Kan du ikke se nyhedsbrevet, klik her!

Nyt fra DN Fredensborg

Nyhedsbrev 9 - marts 2011

Resumé:
Dette nummer af nyhedsbrevet annoncerer et borgermøde på Karlebo Kro den 8. marts, hvor
der bliver lejlighed til at diskutere planerne om en ny motorvej og jernbane ned gennem
Nordsjællands smukkeste og mest værdifulde landskaber.
Vi fortæller om den planlagte fældning af lindetræerne i Brede Allé i Fredensborg Slotspark, og
de problemer, det vil medføre for parkens mange flagermus, og de
hul-rugende fugle, blandt andet natugler.
Vi ”reklamerer” for vores tranetur til Hornborgasjön den 1. til 3. april og for vores øvrige
arrangementer i 2011. Programmet er netop blevet lagt ud på de tre biblioteker og kan
også downloades fra vore hjemmeside.
Endelig fortsætter vi med vores præmiekonkurrence: Hvor stammer billedet fra?

Borgermøde om Ring 5
Kom til borgermøde på Karlebo Kro tirsdag den 8. marts
kl. 19
Ring 5 er en del af den trafikkorridor, der skal forbinde Sverige med Tyskland
gennem Danmark. Regionens politikere anbefaler en 4 sporet motorvej og en
person- og godsjernbane fra Helsingør i nord via Humlebæk og Nivå til Brønsholm
og herfra mod vest forbi Kirkelte og Allerød og videre forbi Mølleådalen til Køge.
Men uden for politikernes kreds er der betydelig modstand mod planerne, og ikke
blot lokalt. Der har været en voldsom diskussion, ikke mindst i Frederiksborg
Amtsavis. Naturfredningsforeningen går stærkt imod, fordi motorvej og jernbane
vil ødelægge meget værdifuld natur. Hertil kommer, at den projekterede
motorvej ifølge Transportministeriets beregninger vil medføre et trafikspring med
meget mere privat bilkørsel. Det er bestemt ikke den udvikling,
Naturfredningsforeningen ønsker. Tværtimod! Endelig viser erfaringen, at nye
veje ofte medfører byspredning langs vejene – det betyder barrierer for dyr og
planter, og for mennesker en uskøn sammenblanding af land og by.
Stigende trafik bør imødegås ved seriøs og effektiv udbygning af det kollektive
transportsystem og miljøvenlige alternativer som godstransport på skinner, i
dette tilfælde via Malmø-København. Hvis en udvidelse af transportsystemet for
biler ikke kan undgås, bør udvidelsen ske på det eksisterende vejnet.
Naturfredningsforeningens lokale bestyrelse er med som oplægsholder på mødet i
Karlebo, og her vil vi gøre nærmere rede for foreningens synspunkter. Vi vil
blandt fortælle, at det vil være ligeså ødelæggende for natur og miljø, hvis de
nye trafikforbindelser i vores del af Nordsjælland forlægges mod nord til området
omkring Grønholt. Dette alternativ er nævnt i en analyse, som
Transportministeriet har fået gennemført.
Vi håber, at mange af Naturfredningsforeningens medlemmer møder op i Karlebo
– og får følge af Byrådets medlemmer.

Fredensborg Slotspark. Fældning af lindetræerne i Brede
Allé
Slots- og Ejendomsstyrelsen planlægger at fælde
lindetræerne i Brede Alle, dels fordi de er gamle,
fulde af huller og i øvrigt ”fældningsmodne” af
sikkerhedsmæssige grunde, dels for at føre dele af
parken tilbage til et mere oprindeligt udseende. Vi
støtter styrelsens planer. Ingen træer lever evigt.
Men der er et alvorligt problem set fra et
naturmæssigt synspunkt. Der er nemlig
overvintrende og ynglende flagermus i parken. Det er
påvist med ”aflytningsudstyr” af et af vores
medlemmer, som også har hørt ynglende natugle.
Såvel flagermus som ugler er beskyttet af EU’s
habitatdirektiv. Beskyttelsen medfører, at rovfugle og
uglers redetræer ikke må fældes i perioden 1. februar – 31. august, mens hule træer og træer med
spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november – 31. august.
Fældningen var planlagt til at gå i gang i midten af marts.
Styrelsen havde indbudt til et borgermøde på Fredensborg Bibliotek den 22. februar. Her gjorde vi
opmærksom på fredningsbestemmelserne, som styrelsen tilsyneladende først var blevet opmærksomme på
for ganske nylig, og vi foreslog, at fældningen blev udsat til efteråret. Slots- og ejendomsstyrelsen har taget
kontakt til Naturstyrelsen, nok blandt andet for at undersøge mulighederne for en dispensation. Vi fik tilsagn
om, at vi ville blive inddraget i forhandlingerne, formentlig sammen med Dansk Ornitologisk Forening, som vi
har et tæt samarbejde med.

Tranetur til Hornborgasjön
fredag den 1. april - søndag den 3. april
Ved en fejltagelse er traneturen til
Hornborgasjön i Västra Götland ikke blevet
annonceret i Naturfredningsforeningens
medlemsblad Natur og Miljø. Alligevel har der
meldt sig så mange, at turen kan gennemføres.
Men der er stadig ledige pladser til de hurtige.
Foruden tranerne skal vi se kirker og klostre og
et gammelt underjordisk kværnstensbrud, og
høre om områdets historie, både den geologiske
og den noget nyere ”menneskelige”. Vi skal bo
på Hotel Billingen, der som navnet signalerer
ligger oppe på højderyggen af samme navn, og
har en strålende udsigt mod øst over Skövde by.
Et detaljeret program kan ses på vores
hjemmeside ved at klikke her. Ring til Niels
Hald, tlf. 49146160, eller Dennis Jæger, tlf.
49147455, eller bestil det via
fredensborg@dn.dk.
Traner ved Hornborgasjön fotograferet
ved afdelingens tur i 2009

Årsprogrammet er udkommet
Vi har sammensat et spændende program for 2011. Blandt arrangementerne kan nævnes en tre-dages
tur i maj måned til Bornholm og med overnatning på Christiansø den ene nat. I efteråret gentager vi Sort
Sol-turen til marsken i Sønderjylland og Sydslesvig og med besøg på Mandø. Sidste år var der mange,
der gerne ville have været med, men måtte blive hjemme, fordi der ikke var plads til flere i bussen.

Begge disse ture gennemfører vi ligesom traneturen sammen med DN Frederikssund. Desuden inviterer vi
til nattegaletur, andre fugleture, cykelture og en svampetur.
Programmet er lagt frem på bibliotekerne, og det kan også hentes på vores hjemmeside ved at klikke
her.

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

Om nyhedsbrevet
DN Fredensborgs nyhedsbrev udkommer 4-8 gange om året. Nyhedsbrevet indeholder blandt andet 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

