
NATTERGALETUR TIL LANGSTRUP MOSE 
Onsdag den 25. 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 vest for motorvejen. Ingen tilmelding. 
 

HØSLÆT PÅ SKOVFOGEDENGEN 
Lørdag den 28. maj og lørdag den 25. juni, begge 
dage kl. 10.00 - 14.00 
 

Tag familie og venner med til en dag med naturpleje 
med le på Skovfogedengen i Grønholt Vang. Instruk-
tion til uøvede. Ønsker du frokost den 28. maj, skal du  
ringe til Nils Juhl Madsen på tlf. 9389 1925 senest 22. 
maj. Fredensborg Høslætlaug er arrangør.  
 

Mødested: Ved indkørsel til skovvej over for Præste-
mosevej 33 (lige inden for skovbrynet, når man kom-
mer fra Grønholt). Husk vandtæt fodtøj, handsker og 
drikkevarer.  
 

HUMLEBÆK SYD TIL FODS 
Lørdag den 11. juni kl. 13.00 - 15.30 
 

Humlebæk Syd skal ikke bebygges. Men skal området 
have lov til at passe sig selv og efterhånden vokse til i 
skov, skal bevoksningen holdes nede af græssende 
kvæg, skal der være høslæt, skal der udsås blomster-
frø? Der er sikkert mange meninger om områdets 
fremtid. De kommer forhåbentligt frem på denne tur, 
hvor biolog og naturkonsulent Anne Bodil Hald vil 
deltage i diskussionen. 
 

Mødested: Parkeringspladsen i den sydlige ende af 
Langebjergvej, Humlebæk (ved Langebjerghallen). 
Ingen tilmelding. 
 

KYSTVANDRINGEN 
Søndag den 12. juni kl. 13.00 - 15.30 
  

Sammen med medlemmer af Hjerteforeningen går vi 
tur i Humlebæk og slutter på Krogerup, hvor vi kan 
indtage en velfortjent forfriskning. Turleder er Bent 
Skov Larsen, næstformand i Fredensborg-Humlebæk 
Lokalhistoriske Forening. 
 

Mødested: Humlebæk Station, ved stationsbygningen. 
Ingen tilmelding.  

FREDTOFTEN SOM NATUROMRÅDE 
Søndag den 19. juni kl. 11.00 - 14.00 
 

Fredtoften er kommunens enestående kultur- og natur-
område i Kokkedal, etableret på en nedlagt losseplads 
og indviet på 50 års dagen for Danmarks befrielse. Det 
er plante- og dyrelivet, der er emnet for denne tur. 
Det kraftigt, bakkede terræn har – trods den noget ke-
delige forhistorie – udviklet sig til et fint naturområde. 
Turledere er Suzanne Bosselmann, Uffe Fester og Ni-
els Hald.  
 

Mødested: P-plads ved Fredtoften overfor Fredtoftevej 
2. Vi spiser frokost undervejs, så husk madpakke og 
drikkevarer. Ingen tilmelding. 
 

VADEFUGLE I NIVÅBUGTEN 
Lørdag 13. august kl. 9.00 - 12.00  
  

I sensommeren er der returtræk af vadefugle, og Nivå 
Tange er eneste sted langs den danske side af Øresund, 
hvor vadefuglene har mulighed for at raste. Og de gen-
nemfører enorme præstationer i løbet af trækket, for de 
flestes vedkommende mod tropisk Afrika. Vi får mu-
lighed for at se bl.a. stor præstekrave, lille kobbersnep-
pe, rødben, og almindelig ryle. Overraskelser kan fore-
komme. Turleder er Jan Nielsen. 
 

Mødested: Ved indgangen fugletårnet fra Strandvejen. 
Medbring egen kikkert. Ingen tilmelding.  
 

