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HELLEBÆK KOHAVES VENNER

Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk

S

ommeren er nået til Kohaven. Rundt om os græsser køerne,
og stærene har taget bo i højhuset. En enkelt spætte meldte
sig som interesseret. En nattergal trillede på tonestigen.
Det er ganske vist, at der er dejligt ude på landet. Al den dejlighed
deler vi gerne med andre. Så velkommen til sommerens aktiviteter i Kohaven.
Et tilbageblik på vinterens og forårets aktiviteter fortæller om en
vinter-fotoworkshop, hvor alle fotograferne drømte om sne. Ikke
et eneste lille snefnug havde fundet vej til Kohaven, men gråtoner, dis og tåge. Ud af dette vejrlig skabtes nye drømmebilleder,
som blev vist på forårsudstillingen i april med ”Workshopperne”.
I februar afholdtes generalforsamling og foredrag. I marts 2 traneture samt en debatdag om Naturkanonen. I maj en løvspringsfototur, samt en nattergaletur, og efter den redaktionelle afslutning, en vandretur i Ruslands Bakker. Tak til alle for fremmøde
og interesse for foreningens aktiviteter.

Siden sidst
Ved årets generalforsamling deltog omkring 40 medlemmer.
Den blev, traditionen tro, indledt med et foredrag. Formanden for Ejendoms- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune Johannes Hecht-Nielsen
talte over emnet ”Sidste nyt om Nationalparken specielt om Helsingør
Kommunes andel i projektet”. – Det var et spændende og udbytterigt
foredrag præget af en optimistisk holdning til problemernes løsning.
Johannes Hecht-Nielsen nævnte, at Avlsgården skal bruges til formidlingscenter for den østlige del af Nationalparken, og at Hellebæk Kohaves Venner fortsat vil finde plads på Hellebæk Avlsgård.

,

Efter foredraget en kort kaffepause hvorefter selve generalforsamlingen
gik i gang.
Formand Steen Søgaard redegjorde for foreningens virke i det forløbne
år. Beretningen blev godkendt.
Kasserer Niels Grønkjær fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.
Forslag til vedtægtsændring §6: Ordinær generalforsamling afholdes een
gang årligt inden udgangen af februar – foreslås ændret til: inden udgangen af marts.
Forslaget blev vedtaget.
Valg til bestyrelsen: Steen Søgaard, Niels Grønkjær, Henrik Schurmann
blev alle genvalgt.
Margrethe Tjalve og Palle Carøe ønskede ikke genvalg.
Suppleanterne Kirsten Holst og Peter Rodemann blev valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Nye suppleanter: Aase Olesen og Gitte Brandenburg.
Bestyrelsen består herefter af: Formand Steen Søgaard, kasserer Niels
Grønkjær, Henrik Schurmann, Axel Gaarslev, Poul Erik Pedersen, Peter
Rodemann, Kirsten Holst.
Suppleanter: Aase Olesen og Gitte Brandenburg.

www. kohavensvenner.dk

Kalender/oversigt

(Hold øje med hjemmesiden for ændringer og
tilføjelser)

De Vilde Blomsters Dag
• Søndag d. 14. juni kl. 11.00 - 14.00
Høslæt / Høstfest
• Lørdag d. 20. juni kl. 10.00 – 17.00
Folk, fæ og frokost i Kohaven
• Søndag d. 19. juli kl. 11.00 Fællesarrangement med Anes hus
• Søndag d. 30. august kl. 14.00 – 17.00
Kulturtur i Hellebæk Kohave
• Søndag d. 13. september                 
Læs mere i næste nr.                                                                             
Svampetur
• Lørdag d. 19. september.
Læs mere i næste nr.                                                                             
Foto: Henrik Schurmann

