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Resumé:
I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller vi om den årlige høslætdag på Skovfogedengen ved
Fredensborg søndag den 19. juni. Vi fortæller om en ny forening, ”Nej til Ring 5”, og om et
møde med Byrådets politikere torsdag den 16. juni, hvor vi alle får lejlighed til at stille
spørgsmål om den planlagte vej- og jernbaneforbindelse, der – hvis den gennemføres – vil
skære gennem vores smukkeste og mest værdifulde landskaber. Vi fortæller om træfældningen
i Fredensborg Slotspark, der er blevet udsat til efteråret for at skåne flagermusene, og om
reguleringen af Usserød Å efter den store oversvømmelse i 2010. Vi orienterer om vores nye
fotokonkurrence med kommunens store, gamle træer som motiv. Endelig fortsætter vi med
vores præmiekonkurrence: Hvor stammer billedet fra?

Høslæt på Skovfogedengen
Nu nærmer den årlige høslætdag sig. I år
er det søndag den 19. juni. Som sædvanlig
er det den idylliske Skovfogedeng i Gl.
Grønholt Vang, der er målet for vores
anstrengelser. Sidste år havde vi den
glæde ikke alene at se orkideer – som var
der, da vi begyndte at slå hø i 2009 – men
også trævlekrone og djævelsbid. Der bliver
spændende at se, hvilke nye engplanter,
der kommer til i år. Allerede nu kan vi se,
at der er flere blomstrende orkideer end
sidste år.
Man behøver ikke at være med i vores
høslætlaug for at deltage. Men det kan jo
være, at man får lyst til at blive medlem af
lauget, når man først har prøvet at svinge
leen. Det er i øvrigt ikke så svært at bruge
en le, som man umiddelbart skulle tro.
Naturligvis vil vi instruere de deltagere,
der ikke har prøvet det før
I modsætning til tidligere vil vi ikke bruge så mange kræfter på at rive høet sammen og slæbe
det ud i skoven. Det er lettere at lade det ligge og tørre og så få det væk.
Skovfogedengen er ikke vanskelig at finde: Kører man fra Grønholt ad Præstemosevej mod
Fredensborg, skal man stoppe op ved den første skovvej på venstre hånd. Formentlig holder der
allerede nogle biler på stedet. Herfra er der nogle få minutters gang til Skovfogedengen. Følg
skiltene eller ring på tlf. 23617644.

Naturfredningsforeningen er vært for en frokost i det grønne. Af hensyn til indkøb af mad og
drikkevarer ville vi være glade for en tilbagemelding om I kommer – telefonisk eller på
fredensborg@dn.dk. Men I er også velkomne til at følge en pludselig indskydelse og bare komme.
I øvrigt er der en fin artikel om høslæt i det seneste nummer af Natur og Miljø.

Ring 5
Vi fortalte om vores holdning til Ring 5 i vores forrige
nyhedsbrev. 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, en modstand, som også
Naturfredningsforeningen tilslutter sig. Og det er en
modstand, som politikerne er begyndt at lægge mærke til.
Det fremgår tydeligt af mange indlæg i bl.a. Frederiksborg
Amtsavis. Så det kan nytte at kæmpe imod. For nylig er der
dannet en forening mod Ring 5. ”Nej til Ring 5” er navnet,
og man kan melde sig ind via hjemmesiden
www.nejtilring5.dk. Foreningen har hjemsted i Allerød, men
flere af bestyrelsesmedlemmerne bor i Fredensborg
Kommune.
Torsdag den 16. juni får borgerne i Fredensborg Kommune
lejlighed til at diskutere Ring 5 med Byrådets medlemmer.
Det foregår kl. 19.30 på Rådhuset i Kokkedal. Vi håber, at
mange af Naturfredningsforeningens medlemmer møder op.

Fredensborg Slotspark.

