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Resume 
 
Dette nyhedsbrev koncentrerer sig om lokalafdelingens arrangementer den næste måneds tid. Hele 

otte arrangementer bliver det til. Blomstervandringer i Nivå den 18. maj og 15. juni, et høslætkursus 
den 23. maj, en strandtur for børnene den 25. maj, en nattergaletur den 26. maj, høslæt på 
Skovfogedengen mellem Fredensborg og Grønholt den 2. juni, en kystvandring i samarbejde med 
Hjerteforeningen samme dag og leg for børn og voksne i forbindelse med Kokkedal Byfest den 8. juni. 
Til sidst en invitation fra foreningen centralt til at deltage i en Ungdoms-Summercamp på Langeland. 
   

 

 

 
Vores arrangementer i maj og juni 
 
Det er omsider blevet forår efter en kold april, og så er det tid til 

at tage på tur med Naturfredningsforeningen. Som nævnt i vores 
forrige nyhedsbrev, kan det nye turprogram for 2013 i form af en 

turfolder hentes på bibliotekerne i Fredensborg, Humlebæk, Nivå 
og Kokkedal.  
Desuden kan turfolderen downloades i PDF-format her eller ses på 
vores hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg 
 
På vores hjemmeside kan du i øvrigt se en fyldig omtale af vore 
kommende arrangementer. 

Herunder fortæller vi om de ikke mindre end otte arrangementer, 
som vi indbyder til i den kommende måneds tid. 
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Lær forårets blomster at kende 
Lørdag den 18. maj kl. 13.00 – 16.00 
Tre lørdage følger vi planternes blomstring sammen med Uffe 

Fester. Første gang var den 20. april, og siden da er der naturligvis 
sket mange ting. Vi mødes på parkeringspladsen ved Strandvejen 
nord for Mikkelborg. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på 
forhånd. 

   

 

 

 
Hvordan bruger jeg en le? 

Torsdag den 23. maj kl. 17.30 – 20.30 
Hvis man vil bevare naturens mangfoldighed, kan det være 
nødvendigt at give planterne en hjælpende hånd. Om det er en 
eng eller sommerhusgrunden, der skal plejes, er det en god idé at 
bruge en le. Det er en metode, der er godt gennemprøvet gennem 
mange århundreder. 

 
Kom og lær at slå med le i Humlebæk torsdag den 23. maj mellem 
kl. 17.30 og 20.30. Benyt dig af en af Naturfredningens leer eller 
medbring din egen le, og lær hvordan den skal indstilles og slibes, 
inden vi går i gang. 
 

Instruktør er den kende Niels ”Åmand” Johansson. 
Da der kun er plads til 10 elever på holdet, er det nødvendigt at 
tilmelde sig på fredensborg@dn.dk.  

 
Mødestedet er Krogerup Avlsgård på gårdspladsen foran indgangen 
til Årstiderne 

   

 

 

 
Tanglopper og sandslotte 
Lørdag den 25. maj kl. 10.00 – 13.00 
Vi har fået friske kræfter i bestyrelsen og vil gerne lave 
arrangementer for foreningens kommende medlemmer. Første 

gang bliver den 25. maj, hvor vi finder smådyr ved stranden, både 
i vandet og på selve stranden – og så bygger vi de flotteste 
sandslotte.  
 
Arrangementet er for alle – også de helt små. Det foregår på 

stranden syd for Nivå havn.  
 

Husk gummistøvler, spand og sandlegetøj.  
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.  
Sofie Erbs-Maibing fra Humlebæk står for arrangementet. 

   

 

 

 
Kom med ud og hør nattergalen synge 
Søndag den 26. maj kl. 6.00 – 8.00 
Netop i slutningen af maj viser naturen sig fra sin allersmukkeste 
side med blomster og fuglesang. Naturfredningsforeningen 
inviterer på en morgentur i Langstrup Mose for at lytte til 
nattergalen og alle de andre fuglestemmer under Uffe Festers 
kyndige vejledning. Vi mødes kl. 6 på Vejenbrødvej lige vest for 

Motorvejen, hvor Langstrup stien fører ned i mosen. Det gælder 

altså om at komme tidligt op. Til gengæld vil foreningen servere en 
lille forfriskning undervejs. Som det gælder næsten alle vores 
arrangementer, er det gratis at deltage. Tilmelding er ikke 
nødvendig. 

mailto:fredensborg@dn.dk


   

 

 

 
Vi slår hø på Skovfogedengen i Gammel Grønholtvang 
Søndag den 2. juni kl. 10.00 – ? 
Siden 2009 har Fredensborg Høslætlaug slået hø på en idyllisk eng 

inde midt i Gammel Grønholtvang mellem Fredensborg og 
landsbyen Grønholt, økonomisk støttet af tips- og lottomidlerne for 
friluftslivet. Engen har formentlig en gang været græsset af 
kreaturer. Da høslætlauget tog fat, var engen ved at gro til med 
kær-star, der dækkede hen ved en tredjedel af det åbne areal. På 
flyfotos har vi kunnet følge dens fremmarch fra vest: næsten 1 
meter pr. år. 

