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Forår i Kohaven Foto Niels Grønkjær

De vilde blomsters dag
De vilde blomsters dag den 19 juni, hvor vi havde
arrangeret tur til højmosen Skidendam i Teglstrup
Hegn samlede hele 50 deltagere. Vi havde
arrangeret den i samarbejde med Dansk Botanisk
Forening, der mødte op med to kompetente og
underholdende guider. Store og små planter blev
bestemt, og alle havde vist en dejlig og udbytterig
tur i det gode vejr.

Som det fremgår af nærværende nyhedsbrev,
forsøger vi med et nyt layout og et bredere, mere
informativt indhold. Da det er på begynderniveau
ønsker vi gerne ris, ros, og ideer. Skulle der sidde
en derude, der både kan og vil være med til at
udvikle og redigere de kommende nyhedsbreve, så
kontakt venligst kasserer Niels Grønkjær på
49263126 eller e-mail nielsg48@hotmail.com.

Siden sidst
Rovfugleudstillingen
Rovfugleudstillingen lukkede i slutningen af april
og havde da været besøgt af 560 mennesker! Flot
tillader vi os at mene. Flere guidede ture ud i
Kohaven med de besøgende på udstillingen blev
ligeledes en succes med overflyvende traner og
rovfugle. Ca. 4.800 traner fløj over Kohaven her i
foråret, hvilket er ny forårsrekord.

Traner over Kohaven Foto Axel Mortensen

Nattergaletur
I begyndelsen af juni havde vi en nattergaletur.
Kun 8 deltagere var mødt op. De hørte til gengæld
rigtig mange nattergale og desuden et par rør- og
kærsangere. Der var også en rød glente der fløj
rundt over området.

De vilde blomsters dag Foto Axel Mortensen

Nyt samarbejde med folkeskolen Busterprojektet
Vi er nu i gang med at lave et undervisningsforløb
for skolebørn i kommunen. Den første del handler
om kokassens økologi. To lærere fra Nygård skole
har lavet et fint grundmateriale i form af et
spørgeskema
Gå på opdagelse i Hellebæk Kohave. Det bruges så
i forbindelse med ture i Kohaven.
I undervisningen indgår ligeledes den af
Margrethe Tjalve fremstillede kokasse i mega
størrelse samt udarbejdede plancher. I praksis vil
børnene komme ud til Hellebæk
Avlsgård med 1 eller 2 lærere. Vi sørger for
adgang til gården og udstyr, mens lærerne står for
den faglige og pædagogiske del. Det er tanken
siden hen at udvide med andre
undervisningsforløb, fx om fugle i Pernille-søen og
planter på overdrevet. Til brug i felten er vi i gang
med at indkøbe feltudstyr
Bl.a. lupper, pincetter og kikkerter. Udgifterne
dækkes af vores nye tilskud fra Friluftsrådet og
Helsingør Kommune.
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Nationalparkudstilling
Der har fra foråret og frem til nu været
diskuteret frem og tilbage i bestyrelsen om
hvorvidt foreningen magtede at lave en udstilling
om Nationalparken i Nordsjælland, kaldet
Kongernes Nordsjælland.
Grunden til at vi i foreningen har taget emnet op,
er til dels fordi Kohaven kan blive en del af
Nationalparken og dels vil det være af stor
betydning for hele vores lokal området. Vi er på
nuværende tidspunkt enige om at vi arbejder
videre med projektet.
Udstillingen, som formentlig vil åbne en gang i
efteråret, vil fortrinsvis være relateret til det nære
område. Det vil sige inden for Helsingør
Kommunes grænser. Der vil blive udarbejdet
plancher med planer, kort, foto og tekster.
Vi har besluttet at Henrik Schurmann med sit
kamera overflyver området mellem Kohaven og
Hornbæk, for at give et godt overblik af den
grønne kile der kan etableres her. Og selvFølgelig kohaven set i fugleperspektiv.
Men, men, ingen ved jo overhovedet om der
kommer en Nationalpark i Nordsjælland. Vi håber
og arbejder derfor videre med projektet.

NYT OM NATUREN

Grågåsen ynglede igen ved Pernillesø, og fik efter
forlydende 3 kuld på vingerne.
Tårnfalkeparret i redekassen på gavlen af laden på
Avlsgården fik mindst 5 flyvefærdige unger. Axel
Mortensen fra foreningen, fik taget dette
fantastiske billede af tårnfalkehannen, der sidder i
træet overfor redekassen og tydeligvis meddeler, at
der er mad. Læg mærke til mosegrisen i den højre
klo.

