
	

Nyhedsbrev	 HELLEBÆK KOHAVES VENNER

Med	 ovenstående	 dejlige	 billede	 af	 den	 solgule	 rapsmark	
og	den	blå	himmel	med	drivende	skyer,	ønsker		vi	alle	en		
god	sommer	og	siger	tak	for	den	opbakning,	foreningen	får	
fra	 medlemmerne.	 De	 frivillige	 ”vagter”	 på	 National-par-
kudstillingen	var	en	utrolig	hjælp.	–Tak	også	til	Palle	Øhlers	
for	det	store	arbejde	der	er	 lagt	 i	Kohaven	–	for	viden	og	
hjælp	i	bestyrelse	og	forening.
Som	noget	nyt	er	der	i	dette	nummer	indlagt	en	fortælling	
om	Gl.	Skovhus.	Vi	har	tidligere	efterlyst	”Nyt	fra	medlem-
merne”,	og	Alex	Jensens	bidrag	er	hermed	det	første.
En	nyhed	er	også,	at	efterårets	foredragsrække	er	blevet	til	
i	 samarbejde	 med	 Folke-universitetet	 /	 Helsingør	 Aften-
skole.	
På	gensyn	i	Kohaven	til	sommerens	arrangementer.

Siden sidst
Generalforsamling den 26. februar 2006
Generalforsamlingen	 startede	 med	 et	 spændende	 foredrag	
af	 Henrik	 Jørgensen,	 Skov-	 og	 Naturstyrelsen	 om	 at	 lave	
høslæt	på	enge.	Det	var	en	optakt	til	vores	eget	kommende	
høslæt, hvor vi nu er i gang med at finde et egnet område 
og	få	de	nødvendige	tilladelser.	Mere	om	dette	andetsteds	i	
bladet.
Vi	har	det	sidste	år	haft	mange	aktiviteter	i	foreningen.	Her	
nævnes	nogle	af	de	vigtigste.	Rovfugleudstillingen	foråret	
2005	havde	over	560	besøgende,	og	i	løbet	af	året	har	der	
været	fototure,	fugle-,	svampe-	og	blomsterture	og	særlige	
onsdagsture	i	vinterens	løb.	Desuden	har	der	været	en	ræk-
ke	foredrag	om	nordisk	natur	og	kultur,	en	forårskoncert	og	
et	 julestuearrangement.	Vi	har	samtidig	 indrettet	nyt	 fore-
dragsrum	på	1.	sal	i	bygningen.
Foreningen	har	nu	215	medlemmer,	og	vi	har	i	årets	løb	fået	
tilskud	fra	Friluftsrådet,	Helsingør	Kommune	og	Arbejder-
nes	Landsbank.	Foreningens	lån	af	hovedbygning	er	fornyet	
af	Kronborg	Statsskovdistrikt	til	30.	juni	2007.
Regnskabet	viste	en	stabil	udvikling	i	foreningen.	
Vores	mangeårige	bestyrelsesmedlem	Palle	Øhlers	ønskede	
ikke	 at	 fortsætte	 mere	 og	 blev	 erstattet	 med	 Palle	 Carøe,	
som	arbejder	på	skovdistriktet	og	har	sin	daglige	gang	i	ko-
haven.	Alex	Jensen	blev	valgt	ind	som	ny	suppleant	i	stedet	
for	Axel	Mortensen,	som	især	skal	have	 tak	 for	sine	strå-
lende naturfotos og som primus motor i flere af vores udstil-
linger.	Alex	Jensen	har	især	et	godt	kendskab	til	Kohavens	
kulturhistorie,	som	vi	håber	at	kunne	få	stor	nytte	af	på	det	
kulturhistoriske	område.
Der	var	ca.	40	deltagere	til	generalforsamlingen.
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Rapsmarker i fuldt flor  Foto:  Axel Mortensen

Kalender (se også arrangementer)