SENSOMMERCYKELTUR  
TIL HAMMERMØLLEN VED HELLEBÆK 
Søndag den 14. august kl. 10.00 - ca. 14.15 
 

Vi mødes ved Humlebæk Station og kører nordpå med 
Krogerup Højskole som første stop. Derfra videre 
nordpå mod Skindersøvej, hvor en skovvej i Nyrup 
Hegn fører os til Frederik den 2’s gamle kongevej. 
Gennem Teglstrup Hegn når vi frem til Hammermøl-
len, hvor vi spiser vores medbragte mad. Tilbageturen 
går over de åbne arealer i Hellebæk Kohave. Vi gør 
ophold ved den restaurerede milesten på Kongevejen, 
og besøger skulpturparken ved Flynderupgård, inden 
vi sætter kursen mod Humlebæk Station.  
Gert Lusty er turleder. Turen gennemføres i samarbej-
de med Cyklistforbundet 
 

Mødested: Humlebæk Station, vestsiden (ved Kultur-
stationen). Turen er på 30-35 km – der er mulighed for 
at tage toget tilbage fra Espergærde og spare ca. 5 km. 
Husk madpakke og drikkevarer Påklædning efter vej-
ret. Ingen tilmelding. 
 
 

VINTERROVFUGLE I LANGSTRUP MOSE 
Søndag 27. februar kl. 9.30 - 12.00 
 

Vi går en tur i mosen op mod Langstrup landsby. Vi 
får mulighed for at se musvåge, fjeldvåge, rød glen-
te, blå kærhøg og tårnfalk. Turleder er Jan Nielsen. 
 

Mødested: Vejenbrødvej ved nedkørslen til Langs-
trup Mose vest for motorvejen. Medbring egen kik-
kert og terrænegnet fodtøj. Ingen tilmelding.  
 

DYRESPOR i GRØNHOLT VANG –  
FAMILIETUR 
Søndag den 13. marts kl. 10.00 - 12.00 
 

Vi finder dyrespor i i skoven, afgnavede kogler, af-
tryk af små poter og meget andet. Turen er for både 
børn og voksne. Varighed op til 2 timer med en ind-
lagt pause med forfriskninger til børnene. Turledere 
er Martin Stausholm Knudsen og Tine Stets. 
 

Mødested: Præstemosevej nær Tulstruphus. Parke-
ring er markeret med DN flag. KRAK kort 55, J6. 
Husk varmt tøj, solidt fodtøj (en del af ruten kan 
være mudret), evt. en fuglekikkert samt plastikposer 
til fund. Ingen tilmelding.  
 

FORÅRSTEGN I KNURRENBORG VANG 
Søndag den 27. marts kl. 13.00 - 14.30 
 

Vi går tur i skoven, hører om skovens historie og 
glæder os over de første spæde tegn på forårets kom-
me. Turledere er Suzanne Bosselmann, Uffe Fester 
og Niels Hald. 
  

Mødested: P-plads ved indkørsel til skoven fra Kon-
gevejen (Kongevejen 37). Max. 15 personer. Tilmel-
ding til Niels Hald (se box).  Om nødvendigt genta-
ges turen kl. 14.30.  
 

AFFALDSINDSAMLINGEN 2022 
Søndag den 10. april kl. 11.00 - 13.00 
 

Igen i år deltager vi i den landsomfattende affalds-
indsamling. Kontakt Dennis Jæger, 4044 4719,  
dennis_n_jaeger@gmail.com, hvis du vil arrangere 
din egen affaldsindsamling.  
 

Indsamlingssteder og samarbejdspartnere, se Face-
book og DN Fredensborgs hjemmeside. Husk ar-
bejdshandsker. Sække til affald udleveres på indsam-
lingsstederne. Ingen tilmelding. 

 
 
 
 

Børnefamilier er altid velkomne, men vi vurderer, at  
arrangementer mærket med grønt er særlig velegne-
de. 

mailto:dennis_n_jaeger@gmail.com
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FUGLETUR TIL ALSØNDERUP ENGE 
Søndag den 30. oktober kl. 10.00 -14.00 
 

Alsønderup Enge er den ene af tre søer, som gennem-
løbes af Pøleåen. Søen blev etableret af 1987 som led i 
et naturgenopretningsprojekt. Efter en vandretur på 1 
km gennem Nejede Vesterskov når vi ud til fugletår-
net, hvorfra vi kan overskue søen og dens fugleliv. 
Med lidt held kommer vi til at se havørn og sølvhejre. 
Arne Christensen er turleder.  
 

