blev plejet som den skulle. Naturplejen på Skovfogedengen er 

nu så etableret, at den er nævnt i Naturstyrelsens nye guide om Grønholtvang, se 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/groenholt-vang/aktiviteter/. DN’s natur-

pleje i kommunen har, som i tidligere år, i høj grad været afhængig af bestyrelsesmedlem Nils 

Juhl Madsens betydelige arbejdsindsats..  
 

På et møde i februar på Humlebæk Bibliotek orienterede Ebbe Vitt Jensen fra DN Halsnæs og 

Jens Lykkebo fra DN Hillerød om henholdsvis naturpleje på Melby Overdrev og om et dansk 

projekt, hvis formål er at fremme brugen af le i stedet for segl og machete i Senegal.   
 

DN Fredensborg var aktiv medspiller i etableringen af Kelleris Græsningslaug, der blev stiftet 

i december 2013 i samarbejde med Naturstyrelsen og Fredensborg Kommune. Ti stykker 

kvæg af racen Galloway har afgræsset et areal, der af Naturstyrelsen er stillet til rådighed om-

kring den tidligere planteavlsstation i Humlebæk. DN Fredensborg har været engageret både i 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/groenholt-vang/aktiviteter/


bestyrelsesarbejde, hegning, naturpleje og ved gennemførelsen af arrangementer for medlem-

merne og andre interesserede.  

 

8. Udvikling af landdistriktet. Møde med borgmesteren. I oktober blev formand og næst-

formand indbudt til et møde med borgmesteren: Udvikling i landsognet – Har vi et fælles mål? 

Den direkte anledning var vores klager til Natur- og Miljøklagenævnet over Kommunens og 

Fredningsnævnets tilladelse til at opføre en stor produktionshal til landbrugsformål på fredet 

areal i den østlige udkant af Kirkelte Landsby. Vores restriktive holdning til opførelse af ride-

haller og andre store haller i landdistriktet er formentlig velkendt. For at styrke livet på landet 

på anden måde end ved storskala byggeri foreslog vi blandt andet, at der blev etableret et net 

af stier (herunder ridestier), der gør det muligt at komme rundt mellem landsbyerne, skovene 

og de øvrige naturområder uden at skulle ud på de stærkt trafikerede bilveje. Det vil ikke 

mindst være til glæde for børnene, der vil kunne nå sikkert i skole, herunder skolen i Karlebo.  
  

Med de gode erfaringer fra Kelleris Græsningslaug foreslog vi også, at det bliver forsøgt at 

etablere kogræsserlaug i landsbyerne. Hvor det lykkes, vil der forhåbentligt blive skabt et 

yderligere sammenhold, og desuden vil afgræsningen med tiden kunne skabe værdifulde na-

turområder. 

 

9. Ture og andre arrangementer. 2014 blev, traditionen tro, et aktiv år for DN Fredensborg 

med ikke mindre end 15 arrangementer. Hovedvægten lå på de traditionelle arrangementer 

som ørnetur til Skåne, affaldsdag, cykeltur til de fredede områder, høslæt og vinterfugletur. Vi 

deltog også med aktiviteter på De Vilde Blomsters Dag, Naturens Dag og Geologiens Dage og 

var også med i ”Kokkedal Byfest”, ”Kystvandringen” og ”Fredensborg Slotsmarked”. Ikke 

mindst Slotsmarkedet viste den store interesse, der er for DN’s arbejde for naturen og miljøet i 

kommunen. Mange af arrangementerne gennemføres ved brug af fagkyndige guider, der deler 

ud af deres store viden.  
 

Ikke alt har dog været positivt. I juni indbød vi vores nye medlemmer (fra 2013 og 2014) på 

en gratis bustur rundt i kommunen, men der meldte sig til vores overraskelse så få, at turen 

måtte aflyses. 

 

10. Hjemmeside og nyhedsbreve. På lokalafdelingens hjemmeside kan man finde informati-

oner om det lokale afdelingsarbejde, herunder de bemærkninger og kommentarer afdelingen er 

kommet med i forbindelse med høring af forslag til lokalplaner og andre planer. Derudover 

kan man finde oplysninger om de mange arrangementer, som lokalafdelingen afholder, herun-

der fotoreportager fra arrangementer, der allerede er løbet af stablen.  
 

Vi udsender nyhedsbreve via mail til de medlemmer o.a., som har tilmeldt sig ordningen. Me-

dio oktober 2014 har vi ca. 370 modtager af nyhedsbrevet. Desværre er der en del modtagere 

af nyhedsbrevet, der glemmer at orientere os, når de skifter mailadresse. 