Fældning af lindetræerne i Brede Allé
I det forrige nyhedsbrev fortalte vi også om
den planlagte fældning i marts måned af
lindetræerne i Brede Alle. Træerne er gamle,
fulde af huller og i øvrigt ”fældningsmodne” af
sikkerhedsmæssige grunde. Desuden ønsker
Slots- og Ejendomsstyrelsen at føre parken
tilbage til et mere oprindeligt udseende.

Brede Allé

Fra Naturfredningsforeningens side støttede
vi planen, dog med det forbehold, at
fældningen skulle udsættes til efteråret.
Det skyldes, at der er overvintrende og
ynglende flagermus i parken og desuden
ugler. 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.
Det skrev vi til Styrelsen, der for nylig har svaret, at fældningen som følge af vores henvendelse
nu er blevet udsat til efteråret. Man vil benytte ”ventetiden” til at foretage en grundig kortlægning
af parkens flagermus. Man vil også gennemføre et åbent aftenarrangement, hvor Zoologisk
Museums flagermuse-specialist, Hans Baagøe, bl.a. vil demonstrere det lytteudstyr, som man
anvender for at lokalisere og artsbestemme dyrene.

Bestemmelserne om fældning af hule træer og redetræer er indført for forholdsvis nylig, og
sandsynligvis er der mange, der ikke kender dem. Vi vil benytte denne sag til at gøre opmærksom
på dem.

Usserød Å

Diskussionerne om Usserød Å efter den
store oversvømmelse i august 2010 har
fundet deres foreløbige afslutning.
Byrådet har besluttet at etablere et
såkaldt dobbeltprofil. Ved almindelig
vandføring løber vandet som i dag, men
stiger vandstanden, får vandet
mulighed for at oversvømme
bredarealerne, der graves dybere,
næsten ned til åens normale vandspejl.
Beregningerne viser, at åens maksimale
vandstand ved kraftige regnskyl herved
sænkes med omkring 30 cm. Det er
ikke nok til at forhindre en
oversvømmelse af de lavtliggende
parcelhuse i den gamle del af Kokkedal.
Usserød Å
Mange har derfor ønsket en udgravning
af selve åbunden. Det kan dog ikke lade
sig gøre uden at det går ud over dyre- og plantelivet, fordi en udgravning vil betyde et lavere
fald nedstrøms mod Ullerødvej og dermed en lavere strømhastighed. Både Naturstyrelsen og
Fiskeridirektoratet har i en såkaldt forhøring vendt sig mod en udgravning.
Byrådet sagde fornuftigvis nej til udgravningenn. Under alle omstændigheder skulle der
bygges et dige, og her er Byrådets kommet beboerne i møde og tilbudt at betale. Ikke
urimeligt i betragtning af, at det meget vand i åen under kraftige regnskyl bl.a. skyldes, at
ikke mindst Hørsholm Kommune gennem årene har bebygget store arealer med det resultat,
at meget mere regnvand gennem kloakkerne løber lige ud i åen i stedet for at sive ned i
jorden.

Fotokonkurrence

Nu løber Naturfredningsforeningens fotokonkurrence
snart af stabelen. Det gælder om at tage fotos af
kommunens gamle, store træer. I løbet af kort tid vil vi
få trykt en folder, der fortæller om de nærmere
konkurrencebetingelser. Folderen vil kunne hentes på
bibliotekerne og mange andre steder, og vil naturligvis
også kunne hentes fra vores hjemmeside, ved at klikke
her. Konkurrencen løber til 31. oktober, så det vil være
muligt at fotografere træerne både med og uden blade
– med mindre man udvælger sig et nåletræ. Der er
mange flotte præmier.
Læs om konkurrencen ved at klikke her
Vi har iøvrigt mere om konkurrencen i det næste
nyhedsbrev.

Præmiekonkurrence: 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
Vinderen af konkurrencen i martsudgaven af
nyhedsbrevet er
Jørgen Vesterdal Jørgensen

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