Forårets gang i Kohaven

En april måned med 1,5 grad over gennemsnittet og rekord i
solskinstimer har betydet, at foråret nu i skrivende stund (midten af maj) er langt fremme. Anemonerne blomstrede før midten af april, og bøgeskoven sprang ud før 1. maj. Jo, alt var
og er tidligt på færde. I midten af marts var der op mod 100
grågæs på markerne nord for Avlsgården, og 23. april så jeg de
første stolte gåseforældre med en flok af gæslinger.
Ræven er set et par gange her i foråret. Den har været en sjælden gæst de sidste par år, så måske er ’skaben’ på retur og
rævebestanden på vej op igen. Fremover betyder det færre
gæslinger, der når at opleve voksenlivets omskiftelige gåsetilværelse.
I Pernillesøen er de to par af gråstrubet lappedykker ankommet, og et par knopsvaner har slået sig ned i den vestlige del
af søen. Derudover kan også ses et hvinandepar, som sidste år
for første gang i vores område fik unger, formodentlig takket
være de redekasser, som statsskovdistriktet har sat op forskellige steder ved vores små søer.
Og hvordan gik det så med forårets fugletræk? Alt i alt ganske
tilfredsstillende (se tabellen over trækket). Over 4.000 traner
trak forbi, og tilmed blev det til en flot dagsrekord den 25.
marts på 2.520! En dag hvor tranerne i flokke på op til 300
hvirvlede over kohaven hele eftermiddagen og til langt ud på
aftenen. Derudover blev det til flere gode trækdage med traner
fx 20/3 225 og 28/3 544.
Musvågen fik en jævn sæson med ca. 6.000 fugle, hvor ca.
1.500 den 19. marts blev den bedste dag.
En sjælden art, en skrigeørn, blev set kortvarigt en dag før påske, medens trækkende og omkringflyvende havørne var et lidt
mere almindeligt syn. 12 havørne er set på træk, og desuden er
flere set rundt i området.

Forårsstrækket over Hellebæk

Tallene er antal observationen i foråret frem til 15 maj 2009
(tabel Steen Søgaard)

Hvepsevåge
Sort glente
Rød glente
Havørn
Rørhøg
Blå kærhøg
Hedehøg
Duehøg
Spurvehøg
Skrigeørn sp.
Musvåge
Fjeldvåge
Fiskeørn
Tårnfalk
Dværgfalk
Lærkefalk
Vandrefalk
Trane
Rovfugle i alt

32
5
95
13
106
57
2
14
597
1
5438
52
140
25
23
23
21
4047
6644

Vi har igen rørhøg, som yngler nær Kohaven. Tårnfalken er
på plads i kasse nær Avlsgården, og et par af den ret sjældne
lærkefalk har igen vist interesse for vores sted.
Den lille flagspætte er set hyppigt i ellekrattene langs Bøgeholm Sø, og den første nattergal gjalder sine triller ud i løvskovshegnet nord for Avlsgården.
Nu venter vi bare på det store træk af hvepse-våger. De første
fugle har vist sig på træk, men de lokale fugle er ikke endnu
kommet.
Og så er sommeren vist ved at være her.