Efter fire sæsoner dækker kær-staren stadig en tredjedel af engen, 
men den er tydelig svækket og er ved at give plads for andre 
planter, blandt andet lav ranunkel, som blomstrer smukt i maj. Og 
selv om den lave ranunkel ikke er endemålet for vores indsats, kan 

man godt glæde sig over farvespillet. 
Vi forsøger også at slå resten af engen, dog lader vi lidt stå tilbage 
til insekterne. Her har vi nu set trævlekrone, vand-mynte og 

tormentil-potentil og flere andre planter, der er karakteristiske for 
våde enge. Der var nogle få eksemplarer af orkideen kødfarvet 
gøgeurt med sine violette blomster, da vi begyndte, men sidste år 
var der omkring 30. Det er spændende at se, om der vil komme 
endnu flere i år. I det hele taget er det spændende at følge engen 
fra år til år. 

Der er omkring 25 medlemmer af høslætlauget, men der er plads 
til flere. Så mød op og se, om det er noget for jer. Man når frem til 
Skovfogedengen ad en skovvej over for Præstemosevej nr. 33. 
Vejen vil være tydeligt afmærket, så man let kan finde frem, også 
hvis man kommer senere på dagen. Og glem madpakken. Vi er 

værter for en frokost i det grønne. Man er velkommen til at 
medbringe sin egen le, men i øvrigt har vi leer og høriver til alle. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 
   

 

 

 
Kystvandring ved Nivå Bugt 
Søndag den 2. juni kl. 14.00 – 16.30 

Kystvandringen er et samarbejde mellem Hjerteforeningen og 
Naturfredningsforeningen. Der er Kystvandringer mange steder i 
landet på denne første søndag i juni. De lokale afdelinger af de to 
foreninger har slået sig sammen om en vandretur langs kysten syd 
og nord for Nivå Havn. 
Vi mødes på Nivå Station, på østsiden af stationsbygningen, og går 
herfra gennem det gamle Nivå og forbi Ringovnen til 

Fugleværnsfondens reservat i Nivåbugten. Vi fortsætter langs 

kysten til Nivå Havn, hvor vi drikker vores medbragte 
eftermiddagskaffe/te, og videre til det fredede naturområde nord 
for havnen. Vi går tilbage til Nivå Station ad det gamle 
tipvognsspor fra teglværkernes tid. 
Undervejs vil Niels Storgaard Simonsen, historiker og formand for 
Karlebo Lokalhistoriske Forening, fortælle om Nivå-områdets 

spændende historie. Vi regner også med at få en lokal 
repræsentant fra Fugleværnsfonden til at fortælle. 
Turens længde er ca. 6 km. Tilmelding er ikke nødvendig og turen 
er gratis. 

   



 

 

 
Vi lærer og leger med ting fra naturen – Kokkedal Byfest 
Lørdag den 8. juni 
Mellem kl. 11 og 15 maler vi med blomster og saft, laver 

barktegninger, bygger en lille vindmølle og meget andet. Det 
foregår ved søen neden for medborgerhuset Egedal i Kokkedal, 
Egedalsvej 2. 
Der foregår mange andre spændende ting i forbindelse med 
byfesten, både torsdag, fredag og lørdag. Det kan man læse 
nærmere om i Byfestens program. 

   

 

 

 
Lær forårets blomster at kende 
Lørdag den 15. juni kl. 13.00 – 16.00 
Sidste arrangement inden sommerferien er Uffe Festers tredje 

blomstervandring i Nivå Bugt området. Som sædvanligt mødes vi 
på parkeringspladsen ved Strandvejen nord for Mikkelborg. Det er 
ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. 

   

 

 

 
Summercamp for unge over 18 
 
Naturfredningsforeningen inviterer alle unge 0ver 18 år på 
SummerCamp den 9.-12. juli på Skovgård Gods på det 
smukke Langeland. 
Se nærmere på www.dn.dk/summercamp2013 eller kontakt 
Cornelia Hansen på cornelia@dn.dk. 

 
 
Med venlig hilsen 
Niels Hald 

 

Om nyhedsbrevet for DN Fredensborg  

Det elektroniske nyhedsbrev fra DN Fredensborg udkommer 4-8 gange om året. Nyhedsbrevet vil 
bl.a. indeholde 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  
 

Om DN  
 
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder 

mailto:cornelia@dn.dk
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viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 
medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.  

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
 

 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook     
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