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Kære medlem af Naturfredningsforeningen 
og alle andre interesserede 
 
Velkommen til DN Fredensborgs årsmøde torsdag den 27. 
november. Det finder sted på Humlebæk Bibliotek, Humlebæk 
Center 40, og begynder kl. 19.30. 
 

I år bliver det særligt spændende. Kjeld Hansen, der er kendt fra 
sine mange bøger om den forsvundne natur og fra sine mange 
indlæg i aviserne om samme emne, har nemlig sagt ja til at indlede 
mødet. 
 
Kjeld Hansen har sendt os følgende introduktion: 

  ”Sådan ligger landet – men hvem bestemmer i 
fremtiden?” er titlen på foredraget og er inspireret af den 
stigende tendens til, at stadigt færre personer ejer stadigt 
større dele af Danmark. I dag ejer mindre end en halv 

procent af befolkningen hele 62 % af landet. Hvad betyder 
denne udvikling – og er det i fællesskabets interesse? 
Forfatteren mener selv, at vi skal tilbage til middelalderen 
for at finde lignende ejerstrukturer. 
 
Affolkning fra land til by 
Kjeld Hansen mener, at affolkningen på landet med 

døende landsbyer, skolelukninger m.m. forstærkes af 
ændringerne i landbrugsstrukturen. En struktur, der ikke 
er planlagt, men opstået på grundlag af subsidier og 
tilskud, der er givet til erhvervet de seneste mange år. 

Resultatet er store industrienheder med 
specialproduktioner, monokulturer og en natur, der er 

under stort pres. Industrialiseringen af landbruget har som 
konsekvens medført meget synlige problemer med 
dyrevelfærd, øget medicinforbrug og resistente 
mikroorganismer. 
 
Oprejsning af Ombudsmanden 
Kjeld Hansen kom i mediernes søgelys, da han modtog en 

dom for at have offentliggjort navnene på nogle af de 
MRSA-smittede svinebesætninger, som antalsmæssigt 
vokser foruroligende i disse år. MRSA er fra at være en 
kuriositet blevet en trussel mod dem, der arbejder med 
svin, men også for alle andre. Umiddelbart efter dommen, 

fik han dog oprejsning af Ombudsmanden, som slog fast, 
at hensynet til den offentlige sundhed måtte vægtes 

højere end enkeltpersoners privatliv. 
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Kjeld Hansen har udgivet en lang række markante bøger 
om natur, miljø, landbrug og landskabsudvikling, fx ”Der 
er et yndigt land” og ”Det tabte land”. Hans store 
grundighed og viden på området har betydet, at han flere 
gange har været nomineret til Cavlingprisen. 
 

Til foredraget vil Kjeld Hansen dog koncentrere sig om den 
måde, som vi be- og udnytter det åbne land.  

 

Efter dette indlæg og den efterfølgende debat følger det egentlige 
årsmøde, hvor vi fra bestyrelsens side vil fortælle om året, der gik. 
Vi har kommenteret kommunale og regionale planer og tilladelser, 
vi har samlet affald, arrangeret høslæt via vores høslætlaug, 
udsendt nyhedsbreve, budt på ture og meget andet. Afvekslende 

og forhåbentlig til gavn for naturen og miljøet i kommunen! 
 

Der bliver mulighed for at fremkomme med bemærkninger til 
beretningen, kritiske eller rosende, inden vi vælger medlemmer og 
suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges eller genvælges fem 
medlemmer for en periode af tre år. Desuden skal der vælges eller 
genvælges et antal suppleanter, men kun for et enkelt år. 
Suppleanterne er meget velkomne til at deltage i 

bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 
 
Endelig er der vores ressourcepersoner. Det er medlemmer, der 
har stillet sig til rådighed for foreningen og bestyrelsen for at løse 
særlige opgaver. Ressourcepersonerne skal ikke vælges, men kan 
blot melde sig. De deltager ikke i bestyrelsesmøderne, men har på 
lige fod med bestyrelsens medlemmer og suppleanter mulighed for 

uden betaling at deltage i nogle af de mange kurser, som 
Naturfredningsforeningen afholder. Og så bliver de inviteret med til 
afdelingens julemiddag, ikke at forglemme! Årsmødet er en god 
anledning til at melde sig som ressourceperson. 
 
Alle er som nævnt velkomne til årsmødet, men det er kun 
medlemmer af foreningen bosat i Fredensborg Kommune, der har 

stemmeret. 
 
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.  

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
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