På vej mod en dansk naturkanon
Indtryk fra en tur og et debatmøde den 1. marts 2009
En søndag formiddag i det tidlige råkolde forår mødtes 15
mennesker for at gå en tur i Teglstrup Hegn med naturvejleder
Torben Hoch som guide. Efter turen krøb deltagerne i læ på
Hellebæk Avlsgård til kaffe og kage, hvor Skov- og Naturstyrelsen, Øresund var vært for en diskussion om, hvilken natur,
der fremover skulle indgå i en dansk naturkanon. Mødet var
blot et af mange over hele landet med samme formål.
En kanon betyder noget med rettesnor, regel eller forbillede.
Ideen med at lave en dansk naturkanon er at udpege noget
bestemt natur, fx naturtyper, steder, dyr eller planter eller fænomener i naturen, og sætte det på en liste over, hvad der er
dansk natur, særlig eller almindelig. Vi skal lære naturen bedre
at kende, og vi skal bruge den aktivt. Det er formålet. Miljøministeriet står for ideen og udpegningen, og forslag kunne indsendes af alle indtil 1. maj. Herefter skal eksperterne vurdere
forslagene, udvælge og præsentere den færdige naturkanon i
efteråret 2009.
Jette Baagø, direktør på Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum
i Hørsholm indledte kort, men spændende og kritisk mødet.
Hun sagde bl.a., at vi skulle passe på ikke at fokusere på det
specielle i stedet for det almindelige. I vores område er det
måske bøgeskoven i Teglstrup Hegn, skoleleverne skal lære
noget om og ikke den lille spektakulære højmose Skidendam i
kanten af skoven. Naturen er alle vegne, den forandrer sig konstant, og processerne i naturen er lige så vigtige at vide noget
om som resultaterne.
Diskussionslysten var stor blandt deltagerne efter oplægget. Vi
kom rundt om mange emner, den ’store natur’ som Møns Klint
og Vadehavet og den ’lille natur’ som vores marker med levnede hegn og små vandhuller og om, der er den alm. befolkning,
der skal bestemme listen eller eksperterne - og meget mere. Så
var tiden pludselig gået, og mødet skulle slutte. Vi stod ikke
med noget facit eller en ’fælles liste’, men jeg tror, at vi alle
havde fået nogle input og vendt nogle tanker inde i hovedet og
indset, at det ikke er ligetil at vurdere naturen og sætte den ind
i kasser.					
					
Steen Søgaard

Efter vandringen er der tændt op i grillen, så medbring derfor
kød til grill samt andet tilbehør til frokost. Øl, vand og vin kan
købes på stedet.
Turleder: Gunnar Rylander Hansen
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: evt. flora og lup
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Høslæt / Høstfest
Lørdag d. 20. juni kl. 10.00 – 17.00
Reception skærtorsdag  Foto: Niels Grønkjær

Forårsudstillingen 2009

Prægtige fotos og akvareller prydede væggene på Avlsgården. Tak til ”Workshopperne” og Merete Jürgensen og Henrik
Schurmann for den flotte udstilling. Over 200 besøgende kiggede indenfor og noterede sig, at Hellebæk Kohaves medlemmer både er kreative, idérige og arbejdssomme.
Ved receptionen skærtorsdag var der fuldt hus og en herlig
stemning. Tak også til Svend-Erik Larsen, der viste sit unikke
fotoshow om guldsmede.

Kommende arrangementer
De Vilde Blomsters Dag i Norden og i Kohaven.
Søndag den 14.juni kl. 11 – 14

Dansk Botanisk Forening afholder for 23.gang i Danmark og
for 7.gang i Norden De Vilde Blomsters Dag.

Darwin og evolution.

Hellebæk Kohaves Venner samarbejder med Dansk Botanisk
Forening. Igen i år kommer botaniker Gunnar Rylander Hansen og fortæller oplysende og farverigt om alskens flora. Da
det i år er Darwin-år (200-året for hans fødsel og 150-året for
hans hovedværk ”Arternes oprindelse”) kommer turen også til
at handle om blomsterbestøvning og evolution.
Dansen på engen                             Foto: Niels Grønkjær

For 3 år siden startede vi vort høengsprojekt. Et projekt som til
stadighed udvikler sig.
Der er nu optalt ca. 195 botaniske arter. Nogle forsvinder - nye
kommer til.
Et lille høslætlaug har forår og efterår slået med le og plejet
eng- og elleskovsområdet nær Karens hus.
Vær velkommen på den smukke eng til en høslætdag med lekursus, konkurencer og aktiviteter for børn og voksne.
Der er gratis adgang.
Læs mere i vedlagte program.

