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Resumé: 

 
Dette nummer af nyhedsbrevet fortæller om resultatet af DN 
Fredensborgs årsmøde, hvor der var valg til afdelingens 
bestyrelse. 
  
Høslætlauget indbyder til foredrag om grøftekanter og blomster 
den 26. januar, mens vi selv inviterer på ørnetur til Skåne den 
13. februar og på tranetur til Hornborgasjön den 1. til 3. april. 
Andre planlagte aktiviteter i 2011 vil blive annonceret på vores 
hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg fra midten af februar. 
  
Vi fortæller om to sager, der har været meget fremme i den 
lokale presse i de seneste måneder, nemlig hvad kommunen og 
grundejerne kan gøre for at forhindre nye oversvømmelser af 
bebyggelserne langs Usserød Å, og de  reklame-flagstandere, 
som firmaet Bodum har placeret ud for sit nye domicil i Kølles 

Gård. 
 
Vi opfordrer vores medlemmer til at komme med ideer til, hvad 
bestyrelsen skal beskæftige sig med i det kommende år. Endelig 
fortsætter vi med vores præmiekonkurrence: Hvor stammer 
billedet fra?   

 

 
Nye medlemmer af DN Fredensborgs bestyrelse 

 
På årsmødet den 24. november blev to nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen, nemlig Niels Arne Gadegaard 
fra Nivå og Mette Jeppesen fra Humlebæk.  De afløser Tom Krieger og Grethe Troensegaard. Mette Jeppesen 
har hidtil været suppleant. Som ny suppleant blev valgt Ole Laursen fra Humlebæk. Den 15. december mødtes 
den nye bestyrelse for først gang og genvalgte Niels Hald og Peter Milan Petersen som henholdsvis formand og 
næstformand. Palle Marcher fortsætter som sekretær. Bestyrelsens sammensætning med adresser, 
telefonnumre og e-mail adresser kan ses på vores hjemmeside,   
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Inden det egentlige årsmøde fortalte 
statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen om 
hans og den nye Naturstyrelses skovpolitik, 
specielt i relation til begreberne beskyttelse og 
benyttelse. Det blev et meget spændende 
indlæg, der gav anledning til en diskussion, som 
kunne have varet hele aftenen, men desværre 
måtte afbrydes, da vi jo også skulle nå at holde 
årsmøde. 

Statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen fortæller om 

Naturstyrelsens nye skovpolitik 
  

 

Høslætlauget indbyder til foredrag onsdag den 26. januar 

 

Høslæt  – hvorfor og hvordan? Hvordan får vi flere 
blomster på vores grøftekanter? Det vil 
naturkonsulent, cand. scient. Anna Bodil Hald 
fortælle om på Humlebæk Bibliotek onsdag den 
26. januar kl. 19.30. Anna Bodil er en af de 
førende eksperter på området, og hun vil bl.a. 
komme ind på sine egne forsøg med forskellige 
slåningstidspunkter. Vi kan garantere for en både 
spændende og interessant aften, hvor der tilmed 
vil være lidt at spise og drikke. Der er gratis 
adgang, og alle er velkomne. Efter foredraget vil 
der naturligvis også være lejlighed til at melde sig 
ind i høslætlauget.  

Medlemmer af høslætlauget i fuld aktivitet på Skovfogedengen   

 
Ørnetur til Skåne søndag den 13. februar 

 

Som meddelt i det forrige nyhedsbrev har det 
desværre været nødvendigt at ændre datoen for 
vores årlige ørnetur fra søndag den 20. februar til 
søndag den 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 stadig ledige 
pladser. Man kan meldte sig pr. telefon til Dennis 
Jæger på tlf. 49147455, mobil 40444719 eller via 
fredensborg@dn.dk. Sidste frist er 3. februar.  
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Tranetur til Hornborgasjön 
fredag den 1. april - søndag den 3. april 

 

 

Traner ved Hornborgasjön fotograferet ved afdelingens tur 
i apil 2009  

Et tredje arrangement er en tre-dages tur til 
Hornborgasjön i Västergötland, som vi 
gennemfører i samarbejde med 
Naturfredningsforeningens lokalafdeling i 
Frederikssund. Vi forventer, at der vil være op 
mod 10.000 traner ved søen, måske endnu 
flere. Men traner er ikke alt. Vi skal også 
besøge kirker og klostre og et gammelt 
underjordisk kværnstensbrud, og høre om 

områdets historie, både den geologiske og den 
noget nyere ”menneskelige”. Formentlig skal vi 
ligesom for to år siden bo på Hotel Billingen, 
der som navnet signalerer ligger oppe på 
højderyggen af samme navn, og med en 
strålende udsigt mod øst over Skövde by. Et 
mere detaljeret program er under 
udarbejdelse. Ring til Dennis Jæger eller bestil 
det via fredensborg@dn.dk. Programmet kan 
også downloades fra vores hjemmeside.  

