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 Nyhedsbrev

Af Steen Søgaard 
 
Her i efteråret den 22. september fik Kohaven fornemt 
besøg. Gæsterne var hele personalet fra et af kon-
torene i Naturstyrelsen, der havde afsat en hel dag til 
at besøge Hellebæk Kohave. 
   Kontoret lyder det svære navn: “Kontoret for Areal- 
plan, Friluftsliv og Partnerskaber”. Det laver bl.a. 
driftsplaner, dvs. planlægger, hvordan statens skove 
skal se ud, og hvilke muligheder, der skal gives os, der 
færdes i dem. Kohaven indgår også i denne planlæg-
ning.
   De ansatte var på flere småture rundt i vores område 
og se al vores herlige natur. Desværre viste vejret sig 
fra en mindre venlig side med mange hidsige regn-
byger, men det betød nu ikke noget for den slags men-
nesker, der har med naturen at gøre. De var klædt på 
til vejrliget.
   Efter en god frokost på avlsgården (som kontoret 
selv havde medbragt), var det foreningens tur til at 
komme på banen. Kontoret ville godt have at vide, 
“hvordan det var at være frivillig på et af Naturstyr- 
elsens arealer”, og vi ville på den anden side gerne i 
dialog med dem, der overordnet bestemmer, hvordan 

vores område skal udvikle sig, herunder friluftslivet.
   Allan Høxbroe fra bestyrelsen havde til lejligheden 
produceret et lille, flot og provokerende power-point 
show, og jeg havde fornøjelsen af at fremvise det 
- selvfølgelig ledsaget af mine og andre medlemmers 
erfaringer som aktive i Kohaven.
   Jeg fortalte om foreningens mange aktiviteter, og 
derefter debatterede vi kohavens forskellige prob-
lemer.      
   Her kan nævnes tilgroningen af kohaven, hvor sløjt 
det står til med udviklingen af overdrev, skarverne i 
søerne, afgræsningen af kvæget, der nogle steder er 
for hård og andre steder for mangelfuld, publikums 
opførsel og meget mere. Vi var glade for samarbejdet 
med statsskovdistriktet (som er den lokale instans 
i Naturstyrelsen, vi normal har kontakt til). Men vi 
ønsker en hyppigere kontakt til statsskovdistriktet og i 
højere grad at blive taget med på råd, når naturen i ko-
haven skal plejes. Det gælder også, når der skal laves 
driftsplaner og andre planer for kohaven og skovene 
omkring.
   Debatten var livlig, spørgelysten var stor, og vi gik 
langt over tiden. Kontoret var os meget venligt stemt 
og opfordrede os til at søge finansiel bistand hos dem, 
hvis vi havde konkrete projekter - og den nødvendige 
arbejdskraft. Så stemningen var klart til at øge samar-
bejdet. Det blev en dejlig positiv oplevelse at deltage i 
et møde som dette.

Naturstyrelsen besøger 
Kohavens Venner

Stemningen ved mødet var positiv og afslappet. Foto: 
Jesper Tranberg.

