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Af formand Niels Hald 

Resumé: 

 

- Naturfredningsforeningen fylder 100 år i 2011, og det bliver fejret med en 

fotokonkurrence, der samtidig reklamerer for vores fredede områder.  

 

- Vi beretter dernæst om vores høslætlaug og dets aktiviteter sommeren 

igennem på Skovfogedengen i Gl. Grønholt Vang og ved Højsager Mølle.  

 

- Kommunen vil give tilladelse til et lavenergi-boligbyggeri omkring de gamle 

”Brønsholmdalske Fabrikker” i Kokkedal – vi har kommenteret 

lokalplanforslaget.  

 

- Sammen med den lokale Agendaforening har vi skrevet til byrådet og 

henstillet, at man i de vanskelige budgetforhandlinger ikke glemmer at afsætte 

penge til energibesparende foranstaltninger – penge, der kommer igen, når 

foranstaltningerne er gennemført. 

- Vi må med beklagelse konstatere, at Naturklagenævnet ikke giver os 

medhold, hver gang vi påklager en af kommunens afgørelser.  

 

- Og til sidst forsøger vi os med noget nyt:  

En præmiekonkurrence. Gæt, hvor billedet stammer fra. 

  

  

 

 

Naturfredningsforeningen har 100 års jubilæum 

Fotografér de fredede områder og vind flotte præmier 

 
Danmarks Naturfredningsforening fylder 100 år i 2011. Derfor indbyder foreningen alle til at tage 

flotte landskabsfotografier af den danske natur – vel at mærke naturen i de fredede områder. 
Konkurrencen løber frem til den 31. december 2010, og de bedste billeder vil blive brugt i forbindelse 
med jubilæet og en fotoudstilling. Kom og fotografér de fredede områder og send billedet ind! Der er 
flotte præmier til vinderne. Læs mere om konkurrencen påwww.dn.dk/fotokonkurrence og gå på 
opdagelse i det galleri af billeder, der allerede er sendt ind. 
 

Der er fire store fredede områder i Fredensborg Kommune: Øst og syd for Esrum Sø; nord for 
Humlebæk; mellem Nivå og Kokkedal; og omkring landsbyen Kirkelte. Den nye kommuneplan viser 
fredningerne på kortet side 167 (kort 5.5.A, Landskabsværdier). Man kan også finde fredningerne 
på www.miljoeportal.dk sammen med et væld af andre oplysninger om kommunen. Endelig kan man 
maile til fredensborg@dn.dk. Så sender vi et kort. 
  

Høslætlauget  

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=22337
http://www.dn.dk/fotokonkurrence
http://www.miljoeportal.dk/
mailto:fredensborg@dn.dk
http://www.dn.dk/


Vores høslætlaug har slået hø på 
Skovfogedengen i Gl. Grønholt Vang. Det 
skete den 13. juni, en dejlig solfyldt 

forsommersøndag. Vi var omkring 15 
deltagere, der alle tog godt fat. Siden var 
nogle af os derude igen for at slå lidt mere 
og for at rive høet sammen og få det væk. 
Allerede nu, efter 1½ år, kan vi se en 
tydelig forskel. Orkideerne var der igen i 
år, men desuden fandt vi trævlekrone og 

djævelsbid. Det er nogle af de planter, 
som vi gerne vil have frem. Og her i 
september er vi gået i gang med årets 
andet slæt.  
 

Det kan være lidt svært at finde frem til 
engen, hverken veje eller stier fører 

derhen. Til gengæld er der fred og ro og 
gode naturoplevelser, hvis blot man giver 

sig tid. Hør blot:  
 
"På vej igennem skoven til engen hørte jeg flere hulduer. På engen gik en rå og græssede og 
flagspætten huserede i sit territorium til højre for indgangen. I tidslerne sad flere par stillitser, et par 

grønsisken og et par grønirisk og mæskede sig i frø. Tornsanger og gulspurv var på plads og flere 
sangere. Der var mange insekter og sommerfugle bl.a. aurora. På vej væk hørtes bl. a. gærdesmutte 
og fuglekonger. Der var en fin flok mejseunger af blåmejse, musvit og sortmejse." 
 
Et af høslætlaugets medlemmer har også taget alvorligt fat et helt andet sted, nemlig på den sandede 
skråning vest for Højsager Mølle ned mod Højsagervej. Her har kommunen sidste år fældet træer og 
buske og dermed skabt mulighed for blomstrende planter, f.eks. blåklokke og gul snerre, der hører 

hjemme på tørre skråninger, og som ikke er så almindelige i den danske natur. I tilgift kan man nu, 
efter at træerne er kommet væk, glæde sig over udsigten fra møllen. Det må være en af kommunens 
smukkeste.  
 
 

Bjørneklo 
 

Som nævnt i det forrige nyhedsbrev har kommunen lovet 

at udarbejde en bekæmpelsesplan, der efter høring kan 

træde i kraft i 2011. Inden for det område, som planen 

dækker, og det bliver forhåbentlig hele kommunen, er 

grundejerne herefter forpligtede til at bekæmpe planten. 

