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Nyhedsbrev

Kalender/oversigt
Hold øje med ændringer og tilføjelser på hjemmesiden

De Vilde Blomsters Dag
•	Søndag d.17. juni kl. 11-13 

Høslæt på engen
•	Søndag d. 1. juli kl. 10

Folk, fæ og frokost
•	Søndag d. 22. juli kl. 11

Tegne- og maleworkshop
•	Søndage d.12. august, 16. september

 og 7. oktober alle dage kl. 10-16

Svampetur i Teglstrup Hegn
•	Søndag d.16. september kl. 10-14

Fælles for alle foreninger 
er vel glæden ved at se at et projekt, der er arbejdet 
længe med, gå i opfyldelse. – Hellebæk Kohaves 
Venner fik drømmen opfyldt om en fugleplatform/
observationshus ved Pernille Sø. Med de kommende 
fugleplancher, der vil blive opsat, vil foreningen kunne 
bidrage til en yderligere formidling af natur og kultur 
i Kohaven.
Interessen for Kohaven har foreningen mærket 
især i dette forår. Vi har haft besøg af en gruppe 
forstkandidater, af Lions Club, Helsingør og af guider 
fra Turistførerforeningen. Fælles for disse besøg 
er, at mødet starter inde i vort mødelokale med en 
orientering om foreningen og dens virke. Derefter en 
guidet naturtur, der afsluttes med en kop kaffe – eller i 
nogle tilfælde med spisning.
Heldige er vi jo, at vi efter branden, der ødelagde 
alt, fik lov til at låne mødelokalet i Avlsbygningen. 
Her har naturfotograf Axel Mortensen også i år ydet 
et stort bidrag til formidling af det, Kohaven er så 
kendt for - nemlig traner på træk. Axel Mortensens 
fantastiske tranebilleder er blevet til en lille, men meget 
imponerende udstilling, som bliver set og diskuteret af 
alle, der besøger os.
Vær velkommen og på snarligt og glædeligt gensyn til 
sommerens arrangementer.
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Et lille paradis
- observationshuset ved Pernillesøen
Rettidig inden ynglesæsonen lykkedes det at færdiggøre 
Miljøministeriets gave til områdets naturvenner. En 
helt ny verden åbner sig sikkert for mange, som lægger 
vejen forbi Pernillesøen og tager en pause i vores fine 
nye observationshus. Her har vi mulighed at se søens 
fugle på tæt hold. Netop nu er der mange unge grågæs, 
som stadig skal holde sig tæt ved bredden, så de kan 
flygte i sikkerhed ud på søen, hvis en af de vagtsomme 
forældrefugle advarer om fare på land.  Med lidt held 
ser man også rørhøgen på jagt over området i forsøg 
på at skaffe sig netop en lille gåsesteg til sine egne 
unger. Både den gråstrubede og den lille lappedykker, 
blishønen og gråænderne ved, hvad det betyder, når 
gæssene slår alarm; så er det med at dykke eller gemme 
sig i skyggen af buskene, indtil faren er overstået.
I observationshuset bliver der snart sat en meget smuk 
planche op, der viser søens dyreliv. Den er malet af den 
kendte danske fugletegner Jens Overgaard Christensen. 
    Peter Rodemann

Pernillesøen              Foto: Aase Olesen

Fugleskjulet - endnu umalet                                     Foto: Aase Olesen
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Opsætning af storkerede 
på Hellebæk Avlsgård

af Erling Krabbe
Biolog i Naturstyrelsen

Onsdag den 7.  marts 2012 satte Naturstyrelsen en 
storkerede op på den store trælade på Hellebæk
Avlsgård. Redestativet var en gave fra storkeforeningen 
Storkene.dk, og Naturstyrelsen stillede med mandskab 
og kran, og gjorde reden klar til indflytning med ekstra 
foring med grene og opfyldning med hø og hestepærer, 
som storken helst vil have det.
Det blev en spændende og begivenhedsrig dag, som 
også blev fulgt med interesse af både TV-Lorry, 
Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad. Og 
vi fik også besøg af både medlemmer fra Hellebæk 
Kohaves Venner, Lars Juel fra Storkeforeningen, og 
naturfotograf Axel Mortensen.
Reden blev sat op for enden af gavlen, længst mod vest, 
hvor der også tidligere en gang har siddet et storkehjul, 
men hvor kun det gamle hjul-nav af træ sad tilbage.

