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tekniske undersøgelser og sikrede sig
nogle spor. Det var det første indbrud
i foreningens levetid. Det havde vi
ventet, måtte komme. Men forsøg på
ildspåsættelse. Nej, det havde vi ikke
forestillet os.

Den store brand

Branden på Hellebæk Avlsgård
Foreningens tilholdssted, hovedbygningen på Hellebæk Avlsgård, udbrændte delvist natten mellem 1. og 2. juledag. Den
indvendige trappe er helt udbrændt. Der er huller i taget,
men det meste af husets øvrige ydre og indre er intakt, men
meget er røg- og vandskadet. Politiets undersøgelser viser,
at branden er påsat. Gerningsmænd og motiv til branden er
endnu ukendt.

Indbruddet

Den 24. december(!) om eftermiddagen blev jeg kaldt ud til Avlsgården. En af medarbejderne på statsskovdistriktet havde opdaget, der
havde været indbrud i vores hus. Lige da jeg trådte ind i huset, var
lugten der - den umiskendelige brandlugt. En hurtig runde i huset afslørede heldigvis, at intet brændte eller var brændt. De ubudne gæster
var kommet ind gennem havedøren og var derefter gået fra rum til
rum, smadret fyldninger i døre, brækket karme af og på den måde tiltvunget sig adgang til alle rum. Tilsyneladende var intet stjålet i huset.
Alt indholdet i et af køkkenskabene var fx væltet ud, men alle andre
skabe var end ikke blevet åbnet. Byttepengene lå, hvor de plejede.
Men lofterne tæt på trappen var sodskadede, og træværket under og
omkring trappen havde ’sodtunger’. På et bord stod en plasticflaske
med etiketten ’tændvæske’ - tom! For mig var der ingen tvivl. Nogen
havde leget med ild omkring trappen og forsøgt at få den til at brænde.
Distriktets tømrer ankom samtidig og fik sat en plade i hullet i døren.
Senere samme aften (nu nærmede julemiddagen sig) var jeg igen ude
på gården. Denne gang sammen med en kriminalbetjent, der foretog

Men det skulle blive meget værre.
Om aftenen den 25. december ca. kl.
22.50 blev jeg ringet op af politiet,
der meddelte, at hovedbygningen på
Avlsgården brændte. Jeg og min kone
kastede os ind i bilen og ud til Avlsgården. Lige kørt ud af Hammermølleskoven på vej mod gården kunne vi på ½
km.’s afstand til vores gru se, at ilden
stod meterhøj op gennem taget, og tyk,
sort røg bølgede ned over grusvejen.
Ved gården holdt en 6-7 brandbiler
Foto: Kim Bergsaker
med lysende blink + diverse politibiler. Brandmænd ilede rundt på kryds og tværs, en stor brandstige med
brandfolk på var hejst ind over bygningen, og der blev sprøjtet vand
på bygningen fra flere sider. Det var selvfølgelig umuligt at komme tæt
på gården. Den følgende time stod vi forfærdede og målløse ude på
vejen og så brandfolkene kæmpe mod ilden. Vejret var bidende koldt.
En strid nordenvind stod ned gennem området og bragte ny næring til
ilden, der gang på gang blussede op igen. Slukningsarbejdet fortsatte
derfor til kl. 4 om morgenen.
Næste formiddag mødtes bestyrelsen ude på gården til en hurtig besigtigelse. Hovedbygningen var selvfølgelig spærret af og vinduerne
tilsodede eller erstattet af træplader. Skadernes omfang kunne vi derfor
slet ikke vurdere, men ydermurene så heldigvis ubeskadigede ud.
De følgende dage fik vi sammen med distriktets personale udvirket, at
der blev lagt presenninger over taget. Samtidig fik vi under opsyn af
politiet delvis adgang til rummene. Det skete sammen med Hammermøllens Teatergruppe, som jo har kostumeopbevaring på 1. sal. Vi fik

Branden set fra havesiden

Foto: Allan Andersen

båret forskellige ting ud af bygningen, men det meste af vores kunst,
plancher, bøger og kort var så vandskadet, at det ikke var til at redde.
Vægge, gulve og lofter så intakte ud i den del af huset, vi fik adgang til.
Teatergruppens kostumer så heldigvis ud til at være nogenlunde ubeskadigede, men formodentlig noget sod- og vandskadet.