•	 De	Vilde	Blomsters	Dag
	 Søndag	18.	Juni	kl.	11.00

•	 Folk,	fæ	og	frokost	i	Kohaven
	 Søndag	16.	Juli	kl.	11.00

•	 Kulturtur	i	Hellebæk	Kohave
	 Søndag	10.	September	kl.	11.00

•	 Efterårets	foredrag,	se	under	arrangementer

Bynkefugl Foto: Axel Mortensen



Nationalpark udstilling
Torsdag	den	13	april	var	den	store	dag,	hvor	vi	åbnede	for-
årets	 udstilling	 om	 Nationalparken	 Kongernes	 Nordsjæl-
land.	Vi	havde	set	frem	til	dagen	med	spænding,	da	vi	havde	
brugt	rigtig	meget	tid	på	at	planlægge	udstillingen.
Formanden	for	DN`s	lokalafdeling,	biolog	Ebbe	Kannew-
orff  åbnede udstillingen med en flot og visionær tale. Om-
kring	70	mennesker	deltog,	og	over	det	økologisk	pølsebord	
gik	snakken	livligt	om	Nationalparkplaner	og	–	tanker.
Udstillingens	 hovedingrediens	 er	 9	 store	 plancher,	 som	 i	
tekst	 og	billeder	 fortæller	 om	Nationalparkens	korridorer.	
Dette	 kan	 være	 alt	 fra	 dyrepassager	 mellem	 parkens	 ker-
neområder	 til	 kulturhistoriske	 perler	 som	 fx	 Borsholm	
landsby. På udstillingen var der også en flot plakatsøjle med 
kulturelle	seværdigheder	i	området.	Desuden	blev	der	vist	
to film, en om høenge og en om Lille Vildmose, som er et 
andet	område	der	kandiderer	til	titlen	som	Nationalpark.
Udstillingen	kan	nu	ikke	længere	ses	på	Avlsgården	men	i	
juli	måned	vises	den	på	Helsingør	Bibliotek,	hvor	vi	håber	at	
endnu flere får lejlighed til at studere plancherne nærmere. 
Plancherne	kan	desuden	ses	på	foreningens	hjemmeside.

Fototur 
Forårets	 fototur	gik	 til	nordenden	af	Bøgeholm	sø.	Vejret	
var	fantastisk,	og	selv	om	der	i	ugen	op	til	 turen	ikke	var	
meget	der	tydede	på	det,	så	nåede	bøgen	faktisk	at	springe	
ud.
Som	sædvanlig	blev	turen	meget	hyggelig	med	en	blanding	
af	fotografering	og	snak,	denne	gang	var	det	især	de	nyud-
sprungne	bøgetræer	og	anemonerne	der	blev	foreviget.	
Frokosten	blev	nydt	ved	Anes	Hus	på	vejen	tilbage	til	Avls-
gården.

Busterprojektet.
Som	nævnt	i	Nyhedsbrev	nr.	1/06	fortsætter	projektet.	Hvor	
emnet	sist	var	”Kokassens	økologi”	,	er	der	føjet	en	ny	ak-
tivitet	til:
	”Gå	på	opdagelse	i	Hellebæk	Kohave	–	PERNILLESØ”.
Ester	Møller	og	Trine	Jarløv	fra	Nygård	Skole	har	udarbej-

det	 en	 meget	 inspirerende	 folder	 med	 et	 spændende	 iagt-
tagelsesskema,	som	skoleeleverne	skal	udfylde.	–	Som	en	
yderligere	gevinst	 lærer	børnene	at	 færdes	 i	 naturen	–	og		
bruge	en	kikkert	rigtigt.	