Naturstyrelsen med mandskab og kran                   Foto: Niels Grønkjær

Erling Krabbe inspicerer reden                       Foto: Jette Cold Ravnkilde

Højt at flyve                                                     Foto: Jette Cold Ravnkilde

Næsten på plads       Foto: Jette Cold Ravnkilde

TV-Lorry’s frygtløse fotograf                 Foto: Axel Mortensen



    
Planerne om en storkerede på Hellebæk Avlsgård startede 
allerede i 2006, den 17. september, hvor jeg foretog en 
rundtur i Nordsjælland sammen med Danmarks førende 
storkeekspert Hans Skov fra Randers, og formanden 
for Storkene.dk, Jess Frederiksen, for at finde egnede 
steder til opsætning af storkereder. Jeg havde set i 
Hans Skovs flotte storkebog ”Storken – en kultur og 
naturhistorie”, at netop Nordsjælland var det område 
uden for Jylland som stadig husede en del storkepar, 
på et tidspunkt i midten af forrige århundrede, hvor 
storken ellers begyndte at forsvinde fra rigtig mange 
steder i resten af Danmark. Det skyldtes formentligt, 
at Nordsjælland på det tidspunkt stadig rummede et 
ret varieret og naturnært landbrugsland, med mange 
enge, vådområder og græsningsarealer. Med de 
senere års naturgenopretningsprojekter rundt omkring 
i Nordsjælland var vores tanke, at det måske nu var 
på tide at prøve at sætte nogle nye storkereder op på 
egnede steder, i håbet om at lokke tilflyvende storke til 
at slå sig ned og yngle.
Og her faldt valget på Hellebæk Kohave som et af de 
oplagte steder, og det første sted vi besøgte på vores 
rundtur. Men der skulle altså gå seks år før planen blev 
ført ud i livet. - Måske et meget optimistisk håb at prøve 
at lokke storke til, men dog ikke helt urealistisk, da 
Hellebæk Kohave som et vigtigt fugletræksted næsten 
hvert år får besøg af overflyvende eller en sjælden 
gang rastende storke.
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Nu pryder den nye flotte storkerede den gamle lade som 
et smukt vartegn, og passer fint ind i det omgivende 
landskab med enge, moser, overdrev og græssende 
køer – en rigtig storkebiotop.
Og vi krydser fingre for, at det en dag kan lykkes at få 
beboere i reden.

Erling Krabbe i sin rede        Foto: Aksel Mortensen

           

På vej til Kohaven?



Fuglene i Kohaven foråret 2012
Trækket af fugle i foråret 2012, især trækket af 
rovfugle, blev til en sæson klart over gennemsnit. 
Disse linier skrives i midten af maj. Når artiklens 
tabel nærlæses bedes man erindre, at vi stadigvæk har  
hvepsevågetrækket og nogle lærkefalke til gode. 
Marts blev domineret af vinde fra vest, som skubbede 
trækket væk fra området og en kold, blæsende påske 
gjorde ikke forudsætningerne bedre. Men perioder 
med svage vinde, ofte pålandsvinde kombineret med 
havgus, begunstigede alligevel i perioder vores område 
med trækfugle.
Musvåger og kongeørne.
Særligt skal fremhæves det store antal musvåger i 
marts, hvor trækket efter nogle dage med tåge og 
havgus kulminerede 25. marts med 3.390 musvåger! 
Fuglene trak i store skruer på hundredvis af fugle 
tøvende ud over Øresund, da tågen lettede op mod 
middag. Sæsonen gav desuden rekordtal for havørn, 
steppehøg, tårnfalk, lærkefalk og vandrefalk. Som 
kuriosum skal fremhæves 4 kongeørne, en ubestemt 
skrigeørn og en stor skrigeørn, alle sjældne gæster i 
Danmark. Jo, fuglekiggerne har haft noget at glæde sig 
over dette forår.
Traner.
Tranetrækket derimod skuffede en del grundet megen 
vestenvind. På vores to foreningsture ud i terrænet 
for at se på tranetræk indkasserede vi to nuller. Der 
blev heldigvis set andre spændende ting på turene, 
så deltagerne blev ikke snydt. I alt er 952 traner dette 
forår registreret over Kohaven, flest den 5. april med 
423 fugle, og ellers er der  kun set småflokke over 
mange dage.
Storke.
Et par hvide storke er fløjet over Kohaven uden dog at 
vise interesse for den nyopsatte storkerede(se artiklen 
om denne andetsteds i bladet), de små flagspætter 
har trommet og skreget lystigt omkring Bøgeholm 
Sø, den store tornskade har holdt udkig fra en trætop 
næsten hele foråret, og rørhøgeparret er veletableret i 
Videløkke Dam.
Grågæs og skarver. 
Lad mig slutte af med nogle ord om de to fuglearter, 
som man først og fremmest lægger mærke til, når man 
spadserer gennem Kohaven: grågåsen og skarven. 
Grågæssene er delt i to grupper: de unge gæs fra sidste 
år, som i flokke på op til 70 især græsser i nærheden af 
Avlsgården og så de etablerede gåsefamilier med p.t. 
små gæslinger, som ofte søger sammen i storfamilier, 
når der søges føde – og det går det meste af dagen jo 
med, når man er en grågås, lille som stor. Hvad angår 
skarverne, er de nu veletablerede i Bøgeholm Sø, hvor 