Økonomi og Medlemmer
Økonomien hænger meget godt sammen takket
være en øget tilgang af medlemmer i 2005. Vi er
nu oppe på ca.180 medlemmer og det stiger stadig
i takt med vores øgede aktiviteter i foreningen.
Fra friluftsrådet har vi i juni fået tilsagn om 7.600
kr. til Naturformidling for seniorer og Børn.
Fra Helsingør Kommune har vi fået 10.000 kr.
til ”Projekt Naturformidling” for børn og unge i
Hellebæk Kohave.
Midlerne bliver brugt til projekter og div.
materialer, som tidligere nævnt.
Økonomien til udstillingen om NationalParken er på nuværende tidspunkt ikke helt
afklaret, men vi forventer det snart falder på plads.
Fra årsskiftet stiger det årlige kontingent med
følgende nye takster.
Foreninger fra 250.- til 300,Familiemedlemskab fra 150.- til 200,Personligt fra 100,- til 150,Pensionist enkelt, uændret 75,Pensionist par, uændret 100,-

Tårnfalkehan med mosegris foto Axel Mortensen

Efterårets fugletræk er godt i gang og kan
selvfølgelig iagttages i Kohaven. Andefugle i
Bøgeholm- og Pernillesø, spurve, finker, drosler
samt rovfugle m.m. i det åbne land.
Andre gode lokaliteter er Kronborgpynten,
Højstrup strand, Julebæk strand neden for
Julebækhus, eller P-pladsen overfor Hellebæk
Klædefabrik. Netop ved kysten har man mulig hed
for at følge trækket allerede fra svenskesiden.
Hvad er en Kohave uden køer ? Det er derfor
dejligt at kunne konstatere, at det går rigtig godt
med kvæget i Kohaven.
Landmændene Kurt Larsen og Jim Saabye giver
samstemmende udtryk for stor tilfredshed med
projektet.
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Som noget nyt i år har landmand Kurt
Larsen udsat Skotsk højlands kvæg, 8 voksne samt
en kalv der blev født i jan.
I modsætning til det røde- og brogede kvæg, kan
denne kvægrace, som er meget hårdfør, gå ude i
Kohaven hele året uden nogen form for læ, andet
end den skov og krat kan give. Så der er også
noget i vinter at se på.
I alt er der ca. 170 stk. kvæg, hvor af de fleste er
kødkvæg, resten bliver til Malkekvæg.
Alt kvæget er selvfølgelig økologisk, og både
Kurt Larsen og Jim Saabye sælger opskåret kød, så
er du interesseret i det kan de kontaktes på flg.
telefonnumre. Velbekomme.
Kurt Larsen , Tikøb 49758726
Jim Saabye, Villingerød 48398008

Folk og fæ. Foto Henrik Schurmann

Kommende arrangementer
Så nåede vi til det mange måske har gået og ventet
på.! Hvad sker der i efteråret ? Se så her, hvad
programmet byder på.! Svampe-, foto- og
fugleture. Herud over vil der være et varieret
udbud af foredrag fra nær og fjern, alle er
velkomne, og tag bare venner og bekendte med, jo
flere des bedre.
Sæsonen starter med:
Svampetur i Horserød Hegn –Lørdag
17/9
Turen er arrangeret af Sten Søgaard og Klavs
Ibsen-Bjerget. Klavs har de sidste to år ledet vores
svampeture, hvilket har givet et godt resultat i vore
medbragte kurve.
Vi håber på at finde forskellige rørhatte, skørhatte
mv.
Mødetid kl. 10.00
Mødested, lille p-plads ca. 600 m. vest for
Horserød Fængsel på samme side som Gurre Sø.
Varighed ca. 3 timer.
Gratis for medlemmer, andre 10,- kr.

Efter turen vil der være mulighed for at få printet
et enkelt digitalt billede i A4 format til en nærmere
aftalt pris.
Mødetid kl. 10.00 til ca. 14.00
Mødested, Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre 20,- kr.
Medbring madpakke og drikkelse.
Foredrag om Gotland - Torsdag
29/9
Kirsten Holst vil her med bl.a. foto og sine
oplevelser på Gotland fortælle om det gamle
danske land og de mange vidnesbyrd om vores
tilstedeværelse i fordums tider.
Mødetid kl. 19.30
Mødested Hellebæk Avlsgård.
Trækfugletur - Søndag 9/10
Som tidligere år tager Sten Søgaard os med på
efterårets trækfugletur.
Musvågetrækket er nu på sit højeste. Edderfugle,
ringduer og småfugle er godt i gang. Nu er det det
bedste tidspunkt at iagttage det store fugletræk fra
det nordlige Skandinavien som kommer via
Sverige til vores kyster og land.
Hvis forholdene ved Julebæk er dårlige kan der
blive tale om at fortrække til Kohaven ved
Hellebæk Avlsgård.
Mødetid kl. 10.00 til 12-13.00
Mødested P-pladsen ved Julebæk Hus Nordre
Strandvej
Gratis for medlemmer, andre 10,- kr.
Husk kikkert og varmt tøj.
Kikkert kan lejes for 10,- kr. ved forudbestilling til
Sten Søgaard tlf.49707230
Fototur Løvfald - Søndag 30/10
Igen en tur med Henrik Schurmann, hvor han til
dels fortsætter fra den tidligere svampetur, men nu
med efterårsfarver som motiv. Du har som
tidligere mulighed for at få et print af dit bedste
digitale billede.
Det er ikke en forudsætning, at du har været på den
tidligere tur. Du skal bare komme for at få en
dejlig dag i naturen.
Mødetid 10.00 til ca. 14.00
Mødested Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre 20,- kr.
Medbring madpakke og drikkelse