Kalender/oversigt

(Hold øje med hjemmesiden for ændringer og
tilføjelser)
Ørnetur til Sydøstskåne
• Søndag d. 27. februar kl. 8.00
Generalforsamling
• Søndag d. 13. marts kl. 14.00
Tranetur
• Lørdag d. 26. marts kl. 13.00
Forårsudstilling på Avlsgården
• Åbningsreception
lørdag d. 2. april kl. 13.00

En del af bestyrelsen ser på skaderne

Foto: Lars Johannessen

Fremtiden

Byggesagkyndige fra Naturstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen) vil nu gennemgå bygningen, vurdere omfanget af skaderne og give
et bud på, hvad det vil koste at renovere huset, helt eller delvist. Derefter tager bestyrelsen et møde med den nye skovrider Jens Bjerregaard
Christensen om foreningens fremtid på Hellebæk Avlsgaard. Bestyrelsens holdning er klar: Vi vil tilbage i vores gamle hus, som skal være
funktionsdygtigt, så vi kan fortsætte vores aktiviteter.
Hvis nogen blandt læserne har oplysninger, der kan hjælpe os med at
finde ud af, hvad der skete på gården disse to aftener, må I meget gerne
kontakte os eller politiet.
Steen Søgaard

ET GODT NYTÅR til alle vore medlemmer, der sammen med
os har oplevet noget som ingen i deres vildeste fantasi havde forestillet
sig. – At Avlsgården brændte. – Det sted, hvor alle fik mulighed for at
udfolde sig, glædes, undres, være enige og uenige, diskutere natursyn,
kravle på stiger, hænge op og tage ned, drikke kaffe, spise småkager,
feje støvlemudder, finde nye venner, finde på nye aktiviteter, beundre
udstillinger, skrælle gulerødder, slå med le, male akvareller, spise økopølser og fylde et hus med liv og glæde. Vi har i 8 år nydt det privilegium
at have et rummeligt hus, med køer og hjorte i baghaven, traners træk
over tagryggen, stærefløjt fra højhuset. Det er vi dybt taknemmelige for.
Nu er det så man kan spørge, hvordan vi kommer videre? Ja, som
det kan ses i Nyhedsbrevet er der planlagt adskillige arrangementer,
og her er det at skovrider Jens Bjerregaard Christensen og skovfoged
Henrik Rømer, Naturstyrelsen, Nordsjælland generøst har givet os lov
til at benytte et stort mødelokale i en af de røde længer. Denne løsning
på vort akutte problem med ”tag over hovedet” her og nu, er vi meget
meget glade for. - Det giver os et lille pusterum og en oplagt mulighed
for dialoger og nye løsningsmodeller. Vi glæder os over ikke at skulle
aflyse alle planlagte aktiviteter, så velkommen på samme sted, men i et
nyt lokale.
Vel mødt på Hellebæk Avlsgaard og de bedste ønsker for et godt
nyt år.
Redaktøren

Tranetur/naturtur
• Søndag d. 3. april kl. 14.00
Fototur løvspring
• Søndag d. 8. maj kl. 10.00-14.00
Nattergaletur
• Fredag d. 20. maj kl. 22.00
De Vilde Blomsters Dag
• Søndag d. 19. juni kl. 11.00-14.00
Sæt x i kalenderen. Læs mere i juni-nyhedsbrevet
Høslæt på engen
• Søndag d. 3. juli kl. 10.00
Sæt x i kalenderen. Læs mere i juni-nyhedsbrevet