der minimum er ca. 190 reder ude på den store ø i 
søen. I 2011 var der 125 reder. Nyd synet af kolonien 
og al travlheden omkring den fra stien langs østsiden 
af Bøgeholm Sø. I Bondedammen er der i år kun ca. 
20 reder. Udviklingen fortsætter med, at skarverne 
flytter fra Bondedammen til Bøgeholm Sø.Endnu et 
forår med mange fine naturiagttagelser er ved at gå på 
hæld.
     Steen Søgaard
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Rovfugletrækket ved Hellebæk
 forår 2012*

 Sum Gennemsnit 
  1980-2011
Hvepsevåge ............... 3 .................... 970

Sort glente .................. 3 ........................ 3

Rød glente...............119.......................66

Havørn .......................32.........................9 

Rørhøg ....................112 .....................110

Steppehøg...................6..........................-

Blå kærhøg ............... 71 ...................... 74

Duehøg........................4 ..................... 20

Spurvehøg ............ 1239 .................... 942

Kongeørn.....................1.........................1

Skrigeørn sp.................1.........................-

Stor skrigeørn...............1.........................-

Musvåge .......... ...10225 .................. 6764

Fjeldvåge ................ 190 .................... 228

Fiskeørn ..................113 .................... 173

Tårnfalk .................... 85 ...................... 31

Dværgfalk ................. 41 ...................... 34

‘Rød glente. Over 100 røde glenter er trukket over 
Kohaven dette forår. Et imponerende antal.
                 Foto: Axel Mortensen
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Tranetur til Skåne den 1. april.
På trods af en aldeles dyster vejrudsigt blev næsten 
alle pladser i bussen fyldt op af forventningsfulde 
naturinteresserede, denne kolde aprilsøndag. Der var 
afgang på det behagelige tidspunkt 11.30, og hinsides 
sundet mærkede vi hurtigt, at vi var kommet til Skåne. 
Der udviklede sig den udmærkede sport, hvem der 
først fik øje på rød glente nr. 2, nr. 3, nr. 4, osv. - 
Naturum Vattenriket.
Ankommet til Kristianstad fandt vi hurtigt frem 
til første stop på turen, Naturum Vattenriket, et 
naturformidlingscentrum i den østlige udkant af byen.
Naturum Vattenriket er et bygningsværk, som selv 
vor hjemlige Åge V. Jensen må nikke anerkendende 
til (i sin himmel). Bygget nærmest provokerende ude i 
sumpen omkring Helgeåen, på pæle naturligvis, hævet 
tre meter over vand/sumpoverfladen. 1000 m2 i flere 
etager, med udsigtsplatform, cafeteria og et stort og 
avanceret naturformidlingsrum. Pris 90 mio. sv. kr., så 
der er ikke sparet på noget. Dette fremgår tydeligt af 
arkitektur og materialevalg: Alt er yderst smagfuldt, 
diskret og miljørigtigt indrettet.
Pulken.
Turen ned mod Pulken, tranernes samlingsplads, 
foregik i stigende forventning, og den først observerede 
enlige trane ude på markerne blev hilst med lydelige 
ih, åh, jamen dog, neej…
Vi skulle dog snart løbe fuldstændig tør for den slags 
udbrud.
Da vi ret pludseligt fik udsigt til selve området, Pulken, 
kan man vist godt sige, at hele bussen tabte både næse 
og mund. Dér stod vi næsten uden varsel over for 
3000 trompeterende traner! Det var et syn, som trodser 
enhver jordbunden beskrivelse. Overvældende var det! 
Måske er der 10.000 traner oppe ved Hornborga Sjön, 
men jeg er overbevist om, at det ikke er et tre gange 
mere spektakulært syn end dette, her ved Pulken.
Efter i nogen tid at have gnedet øjne og flittigt brugt 
kikkert og kamera besøgte nogen af os den danske 
kunstner Carl Christian Tofte, der bor umiddelbart 
over for tranernes samlingssted.
Vi beundrede Carl Christians indsigtsfulde og 
detaljerede tranestudier: Helt tydeligt resultatet af 
et dedikeret menneskes langvarige studier af denne 
forunderlige fugl!
Maltesholm.
Da forventningen var, at der hen omkring 
solnedgangstid ville komme endnu flere traner, kørte 
vi i ventetiden en lille rundtur i nabolaget, herunder til 
det smukt beliggende slot Maltesholm. 