Kommunen anmoder om, at man på hjemmesiden 

rapporterer om fund af bjørneklo. Og det er en god ide at 

gøre det, så planten kan blive effektivt bekæmpet. Nu er 

det nok lidt sent, men alligevel: På hjemmesiden går man 

ind underBorgere > Natur og Miljø > Bekæmp 

Bjørnekloen> Indberet bjørneklo > Bjørneklo m.m. Et 

kort  over kommunen som det her til venstre med alle 

hidtil rapporterede fund kommer frem på skærmen, og 

herefter skal man blot følge den detaljerede vejledning 

 

 
 

Nye lavenergiboliger ved Brønsholmdal 

http://www.geograf.com/fredensborg/kort.htm
http://www.geograf.com/fredensborg/kort.htm


 
Der skal bygges flere boliger i Kokkedal i det område, hvor ”De Brønholmsdalske Fabrikker” blev 
anlagt for mere end 200 år siden. To af bygningerne fra den tid er bevaret, ”Den gule Bygning” og 
”Den røde Bygning” foruden det nuværende medborgerhus Egedal, hvor fabrikanten boede. 
 
Kommunen har udarbejdet et forslag til lokalplan for området. Den røde Bygning, der indtil for nylig 
fungerede som plejecenter, skal bevares, men ombygges til almindelig beboelse (den Gule Bygning er 

allerede indrettet til ejerlejligheder). Andre af plejecentrets bygninger kan efter ejerens ønske bevares 
eller erstattes af nye. Derudover skal der bygges fire helt nye boligblokke. 
 
Vi har med tilfredshed bemærket, at nyt byggeri ifølge planen skal opføres i den såkaldte energiklasse 
1 (et mål for energiforbruget til opvarmning mm.). Hidtil - i andre lokalplaner – har kravet til 
nybyggeri kun været energiklasse 2. Vi har foreslået, at også de eksisterende bygninger bringes op i 

energiklasse 1og ikke kun i energiklasse 2, som foreslået af kommunen. Det kunne blive et 

spændende projekt – et pilotprojekt, der ville blive lagt mærke til. Måske kunne opgraderingen ske i 
flere tempi, hvis nogle af de nødvendige tiltag først ville blive rentable i forbindelse med udskiftninger, 
der alligevel var nødvendige på grund af nedslidning. 
 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan indrettes omkring 80 boliger. Spørgsmålet er, om 
byggeriet vil blive for massivt. Ifølge kommuneplanens almindelige bestemmelser skal grønne 

områder og friarealer reduceres mindst muligt i forbindelse med byfortætning. I lokalplanområdet skal 
der både fældes træer og bygges tæt ved Donse Å. Vi har derfor foreslået, at de to østligste blokke 
udgår af planen. 
 
Bygherren har i forbindelse med de politiske forhandlinger meddelt, at man - for at bevare 
perkeringsmulighederne for beboerne i Den gule Bygning - ønsker at redeucere den ene af de østlige 
blokke. 

 
 

Budgetforhandlingerne og energibesparelserne  

 
For snart to år siden blev Fredensborg Kommune klimakommune og forpligtigede sig dermed til at 
skære CO2-emissionen ned med 2 % om året. Det kræver typisk nogle investeringer, der heldigvis 
tjener sig ind igen takket være lavere udgifter til fx varme eller lys.  
 
Byrådet er i gang med at lægge budget for 2011. Det er ikke en let opgave, og desværre er det 

nærliggende at klemme de bløde og uhåndgribelige krav som netop energispare-investeringer til 
fordel for de mere håndfaste. Vi har derfor sammen med Agendaforeningen skrevet til Byrådets 
medlemmer og kraftigt henstillet, at kommunen afsætter midler til 1) gennemførelse af de 
energitiltag, der er nødvendige, hvis man skal overholde klimakommuneaftalen, og 2) gennemførelse 
og koordinering af demonstrations-projekter, hvor energibesparende teknologier afprøves og 
demonstreres for kommunens institutioner, erhvervsliv og borgere. Vi slutter brevet med at skrive, at 
vi er overbeviste om, at der er forståelse i byrådet for disse krav og håber, at dette vil fremgå af de 

kommende budgetter. 
 
Brevet kan ses ved at klikke her. 
 
Det skal tilføjes, at der  nu er indgået budgetforlig, der på energi- og klimaområdet ser ganske 
tilfredsstillende ud, jvf. Fredensborg Kommunes hjemmeside: "Budgetforlig 2011-14", bilag 3. 
 

 

Fitness-center i Knurrenborg Vang  

 

Endelig må vi med beklagelse konstatere, at Naturklagenævnets flertal ikke kunne følge os i vores 
modstand mod det udendørs fitness-center, som vi omtalte i vores nyhedsbrev fra marts 2010. I 
december gav byrådet 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 – og flere andre – påklagede kommunens tilladelse til Naturklagenævnet, 
der altså ikke gav os medhold. 

 

http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredensborg%2fKommentar_til_Kommunens_budgetter_2010.pdf


Som vi nævnede i det tidligere nyhedsbrev, har vi naturligvis ikke noget imod at befolkningen 
benytter skovene – tværtimod. Men det er 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. 
 
 

Præmiekonkurrencen: Hvor stammer billedet fra?  

 
Gæt, hvor billedet er taget og deltag i konkurrencen om en bogpræmie – naturligvis en naturbog. 
Send dit svar til fredensborg@dn.dk.  
 

 
  
Med venlig hilsen 
Niels Hald 

  
Læs om dn fredensborgs arrangementerne på vores hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg 

 

  

  
  
  
 

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   
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