Siden sidst
Rovfugletræk over Kohaven i efteråret 2010
Ligesom de foregående mange efterår var der også i år fuglekiggere
ude i Kohaven for at følge det spændende efterårstræk af fugle. Dagene med de største oplevelser af dette fænomen er ofte dage, hvor
temperaturen dagen før er styrtdykket, et regnvejr har måske passeret
i løbet af natten, og derefter er det klaret op i løbet af formiddagen,
og flotte, himmelstræbende cumulusskyer (blomkålsskyer) er steget
til vejrs inde over Skånes fastland. Så er betingelserne til stede for at
se store flokke af rovfugle. Det er især musvåger, der ynder at kredse
på de luftmasser, der stiger til vejrs på grund af solens opvarmning af
landjorden.
Fugletrækket kommer bredt ind over området, ofte fra Hornbæk i
nord til Helsingør i syd. Blæser vinden fra vest og nordvest, skal man
kigge fra helsingørkanten af. Er vinden i sydøst, kan det ofte betale sig
at kigge fra strækningen mellem Hellebæk og Hornbæk. Men trækket
kan skifte fra time til time, så ofte giver det flere oplevelser og fugle i
notesbogen, hvis man flytter sig lidt rundt i området.
Efteråret 2010 blev en trækfuglesæson for rovfuglene, der blev noget
under gennemsnittet. Dette var i modsætning til de to forrige sæsoner
med rigtig mange fugle. Musvågetallet sluttede på 10.620 (gennemsnit
1988-2009 16.943), og topdage blev 11/10 1.023, 12/10 5.005! og

13/10 1.438. Den normale top i begyndelsen af oktober udeblev helt,
sikkert på grund af lunt vejr lige i denne periode. Men ved Falsterbo
og Stevns sås mange flere musvåger end normalt, så det tyder, at nogle
af ’vores musvåger’ dette efterår havde valgt at følge en sydligere
trækkorridor. Læseren kan i tabellen til denne artikel se, at de ’ringe’
træktal også gjaldt for de fleste andre af vores rovfuglearter. Kun havørnen viste sig i et overgennemsnitligt antal. Derudover var der en del
observationer af havørne, som rastede eller blot fløj ’tilfældigt’ rundt i
området. Nogle havørne sås også flyve til Skåne. Alt i alt et godt tegn
på, at havørnen er ved at blive en almindelig fugl i vores kulturlandskab. Sort glente, kongeørn og aftenfalke var de sjældne rovfugle, vi
fik besøg af dette efterår.
Tranen har jo mange menneskers bevågenhed, og ikke mindst i vores
forening med traneture og traneudstillinger om foråret rangerer den
højt. Traner ser vi også om efteråret, men ofte kun en eller to dage.
Til gengæld kan der så ses mange fugle. Dette efterår var ingen undtagelse. 11/10 sås 292 og 15/10 220. Efter flere kuldeperioder sås store
flokke af gæs. Flokkene er oftest grågæs, og de største dage blev 11/10
2.710, 25/10 805 og 6/11 1.310.
Mange andre arter blev også set, især småfugle, men disse trækker
tit ind i små flokke, hyppigt og meget bredt. Det gør arterne svære at
tælle.

Rovfugletrækket over Kohaven m.m.
(Ellekilde-Helsingør) efteråret 2010
Rovfugleart

Antal
2010

Gennemsnit
1988-2009

Hvepsevåge............ 538..................... 740
Sort glente................... 1.......................... Rød glente..................11....................... 21
Kongeørn.................... 1......................... 1
Havørn........................ 7......................... 4
Rørhøg...................... 45....................... 68
Hede/steppehøg.......... 1.......................... Blå kærhøg................ 28....................... 80
Duehøg..................... 15....................... 18
Spurvehøg............... 547................... 1421
Musvåge.............. 10620................. 16943
Fjeldvåge................... 24....................... 69
Fiskeørn.................... 35....................... 49
Tårnfalk..................... 26....................... 43
Aftenfalk...................... 2......................... 1
Dværgfalk.................... 8....................... 52
Lærkefalk.................... 3......................... 5
Vandrefalk................... 7....................... 10
I alt...................... 11919................. 19525
Steen Søgaard

Kommende arrangementer
Ørnetur til Sydøstskåne
Søndag d. 27. februar kl. 8.00
Som sidste år inviterer vi igen på fugletur til Sverige.
Denne gang er det ørnene, der er i fokus.
Turen arrangeres som sidst i samarbejde med vores lokale Scan Rejseservice.
Se vedlagte indbydelse.

