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Resumé 

 

Dette nummer af nyhedsbrevet fortæller om vores nye 

turprogram, som vil ligge på kommunens biblioteker og på 

vores hjemmeside fra omkring 1. april. 

 

Desuden fortæller vi om to vigtige arrangementer i april 

måned: Den landsdækkende affaldsindsamling søndag den 

18. april og en naturdag på Højsager Mølle onsdag den 28. 

april.  

 

Endelig fortæller vi om to mindre heldige beslutninger, 

som Byrådet i Fredensborg Kommune har truffet, nemlig 

om uddybning af Grønholt Å og et udendørs fitness-center i 

Knurrenborg Vang.  

Begge disse beslutninger har vi indbragt for 

Naturklagenævnet. 

 

Årsmødet i november 

På årsmødet den 25. november blev Mette Jeppesen og Jens Søndergaard valgt ind i bestyrelsen, indtil 

videre som suppleanter. De afløser Annette Larsen og Søren Widding, der begge sagde nej til genvalg. 

 

Mange vil kende Søren Widding som en meget aktiv formand for Bevaringsforeningen i Fredensborg. 

Han fortsætter som ”ressourceperson” for DN Fredensborg, så vi vil stadig kunne trække på hans store 

viden om især bygningskultur. Bestyrelsens sammensætning efter årsmødet fremgår af vores 

hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg. 

 

Der var omkring 40 deltagere i årsmødet, hvilket er noget nær rekord. De hørte også lektor Ib Johnsens 

levende beretning om klimaforandringerne og deres betydning for plante- og dyrelivet i Danmark og på 

Grønland. 

 

På det første bestyrelsesmøde efter årsmødet blev Niels Hald og Peter Milan Petersen genvalgt som 

henholdsvis formand og næstformand. 

Uddybning af Grønholt Å 

I det forrige nyhedsbrev skrev vi om Grønholt Å, hvor Byrådet havde vedtaget en udtalelse, der blandt 

andet siger, at ”der straks vejret tillader det, sker en afgravning til regulativmæssig bund for Grønholt 

Å”. Det var den såkaldte løsningsmodel 5, hvorom administrationen havde skrevet, at man ”vurderer, at 

dette indebærer gennemførelse af en reguleringssag, da der ifølge den geotekniske rapport skal graves i 

oprindeligt materiale. Reguleringsprojektet vil ikke kunne gennemføres uden forudgående dispensation 

efter naturbeskyttelseslovens § 3”. 

 

Der er efter vores mening en afgørende modsætning mellem byrådets vedtagelse (”straks vejret tillader 

det”) og administrationens bemærkninger, og vi klagede derfor til Naturklagenævnet. Det samme gjorde 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=21161
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i øvrigt Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Naturklagenævnet svarede, at 

Byrådets vedtagelse ikke kunne betragtes som en afgørelse i lovens forstand – klage kunne vi først, når 

der forelå en egentlig tilladelse fra kommunen. Forvaltningen har i øvrigt garanteret, at kommunen trods 

Byrådets vedtagelse ikke vil foretage sig noget overilet. 

Fitness-center i Knurrenborg Vang 
I december gav byrådet i Fredensborg Kommune tilladelse til, at der blev skabt et udendørs fitness-

center med gymnastikredskaber i Knurrenborg Vang syd for Fredensborg by. Det var dog ikke et enigt 

byråd, der gav tilladelsen – flere af byrådets medlemmer delte vores opfattelse, nemlig at et sådant 

center ikke hører hjemme i skoven.  
 

Vi har naturligvis ikke noget imod at befolkningen benytter skovene – tværtimod. Men ifølge en 

undersøgelse af Ehlers Koch er det, ikke overraskende, fred og ro, som de fleste skovgæster 

efterspørger. Fred og ro er også en vigtig forudsætning for et rigt dyreliv og dermed for de 

naturoplevelser, der knytter sig til dyrelivet. 
 

Det er naturligvis også fint, at nogle af skovgæsterne forbedrer deres kondition, f.eks ved en rask løbetur 

på skovvejene eller ved at lave bøj-og-stræk øvelser op mod et træ, en vindfælde eller en af 

skovvæsenets bomme.  
 

Spadserende, motionsløbere, cyklister og ryttere – der som regel holder sig til stierne og skovvejene – 

volder kun lejlighedsvise og kortvarige forstyrrelser. Et permanent anlæg som det planlagte fitness-

center og færdslen på adgangsvejene til centeret vil derimod afstedkomme stadige og gentagne 

forstyrrelser. Hele den nordlige del af skoven vil blive negativt påvirket. 
 

Vi har foreslået, at fitness-centeret i stedet kunne placeres lige syd for den planlagte Asminderød Skole 

eller i Fredensborg Bypark. Hvis anlægget på grund af Skov- og Naturstyrelsens deltagelse i projektet 

absolut skal ligge i en statsskov, er der flere skove i udkanten af Fredensborg (Kovangen, Store Veksebo 

Holm), hvis biologiske og rekreative værdi er begrænset, da de dels er meget små, dels er udpeget som 

hundeskove. 