Redekassegruppen
Gruppen	 består	 af	 5-6	 medlemmer	 og	 kom	 først	 i	 gang	 i	
det	tidlige	forår.	Der	er	blevet	indkøbt	forskelligt	værktøj,	
og	Kronborg	Statsskovdistrikt	har	hjulpet	med	træ	til	kas-
serne.	Trods	 den	 sene	 start	 er	 det	 lykkedes	 gruppen	 at	 få	
produceret	tolv	stærekasser,	der	nu	smykker	en	høj	pæl	rejst	
i	 	 vores	have.	Mindst	 to	af	kasserne	er	beboet	med	 stære	
og skovspurve. Desuden er der sat kasser op flere steder i 
haven,	hvoraf	mindst	en	er	beboet.	Arbejdet	genoptages	 i	
efteråret	/	vinterens	løb.

Høslætgruppen
Flere	bestyrelsesmedlemmer	har	med	eksperter	udefra	været	
rundt for at finde et egnet sted i Kohaven. Det er nu ved at 
lykkes.	En	lille	eng	langs	en	bæk	lidt	øst	for	Hellebæk	Avls-
gård	ser	ud	til	at	opfylde	kravene.	En	undersøgelse	af	engen	
af	en	botaniker	viser	allerede	nu	en	stor	rigdom	af	planter	
og	muligvis	også	af	insekter.	Antallet	af	planter	og	dyr	skal	
gerne	blive	endnu	højere	gennem	et	nænsom	høslæt	af	area-
let.	Vi	er	nu	i	gang	med	at	sørge	for	de	forskellige	tilladel-
ser	og	lægge	en	plan	for	arbejdet	og	regner	med	at	komme	
i	gang	hen	over	sommeren.	Mange	har	allerede	meldt	sig	
som	interesserede	i	at	deltage	i	høslættet,	men	der	er	plads	
til flere. Kontakt foreningen, hvis du er interesseret. 

NYT OM NATUREN
Fuglene i  Kohaven dette forår
Den	kolde	marts	efterfulgt	af	april	med	megen	vestenvind	
betød,	at	fugletrækket	dette	forår	blev	noget	tyndt.	For	de	
fleste rovfuglearter sås kun ca. halvdelen af, hvad der ses 
gennemsnitlig.
Kun rød glente, lærkefalk og vandrefalk klarede sig fint. Til 
gengæld	ser	det	ud	til,	at	rørhøgen	er	vendt	tilbage	som	yng-
lefugl	i	Bøgeholm	Sø	efter	at	have	været	væk	siden	1999.	
Tårnfalken	er	til	gengæld	forsvundet	som	ynglefugl	fra	kas-
sen	på	Hellebæk	Avlsgård.	Forhåbentligt	er	den	tilbage	næ-
ste	år.	I	haven	har	redekassegruppen	sat	en	pæl	op	med	

Nationalpark udstillingen blev åbnet af formanden for Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalafdeling, biolog Ebbe Kanneworff. 
Foto: Niels Grønkjær.

Fra forårets fototur. Foto: Henrik Schurmann



10 stærekasser, og flere af disse blev hurtigt beboet, og fra 
tagryggen	synger	i	øjeblikket	en	husrødstjert.	En	art,	vi	ikke	
før	har	haft	stationær	i	Kohaven.
Og så var der tranerne. De kom lidt sent dette forår - først 
omkring	 månedsskiftet	 marts/april	 og	 i	 noget	 færre	 an-
tal	end	sidste	forår.	Topdag	blev	2.	april	med	ca.	400.	Ved	
Kronborg	 sås	 ca.	 900.	Timingen	 var	 god,	 idet	 foreningen	
netop	denne	dag	havde	tranetur	ud	i	området.	I	alt	sås	ca.	
1.400	traner	dette	forår	over	Kohaven.

