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Resumé: 

 
Dette nummer af nyhedsbrevet fortæller om DN Fredensborgs 
årsmøde, hvor der er valg til afdelingens bestyrelse, og hvor vi 
har været så heldige at få skovrider Jens Bjerregaard til at 
fortælle om de nordsjællandske skove og om forventningerne til 
den nye nationalpark ”Kongernes Nordsjælland”, som 
forhåbentlig snart bliver til virkelighed. 
 
 Åerne er stadig i vores søgelys. Et konsulentfirma har 
udarbejdet et projektforslag for en uddybning af Grønholt Å. Vi 
er ligesom Miljøcenter Roskilde stærkt kritiske overfor forslaget. 
Usserød Å har for anden gang i løbet af tre år oversvømmet 
haver og huse i Gammel Kokkedal. Det må ikke ske en tredje 
gang. Men ikke alle løsningsforslag er lige gode set fra et natur- 
og miljømæssigt synspunkt. 
 

Vi fortæller om Fredensborg Høslætlaug og indbyder til et 
indendørs arrangement midt i vintermørket.  
 
Vores traditionsrige ørnetur, som snart har 30 års jubilæum, er 
blevet flyttet fra den 20. februar til den 13. februar. 
  
Endelig fortsætter vi med vores præmiekonkurrence: Hvor 
stammer billedet fra? Den første vinder er allerede fundet.  

  

 

Årsmøde onsdag den 24. november 

Mød skovrider Jens Bjerregaard Christensen og vær bagefter med til at vælge DN 
Fredensborgs nye bestyrelse  

Onsdag den 24. november holder Naturfredningsforeningens afdeling i Fredensborg Kommune (for nu 
at bruge det officielle navn) årsmøde. Det foregår fra kl. 19.30 på Humlebæk Bibliotek, der ligger tæt 
ved Humlebæk Station. Årsmødet kan sammenlignes med en generalforsamling. Den siddende 
bestyrelse aflægger en kort mundtlig beretning (en længere skriftlige beretning vil blive uddelt på 
mødet), og herefter er der mulighed for at stille spørgsmål, uddele ris og ros og komme med ideer til 
afdelingens indsats i 2011. Endelig er der valg til bestyrelsen. Fem af bestyrelsens femten medlemmer 

er på valg for en tre-årig periode. Desuden er bestyrelsens fem suppleanter på valg, men kun for ét 
år. 
Inden det egentlige årsmøde skal vi møde statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen, der fra 1. 
januar 2011 også får ansvaret for skovene i Fredensborg Kommune, fordi Skov- og Naturstyrelsens 
enheder Nordsjælland og Øresund bliver lagt sammen. I vores pressemeddelelse har vi skrevet: 
 
Skovene er en hjørnesten i den danske natur. Alle elsker at gå tur i skoven, se på træerne og nyde 

stilheden, der bare understreges af fuglenes sang. For ingen andre steder er dyrelivet så rigt og 
varieret som i en gammel skov. Men skovene skal også levere træ til energi, byggeri og meget andet. 
Det er også oppe i tiden at indrette mountain-bike baner og udendørs kondirum. Hvordan harmonerer 
disse ting med ønsket om at bevare et rigt dyreliv? Og hvad er forventningerne til den nye 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23427
http://www.dn.dk/


nationalpark, Kongernes Nordsjælland? Det og meget andet vil skovrider Jens Bjerregaard Christensen 
komme ind på, når han indleder årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredensborg-afdeling den 24. 
november kl. 19.30.   

Grønholt Å 

Som det er fortalt i tidligere numre af nyhedsbrevet fik enkelte 
lodsejere langs Grønholt Å i 2008 oversvømmet nogle af deres 
marker. De beklagede sig til kommunen, der er ansvarlig for 

vedligeholdelsen af åen. Forvaltningen udarbejdede fem forslag 
til udbedring af forholdene. Kun ét af forslagene ville ikke 
påvirke de omkringliggende mose- og engarealer negativt – det 
indebar, at lodsejerne fik erstatning for de oversvømmelser, der 
måtte komme i fremtiden Alligevel valgte Byrådets flertal et af 
de fire andre forslag, og fik herefter et konsulentfirma til at 

udarbejde et skitseprojekt. Det blev sendt i høring efter 

sommerferien. 
 
Vi svarede bl.a., at en gennemførelse af projektet efter vores 
mening helt klart vil stride mod naturbeskyttelsesloven, mod 
kommuneplanen og i øvrigt også mod Vandrammedirektivet, 
som kræver god økologisk tilstand, og helt overordnet mod 

vandløbslovens miljøforpligtelse. Vi henstillede derfor på det 
kraftigste, at projektet opgives og foreslår, at kommunen i 
stedet arbejder på, at de arealer, som lejlighedsvis risikerer at 
blive oversvømmet, udlægges til natur, f.eks. eng, mose, 
ellesump og/eller pilekrat. Den fulde ordlyd kan findes på vores 

hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg. 
 