Nyt turprogram 

I løbet af et par uger udgiver vi vores nye turprogram. Blandt tilbuddene i 2010 kan nævnes et besøg på 

Hallands Väderö, en cykeltur til Gurre og en tur med overnatning i samarbejde med DN Frederikssund, 

nemlig til Sønderjylland for at se Sort Sol. Det er de store flokke af stære, der samler sig i 

marskområderne og søger føde, før de flyver videre til deres overvintringssteder. Programmet vil blive 

lagt frem på de tre biblioteker og vil også kunne hentes på vores hjemmeside,www.dn.dk/fredensborg. 

Affaldsdag søndag den 18. april 

Hvorfor samler vi affald? 

Affald i naturen er grimt og ødelægger vores naturoplevelser. Affald i naturen skader vores dyr, som 

kan skære sig på noget skarpt eller komme til at spise noget giftigt. Affald i naturen kan skade vores 

grundvand. 
  

Naturfredningsforeningen har de seneste fem år sat fokus på 

affald i naturen med en stor, landsdækkende 

affaldskampagne. Affaldsindsamlingen viser tydeligt, at 

henkastet affald er et stort problem. Den viser også, at rigtig 

mange mennesker gerne vil være med til at gøre noget aktivt 

for naturen. Sidste år var der  på landsplan 48.000 deltagere, 

der indsamlede 173 tons affald og 152.000 dåser. 

 

I Fredensborg Kommune samler vi affald fra kl. 10 til 12.  

I Kokkedal mødes vi foran Cirkelhuset, på Kokkedal Station 

samt i Jellerød Have (ved nr. 42 ).  

I Nivå mødes vi på havnen lige nord for badestranden.  

I Humlebæk mødes vi på P-pladsen på Gl. Strandvej ud for Babylone Skov og ved Langebjergskolen.  

I Fredensborg mødes vi ved rundkørslen Jernbanegade/Helsingørsvej. 
 

http://www.dn.dk/fredensborg


Man er naturligvis meget velkommen til at samle affald ind på egen hånd, men vil man tælle med i 

statistikken, skal man inden kl. 16 fortælle Dennis Jæger på tlf. 40 44 47 19 / 49 14 74 55 hvor meget 

affald man har samlet ind og hvor mange, der har været med til det. 
  

Naturdag på Højsager Mølle onsdag den 28. april 

Højsager Mølle ejes af Fredensborg Kommune. I det daglige 

er det imidlertid Højsager Møllegruppe, der plejer og passer 

både møllen og det omgivende areal. Møllegruppen er en del 

af Fredensborg-Humlebæks Lokalhistoriske Forening. 
 

Sidste år fandt Møllegruppen og Naturfrednings-foreningen 

ud af, at der burde gøres noget ved skrænterne ned mod 

Højsagervej, der var næsten helt groet til. Nu har kommunen 

fældet de fleste af træerne og fjernet buskene. Andre har 

skåret stammerne op og taget, hvad de havde brug for til 

brænde. Nu mangler vi at fjerne kvas og nåle, og hvad der 

ellers har samlet sig. Så vil grunden være lagt til, at der ad åre 

indfinder sig en græs-urtevegetation med f.eks. blåklokke og gul snerre, der hører hjemme på tørre 

skråninger og som har trange kår i det intensivt opdyrkede agerland.  

 

Vi mødes onsdag den 28. april, og håber, at mange af Naturfredningsforeningens medlemmer vil være 

med. Den officielle del af arrangementet begynder kl. 15, men der vil være folk til stede allerede fra kl. 

11, hvis nogle foretrækker formiddagen (eller har lyst til at være med hele dagen). Msdbring gerne 

haveredskaber som rive, skovl, ørnenæb og lignende. Møllegruppen arrangerer fælles aftensmad, men 

tag selv kød med til grillen. Vi sørger for salat og drikkevarer. 
 

Møllegruppen har i øvrigt bedt os skrive, at der også er brug for hjælpende hænder til den løbende 

vedligeholdelse af selve møllen. Hvis nogle af Naturfredningsforeningens medlemmer har lyst til at 

deltage i dette interessante og nødvendige arbejde, er de meget velkomne til at henvende sig til 

Møllegruppen ved Niels Erik Bølling på tlf. 48 48 27 82 / 60 68 27 82. 
 

Med venlig hilsen 

Niels Hald 

  
 

Om nyhedsbrevet for DN Fredensborg 

DN Fredensborg udkommer 4-8 gange om året. Nyhedsbrevet vil bl.a. indeholde korte omtaler af den lokale indsats 

for naturen, tips om aktiviteter i naturen, invitationer til at deltage i DN arrangementer og meget mere. Du kan læse 

mere om DN Fredensborg HER og om DNs nationale arbejde HER 

 

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet eller ønsker du at tilmelde en anden emailadresse skal du 

klikke HER   

 
 Besøg butikken - tryk på banneret eller HER 
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