Fototur Svampe - Søndag 25/9
Tur med Henrik Schurmann, hvor du får mulighed
for, under kyndig vejledning, at opleve og
fastholde naturen gennem dit kamera.
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Foredrag om Shetlandsøerne og
Færøerne - Søndag 30/10
Ole Grøndal Schou fortæller og viser os om
Shetlandsøerne og Færøerne. De udgør en fin
kontrast til hinanden. Vi ser fuglefjelde, især med
søpapegøjer, som man kan komme på klods hold
af. Der ud over de fantastiske fjelde og udsigter.
Mødetid kl. 15.00
Sted Hellebæk Avlsgård
Foredrag og film om Ammassalik på
Grønlands østkyst i 50’erne Torsdag 24/11
Flemming Rosenkilde viser os en virkelig
sjældenhed: En film optaget under hans ophold i
Ammassalik 1954-57. Her er livet i Grønland, som
det oprindeligt var, jordhytter i udsteder og
udflugter med hundeslæder. Det hele fotograferet
på farvefilm.
I tilgift får vi en sort-hvid film med trommedans.
Mødetid kl. 19.30
Sted Hellebæk Avlsgård
Foredrag om Diskoområdet på
Grønlands Vestkyst - Torsdag 15/12
Margrethe Tjalve tager os med til Diskoområdet,
det er Jakobshavn med den kolossale isbræ, der
spyr tonsvis af isbjerge ud hvert døgn, med Knud
Rasmussen museet på den ene side og det moderne
Grønland på den anden, og det er Diskoøen med de
varme kilder og den store vegetation.
Mødetid kl. 19.30
Sted Hellebæk Avlsgård

Værd at vide om natur og
miljø
Hold øje med syge og døde fugle.
Nu anmodes alle, der færdes i naturen , om at
indberette det hvis de ser unormalt mange døde og
syge fugle. Det kan være tegn på at fugleinfluenzaen er kommet til Danmark. De udbrud af
fugleinfluenza der er set i Rusland og Kasakhstan,
har fået Fødevarestyrelsen til at bede jægere,
ornitologer og andre, som færdes i naturen, om at
kontakte myndighederne, hvis de ser unormalt
mange døde og syge fugle i eller omkring
vådområderne. Anmeldelse kan ske til:
Dansk Ornitologisk Forening 33314404
Fødevareregion kbh. 44523000

Vil du vide mere?
På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside
kan du bl.a. gå videre og se hvad der er af
fugleobservationer i Frederiksborg amt, samt vores
lokal område under Dof. Basen.
• Dansk Ornitologisk Forening
www.dof.dk
• Dansk Botanisk Forening,
www.botaniskforening.dk
• Danmarks Miljøundesøgelser
www.dmu.dk
• Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelser.
www.geus.dk
• Danmarks Naturfredningsforening
www.dn.dk
• Skov- og Naturstyrelsen
www.skovognatur.dk

Kalender/oversigt
(se også under arrangementer)
•
•
•
•
•
•
•
•

Svampetur i Horserød Hegn – Lørdag 17/9
Fototur Svampe - Søndag 25/9
Foredrag om Gotland - Torsdag 29/9
Trækfugletur - Søndag 9/10
Fototur Løvfald - Søndag 30/10
Foredrag om Shetlandsøerne og Færøerne.
Søndag 30/10
Foredrag og film om Ammassalik på
Grønlands østkyst i 50 erne. - Torsdag
24/11
Foredrag om Diskoområdet på Grønlands
Vestkyst - Torsdag 15/12

Nyt fra medlemmerne
Under dette punkt vil vi fremover bringe hvad
medlemmerne vil bidrage med. Det kan være ris,
ros og ideer, eller en oplevelse i naturen som man
vil dele med os andre. Kort sagt der er frit slag,
dog forbeholder vi os retten til at vælge blandt og
redigere i det indkomne materiale.
Kontakt til Foreningen
Formand Steen Søgaard
Tlf. 49707230/20303556
E-mail steogmag@hotmail.com
Kasserer Niels Grønkjær
Tlf. 49263126
E-mail nielsg48@hotmail.com
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