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Resume 
 
Vi fortæller om forårets arrangementer, der spænder fra de nulevende dyr i Egedals-søen centralt i 
Kokkedal til 63 millioner år gamle fossiler fra kalkbruddet i Faxe. Herefter fortæller vi om kommunens 
"alternative bymøder", hvor vi vil være repræsenteret både i Karlebo, Nivå og Kokkedal. Vi reklamerer for 
vores nye Facebook-side, som vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil besøge i den kommende 
tid. Endelig orienterer vi om Kelleris Græsningslaug, der nu er gået ind i sin anden sæson. Der er en eller to 
ledige andele.  
   

 

 

 

Forårets arrangementer 
 
Vi er kommet godt ind i foråret. Det gælder både med hensyn til 

vejret og DN Fredensborgs arrangementer. Affaldsindsamlingen 
forrige søndag samlede ikke helt så mange deltagere, som vi 
kunne ønske os, men de fremmødte samlede til gengæld ikke 

mindre end 410 kg affald i løbet af to timer, heri ikke medregnet 
to gamle knallerter, den ene fuldstændig udbrændt. Hertil kommer 
daginstitutionernes indsats. Resultatet af den kender vi endnu 
ikke.  
Lørdag den 30. maj arrangerer vi som mange tidligere år en 
nattergaletur til Langstrup Mose for de morgenduelige. Vi mødes kl. 6 
ved nedkørslen til mosen fra Vejenbrødvej. Det er lige vest for 
Motorvejen. Uffe Fester er turleder. 
 

Samme dag er vi med ved Byfesten i Kokkedal, hvor biologistuderende 
fra København vil hjælpe børn og voksne med at fange små dyr i søen 
ved Egedal og ikke mindst fortælle om dem. Der foregår meget andet 
ved byfesten, så mød op med hele familien og få en oplevelsesrig 
eftermiddag. Det er fra kl. 12 til 17. Det samlede program vil snart 
kunne ses på www.kokkedalpaavej.dk. 
 
Og dagen efter, søndag den 31. maj, er der høslæt på 
Skovfogedengen i Gammel Grønholt Vang. Det er fra kl. 10 til 14, og vi 
serverer som sædvanligt en beskeden frokost i det grønne. Man kan 
parkere over for Præstemosevej nr. 33. Herfra viser flagene vej. Vi har 
i øvrigt udarbejdet en ny folder om høslæt og naturpleje Den bliver 

præsenteret i Karlebo den 30. april, se nedenfor. 
 
Søndag den 7. juni fra kl. 13.30 til 16.30 indbyder vi til kystvandring 
sammen med Hjerteforeningen. Denne gang går turen fra Nivå til 
Sletten og tilbage gennem Lave Skov. Bent Skov Larsen fra 
Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening viser vej og fortæller. 
 
Forårets eller forsommerens sidste arrangement finder sted søndag 
den 21. juni. Det er en tur i privatbiler (med plads til deltagere uden 
egen bil) til Faxe Kalkbrud, hvor en lokal guide vil fortælle om de 
mange forsteninger, som man finder i bruddet. Derefter går turen til 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=44546&Purge=True
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=44546&Purge=True
http://www.kokkedalpaavej.dk/


Holtug Kridtbrud, der ligger ud til Stevns Klint. Også her er der meget 
at se på, nu både for den botanisk og den geologisk interesserede. 
 
Turene er alle beskrevet i vores program for 2015, som kan hentes på 
bibliotekerne eller på vores hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg. 

  
   

 

 

 

DN Fredensborg deltager i tre af 

kommunens Alternative Bymøder 
 
I den kommende tid afholder kommunen en række møder med 
borgerne om kommunens fremtid, Alternative Bymøder kaldes de. 
Hvorledes skal kommunen udvikle sig i de kommende år? Det 

første møde, i Fredensborg, har allerede fundet sted, når dette 
nyhedsbrev sendes ud. Det næste møde finder sted i Karlebo 

(Karlebo Skole) torsdag den 30. april fra kl. 17.30 til 20.30. 
Her er vi repræsenteret med en stand, hvor vi bl.a. vil fortælle om 
græsningslaug, høslæt og projekt Giftfri Have. Overskriften er Vær 
aktivt med i arbejdet med naturen i landområdet  Ved 
denne  lejlighed vil vi også præsentere vores nye høslætfolder. Vi 
er til stede i Nivå (Nivå Center) lørdag den 9. maj fra kl. 13 til 
16. 

Her vil vi bl.a. præsentere et turforslag: Til fods eller på cykel 
rundt i Nivå. Det er en gruppe naturinteresserede borgere, der har 
udarbejdet forslaget, og det vil kunne findes på DN Fredensborgs 
hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg, bl.a. til den smartphone, 
som snart alle alligevel går rundt med i lommen.  Endelig er vi til 
stede i Kokkedal lørdag den 30. maj, da mødet med borgerne 

finder sted samme dag som byfesten. 

   

 

 

 

DN Fredensborg er kommet på Facebook! 
 

Vi er kommet på Facebook – omsider! kunne man fristes til at 
sige. Det skete for blot 1½ uge side, og vi har allerede fået mange 
"likes", men vil naturligvis gerne have endnu flere.  
Så gå ind på Facebook, skriv DN Fredensborg i søgefeltet og "like" 
os. Der er også et direkte link til vores Facebook-side fra forsiden 
af vores hjemmeside.  
Adressen er 

facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningFredensborg. 
Vi er naturligvis også interesseret i, at vores Facebook-side bliver 

et forum for diskussioner om natur og miljø i kommunen. Indlæg 
er derfor meget velkomne. 

   

http://www.dn.dk/fredensborg
http://www.giftfri-have.dk/
http://www.dn.dk/fredensborg
http://facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningFredensborg


 

 

 

Kelleris Græsningslaug 
 
Græsningslauget, som DN Fredensborg var med til at grundlægge, 
er gået ind i sin anden sæson. Syv kvier og en moderko med sin 
kalv er kommet på græs omkring den gamle planteavlsstation nord 
for Humlebæk. Der er endnu en eller to ledige andele, hver af et 

kvart dyr, svarende til ca. 50 kg velsmagende kød fra dyr, som 
man ved, har haft det godt. Det er også muligt at tegne sig for en 
halv andel.  
Er nogle af DN's medlemmer interesseret i en halv eller en hel 
andel, kan de rette henvendelse på fredensborg@dn.dk eller pr. 
tlf. 4914 6160 til undertegnede. Så skal jeg lade beskeden gå 
videre til græsningslaugets formand, Malene Andersen.  

Et af formålene med kvæggræsningen er at skabe en mere 

varieret plantevækst. Den følges af Peter Milan Petersen, der leder 
en botanik-tur i foldene søndag den 3. maj kl. 14-16. Alle, ikke 
kun græsningslaugets medlemmer, er velkomne. Mødestedet er 
Krogerupvej 21. 
Læs mere om græsningslauget på Kelleris Græsningslaugs 

hjemmeside og på Kelleris Græsningslaugs Facebookside.  
 
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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