Traner på en gråtonedag          Foto: Niels Grønkjær
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Her var den store seværdighed Höge Väg. For at 
beskrive Höge Väg er det nemmest at citere fra 
Wikipedia: 
Bygge-Hans lät också anlägga det enorma byggverket 
Höge väg som leder upp till slottet, den är 1,3 km lång 
och 12 - 20 meter bred och är på sina ställen 6 m hög. 
Vägen tog nästan 50 år att bygga och varje dag var 
arbetarna på slottet tvungna att ta med sig en sten 
till vägbygget och de lär ha sagt: Vore inte herreman 
galen, så hade ej fattigman bröd.
(Bygge-Hans var søn af slottets ejer, Malte Ramel, 
†1752).
For ret at beundre det usædvanlige bygningsværk gik 
vi de 1,3 km op til Maltesholm og tilbage igen.
Undervejs nød vi synet af den flotte gamle bøgeskov, 
og nogle af os fik råvarer med hjem til middagen, idet 
skovbunden var fyldt med ramsløg.
Tilbage ved Pulken var det tydeligt at se, at bølger af 
traner nu kom ind til overnatning. Alt imens vejret blev 
dårligere - det begyndte at regne - gjordes de sidste 
observationer, de sidste fotos blev taget, og de sidste 
forundringsudbrud blev udvekslet.     ”Når man ser det hele sådan lidt fra oven”.

        Foto: Jan Alstrup 

Vi kunne herefter, mætte af det utrolige syn af over 
3000 traner forsamlet til overnatning, sætte os til rette 
i bussen og køre mod Helsingør, hvor vi var tilbage 
ved 22 tiden.
           Per Müller

Sengetiden nærmer sig                           Foto: Niels Grønkjær
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Svampetur i Teglstrup Hegn
Søndag d. 16.september kl. 10-14
Svampeturen går til Teglstrup Hegn. Vi besøger 
forskellige skovtyper, hvor vi ser, hvilke svampe, 
der knytter sig til de forskellige områder. Vi ser 
først og fremmest efter spiselige svampe og deres 
forvekslingsmuligheder. Men de ikke spiselige svampe 
er også interessante at lære at kende. Undervejs 
stopper vi op og taler om vores fund. Ved hjemkomst 
til Avlsgården vil svampene, under indtagelsen af en 
kop kaffe, blive lagt frem og gennemgået. For at alle 
kan få en god og udbytterig svampetur, er vi nødt til 
at begrænse deltagerantallet til 30. Tilmelding er 
derfor nødvendig og kan ske til:  Kirsten Holst 
tlf.40.95.52.14. ( Den 12.13. og 14.september mellem 
kl. 17-18) 
Turleder: Trine Jarløv
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: en kurv, en lille kniv, evt.svampebog og en 
børste (bagepensel)
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Tegne- og maleworkshop 
Søndage d. 12.august, d. 16.september
d. 7.oktober kl. 10-16
Vi kan glæde alle tegne- og maleglade medlemmer med, 
at vi igen afholder workshop med billedkunstneren 
Merete Jürgensen fra kunstnergruppen DANE.
Inspiration hentes i Kohavens dejlige natur. – 
Tilmelding er ikke nødvendig. Kom blot glad og fro 
med lyst til at arbejde kreativt sammen.
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: egne materialer, papir, lærred, farver, evt.
staffeli – og en madpakke.
Gratis for medlemmer, andre kr. 75, pr.gang.