Ikke kun kohaven, men også skoven omkring, blev 
udforsket af vores nysgerrige besøgende fra Natur- 
styrelsen. Foto: Jesper Tranberg.
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Børn og natur
Tekst og fotos Esther Møller 
Foreningen har lavet ture i området, hvor børn har un-
dersøgt kokasser under megen munterhed og skægge 
kommentarer. Først var de noget lorne ved aktiviteten, 
men så tog nysgerrigheden over, og alle undersøgte 
indholdet af kokasserne. Der blev fundet brun møg-
bille og en del vandkær. Larverne var uimodståeligt 
spændende og ulækre.
   En anden klasse undersøgte planters evne til at blive 
til flere. Det var en øjenåbner for børnene at få fortalt 
og med egne øjne og hænder at se og føle, hvordan 
planterne kommer videre i livet. Der var megen gætten 
frem og tilbage om, hvordan planterne får spredt deres 
frø. De sjoveste planter var dog dem, der kan hænge 
fast i tøjet.
   Vi undersøgte præstelus, hvid mands fodspor, hyld 
og mange flere planter.
   Både lærere og elever gav udtryk for, at turen havde 
været god, og at de havde fået meget at vide.
   Overordnet set kunne der være flere ture, men der er 
ofte ikke tid i hverdagen. Turene skal ligge i skolernes 
natur-uger, så jeg undersøger mulighederne i det. 
   Udover at tilbyde ture for børn i daginstitutioner, vil 
jeg forsøge at gå videre og give det som et tilbud til 
andre, der måtte være interesserede - evt. flygtninge.
   Jeg tager kontakt til områdets børnehaver. Jeg vil 
også lægge vort nyhedsbrev på bibliotekerne i kom-
munen. Vi må så se, om der er en interesse for det. De 
vante ture fortsætter fremover.
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Høslættet 5/7 og 13/7 
Tekst og foto Allan Høxbroe 
  Det var måske sidste gang, vores frivillige høslætlaug 
slog hø og fjernede det fra den lille eng ved åen langs 
sydenden af Roevej. Det har vi gjort i en årrække for 
at hjælpe nøjsomme planter mod grove konkurrenter, 
men desværre viser det sig nu, at engen er blevet gødet 
af næringsstoffer, som driver mod åen fra kvægets yn-
dlingsbakker på sydsiden af Hellebækvej. Derved får 
grove planter fordele, som gør det svært at overvinde 
fx det høje rørgræs, som ses på billedet.
   Bestyrelsen er nu på udkig efter bedre enge til 
formålet. Både i Kohaven og i vores store grønne 
naboområder. Det er ikke nemt. Vi mangler store 
solåbne og fugtige skovenge, som dem Naturstyrelsen 
har skabt i Gribskov. Kontakt meget gerne bestyrelsen, 
hvis du kender et sted, der kunne blive en mulighed.

 SIDEN SIDST                                             



Svampeturen 20. september
Tekst og foto Allan Høxbroe 

Hun smitter, hende Trine Jarløv. Man bliver grebet af 
svamperigets skønheder og mysterier, mere end af at 
få kurven proppet til aftensmaden. Tak for endnu en 
skattejagt mellem mos og gamle træstød, hvor vi fik 
øjne og næser fyldt af efterårsskovens farver, dufte og 
flimrende solstrejf.  
   Til sidst samledes vi om frokost og dagens fund på 
Avlsgården. Flere havde bøger med, men det er nu 
utroligt som man husker svampene bare ved at have 
haft dem i hænderne med Trine og høre deres hemme-
ligheder. Seks var vi, og regnen varede kun kort.   

Fugletrækturen 3. oktober
Tekst Peter Rodemann. Foto Steen Søgaard  
Som i tusinder af år flyttede fuglene også dette eft-
erår fra vintermørke og fødeknaphed til områder, 
hvor de kan overleve. Og også i år var vi på plads en 
oktoberdag og gjorde feltbisserne selskab i håb om at 
ramme en stor dag. 
   Omkring klokken ti samledes ni deltagere i i rimeligt 
trækvejr ved Julebækstranden og skuede håbefulde 
mod Sverige. Feltbisserne var på deres sædvanlige 
pladser, og også en gruppe fra Dansk Ornitologisk 
Forening havde valgt stedet til deres trækobservation. 
   Efterhånden tyndede det ud i skyerne til næsten 
skyfrit vejr. Med et par røde glenter og en dværgfalk 
meget fint hen over os, og en blå kærhøg som pædago-
gisk viste silhuetten ved at kredse sammen med ti ud 
af dagens ca. 120 musvåger, blev det en dag med gode 
oplevelser og masser af fuglefortællinger.

Kohavens Naturfotoklub 
Tekst og foto Allan Høxbroe
Vi stiftede vores nye fotoklub 28. juni, og den kom 
fra start med 18 medlemmer, som siden har holdt to 
møder og fire fototure. 
  Klubben overvejer at få en fotoudstilling på benene 
24.-27. marts 2016 på Avlsgården.   
   Ellers er ideen bag klubben at nyde vores område in-
tenst gennem fotograferingen, at udveksle erfaringer, 
og at medlemmerne kan sætte hinanden stævne med 
kort varsel efter vind og vejr via en fælles mailgruppe.    
Turene går til de store naturområder i og omkring Ko-
haven, men også til det øvrige Nordsjælland. 
   Man kan tilmelde sig klubben ved at sende en mail 
til allanhoexbroe@gmail.com. Størst udbytte får man 
med et systemkamera med udskiftelige linser. 

