
NATTERGALETUR TIL  
LANGSTRUP MOSE 
Fredag den 10. maj kl. 19.00 - 21.30 
 

På denne aftentur skal vi lytte til nattergalen og alle 
de andre fugle, der netop nu synger af fuld hals. Uffe 
Fester er turleder. 
 

Mødested: Vejenbrødvej ved nedkørslen til Langstrup 
Mose, lige vest for motorvejen.  
Ingen tilmelding. Gratis. 
 

BESØG ET ØKOLOGISK LANDBRUG. 
STENGÅRDEN I BIRKERØD 
Onsdag den 22. maj kl 17.30 - 20.00 

 

Kom med og få et indblik i et alsidigt økologisk land-
brug. Vi går en rundtur på markerne og omkring den 
store hønsegård med 3000 æglæggende høner. Under-
vejs vil gårdens ejer, Elisabeth, fortælle om økologi. 
Vi slutter med fælles spisning i cafeen. Besøg gerne 
den store økologiske gårdbutik inden kl. 18. Se mere 
om gården på www.stengaardenoko.dk. 
 

Mødested: Stengården, Høveltevej 40, 3460 Birkerød. 
Bindende tilmelding til fredensborg@dn.dk senest 15. 
maj. Pris: 125 kr. inkl. spisning. Bankkonto for indbe-
taling oplyses ved tilmeldingen.  
 

KYSTVANDRINGEN 
Søndag den 26. maj kl. 13.00 - 15.30 
 

Sammen med medlemmer af Hjerteforeningen går vi 
fra Nivå Station til de gamle lergrave, hvor vi bl.a. 
skal høre om børneaktivitetsområdet ved søerne vest 
for Kystbanen og planer for naturpleje omkring søer-
ne øst for Kystbanen. Ved Øresund skal vi høre om 
udviklingsplanerne for Nivå Havn inkl. Svanesøen 
syd for havnen. På havnen vil der også være mulighed 
for at indtage en forfriskning. Turledere er Martin 
Knudsen og Niels Hald fra Naturfredningsforeningen 
og Gitte Christiansen fra Hjerteforeningen. 
 

Mødested: Nivå Station, ved stationsbygningen. 
Ingen tilmelding. Gratis. 
 

NATURDAG I LERGRAVENE 
Søndag den 2. juni kl. 14.00 - 16.00 

 

Sommeren er lige begyndt. Sammen med Foreningen 
Lergravene Nivå, De vilde Svaner og Nivå Nu sætter 
DN Fredensborg fokus på naturen i lergravene i Nivå. 
Du kan fange små dyr i søerne og på land, lære at 
presse blomster og se efter fugle i kikkert. Og du kan 
deltage i en spændende skatteleg med fine præmier. 
Bliver du sulten og tørstig, kan vi også klare det. Ar-

rangementet er især beregnet for børn og unge, men 
tag gerne forældre og bedsteforældre med. 
 

Mødested: Nord for Put-and-take søen i Nivå ved stien 
mellem Poppelhøj og Kystbanen. 
Ingen tilmelding. Gratis. 
 

SOMMERHØSLÆT PÅ  
SKOVFOGEDENGEN 
Søndag den 2. juni kl. 10.00 - 14.00 
 

Øvede såvel som uøvede og i alle aldre kan bidrage til 
naturplejen af den gamle, smukke eng i Gammel Grøn-
holt Vang. Du behøver ikke at have rørt en le tidligere, 
vi instruerer grundigt – men du må gerne være nysger-
rig hvad angår natur og gode oplevelser. Det er elvte 
år, vi er i gang, og resultaterne af vores fælles indsats 
er tydelige. Fredensborg Høslætlaug er arrangør, men 
du er meget velkommen til at være med, selv om du 
ikke er medlem af lauget. Vi byder på en sandwich til 
frokost – men skal have tilmelding senest 3 dage in-
den. Send e-mail til odderland@gmail.com.  
 

Mødested: Ved indkørsel til skovvej over for Præste-
mosevej 33 (lige inden for skovbrynet, når man kom-
mer fra Grønholt). Krak, kort 55, J7.    
Husk: Vandtætte støvler, arbejdshandsker, drikkevarer 
Tilmelding kun, hvis du ønsker en sandwich. Gratis.  
 

