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Nyhedsbrev
Godt Nytår
Her i det nye år har Hellebæk Kohaves Venner 10-
års jubilæum. Det har været begivenhedsrige år, hvor 
mange gode ønsker, planer og aktiviteter er blevet 
opfyldt, men også med den værst tænkelige hændelse: 
at hovedbygningen, hvor foreningen havde til huse, 
brændte ned i julen 2010.  Det var et sørgeligt syn, men 
i dag er alle ruiner væk, en stor eng med vilde blomster 
er på naturens egne vilkår skabt, og nu ligger den så der 
for at blive brugt. – 1. trin er taget, idet Naturstyrelsen 
Nordsjælland har opført et såkaldt ”Madpakkehus”, der 
også skal indeholde informationstavler om området.
Endnu kan vi ikke løfte sløret for udnyttelsen af resten 
af ”den store have” – men når tid kommer, vil Hellebæk 
Kohaves Venner og Naturstyrelsen Nordsjælland 
invitere alle til officiel åbning og indvielse af både 
”Madpakkehus” og det fine, sorte fugleskjul ved 
Pernille Sø.
Kirsten Holst

Formanden på orlov i 2013!
Kære medlemmer.
Da jeg i år har meget travlt på mit arbejde, har jeg i 
samråd med den øvrige bestyrelse besluttet, at jeg 
holder orlov fra bestyrelses- og formandsarbejdet i
Hellebæk Kohaves Venner. Orloven gælder for hele 
kalenderåret 2013. Jeg regner med at deltage med 
fornyet energi i arbejdet i 2014. Man vil dog stadigvæk 
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kunne se mig cykle rundt og kigge på fugle i Kohaven.
Under min orlov er Henrik Schurmann konstitueret 
som formand frem til generalforsamlingen i marts, 
hvorefter den nye bestyrelse vil konstituere sig.
Steen Søgaard 

Fugletrækket over Hellebæk Kohave 
Ålsgårde-Kronborg i efteråret 2012 
især trækket af rovfugle
Ligesom i de foregående 23 efterår(!) blev der også 
dette efterår registreret og talt trækkende fugle over 
Hellebæk Kohave. Fugletrækket kommer fra Sverige, 
nærmere bestemt Skåne, hvor fuglene om efteråret 
flyver mod sydvest og syd ud over Øresund og derefter 
rammer ind på kysten hos os. Nogle af fuglearterne 
skal måske kun nå et vinterkvarter i Sydvestjylland 
fx sanglærken, medens andre har meget længere 
strækninger at tilbagelægge. Lærkefalken skal fx 
syd for ækvator og overvintre i tropisk Afrika. Hvor 
fuglene præcist flyver ind over kysten hos os, kan vi 
ikke sige noget om. Det kan afhænge af den enkelte 
art, men også hvordan vinden blæser lige den dag, hvor 
fuglen ’skifter adresse på sit opholdsland’. Derfor står 
fuglekiggerne forskellige steder på kysten forskellige 
dage. Men da vindene ofte kommer fra retninger fra 
vest, bliver fuglene typisk skubbet noget mod øst. Det 
betyder, at man kan se flest fugle(og fuglekiggere) på 
strækningen mellem Julebæk og Kronborg.