Certificering af Kronborg Statsskovdistrikt
Som	 opfølgning	 på	 miljøministerens	 beslut-ning	 om	 at	
statsskovene skulle certi-ficeres, igangsatte Skov- og Na-
turstyrelsen i 2005 en prøvecertificering af 2 statsskov-di-
strikter, Kronborg og Fussingø, efter de 2 certi-ficerings-
ordninger for skov, som findes på det danske markede, FSC 
og	 PEFC.	 Endelig	 godkendelse	 foreligger	 nu	 efter	 begge	
certificeringsordninger.
	Kronborg	Statsskovdistrikt	lever	op	til	begge	ordninger,	der	
begge	 relaterer	 til	bæredygtig	 skovdrift.	 I	den	 forbindelse	
har	miljøministeriets	målsætning	om	overgang	til	naturnær	
skovdrift	været	afgørende,	 ligesom	det	også	har	spillet	en	
vigtig	 rolle,	at	der	på	statsskovdistrikterne	allerede	er	ud-
bredt	fokus	på	sikring	af	naturværdier	og	rekreative	hensyn,	
borgerinddragelse	m.m.
Certificeringen peger også på nogle behov for ændringer. 
Ikke	 i	 forhold	 til	den	egentlige	drift,	men	 i	 forhold	 til	 re-
gistrering	af	natur-værdier.	Det	gælder	bl.a.	nøglebiotoper,	
hvor	FSC-ordningen	stiller	krav	om	yderligere	registrering	
og	overvågning	i	forhold	til	den,	som	distriktet	praktiserer	i	

dag.	Vi	har	selvfølgelig	altid	passet	på	naturværdierne,	men	
som	noget	nyt	kræves	der	nu	en	gennem-gang	og	registre-
ring	af	nøglebiotoper	på	arealerne.	Dette	vil	vi	arbejde	med	
i	det	kommende	år.
Naturværdierne	 vil	 fortsat	 være	 i	 fokus	 og	 sikret	 i	 vores	
drift,	og	nye	plejetiltag	vil	være	meget	velkomne	og	vær-
difulde.
Oprettelsen af et lille Høslætlaug i Hellebæk Kohave – som 
foreningen foreslår – vil passe fint ind i vores naturnære cer-
tificerede drift, og hø enge der bliver udsat for aktiv høslæt 
vil	være	et	værdifuldt	supplement	til	naturplejen	i	området.	
Så	denne	ide	vil	bestemt	være	bæredygtig.

Skovfoged	Peter	Søland
Kronborg	Statsskovdistrikt

Kommende arrangementer
De Vilde Blomsters Dag
Søndag 18. Juni
Hellebæk	Kohaves	Venner	og	Dansk	Botanisk	Forening	in-
viterer	igen	i	år	til	De	Vilde	Blomsters	Dag	i	Teglstrup	Hegn	
og	højmosen	”	Skidendam	”.
De	Vilde	Blomsters	Dag,	er	et	fælles	Nordisk	arrangement	
som	afholdes	i	juni	på	samme	dag.	Det	skønnes	at	op	mod	
10.000		personer	denne	søndag	kommer	ud	og	ser	den	vilde	
flora i Norden.
Turleder,	botaniker	Gunnar	Rylander	Hansen
Mødested	på	Hellebæk	Avlsgård
Mødetid	kl.	11.00	til	ca.	13.00
Medbring, gummistøvler, evt. flora og lup.
Madpakken	kan	nydes	på	Avlsgården,	hvor	der	kan	købes	
kaffe,	the,	øl	og	vand.

De vilde blomster dag er et tilløbstykke - på billedet har Gunnar 
Rylander Hansen fundet en spændende bregne, som han fortæl-
ler om. Foto: Henrik Schurmann

Vores trofaste billedleverandør, Axel Mortensen, har taget dette 
fantastiske billede af en fiskeørn, lige før den slår ned i Pernille 
sø



Folk, fæ og frokost i Kohaven
Søndag 16. Juli kl. 11.00 –
Det går rigtigt godt med køerne i Kohaven. De finder sig 
tålmodigt	i	at	blive	betragtet	og	fotograferet.	Men	hvad	er	
det	for	nogle	køer,	og	hvorfor	går	de	lige	netop	her?	
Kvægavler,	landmand	Kurt	Larsen,	Tikøb	tager	os	med	på	
“Kovandring”	og	fortæller	hvilke	tanker,	der	ligger	bag	pro-
jektet:	køer	og	100%	rent,	økologisk	oksekød	fra	dyr,	der	
har	levet	et	godt	liv.
Dagen	slutter	med	fælles	frokost	i	det	grønne.	Tag	en	lille	
madpakke	med	som	vil	blive	suppleret	med	grillstegt	pølse	
og	andre	smagsprøver.	Drikkelse	og	et	udvalg	af	Kurt	Lar-
sens	økologiske	kødvarer	kan	købes.
Arrangementet	er	gratis	for	medlemmer	-	andre	kr.	20,-

