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Resumé: 

 
Dette nummer af vores nyhedsbrev udsendes for at fortælle om tre tilbud til 
Naturfredningsforeningens medlemmer og alle andre interesserede: Affaldsindsamlingen den 
22. april, en serie blomsterture til Øresundskysten ved Nivå i løbet af foråret, og endelig et 
besøg i Strødam-reservatet ved Hillerød den 19. maj.   

 

 
Tag skraldet - 

og gør en god gerning den 22. april fra kl. 10-12 

Naturfredningsforeningen arrangerer 
hvert år en landsomfattende indsamling 
af affald. Kom og vær med til ar rydde 
op i Fredensborg Kommune. Det er en 
anden måde at bruge en søndag 
formiddag på. Belønningen er en 
smukkere natur uden flasker, dåser, 
cigaretpakninger og anden emballage.  
Deltagerne mødes ved  
Nivå Havn, hvor der efterfølgende 
serveres ristede pølser med brød og 
sodavand 
Humlebæk Havn, hvor der efterfølgende 
serveres wienerbrød, eller ved 
McDonald i Kokkedal, hvor der også er 
servering 
Vi udleverer affaldssække og anviser en 
”god” rute. Husk selv fornuftigt fodtøj 
og arbejds- eller plastikhandsker. Det 
aftales, hvor de fyldte sække skal 
stilles, så henter vi dem og vurderer 
vægten. Det samlede resultat 
indberetter vi til Naturfredningsforeningens sekretariat. 

 

 

Lær forårets blomster at kende 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=30447
http://www.dn.dk/


Ikke mindre end 8 gange vil Uffe 
Fester fortælle om blomsterne i skove, 
enge og grøftekanter.  
  
Uffe Fester skriver om de 8 ture, 
hvoraf den første allerede har fundet 
sted med omkring 15 deltagere. 
På turene leder vi efter så mange 
blomster som muligt, og henfører dem 
til art og evt. familie. Vi ser hvordan de 
forskellige arter blomstrer i en fastlagt 
rækkefølge og sender bølger af farver 
gennem landskabet i løbet af 
vækstsæsonen. Vi snakker om 
botanikbøger, plantesamfund og 
succession, planteædernes betydning 
(f.eks. køer), bestøvning og bier, 
kultur og høslæt, invasive arter, 
fredede arter etc.  
Hvornår opstod blomsterplanterne? – 
og hvor kom de fra? Vi stiller 
spørgsmålene og forsøger at besvare. 
Vel mødt søndag den 15. april kl. 10-
12, søndag den 29. april kl. 10-12, 
onsdag den 9. maj kl. 19-21, onsdag den 16. maj kl. 19-21, onsdag den 23. maj kl. 19-21, onsdag den 30. 
maj kl. 19-21, onsdag den 6. juni kl. 19-21, og onsdag den 13. juni kl. 19-21. 
Mødested: P-pladsen i Mikkelborgs nordlige udkant, hvor Strandvejen deler sig i Gl. Strandvej og Ny 
Strandvej. 
 
Det skal tilføjes, at Uffe Fester efter hver tur vil lægge en liste over de observerede blomster ind på DN 
Fredensborgs hjemmeside.  www.dn.dk/fredensborg. 

  

Gule anemoner 

 

Naturen i Strødam-reservatet 

Strødam-reservatet lige uden for 
Hillerød er meget varieret med 
overdrev, søer og moser og ikke 
mindst skoven, som har ligget næsten 
urørt hen i mere end 175 år. Normalt 
er der ikke adgang til reservatet, men 
her er muligheden med Peter Milan 
Petersen som turleder.  
Der er kun plads til 30 deltagere, 
derfor er tilmelding nødvendig. Mange 
har allerede tilmeldt sig på 
fredensborg@dn.dk, så vil man med, 
skal man nok skynde sig. Mødestedet 
er Strødam-laboratoriet, Gadevangsvej 
109 B (for enden af alleen). Har man 
ikke selv bil, er man velkommen til at 
ringe til Dennis Jæger på tlf. 49147455 

/ 40444719 for at høre om 
mulighederne for gratis transport 

  

 
Til sidst en rettelse til forrige nyhedsbrev 

Det var ikke sorte, men (naturligvis) røde glenter, vi så på ørneturen til Skåne sidst i februar. 

Med venlig hilsen 
Niels Hald 
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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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