ESKILSØ I ROSKILDE FJORD 
Søndag den 16. juni kl. 11.00 - 16.00 

 

Vi glæder os over det rige fugleliv på Eskilsø, nyder 
det smukke fjordlandskab og ser resterne af et augusti-
nerkloster fra 1100-tallet. Efter besøget på øen kører vi 
til Selsø Sø, hvor der også er et rigt fugleliv. Uffe Fe-
ster er turleder. Max. 24 deltagere. 
 

Mødested: Hornsherred. For enden af Skovvejen ved 
færgelejet til Eskilsø. Husk: Madpakke med drikkeva-
rer.  
Tilmelding på fredensborg@dn.dk senest 6. juni. Pris: 
50 kr. for sejlads til og fra øen. Bankkonto for indbeta-
ling oplyses ved tilmeldingen.  
 

DYRESPOR I SKOVEN - FAMILIETUR 
Søndag den 10. marts kl. 10.00 - 12.00 
 

Begyndelsen af marts er en god tid til at se efter dy-
respor, fordi græsset stadig er lavt og træer og buske 
er uden blade. Først viser vi nogle eksempler på, 
hvad man kan finde. Derefter går vi sammen gen-
nem Grønholt Vang og Tulstrup Hegn og leder efter 
spor og ser efter fugle. Dele af ruten kan være ujævn 
og mudret, så der kræves godt fodtøj. Martin Knud-
sen og Uffe Fester er turledere. 
Mødested: Præstemosevej  nær Tulstruphus. Der er 
parkering på begge sider af vejen markeret med DN 
flag. Nærmeste adresse er Præstemosevej 31. Krak, 
kort 55, J6. Husk: Tøj til vejret, en pose til fund og 
gerne en fuglekikkert. Ingen tilmelding. Gratis. 
 

BYG DIN EGEN MEJSEKASSE 
Lørdag den 16. marts kl. 10.00 - ca. 12.00 
 

Vi har træ, der er skåret til i de korrekte mål, klar til 
at blive samlet til en redekasse til mejser eller spur-
ve. Du kan få lavet det hul, der passer til den fugl, du 
gerne vil tiltrække. Tag børn og børnebørn med. 
 

Mødested: Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 
40, Humlebæk. Ingen tilmelding. Gratis. 
 

AFFALDSINDSAMLING 2019 
Søndag den  31. marts  
  

Igen i år deltager vi i den landsomfattende affalds-
indsamling. Det er en hyggelig aktivitet, som alle 
kan være med i. Tag derfor børn og børnebørn med. 
Kontakt Dennis Jæger, 49147455,  
dennis_n_jaeger@gmail.com, hvis du vil arrangere 
din egen affaldsindsamling. Indsamlingen foregår i 
samarbejde med bl.a. Grundejerforeningen Jellerød 
Have, Kokkedal på Vej, Nivå Nu, Foreningen Ler-
gravene Nivå, De vilde Svaner, Fugleværnsfondens 
lokale arbejdsgruppe, Kulturstationen og Aarstider-
ne. 
 

Mødested kl. 10.00 - 12.00: Containerpladsen i Jel-
lerød Have, tangen syd for Nivåens udløb i Øresund, 
Nivå Havn, Humlebæk Station, Aarstiderne og Es-
rum Sø ved Fredensborg Havn. Mødested kl. 11.00 - 
13.00: Kokkedal på Vej’s kontor, Egedalsvænge 37, 
st.tv. og nord for Put-and-take søen i Nivå. Se i øv-
rigt facebook og hjemmesiden. Ingen tilmelding.  
Husk arbejdshandsker. Sække til affald udleveres på 
indsamlingsstederne. De fyldte sække bliver afhen-
tet. 
 

Du kan finde nærmere oplysninger om de enkelte 
ture på www.dn.dk/fredensborg eller ved at  
kontakte Niels Hald på tlf.  4914 6160.   

I forbindelse med flere af turene har vi mulighed for i 
begrænset omfang at tilbyde gratis transport, hvis du 
ikke selv har bil. 
Kontakt Niels Hald på tlf. 4914 6160.  

http://www.dn.dk/fredensborg
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 NATUR OG KULTUR I GAMLE  
GRØNHOLT VANG  
Søndag den 11. august kl. 14.00 - ca. 16.30 
 

Vi søger efter natur- og kulturspor og går ad faste 
grusveje og trampede stier forbi tørvemoser, Grøn-
holt Voldsted, Præstedam, møllen, hængeegen og 
hulveje. Turen slutter ad parforcejagtvejen, der har 
forbindelse med det parforcejagtlandskab i Nordsjæl-
land, der er sat på UNESCOs liste over verdens kul-
turarv. Turledere er Mette Vontillius og Carl Holten-
Andersen. 
 