Kulturtur i Hellebæk Kohave
Søndag 10 September
Oplev Kohaven fra en ny synsvinkel : Den kulturelle.
En	tur	rundt	 i	området	med	ophold	ved	Gl.	Skovhus	med	
den	specielle	skovlade	og	Anes	hus.	
Gl.	Skovhus,	også	kendt	som	Thomsens	hus	var	i	en	lang	
periode	 kendt	 for	 de	 kunstnere,	 der	 boede	 der,	 og	 de	 der	
besøgte	huset.
Anes	 hus,	 især	 kendt	 for	 mødet	 mellem	Ane	 og	 Johanne	
Louise	Heiberg.
Turleder:	Alex	Jensen
Mødested:	Parkeringspladsen	ved	Hammermøllen.
Mødetid:	Kl.	11,00	til	ca.	13.00
Gratis	for	medlemmer,	andre	20	kr.

Naturen på malerens lærred. Fra magisk til 
tæmmet natur illustreret gennem kunsten.
I	oldtidens	univers	har	alle	dyr	og	planter	magiske	kræfter,	
man tager varsler af fuglenes flugt og hjælper de syge gen-
nem	hule	træer	til	en	ny	fødsel.	Hvornår	holdt	vi	op	med	at	
se	naturen	som	en	afspejling	af	vores	liv	og	gjorde	den	til	et	
bioteknisk	produktionsapparat?

I	4	 foredrag	 foretager	vi	 en	billedrejse	 fra	da	naturen	var	
magisk	 til	 nutidens	 opfattelse	 af	 naturen	 som	 sårbar	 og	
tæmmet.	
Foredragsholder: Lektor i dansk, religion og filosofi Mar-
grethe	Tjalve.	

Torsdag den 5. oktober. 
Den	magiske	natur.

Torsdag den 12. oktober.
Kristendommens	verden	i	skabelse	og	i	syndefald.

Torsdag den 26. oktober.
Romantikkens	natursyn

Torsdag den 2. november.
Idyl	og	fremmedgørelse	i	nutidens	syn	på	naturen.

Foredragene finder sted på Hellebæk Avlsgård, Hellebæk-
vej,	kl.	19.30-21.30.	
Medlemmer	af	Hellebæk	Kohaves	Venner	får	udover	mæng-
derabatten	for	hele	serien	også	medlemsrabat	og	betaler	så-
ledes	200	kr.	for	hele	serien,	ordinær	pris	300	kr.
Der	 arrangeres	 kørsel	 fra	 Helsingør	 til	Avlsgården	 og	 til-
bage	igen
Tilmelding	og	henvendelse	om	fælleskørsel	til	Aftenskolen,	
Poul	Erik	Kandrup,	 tlf.	 49212525	eller	 e-post	 fu@helsin-
gor-aftenskole.dk	
Anfør:	medlem	på	tilmeldingen
Frist	for	tilmelding:	d.	20.	sept.

Nyt fra medlemmerne
Se	tillæg	om	Gl.	Skovhus	og	dets	beboere	gennem	tiderne,	
forfattet	af	Alex	Jensen.

																						

Kalv af det skoske højlandskvæg. Foto: Henrik Schurmann

Kontakt til Foreningen
www.	kohavensvenner.dk

Formand	Steen	Søgaard
Tlf.	49707230/20303556
E-mail	steogmag@hotmail.com

Kasserer	Niels	Grønkjær
Tlf.	49263126
E-mail	nielsg48@hotmail.com


