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Nyt fra DN Fredensborg

Nyhedsbrev 18 - september 2012

Resumé:
Vi orienterer først om den del af vores arbejde, der har med de eksisterende fredninger at gøre.
Mange ønsker at bygge, ombygge eller plante i de fredede områder. Det skal Fredningsnævnet
give tilladelse til, og vi bliver hørt.
Dernæst fortæller vi kort om et forslag til ny lokalplan i Humlebæk vest for stationen. Set med
vore øjne er det et fint forslag, der fortjener at blive efterlignet andre steder i kommunen.
Endelig orienterer vi om tre af vores arrangementer: Høslæt i Gammel Grønholtvang søndag
den 16. september, en geologitur til Tisvilde og Tisvilde Hegn søndag den 23. september og
endelig en tranetur til Nordtyskland i dagene fredag den 12. oktober til søndag den 14.
oktober.

Fra bestyrelsens dagligdag:
Henvendelser fra Fredningsnævnet
Når Fredningsnævnet får ansøgninger om
tilladelse til byggeri og andet i kommunens
fredede områder, sender nævnet
ansøgningen videre til os og flere andre. Det
sker i gennemsnit nok en gang om
måneden. Vi har så 14 dage til at udarbejde
og indsende vores kommentarer.
Blandt de seneste kan nævnes en
ansøgning om plantning af nåletræer på
nordsiden af Hillerødvejen. Denne ansøgning
gik vi imod, fordi træplantningen kunne
skade udsigten mod Esrum Sø. Fredningen
har netop til formål bevare udsigten.
En ansøgning om nedgravning af en
ledning, der skal føre regnvand ud i Øresund
nord for Nivå Havn havde vi ingen
indvendinger imod, forudsat at området ikke
ændrede udseende på grund af
nedgravningen.
En ansøgning om etablering af køreveje til
vandindvindings-boringer i Nivådalen
mellem Kystbanen og Kongevejen gik vi
Skitseforslag til rundkørsel i krydset Isterødvejen nødtvunget (af samfundsmæssige hensyn)
Kirkeltevej
med til bl.a. under forudsætning af, at der
blev etableret underløb for vandet på engene langs åen. Læs vore bemærkninger til ansøgningen.
En ansøgning om ombygning af en gammel vognport ved Nive Å lige syd for Ringovnen, så den kan
anvendes som skolestue og mødelokale, havde vi ingen indvendinger imod.
En ansøgning om etablering af en rundkørsel i krydset Isterødvej – Kirkeltevej måtte vi naturligvis også
acceptere, selv om den næppe vil pynte i landskabet. Der skal ifølge ansøgningen opstilles 14 master, 8 meter

høje, subsidiært 22 master, der ”kun” er 6 meter høje. Da Kirkelte-fredningen i høj grad er en
udsigtsfredning, har vi henstillet, at der udarbejdes en visualisering af projektet med hhv. høje og lave
master, herunder set fra bakkerne omkring Kirkelte, inden der træffes endelig beslutning. Vi har også
henstillet, at anlægget får en for Nordsjælland naturlig plantevækst, og specielt at det ikke får karakter af et
haveanlæg med fx forårsplanter, opstillede kunstværker og lignende, som man ser der ved mange af landets
rundkørsler. Det er dog uvist, om Nævnet vil tage stilling til forholdene på midterarealet, da fredningsgrænsen
følger Isterødvejens vestside.
Endelig en ansøgning om byggeri på en privat grund i et af kommunens fredede områder og op mod en
skov. Denne ansøgning er vi gået imod for den væsentligste dels vedkommende.
Nævnet har truffet afgørelse vedrørende regnvandsledningen, kørevejene og vognporten, hvor ansøgningerne
er blevet imødekommet, for kørevejenes vedkommende bl.a. under forudsætning af, at arbejdet udføres
under størst mulig hensynstagen til det af DN anførte. Nævnet kan vælge at foretage en besigtigelse sammen
med høringsparterne, før der træffes afgørelse. En sådan besigtigelse fandt sted den 3. september for de to
sidste ansøgningers vedkommende. Når vi modtager nævnets afgørelse har vi fire uger til at afgøre, om vi vil
påklage en afgørelse, der er gået os imod, til Natur- og Miljøklagenævnet.