Folk, fæ og frokost i Kohaven
Søndag den 19. juli kl. 11

Det skotske højlandskvæg på markerne i Hellebæk Kohave
græsser fredeligt og har i den forløbne sæson vist sig som
tålmodige og særdeles dekorative modeller for deltagerne på
vore male- og fotoworkshops. Men hvad er det for nogle køer,
og hvorfor går de lige netop her?
Økolandmand, kvægavler Kurt Larsen, Tikøb og Hellebæk
Kohaves Venner inviterer på ”kovandring”, hvor der også vil
blive fortalt om de tanker og økologiske aspekter, der ligger
bag.
Efter turen, er der fælles frokost på Avlsgården. En medbragt
madpakke kan suppleres med grillstegte pølser og andre
smagsprøver. Drikkelse og et udvalg af Kurt Larsens økologiske kødvarer kan købes.
Turledere: Kurt Larsen og Steen Søgaard
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Fællesarrangement med Anes hus
Søndag den 30. August kl. 14.00 – 17.00

I samarbejde afholdes et ”åbent hus” arrangement i Anes hus
og på Hellebæk Avlsgård.
Se program i dagspressen og på hjemmesiden.

Værd at vide om natur og miljø
Kodriverne i Egebæksvang

I januar inviterede Helsingør Kommunes grønne guide Carsten Birket Andersen til møde for at undersøge, om der var interesse for at stifte en privat kogræsserforening. – Mødet blev
en succes, interessen var der, mange tilmeldte sig.
Foreningen blev stiftet under navnet Kodriverne, der ”har til
formål at støtte kommune og/eller skovbrug i bevaringen af
de såkaldt åbne arealer ved afgræsning. Det primære formål er
derfor ikke at skaffe godt kød på bordet, men at pleje naturen
så planter og dyr får de bedste vilkår”. Det gode kød er blot
en bonus.
Men hvor skulle køerne gå, hvor mange skulle der være? Adskillige egnede arealer var på tale også Hellebæk Kohave. Her
var køer i forvejen, men nok for mange til at man kunne ”genkende sin egen ko”.
Engen ved Egebæksvang blev valgt, og i maj blev der udsat 7
kalve fra Stege! Området er blevet det helt store udflugtsmål
for store og små.
Interessen for at få en andel i en ko har været så overvældende,
at der nu er udsolgt. Men det er muligt at støtte foreningen med
et såkaldt ko-klapperbevis til kr. 100,-.
På www.kodriverne.dk kan man læse mere om foreningens
aktiviteter.
Tillykke ønsker Hellebæk Kohaves Venner.
					

HIP TIL CYKLISTER

Husk at bruge cykelklokken når I overhaler de fredelige skovgængere på stierne.

Nyt fra medlemmerne
Løvspring

Selv om vejrmanden havde truet med skyer og byger blev “Fototur Løvspring” d. 3. maj som sædvanlig en dag uden regn
og med forårets milde solstråler legende på de nyudsprungne
bøgeblade.
Ca. 13 mennesker var mødt op. Fotograf og instruktør Henrik
Schurmann førte an, da vi begav ud i Kohavens natur. Formålet var at lære at tage makro billeder samt at lære om kameraets
muligheder vedrørende lukketid, blænde og ISO.
Første stop var Anes Hus ved Bøgeholm Sø. En flot svane, der
bestemt ikke havde noget imod at blive fotograferet, fik hurtigt
holdets opmærk-somhed. Her fik vi virkelig brug for, hvad vi
havde lært om hvidbalance og en ‘god vinkel’. Det fik os alle
på mave og knæ for at tage det perfekte svane portræt.
Området omkring Anes Hus var fuld af gule mælkebøtter og
smukke anemoner, og var et perfekt sted til at lære, hvordan
man får et flot makro foto.

Foto: Gitte Brandenburg

Det blev en dyr tur for mig, da jeg indså, at skal man have det
ekstra sjovt med sit SLR kamera, må man investerer i en makrolinse samt et lavt kamera stativ! Der blev dog taget mange
imponerende makro billeder med de små kompakt kameraer.
Som sædvanlig nød vi vores frokost med udsigt over en af områdets søer, mens der ivrigt blev diskuteret fotografi.
Derefter gik turen tilbage til Avlsgården, og det var en ekstra
bonus, da de unge tyrekalve viste deres nysgerrighed, da de
krydsede vores vej, og vi igen fik muligheden for at “lege”
med kameraerne.
					
Gitte Brandenburg
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