Vi kan tilføje, at det statslige Miljøcenter Roskilde i sit høringssvar skriver, at centret ”kan ikke 
anbefale Fredensborg Kommune at gennemføre reguleringsprojektet hvad angår afgravning af 

vandløbsbunden. Den stedvise afgravning af vandløbsskrænterne [der mange steder er så stejle, at 
der falder materiale ned i vandløbet] kan miljøcentret anbefale gennemført”.   

Usserød Å 

Den 14. august i år blev Hørsholm og Kokkedal 
ramt af et rekordstort regnskyl med op til 160 mm 
regn på relativt få timer. Regnskyllet var så stort, at 
hverken Usserød Å eller kloaksystemet kunne nå at 

lede vandet væk hurtigt nok til at forhindre, at åen 
løb over sine bredder og ind i husene langs åen. Det 
var anden gang på 3 år, at der skete 
oversvømmelser i husene. De tre kommuner 
Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg har indledt et 
samarbejde om holdbare løsninger til at forhindre 
nye oversvømmelser. Flere af disse løsninger vil 

være langsigtede som f.eks. generelt at lede 
regnvand fra befæstede arealer til faskiner eller 
vanddepoter i stedet for at samle det i ledninger og 

lede det til åen. Der vil også være behov for nogle mere hurtigvirkende løsninger. Der har bl.a. været 
nævnt, at man kunne uddybe og/eller genudrette åen. Den løsning er vi imod, da det vil være i strid 
med såvel vandløbsregulativet som de nylig i høring udsendte vandplaner, der indebærer, at 
miljøtilstanden i vandløbene ikke må forringes. Derimod er vi positive overfor, at åen over en 

strækning udformes med et såkaldt dobbeltprofil med en vis sænkning (afgravning) af terrænet langs 
med åen. Det betyder, at åen med normal vandføring vil løbe som nu, men ved kraftigt regnvejr kan 
løbe i et bredere og mere vandførende tværsnit. 
 
Byrådets Udvalg for Miljø og Teknik har besluttet, at der skal nedsættes to borgergrupper, der skal 
følge det videre arbejde med at undgå nye oversvømmelser. Den ene gruppe skal følge selve 
processen i arbejdet, mens den anden gruppe skal se på den tekniske side af sagen. Den sidstnævnte 

gruppe er DN Fredensborg blevet medlem af sammen med bl.a. Sportsfiskerforbundet.  

Fredensborg Høslætlaug 

http://www.dn.dk/fredensborg


Fredensborg Høslætlaug har nu omkring 25 
medlemmer. Flere er kommet til i den sidste tid og 
har derfor endnu ikke været ”i ilden”. Blandt andet 

derfor forsøger vi at få botanikeren Anna Bodil 
Hald til at komme en aften i januar eller februar og 
inspirere os midt i vintermørket. Anna Bodil Hald er 
en af Danmarks førende eksperter hvad angår hø-
enge og grøftekanter. Har I lyst til at være med i 
høslætlauget, så ring til Niels Hald på telefon 
49146160 eller mail til fredensborg@dn.dk. 

 
Vi har været igennem Skovfogedengen i Gammel 
Grønholtvang med et efterårsslæt, og det afskårne 
plantemateriale er fjernet og lagt ud i skoven. Vi 
forventer, at bevoksningerne med den 

dominerende kærstar vil være væsentligt 
svækkede, når vi går i gang igen til næste sommer og dermed vil være lettere at slå. Og vi forventer 

flere smukke blomster på engen. 
 
Et andet område, hvor især et af høslætlaugets medlemmer har gjort en stor indsats, er skråningen 
vest for Højsager Mølle. Her var indtil for et par år siden en tæt bevoksning af nåletræer, slåen og 
andet, som kommunen fjernede, for at vi kunne komme i gang. Vi har mange fotografier, der viser 
situationen efter, men mangler et billede af skråningen, før kommunen tog fat. Vi vil blive meget 

glade, hvis en af nyhedsbrevets abonnenter kan hjælpe os. Altså et billede, hvor møllen er 
fotograferet fra Højsagervej eller måske fra Humlebækvej.  

Ørneturen til Skåne 

Ørneturen er annonceret til søndag den 20. februar. 

Desværre har det været nødvendigt at ændre 
datoen til 13. februar. Som de foregående år 

besøger vi Börringesjön, Fyledalen og de andre 
gode fuglelokaliteter i det smukke område mellem 
Malmö og Ystad.. Foruden havørnen, kongeørnen 
og den røde glente håber vi at komme til at se 

andre rovfugle som musvåge og blå kærhøg – 
foruden ravne og massevis af gæs. Der er allerede 
flere, der har meldt sig via fredensborg@dn.dk.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

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. Vinder af 
septembers konkurrence blev Bjørn Helstrup. 

  
  
  
  
  
Med venlig hilsen 
Niels Hald 
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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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