Lokalplan H104,
Boligbebyggelse Enebærhaven i Humlebæk
Den nye lokalplan vil give mulighed for en
ombygning og fortætning af boligbebyggelsen.
Foruden etablering af nye boliger vil der blandt
andet kunne opføres et fælleshus og ske
efterisolering af facaderne. Vores bemærkninger
til lokalplan-forslaget er meget positive, og
afslutningsvis udtrykker vi ønske om, at de i
Enebærhaven opnåede resultater i forbindelse
med bygningsrenovering og byfortætning vil
kunne danne grundlag for fremtidige sager af
lignende karakter.
Læs vores bemærkninger til kokalplanfoslaget.

Høslæt

Søndag den 16. september kl. 10 går
Fredensborg Høslætlaug i gang med leerne og
høriverne på Skovfogedengen i Gammel
Grønholtvang mellem Fredensborg og Grønholt
landsby. Det er en stor oplevelse at være med til
at slå hø. Og resultaterne lader ikke vente på
sig. Mange nye engplanter er begyndt at
blomstre, siden vi begyndte for 4 år siden,
økonomisk støttet af tips- og lottomidlerne for
friluftslivet. Det er hovedformålet, men det er
også er vigtigt at have det hyggeligt sammen.
Og det synes vi, at vi har.
Deltagerne mødes overfor Præstemosevej 33 –
det er lige inden for skovbrynet, når man
kommer fra Grønholt. Er man sent på den, skal
man blot følge flagene frem til engen.
Fra et tidligere høslætarrangement

Geologiens Dage
Geologiens Dage afholdes hvert andet år i september måned,
denne gang lørdag den 22. og søndag den 23. september. I år
er temaet ”Værdifulde geologiske områder”. De værdifulde
områder ligger fordelt over hele landet – et af dem er Tisvilde
med Tisvilde Hegn, der endda af Staten er udpeget som et
nationalt geologisk interesseområde. Det er hertil turen går
søndag den 23. september i samarbejde med DN Gribskov.
Vi skal se på strandsten neden for Helene Kilde og høre om
istidens gletsjere. Vi skal se monumentet over den store
sandflugt, der især i 1600-tallet lagde store områder øde. Og
vi skal se Tibirke Kirke, der blev næsten helt begravet under
sandet, inden vi når frem til Arresø, der en gang var en del af
Stenalderhavet. Vi mødes på Tisvildeleje Station kl. 11, og
herfra går turen videre i privatbiler. Nogle kommer måske med
toget. Vi vil gerne vide, om vi har biler nok. Derfor er
tilmelding nødvendig. Ring til Dennis Jæger på tlf. 49147455 /
40444719 eller mail til fredensborg@dn.dk. Det er gratis at
deltage. Og så længe vi har ledige pladser, er det endda
muligt at få et lift fra vores egen kommune, hvis man ikke selv
har bil. Spørg ved tilmeldingen!
Som de værdifulde geologiske områder er fordelt over hele
landet, er arrangementerne på Geologiens Dage det også. Man
kan finde en oversigt over de næsten 70 arrangementer på
www.geus.dk, skriv Geologiens Dage 2012 i søgefeltet (GEUS
er De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og
Grønland).

Tranetur til Nordtyskland

Sandflugtsmonumentet ved Tisvilde
Foto: Carl Fuglsang Damgaard

Der er endnu ledige pladser på traneturen til
Nordtyskland, som vi gennemfører i samarbejde
med DN Frederikssund i dagene fredag den 12.
til søndag den 14. oktober.
Se et detaljeret program.

Med venlig hilsen
Niels Hald

Fra afdelingens sidste tranetur til Nordtyskland
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