Mødested: P-plads ved Grønholtvangen 17, 100 m 
nord for Grønholt Trinbræt.  
Husk: Vandrefodtøj og noget at drikke. 
Ingen tilmelding. Gratis. 
 

CYKELTUR TIL KIRKELTE HEGN OG 
DONSE DAM 
Søndag den 25. august kl. 10.00 - ca. 14.30 
 

En sensommertur i samarbejde med Cyklistforbun-
det. Fra Kokkedal Station kører vi til Store Donse-
dam. Undervejs vil der være et kort ”pit-stop” ved  
Den landfaste Holm, hvorefter vi besøger de nærlig-
gende oldtidsgrave. Herfra kurs mod Kongedyssen, 
hvor der vil være en rigtig frokostpause. Turen er på 
omkring 25 km, fortrinsvis på stier og småveje. Gert 
Lusty er turleder. 

 

Mødested: Kokkedal Station, ved stationsbygningen. 
Husk: Madpakke med drikkevarer. 
Ingen tilmelding. Gratis. 

 

GEOLOGIENS DAGE.  
BUSTUR TIL DET ØSTLIGE SKÅNE 
Søndag den 22. september 9.00 - 18.00 
 

Årets geologiske tur går til det østlige Skåne, enten 
til området mellem Hässleholm og Kristianstad eller 
til området omkring Simrishamn. Det er ikke beslut-
tet endnu – i begge områder er der spændende, geolo-
giske lokaliteter med aflejringer, der er mere end 100 
millioner år gamle, ja, omkring Simrishamn er alde-
ren flere hundrede millioner år. Turledere er Dorte 
Rørbech og Niels Hald. I samarbejde med DN Grib-
skov. 
 

Mødested: Helsinge Station kl.9.00, Fredensborg 
Station kl. 9.25, Helsingør Station, østlige udgang 
kl.9.50. 

Husk solidt fodtøj og påklædning efter vejrliget, mad-
pakke og drikkevarer.  
 

Tilmelding med angivelse af mødested på  
fredensborg@dn.dk senest 6. september. Pris: 250 kr., 
børn 150 kr. Bankkonto for indbetaling oplyses ved 
tilmeldingen. Nærmere oplysninger: Niels Hald, tlf. 
4914 6160. 
 

SVAMPETUR TIL DANSTRUP HEGN 
Lørdag den 28. september kl. 11.00 - 13.00 
 

En årlig tilbagevendende begivenhed er DN Fredens-
borgs svampetur, der igen i år går til Danstrup Hegn. 
Det er et godt sted at finde svampe, også selv om man 
er mange af sted. Ole Thousig Møller er turleder. Han 
slutter af med at se igennem, hvad vi har i kurvene, og 
han udpeger de svampe, vi med sindsro kan spise.  
  

Mødested: P-plads på Danstrupvej over for Fiske-
damsvej. Ingen tilmelding. Gratis.  
 

FUGLETUR TIL HOLLØSE BREDNING 
Søndag den 3. november kl. 10.00 - 14.00. 
 

Holløse Bredning ved Tibirke er en sø i den østlige 
ende af Ellemosen. Søen blev anlagt i 1999, dels for at 
forbedre vandkvaliteten i Arresø, dels for at skabe 
naturområder med gode levesteder for dyr og planter. 
Vi koncentrerer os om fuglene. Efterårstrækket er ved 
at være overstået, og vintergæsterne er på vej.  
Turleder er Arne Christensen.  
 

Mødested: Parkeringspladsen ved Tibirke Kirke. 
Ingen tilmelding. Gratis 
 

ÅRSMØDE 

  

På årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredensborg-
afdeling aflægger bestyrelsen beretning om det forløb-
ne år og lægger op til diskussion. På årsmødet vælges 
der samtidig medlemmer til bestyrelsen. Det er også 
muligt at melde sig som ressourceperson til specielle 
opgaver.  
 

Tid og sted oplyses senere på afdelingens hjemmeside.  

 
 

Alle er  
velkomne 