 

Usserød Å 

 

 

Usserød Å øst for Egedalsvænget i Kokkedal fyldt med 

smeltevand 17. jamuar 2011 

Som nævnt i vores forrige nyhedsbrev er DN 
Fredensborg sammen med bl.a. 
Sportsfiskerforbundet blevet medlem af en 
gruppe, der skal følge arbejdet med at undgå 
nye oversvømmelser i de dele af Kokkedal, der 
ligger op mod Usserød Å. Følgegruppen har 
allerede været indkaldt flere gange og har fået 
forelagt beregninger ved det rådgivende 
ingeniørfirma Niras. Beregningerne 
forudsætter bl.a. etablering at et såkaldt 
dobbeltprofil langs åen, så den får et bredere 
løb, når vandstanden er høj – men ellers 
holder sig til det nuværende løb (se også det 
forrige nyhedsbrev). Vi har også fået forelagt 
en landskabsplan ved arkitektfirmaet Hasløv & 
Kjærsgaard, der knytter sig til ingeniørernes 

beregninger.  
Vi var blevet bedt om en udtalelse forud for 
Miljø- og Teknikudvalgets januar-møde og 
skrev bl.a.: 

Naturfredningsforeningens generelle synspunkt er, at ådale skal have lov til at ligge urørte med mindre der er 
tale om projekter, som klart vil forbedre naturforholdene, fx genslyngning af vandløb.  
Når vi alligevel kan støtte det projekt, som Hasløv & Kjærsgaard har fremlagt, skyldes det dels, at Usserød 
Ådal opstrøms Ullerødvej allerede er stærkt modificeret, dels at projektet kan bidrage til at forhindre fremtidige 
oversvømmelser i Gl. Kokkedal. Dertil kommer, at projektet antagelig kan øge naturindholdet i ådalen, især 
gennem en mere varieret plantevækst. Endelig vil en gennemførelse af projektet give mulighed for at opleve 
naturen og ikke mindst vandløbs-dynamikken i de forhåbentlig få tilfælde, hvor åen går over sine bredder 
Både vi og Naturfredningsforeningen centralt går imod en udgravning af selve åløbet, når der er mange andre 

muligheder for at forhindre fremtidige oversvømmelser. Derfor ser vi med tilfredshed, at projektet ifølge 
ingeniørerne fra Niras ikke indebærer en sådan udgravning, hverken i dybden eller i bredden, og i øvrigt heller 
ikke involverer åen i de fredede områder nord for Ullerødvej. 
Ikke alle er dog lige så positive som vi. Beboerne i de almennyttige boliger vest for åen har givet udtryk for 
bekymring over, at ådalen bliver for fugtig og derfor sværere at færdes i, mens repræsentanter for beboerne i 
de oversvømmede huse ønsker effekten af en udgravning af selve åen undersøgt. Det skal tilføjes, at hele 
brevet kan ses på vores hjemmeside. 
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Bodums flagstænger 

 

Bodum opstillede i efteråret to 
høje flagstænger – eller 
flagstandere – med udspændte 
reklameflag foran Kølles Gård, 
der er firmaets nye domicil i 
Humlebæk. Flagstængerne har 
affødt mange protester: De er 
grimme, - de ødelægger det 
smukke Strandvejsmiljø omkring 
Kølles Gård, Gl. Humlebæk Kro 
og Humlebæk Kirke, - de strider 
mod fredningsbestemmelserne, - 
og det er ikke til at forstå, at et 
firma, der i så høj grad satser på 
design, kan ramme så meget 
ved siden af. Der har været 
mange både læserbreve og 
artikler i Frederiksborg Amtsavis. 
Med henvisning til lokalplanen 
bad kommunens forvaltning om, 
at flagstængerne blev fjernet, 
men det nægtede Bodum.  

En efterfølgende forhandling har ført til udarbejdelsen af et endnu ikke offentliggjort kompromis, som Plan- og 
Klimaudvalget skulle have taget stilling til på januar-mødet. Det nåede man dog ikke, sagen blev udsat til 
februar-mødet. DN Fredensborg er også stærkt kritisk overfor flagstængerne, der som nævnt er placeret i 
fredet område. Det har vi understreget i to breve til hhv. forvaltningen og udvalget. Begge breve kan ses på 

vores hjemmeside.  

 

Hvilke emner skal vi tage op i 2011 

Bestyrelsen holder møde den 31. januar, hvor vi bl.a. skal tage stilling til, hvilke emner, vi vil beskæftige os 
med i 2011. Nogle er givet på forhånd. Vi holder skarpt øje med vandløbene, ikke mindst Usserød Å og 
Grønholt Å. Langstrup Mose vil også, som hidtil, have vores bevågenhed. I 2011 skal kommunen revidere sin 
Agenda-strategi. Desuden skal kommunen udarbejde en strategi for den kommende revision af 
kommuneplanen. Ligesom for fire år siden vil de to strategier formentlig blive arbejdet sammen i et fælles 
høringsoplæg, som kommunens borgere – herunder DN Fredensborg - får lejlighed til at kommentere. Vi agter 
dog allerede under udarbejdelsen oplægget at give forvaltningen gode ideer til indholdet.  
Har I forslag hertil, eller til hvad vi i øvrigt skal beskæftige os med i 2011, er I meget velkomne til at ringe til 

undertegnede på tlf. 49146160 eller til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer (telefonnumrene kan ses på 
hjemmesiden) eller sende en mail til fredensborg@dn.dk. Det kan ske hele året, men lige nu er det bedst, hvis 
det sker inden den 31. januar.  

 
Præmiekonkurrencen: Hvor stammer billedet fra? 
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Gæt, hvor billedet er taget og deltag i 
konkurrencen om en bogpræmie – naturligvis en 
naturbog. 
Send dit svar til fredensborg@dn.dk. Vinder 
af konkurrencen i novemberudgaven af 
nyhedsbrevet blev Torben Jensen . 

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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