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Resumé 

Sommerferien er forbi for de fleste, og i DN Fredensborg er vi begyndt at forberede sensommerens og 
efterårets arrangementer. 
I august er det en cykeltur til de fredede områder omkring Humlebæk, og – som i foråret – høslæt på 
Skovfogedengen.  
Hertil kommer, at Kelleris Græsningslaug, som vi har været med til at grundlægge, to aftener 

inviterer sine medlemmer og alle andre til at se og høre flagermusene, når de kommer frem i 
mørkningen.  
I forbindelse med omtalen af sensommerens høslæt efterlyser vi medlemmer, der har lyst til at følge 
insekterne på engen. 
   

 

Vi skal blandt andet hilse på køerne 

tilhørende Kelleris Græsningslaug 
 

 

Søndag den 24. august: På cykeltur i de 
fredede områder omkring Humlebæk 

Søndag den 24. august indbyder Naturfredningsforeningen i 
samarbejde med Cyklistforbundet til en cykeltur i de fredede 
områder omkring Humlebæk. Deltagerne mødes på Nivå 
Station (østsiden) kl. 9.30. Herfra går turen forbi lergravene til 

Nivå Havn. Vi besøger en lille, fredet naturperle nord for 
havnen og kører herfra videre langs kysten til Sletten 
Fiskerleje, hvor vi besøger fiskerlejets stejleplads og Humlebæk 
Havn. 
Krogerup er turens næste mål. Her får vi fortællingen om den 
gamle herregård gennem flere hundrede år, inden vi fortsætter 
til Planteavlsstationen, hvor vi skal høre om Kelleris 

Græsningslaug. Der bliver god tid til at klappe laugets dyr – to 

køer, seks kvier og to kalve, der alle er meget nysgerrige. 
Turen tilbage til Nivå går over det nye byudviklingsområde 
Humlebæk Syd, hvor vi kan glæde os over landskaberne og 
udsigterne, som de er i dag.  
Gert Lusty er turleder.  

Vi kører i et adstadigt tempo, så både børn og voksne kan følge 
med, og vi regner med, at turen er slut omkring kl. 14.  
Husk at tage madpakke med. 

   

 

 

 

Søndag den 31. august: Høslæt på 

Skovfogedengen 

 
Det går godt på Skovfogedengen i Grønholt Vang ved 

Fredensborg, hvor vi – dvs. Fredensborg Høslætlaug – har slået 
hø siden 2009. Som nævnt i det forrige nyhedsbrev er der 
kommet rigtig mange orkideer.  

Men i det hele taget er der mange blomstrende planter. Og 
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sommerfugle. Uffe Fester, som nogle vil kende, bl.a. fra vores 
ørneture til Sverige, besøgte engen en solskinsdag i slutningen 
af juli og fandt ikke mindre end 18 forskellige arter af 

dagsommerfugle. Se listen her. 
Vi håber, at Uffe vil fortsætte sine undersøgelser af 
sommerfuglene til næste år. Men er der nogle blandt vores 
medlemmer, der kunne påtage sig at se på nogle af de mange 
andre insekter, der også holder til på engen, og gerne følge 
dem sommeren igennem? Så ring venligst til undertegnede på 
tlf. 49 14 61 60 eller skriv til fredensborg@dn.dk.  

 
Læs mere om høslæt på Skovfogedengen. Hvad får naturen ud 
af det? 
Vi slår hø næste gang søndag den 31. august fra kl. 10 og 
mødes ved indkørslen til en skovvej over for Præstemosevej 

33. Det er lige inden for skovbrynet, når man kommer fra 
Grønholt. Små flag vil vise vej til engen, så man selv kan finde 

frem, hvis man skulle komme senere. Vi har leer og høriver, 
men husk selv arbejdshandsker og solidt fodtøj, gerne 
vandtæt, hvis det har regnet i dagene inden. 
 
Læs reportagen fra høslættet den 9. juni 2014. 

 

Tirsdag den 19. august og mandag den 26. august: Flagermus 

ved Krogerup 

Som nævnt i resumeet indbyder kogræsserlauget i Humlebæk til et par spændende flagermusture. 
Det bliver tirsdag den 19. august og mandag den 26. august, begge dage med start kl. 21.00 fra 

Naturstyrelsens bygninger ved Krogerup (Planteavlsstationen). Adressen er Krogerupvej 21 i 
Humlebæk. 
Flagermusekspert Frederik Jensen fra Orbicon vil fortælle om disse usædvanlige nataktive og meget 
spændende pattedyr, der i kraft af deres internationale beskyttelse er i stand til at flytte motorveje og 

vindmølleparker. 
Efter en kort indledning bevæbner vi os med lygter og ultralydsudstyr og lister rundt i området og ser 
og lytter til de forskellige arter af flagermus.  
Turen kommer til at forløbe ad nemt tilgængelige stier i området, men husk alligevel gummistøvler. 
Frederik Jensen beder om, at man lader være med at tage regntøj og klirrende smykker på, da begge 
dele forstyrrer ultralydsudstyret voldsomt, og vi derfor ikke vil kunne høre noget.  

Hunde er velkomne, men skal i så fald medbringes uden metalkæder og lignende på hundesnoren. 
 
I tilfælde af regn eller blæst må turene desværre aflyses.  
 
Deltagerantallet er sat til maks. 20 personer per gang og tilmeldingen er efter først til mølle 

princippet.  
Man tilmelder sig hos kogræsserlaugets formand, Malene Andersen, tlf. 42 31 63 26 eller 

malene_a@webspeed.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Niels Hald 
 

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

viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 
medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.  
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