De Vilde Blomsters Dag i Norden
Søndag den 17.juni kl. 11-13 (derefter frokost)
Hellebæk Kohaves Venner afholder i samarbejde med 
Botanisk Forening De Vilde Blomsters Dag ligesom 
det sker overalt i Norden. Som altid fører botaniker 
Gunnar Rylander Hansen os på jagt efter blomstrende 
og ikke-blomstrende vækster i Kohaven. Selv en nok 
så regnfuld dag lyser op, når Gunnar fører an med alle 
sine fortællinger fra planternes overdrev.
Kødædende blomster, krybende, snoede ranker, 
tragtformede, bægerformede eller bare formede, 
gammel dansk viden om plantemedicin, 
snapsetilsætninger, og al den skønhed, der rummes i et 
nikkende blomsterhoved. Dette og meget, meget mere 
fortæller Gunnar om på turen. Bagefter er der fælles 
frokost. Mad medbringes, drikkevarer kan købes, den 
store grill er tændt.
Turleder: Gunnar Rylander Hansen/Margrethe Tjalve
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: gummistøvler el. gode travesko, evt. lup og 
florabog
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Høslæt på engen
Søndag d. 1. juli kl. 10
Vores høeng ved Karens Hus bliver ikke – som på 
et overdrev – afgræsset af køer. Den skal plejes ved 
høslæt. Det vil sige, at høet skal slåes med le een til 
to gange om året, og det tørrede hø fjernes fra engen. 
Formålet hermed er, at høengens flora og fauna på 
længere sigt bliver mere artsrig end på et overdrev.
Tiden er inde til første høslæt i år, kom og giv en hånd 
med. Erfaring er ingen hindring – alle kan være med, 
store som små.
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Haves: leer, river og høtyve
Mangler: flittige hænder
Løn efter arbejde: håndmadder og drikkelse

Folk, fæ og frokost i Kohaven
Søndag d. 22.juli kl. 11
Kohaven bærer sit navn med rette. Det skotske 
højlandskvæg på markerne omkring Avlsgården er en 
del af den smukke natur.
Traditionen tro inviterer økolandmand, kvægavler 
Kurt Larsen, Tikøb på ”kovandring”. Kurt fortæller 
om sine køer, sit arbejde med dem og om de tanker og 
økologiske aspekter der ligger bag. 

Sideløbende fortæller Steen Søgaard om græsningens 
betydning for overdrevets pleje og udvikling.
Efter turen er der tændt op i grillen på Avlsgården. 
Medbragt frokost kan suppleres med grillstegte 
økopølser, og et udvalg af Kurts velsmagende kødvarer 
kan købes.
Turledere: Kurt Larsen og Steen Søgaard
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

         Kommende arrangementer
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Elektronisk nyhedsbrev
Hjælp os med at spare på portoudgiften. 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.
Kontingentsatser pr. 1.1.2012

· Foreninger              kr. 325,-
· Ægtepar              kr. 250,-
· Personligt medlemskab kr. 200,-
· Pensionistægtepar  kr.150,-
· Pensionist              kr. 125,-  

Kontingent indbetales i første kvartal til Foreningens 
konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551   konto nr. 
0010015413 eller til Danske Bank Giro: 1-001-5413 
Hellebæk Kohaves Venner, Hellebækvej 87, 3150 
Hellebæk. Nyt medlemskab tegnet efter 1.juli det 
pågældende år : ”halvt medlemsgebyr”.

Generalforsamling søndag den 18. marts
Ca. 45 medlemmer var mødt.
Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag af 
tidligere museumsinspektør Lone Hvass. Foredraget 
tog udgangspunkt i bogen ”Christian 4. som 
kanonstøber. Kongens værksteder ved Kronborg – 
Gethuset, Hammermøllen og Kobbermøllen” af Lone 
Hvass og Torben Bill-Jessen.
Efter foredraget var der en kort pause med 
forfriskninger, hvorefter generalforsamlingen kunne 
begynde. Carsten Birket Andersen blev valgt som 
dirigent, og Axel Gaarslev som referent. Formanden 
Steen Søgaard fremlagde beretning for det forgangne 
år. Beretningen blev godkendt. Regnskabet for 2011 
samt bestyrelsens budget for 2012 blev fremlagt af 
kasserer Niels Grønkjær og godkendt. Kontingent blev 
uændret. Der var ikke indkomne forslag.
Poul Erik Pedersen, Axel Gaarslev og Peter Rodemann 
blev genvalgt til ordinære bestyrelsesmedlemmer for 2 
år. Aase Olesen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant 
for 2 år. Henning Frederiksen fik hvervet som revisor, 
og Børge Olsen som revisorsuppleant.
God snak under eventuelt.

Redaktion
Redaktør Kirsten Holst (ansv.)
Tlf. 49 22 57 19 / 40 95 52 14
E-mail lakiholst@gmail.com
Aase Olesen, Niels Grønkjær,
Henrik Schurmann.
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
Deadline for indlæg til næste nummer:  3.september  2012
Tryk: Skibstegnestuen, Ålsgårde

1. etape - bidende koldt og bundfrossen                    Foto: Aase Olesen 
 

....men det tager form              Foto: Aase Olesen ....i en lille båd der gynger              Foto: Aase Olesen