- 3 -



Dialogmøde med 
Naturstyrelsen
Tekst og fotos Allan Høxbroe
Naturstyrelsen gør sit bedste. Det er vores folkevalg-
te, der skærer ned. Men måske kan vi som naturvenner  
leverer frivillig arbejdskraft til gengæld for styrelsens 
bistand?
   Det blev vi i hvert fald bedt om både ved besøget, 
som omtales på forsiden, og ved et såkaldt dialogmøde 
25. juni på Avlsgården, hvor vi kom med vores ønsker:
 
Lysåben natur gror til
   Al respekt for urørt skov, der bare skal passe sig 
selv og som vi får mere af nu. Men vores udsigter og 
solåbne natur bør bevares, og vi er kede af at se den 
hurtige opvækst af elletræer og af den invasive ja-
panske pileurt, som nu får lov at brede sig, selv i det 
smukke vejsving ved Bondedammen.  
   Tilsvarende lukker skoven sig langsomt om én af 
Sjællands mest værdifulde højmoser, Fandens Hul i 
Teglstrup Hegn, skønt der har været dialog med myn-
dighederne om problemet i en længere årrække. 
   Naturstyrelsen tilbød en præcis aftale med os, om 
at vi kan hjælpe med at pleje området og låne specielt 
udstyr, ikke mindst til at trække helt unge træer op 
med rod. Men arbejdet skal så til gengæld udføres.
   Ellers var vi velkomne til at indtegne vores ønsker 
på et kort over hele egnen, som styrelsen vil være op-
mærksom på. Det sidste lovede vi at forsøge. 
   
Hvad har skarverne gang i?  
Skarver er rigtig spændende, synes vi. Også dem i 
Bøgeholm Sø og Bondedammen. Men fuglene let-
ter sig for store mængder af klatter, som kan blive en 
alvorlig forurening, naturskabt eller ej. Vi vil gerne 
have eksperters bud på, hvad der kan ske og hvad man 
eventuelt kunne gøre. 
   Naturstyrelsen vil se på det og tæller skarverne, men 
har foreløbig ikke planer om at gribe ind. 
  
Rod af rødder
De meget store bunker af opgravede trærødder på 
bredden af den nye Barfods Sø ved Avlsgården strik-

ker os i øjnene. Naturstyrelsen mente, at rødderne bare 
kunne blive liggende til naturlig nedbrydning, som 
mad for insekter og fugle. Men nej, bad vi. Ikke lige 
dette sted med så en fin udsigt og mange gæster. 
   Aftalen blev, at styrelsen brænder rødderne af sidst 
på efteråret, hvor der ikke er fuglereder i dem, og at al 
aske bliver fjernet, så der ikke sker forurening af søen.

Ingen kort til områdets besøgende? 
Vandreturskort til publikum er ikke mere en selvfølge 
ved indgangen til naturområder. Vi savner endda også 
standere at putte dem i.  
    Styrelsen svarede, at vi er velkomne til at udarbejde 
begge dele selv i overensstemmelse med styrelsens 
designmanual, som dog ikke tillader ret meget tekst, 
mest billeder. Det håber vi at få gjort i løbet af vin-
teren. Styrelsen sætter så standere op. 

Den truede dværgvandnymfe 
Vi undrer os over, hvorfor der ikke er planer om 
at hjælpe den udryddelsestruede lille guldsmed 
dværgvandnymfen, som har sit eneste danske levested 
i Fandens Hul. Der bliver jo gjort meget for eremit-
billen ved dens fundsted nær Hammermøller, selvom 
den har andre levesteder. 
   Styrelsen svarede, at billen skal beskyttes, fordi den 
kom med på en liste fra EU. Det gjorde dværgvand-
nymfen ikke. 
   Til gengæld blev vi lovet, at der kommer hegn 
op mod kvæg ved Fandens Hul, så det sårbare og 
næringsfattige miljø ikke forurenes af flere døde køer. 

Udsigten over Bondedammen kan stadig ses længst til venstre for det voldsomme krat af invasiv japansk pileurt. 
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Hellebæk Kohaves Venner 

www.kohavensvenner.dk 

Kontakter og mailadresser: 
Formand Steen Søgaard steogmag@hotmail.com
Kasserer Peter Rodemann,  
rodemannpeter@mail.tele.dk
Ansvarshavende redaktør Allan Høxbroe, tlf. 
38281510, allanhoexbroe@gmail.com
Tryk PhotoCare v/Jens Clemmensen,
Torvegade 3, 3000 Helsingør
Hjælp os med at spare den store portoudgift: 
Skriv til os om kun at få nyhedsbrevet på mail.


