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Resumé: 

 
I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller vi om vores fotokonkurrence med flotte præmier, vi 
fortæller om vores og Agenda 21-foreningens fælles vælgermøde den 6. september, om høslæt 
på Skovfogedengen i Grønholtvang den 10. september og en svampetur til Danstrup Hegn på 
Naturens Dag den 11. september. Endelig fortæller vi om en tur til Sønderjylland den 1. og 2. 
oktober, hvor vi skal se stære i formationsflyvning. Der er endnu nogle få ledige pladser. 

 

 

Naturfredningens fotokonkurrence 

med frist mandag den 31. oktober 
 

Tag et fotografi af et evighedstræ 
Evighedstræer er vore gamle, store og særlige træer. De er 
smukke at se på og har måske også en spændende historie. 
Hertil kommer, at de er levested for fugle, flagermus, insekter 
og svampe. Også af den grund er de værd at bevare.  
Det er disse træer i Fredensborg Kommune, som vi gerne vil 
have kommunens borgere til at fotografere. Det kan være 
træer med blade fotograferet i sommerens løb, eller nøgne 
træer fotograferet i det sene efterår. Eller man kan 
fotografere det samme træ både med og uden blade. Vi håber 
på den måde at få et helt katalog over smukke og 
bevaringsværdige træer. Og vi håber desuden, at 
konkurrencen vil få både kommunen og de private lodsejere 
til at tage ansvaret for at bevare og pleje træerne. 

Flotte præmier 
Canon Danmark støtter konkurrencen med flotte præmier til 
de tre vindere. Desuden har vi fået støtte fra Fredensborg 
Kommune, Nordea og Årstiderne. Formanden for Fritids- og 
Erhvervsudvalget, Per Frost Henriksen, har givet tilsagn om at 
være formand for dommerpanelet, der også har professionelle 
fotografer og repræsentanter for Naturfredningsforeningen 
som medlemmer. 
Fotografierne skal indsendes elektronisk via hjemmesiden 
www.dn.dk/fredensborg senest mandag den 31. oktober 

2011. Det er ganske simpelt, men kommer man i tvivl om 
fremgangsmåden, er der en vejledning på hjemmesiden. Man 

også læse om de nærmere betingelser på hjemmesiden eller i de foldere, der er lagt frem på kommunens tre 
biblioteker.  
Når vinderne er fundet, vil de bedste fotos blive samlet i en udstilling, der vil blive vist forskellige steder i 

kommunen.  
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Vælgermøde om Grøn Politik tirsdag den 6. september 

Nu er folketingsvalget udskrevet. Vi deltagr i den spændende valgkamp og indbyder tirsdag den 6. september 
kl. 19.30 sammen med Agenda 21-foreningen til vælgermøde på Humlebæk Bibliotek. Er finanskrise og 
velfærd nu så meget i fokus, at politikerne glemmer at tænke på klima og natur, spørger vi. De to foreninger 
vil gøre deres til, at det ikke sker, og vi opfordrer alle til at komme og høre de lokale folketingskandidaters 
svar, inden de sætter deres kryds.  
På vælgermødet vil sekretariatsleder Christian Ege fra Det Økologiske Råd udspørge de lokale 
folketingskandidater om partiernes prioritering af natur, miljø og bæredygtighed. Efter en pause med 
forfriskninger er der åben debat med tilhørerne – en debat, der ved tidligere vælgermøder har været meget 
livlig.  
Ni partier opstiller til valget. Indtil videre har kandidater fra otte af partierne sagt ja til at deltage, og vi regner 
bestemt med også at få tilsagn fra det sidste parti. På vores hjemmeside, www.dk.dk/fredensborg, kan man 
se, hvilke kandidater, der kommer. 

 

Høslæt på Skovfogedengen lørdag den 10. september 

Søndag den 19. juni var Fredensborg Høslætlaug 
i aktion på Skovfogedengen i Grønholt Vang ved 
Fredensborg. Mere end 25 personer var mødt op. 
Vejret var fint og humøret højt. Efter et par 
timer med leer og høriver bød lauget på en 
frokost i det grønne. 
Vi satsede på at få slået så meget som muligt, 
og så senere trække høet ud i skoven, når det 
var blevet tørt og ikke vejede ret meget. Høet er 
kommet ud, men med stort besvær. Det blev 
nemlig aldrig rigtig tørt på grund af den megen 
regn sommeren igennem.  
 
Lørdag den 10. september kl. 10 mødes vi igen, 

specielt for at slå den kær-star, der truede med 
at brede sig over hele mosen. Det er altså et 
mindre areal, vi skal slå denne gang, men 
alligevel har vi brug for at få alle leer og river i 
sving. Så hermed en opfordring til vores DN-

medlemmer til at møde op. Man behøver ikke at være med i vores høslætlaug for at deltage.  
 
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 blot skiltene. Og meld jer gerne til på forhånd 
på fredensborg@dn.dk eller på tlf. 49146160 af hensyn til den efterfølgende frokost. 
 
Det er høslætlaugets tredje sæson, og allerede nu kan vi se tydelige resultater af indsatsen.  For at nævne to 
eksempler er der kommet mange flere orkideer, og arealerne med trævlekrone med de smukke lyserøde 
blomster er mere end fordoblet. Til gengæld er det gået tilbage for kær-staren, og det er jo netop meningen.  
ddk.  

 

Fra høslætarrangementet på Skovfogedengen den 19. juni 

 
Svampetur på Naturens Dag søndag den 11. september 

Efterår er svampesæson. Naturfredningsforeningens årlige 
svampetur går til Danstrup Hegn, hvor vi mødes kl. 14 på 
Danstrupvej på en parkeringsplads i hjørnet af skoven. 
Parkeringspladsen er vist på KRAKS kort, blad 46 felt D2. 
Bor man i den sydlige del af kommunen er der mulighed for 
at blive kørt fra Nivå Station (ved stationsbygningen) kl. 
13.30 og fra Egedalsskolens parkeringsplads kl. 13.40. Hvis 
man vil være sikker på at få plads i bilerne fra Nivå og 
Kokkedal, vil det være en god ide at tilmelde sig på tlf. 
49146160. 
Ole Thousig er turleder. Han fortæller først om svampene, 
hvad man skal se efter, og hvad man skal passe på. Så får 
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vi lejlighed til selv at samle, og i år skal vi nok finde 
mange. Når vi lidt før kl. 16 er tilbage på 
parkeringspladsen, gennemgår Ole Thousig dagens høst. 
Ingen skal komme hjem med uspiselige svampe. 
Turen er for hele familien, og den er gratis som de fleste af 
vores 1-dages arrangementer. 

 
Kantareller 

 

Sort Sol lørdag den 1. til søndag den 2. oktober 

 
 
Sort Sol over Tøndermarsken 

Til sidst skal vi nævne, at der endnu er ledige pladser på 
turen til Sønderjylland, der gennemføres i samarbejde med 
DN Frederikssund. Vi kører fra Nordsjælland lørdag 

morgen, og efter et besøg på Danfoss Universe på Als skal 
vi se stære i formationsflyvning med den lokale DN 
formand i Tønder Kommune, Søren Eller, som guide. 
Søndag besøger vi Tønder og derefter vadehavsøen Mandø. 
Prisen er 1500 kr. med et beskedent tillæg for 
enkeltværelse. Se nærmere på vores hjemmeside, 
www.dn.dk/fredensborg.  

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  
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