Kalender/oversigt
Generalforsamling
 Søndag d. 17. marts kl. 14.00

Tranetur/Naturtur i Kohaven
 Søndag d. 24. marts kl. 14.00  

Tranetur til Skåne og Vattenriket
 Lørdag d. 30. marts kl. 11.00

Fototur løvspring
 Søndag d. 28. april kl. 10.00-14.00

De vilde blomsters dag (se næste Nyhedsbrev)
 Søndag d. 16. juni kl. 11.00-14.00

Naturen sletter alle spor.                                                           Foto: N.G.
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Hvert fugletræksted har en dominans af bestemte 
arter. Det gælder alle de forskellige fugletræksteder 
som Hellebæk Kohave, Kongelunden, Stevns Klint, 
Falsterbo, Stigsnæs på Vestsjælland, Gedser, Blåvand 
i Vestjylland osv. Hos os er det om efteråret lommer, 
gæs, edderfugle, ringduer – og især rovfugle. Blandt 
rovfuglene er det musvågen, vi ser mest. Ca. 90% af 
de rovfugle, der trækker ind over Hellebæk Kohave, 
er musvåger. Vi bor i det område i Danmark, hvor der 
ses flest trækkende musvåger om efteråret (Det gælder 
faktisk også for forårstrækket af musvåger).
I efteråret 2012 blev der her hos os talt over 20.000 
musvåger(se tabel). Det var lidt over gennemsnittet, 
og typisk foregik hovedparten af trækket inden for 14 
dage(28/9-10/10). De største trækdage blev 28/9 2.814, 
8/10 4.563! og 10/10 2.399. Også den røde glente og 
spurvehøgen havde en god træksæson. Medens tallene 
for hvepsevåge, blå kærhøg, fjeldvåge og fiskeørn blev 
noget under gennemsnittet(se tabel). Sådan et enkelt 
’dårligt tal’ kan bero på mange ting. Der kan være tale 
om et enkelt dårligt yngleår, eller at fuglene lige det 
år trækker andre steder. Men er mønstret det samme år 
efter år, er der grund til bekymring for arten. Så kan der 
følges op med andre metoder eller gøres noget konkret 
til fordel for arten på dens yngleplads, vinterkvarter eller 
på stederne undervejs. På den måde er overvågning af 

2012-Efterår Antal Gennemsnit 
   1988-2011

Observationsdage 49 64
Observationstimer 179  173

Hvepsevåge 251 731
Rød glente 44 21
Havørn 3 4
Rørhøg 61 67
Hedehøg 2 -
Blå kærhøg 49 77
Duehøg 4 17
Spurvehøg 1.784 1.383
Musvåge  20.475 16.668
Fjeldvåge 24 67
Fiskeørn 25 48
Tårnfalk 34 42
Dværgfalk 57 50
Lærkefalk 2 5
Vandrefalk 10 10
Rovfugle i alt 22.826 19.201

trækfugle en del af vores registrering af, hvordan vores 
miljø har det.

Tranerne – hvordan gik trækket med dem dette 
efterår? Ja, da vi ikke havde ret megen østenvind, så 
så vi heller ikke ret mange traner (det er ligesådan 
om foråret). 5/10 15, 6/10 280 og 8/10 200! Men til 
gengæld så de tusindvis af traner på Bornholm - på 
grund af vestenvinden, der blæste tranerne mod øst.

Til de lidt mere sjove iagttagelser skal nævnes, at 
fuglekiggerne 6/10 så to sølvhejrer flyve ind over 
stranden ved Julebæk lidt ud på eftermiddagen. Det 
var samme dag, Kohavens Venner havde trækfugletur 
samme sted. Men desværre var næsten alle deltagerne 
gået hjem på dette tidspunkt. En hvid stork dukkede 
også op lidt sent på sæsonen for en stork. Den stod 
og hyggede sig på en græsmark 20/10-22/10 på 
Fuglebakkevej lige øst for Horserød Hegn.   
Steen Søgaard

Sidste nyt om Nationalparken.
Forligskredsen bag Nationalparkloven gav på sit møde 
den 11.december 2012 opbakning til fornyet dialog og 
proces, hvor der med nye, friske øjne skal udarbejdes et 
nyt forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Arbejdet organiseres med en styregruppe bestående af de 
5 borgmestre, Naturstyrelsen, landbrugsorganisationer 
og lodsejerlaug. Desuden er der nedsat en følgegruppe 
bestående af styregruppen + en række grønne 
organisationer og Visit Nordsjælland.
Der er afsat knapt 2 år til processen med henblik på at 
fremsende et forslag, hvor parterne er enige om det.
Poul Erik Pedersen

Rovfugletrækket ved Ålsgårde-Kronborg 
efteråret 2012 + gennemsnit 1988-2011.