Rød glente                                                                Foto: Axel Mortensen

Generalforsamling og oplæg af vor nye skovrider
Søndag den 13. marts kl. 14.00
Generalforsamlingen indledes med et oplæg af distriktets nye skovrider Jens Bjerregaard Christensen, om distriktets holdninger til og syn
på Hellebæk Kohave, den kommende Nationalpark, samarbejdet med
vores forening m.m.
Efter generalforsamlingen serveres ”brandkaffe”, hvor foreningens
medlemmer sammen med bestyrelsen kan diskutere foreningens situation efter branden i hovedbygningen.
Traneture i Kohaven
Lørdag den 26. marts kl. 13.00
Søndag den 3. april kl. 14.00
Turene vil vare 2-3 timer afhængig af, hvor godt fugletrækket er den
pågældende dag. 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
og kigger på kolonien af skarver i Bondedammen.
Turen den 3. april laves i samarbejde med naturvejleder Torben Hoch
fra Naturstyrelsen Nordsjælland.
Turledere: Peter Rodemann og Steen Søgaard
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Kikkert kan lejes for 10,- kr.
Fornuftig påklædning efter vejret anbefales
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Forårsudstilling 2011
Forunderlige naturfotos
Traditionen tro afholder foreningen en påskeudstilling, som i år starter
en anelse før. I år er det naturfotografen Axel Mortensen, der udstiller
udvalgte fotos, alle med hver deres egen og helt specielle historie.
Velkommen til åbningsreception
lørdag den 2.april kl. 13.00
Udstillingen er åben søn- og helligdage kl. 13-16.
Sidste dag 2.påskedag d. 25.april.
Gratis adgang.

Værd at vide om natur og miljø
Ny Naturstyrelse under Miljøministeriet
pr. 1. januar 2011.
Skov- og Naturstyrelsen, samt By- og Landskabstyrelsen blev pr. 1.
januar 2011 fusioneret til Naturstyrelsen. Ved samme lejlighed blev
skovdistrikt Øresund nedlagt – d.v.s arealerne under Helsingør og Fredensborg kommuner blev overført til Naturstyrelsen Nordsjælland,
og arealerne i Hørsholm kommune blev overført til Naturstyrelsen
Hovedstaden. Personalet er i løbet af januar måned flyttet til de relevante lokale Naturstyrelser. For vort vedkommende og øvrige brugere
af den lokale Naturstyrelse kan henvendelse ske til adressen Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2 B, 3230 Græsted.
Telefon 4846 5600. Mailadresse NSJ@nst.dk . Skovrider Jens Bjerregaard Christensen er vores skovrider på Naturstyrelsen Nordsjælland.
Det kan oplyses, at vores tidligere skovrider Henrik Vinther, er blevet
skovrider på Naturstyrelsen Trekanten ved Vejle.
Poul Erik Pedersen
Elektronisk nyhedsbrev
Hjælp os med at spare på portoudgiften.
Tilmeld dig elektronisk nyhedsbrev. Det kræver kun, at du tilmelder
dig på: kohavensvenner@gmail.com med navn og mail-adresse.
Fremover vil du så modtage Nyhedsbrevet som vedhæftet PDF-fil,
som du let kan printe ud eller gemme.

Anemoneflor      

            

Foto: Niels Grønkjær

Fototur – Løvspring
Søndag den 8.maj kl. 10-14
Kom med en tur ud i den dejlige forårsskov omkring Hellebæk Kohave. På turen snakker vi om foto, og vi tager billeder af anemoner og
nyudsprungne bøgeblade.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: praktisk tøj, madpakke, kamera og højt humør.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,Nattergaletur i Kohaven
Søndag den 20. maj kl. 22.00
I skumringen vil vi begive os ud i terrænet og lytte til aftensangerne
blandt fuglene. En for en vil disse arter tie, men de nataktive sangere
som rørsanger, kærsanger og forhåbentlig nogle nattergale skulle vi
kunne nyde under hele turen. En overflyvende skovsneppe og en spillende svaleklire er også en mulighed. Turen vil vare et par timer.
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Fornuftig påklædning efter vejret anbefales
Turen arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør. Gratis for medlemmer af de to foreninger, andre kr.
20,-

De der ikke har eller benytter computer vil dog stadig modtage Nyhedsbrevet pr. post.
Deadline for indlæg til næste nr. d. 13. maj 2011
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