Mødested: Ved Ravnsbjergvej mellem Alsønderup og 
Nejede viser et lille træskilt med teksten ”Fugletårn” 
ned ad en grusvej, som fører til P-pladsen i Nejede 
Vesterskov, hvor vi mødes. Husk frokost, kikkert og 
solidt fodtøj. Ingen tilmelding. 
 

ÅRSMØDE 2022 
  

På årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredensborg-
afdeling aflægger bestyrelsen beretning. Herefter væl-
ges medlemmer til bestyrelsen. Det er også muligt at 
melde sig som ressourceperson til specielle opgaver.  
 

Tid og sted oplyses senere på afdelingens hjemmeside.  

 
 

Det er gratis at deltage i alle vores ture og øvrige ar-
rangementer. Enkelte kræver tilmelding  
 
Børn er naturligvis meget velkomne. Vi vurderer, at 
ture og arrangementer markeret med grønt er særligt 
velegnede for børn, der dog helst skal være i følgeskab 
med voksne. 

 
 
 
 
 
 

 KELDSØ OG RUSLAND 
Lørdag den 20. august kl. 13.00 - ca. 16.00 
 

Vi har fået et nyt fredet landskab i Nordsjælland, 
nemlig Keldsø-området mellem Esrum Sø og Rus-
land sydvest for Hornbæk. Et landskab med masser 
af naturværdier i form af moser, åer, søer, enge og 
småskove bliver nu bevaret for eftertiden. Mikael 
Tobiasen fra DN Gribskov har givet tilsagn om at 
vise rundt. Han bor endda selv i området.  Herefter 
går turen til Rusland med de lyngklædte bakkedrag, 
et helt andet landskab. Her vil Suzanne Bosselmann 
og Uffe Fester være turledere. 
 

Mødested: Plejeltvej ved markvej, kort før broen over 
Gurre Å, når man kommer fra syd (KRAK kort 25, 
K3). Der er begrænset plads til parkerede biler, der-
for er tilmelding nødvendig til Niels Hald (se box). 
 

BYG DIN EGEN MEJSEKASSE 
Lørdag den 3. september kl. 10.00 - 12.00 
 

Vi har træ, der er skåret til i de korrekte mål, klar til 
at blive samlet til en redekasse til mejser eller spurve. 
Du kan få lavet det hul, der passer til den fugl, du 
gerne vil tiltrække. Tag børn og børnebørn med.  
Arrangører: Rasmus Offersen og Jens Søndergaard  
 

Mødested: Naturstyrelsens Planteavlsstation, Kroge-
rupvej 21, 3050 Humlebæk. Har du en skruemaskine, 
så tag den med. Ingen tilmelding.  
 

SVAMPETUR TIL DANSTRUP HEGN 
Lørdag den 24. 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 vi 
er mange af sted. Poul Evald Hansen, formand for 
DN Albertslund, er turleder. 
 

Mødested: Ved indkørsel til skoven lige nord for 
Danstrupvej 24, 3480 Fredensborg. Ingen tilmelding.  
 

FLAGERMUS VED LERGRAVENE I NIVÅ 
Fredag den 30. september kl. 20.00 - ca. 21.30 
 

I efteråret 2021 lyttede vi for første gang efter flager-
mus omkring lergravene i Nivå. Vi kan se, at de fly-
ver rundt i skumringen, og med små lytteapparater 
kan vi også høre dem og med bistand fra en af Natur-
fredningsforeningens medarbejdere, Sofie Kaarde,  
endda finde ud af hvilke arter, der er tale om. En 
spændende oplevelse for både store og små. 
 

Mødested: Stien mellem Hyldehøj og Teglsøen. Det 
er efterår, så husk varmt tøj. Ingen tilmelding. 

Du kan få nærmere oplysning om de enkelte ture  på 
www.dn.dk/fredensborg eller ved at kontakte Niels 
Hald tlf. 2361 7644, lewinsky.hald@lic-mail-dk.  
På hjemmesiden oplyses også om mulige ændringer 
som følge af Covid-19 situationen. 
Forsidebilledet: Fotograf: Svend Erichsen. 