Foreningens ørnetur til Skåne vinteren 2009                                Foto: 
N.G.
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Kommende arrangementer

Generalforsamlig
Søndag den 17.marts kl. 14.00
Se vedlagte invitation

Tranetur/naturtur i Hellebæk Kohave
Palmesøndag den 24. marts kl. 14.00
Vi vil gå en lille tur ud i Kohaven og spejde efter traner 
og rovfugle, som netop nu flyver nordpå. Hvis vinden 
er i øst, er der rigtig gode chancer for at se flokke 
af traner i løbet af eftermiddagen. Er vi heldige, kan 
vi også se rovfugle, der trækker forbi. Det kan være 
musvåger, glenter, spurvehøge, fiskeørne og måske 
den sjældne havørn.
Svigter fugletrækket, går vi en tur ned på vores fine 
observationsskjul ved Pernillesøen og kigger på 
grågæs med deres unger, og vi går til Bøgeholm Sø 
og Bondedammen og ser på livet i skarvkolonierne.
Turen vil vare 2-3 timer afhængig af dagens fugletræk.
Turleder: Peter Rodemann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Kikkert kan lejes for kr. 10,-
Fornuftig påklædning efter vejret anbefales
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Tranetur til Vattenriket og Pulken
i det østlige Skåne
Lørdag den 30. marts kl. 11.00
Se vedlagte invitation, vend den og læs den glade, 
livgivende traneartikel af naturkunstneren Carl 
Christian Tofte.

Fototur - Løvspring
Søndag den 28. april kl. 10.00 til ca. 14.00
De første bøgetræer er sprunget ud, og der er stadig 
anemoner i skoven. Det er en perfekt lejlighed 
til at tage med fotograf Henrik Schurmann en tur 
ud i forårsskoven. Undervejs skal vi fotografere 
anemonerne og lede efter nyudsprungne bøgeblade. 
Undervejs bliver der også lejlighed til at tale om 
fototeknik og billedkomposition.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre 20,- kr.
Medbring madpakke og drikkelse og selvfølgelig dit 
fotoudstyr.
Påklædning efter årstiden.

De vilde blomsters dag (se næste 
Nyhedsbrev)
Søndag den 16. juni kl. 11.00-14.00

Tak for tryk…..
Skibstegnestuen i Aalsgårde har været vor fantastisk 
gode samarbejdspartner siden 2006, det var der, vi 
fik trykt Nyhedsbrevet. Hellebæk Kohaves Venner er 
altid blevet mødt med entusiasme og faglig dygtighed, 
og Nyhedsbrevet har været vort ansigt udadtil. Vi 
siger hermed tak, fordi I var dem der satte form og 
farver på alle vore ord og billeder.
Nyhedsbrevet er gået ind i en foreløbig ny fase, der 
gælder for hele 2013, idet Nyhedsbrevet har fået en 
sponsor. Det er PhotoCare v/Jens Clemmensen. Vi 
siger tak til Jens og glæder os til samarbejdet.

Deltagere på Vennernes fototur                       Foto: Henrik Schurmann

Hellebæk Kohaves Venner på solsiden 2007                         Foto:N.G.
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Redaktion
Redaktør Kirsten Holst (ansv.)
Tlf. 49 22 57 19 / 40 95 52 14
E-mail lakiholst@gmail.com
Niels Grønkjær, Henrik Schurmann.

Deadline for indlæg til næste nummer:  
13. maj 2013    

Sponsor/Tryk 
PhotoCare v/Jens Clemmensen,
Torvegade 3, 3000 Helsingør

Elektronisk nyhedsbrev
Hjælp os med at spare på portoudgif-
ten. 
Tilmeld dig på: 
kohavensvenner@gmail.com.
Fremover modtager du Nyhedsbrevet 
som vedhæftet PDF-fil. De, der ikke 
bruger computer, vil stadig modtage 
Nyhedsbrevet pr. post.

Kontakt til foreningen:
Formand Steen Søgaard
Tlf. 49 70 72 30 / 20 30 35 56
E-mail steogmag@hotmail.com
Kasserer Niels Grønkjær
Tlf. 49 26 31 26 / 20 28 06 88
E-mail nielsg48@hotmail.com
Se evt.ændringer/tilføjelser på:
www.kohavens venner.dk
Mail: kohavensvenner@gmail.com

Kontingentopkrævning: 
girokort vedlagt i dette nr.1/2013

Første høslæt på engen 2006                                     Foto: N.G.

Fototur med næsegrus beundring 2006                     Foto: N.G.

Kirsten modtager miljøprisen på foreningens vegne i 2006   N.G. Forårsudstilling med lokale kunstnere 2007              Foto: N.G.

Med rive og høtyv på engen 2009                             Foto: N.G.


