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Guldsmede i Kohaven

Dværgvandnymfer i parring ved Fandens Hul den 27. juni i år. Næste generation skulle være sikret.

Tekst og foto: Ib Fagerlund

Søndag den 5. august har vi guld-
smedetur i Kohaven. Forhåbent-
lig får vi ikke al den regn, vi har 
manglet i maj og juni, lige på det 
tidspunkt, for regner og blæser 
det, ser vi ikke mange guldsmede. 
Kryds fingre for godt vejr.
Som en lille forsmag på turen vil 

jeg her beskrive, hvad man kan 
opleve af disse fascinerende væs-
ner på vores dejlige område. 
Alt i alt har vi godt 30 arter af 

Brun mosaikguldsmed i solen. Bemærk de bru-
ne vinger som også ses ret tydeligt når den fly-
ver. Ingen anden dansk guldsmed har så brune 
vinger.

guldsmede i Kohaven og tilliggen-
de områder. Det er godt halvde-
len af det antal arter, som findes 
i hele Danmark. Flot for et så for-
holdsvis lille område.
Nu flyver de jo ikke alle på sam-

me årstid. Nogle er tidlige fra om-
kring 1. maj, og andre flyver først 
hen i efteråret. Nogle få af dem 
kan man se det meste af sæso-
nen, men de fleste har en flyvetid 
på højst et par måneder.
De har også alle deres foretruk-

ne habitater, så det hjælper, hvis 
man ved lidt om, hvor de kan lide 
at være. Nogle arter vil have rin-
dende vand i form af vandrige, 
konstant flydende og lysåbne å-
systemer. Dem har vi desværre 
ikke så mange af, her i det nord-
østlige hjørne af Sjælland. Der må 
man til Esrum Å, Nivå, Usserød 
Å eller lignende steder. Men hel-
digvis har vi en masse andre for-
skellige naturtyper i Kohaven som 
guldsmedene kan lide. Og det er 
derfor vi har så relativt mange ar-
ter repræsenteret.

Dværgvandnymfen
Lad mig starte med vores allesam-
mens lille kæledægge. Vi er stolte 
af at have dværgvandnymfen i Ko-
haven - som det eneste sted den 
yngler i Danmark. Det er Europas 
mindste guldsmed, og den kræver 

en helt særlig biotop, som netop 
findes i Fandens Hul i Teglstrup 
Hegn. Forholdene er desværre 
blevet kraftigt forværret over de 
senere år, så bestanden er for 
nedadgående. Men i samarbejde 
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med Naturstyrelsen bliver der nu 
gjort alt, hvad man kan, for at be-
skytte stedet og de specielle livs-
betingelser, det lille kræ vil have.
Samtidig er dværgvandnymfen 

ikke god til at sprede sig til an-
dre områder, så mislykkes dette 
beskyttelsesprojekt, er det også 
godnat for dværgvandnymfen i 
Danmark. Vi håber det bedste og 
holder skarpt øje med den. Den 
er næppe på vingerne mere i star-
ten af august, men måske kan vi 
tage turen forbi stedet, hvor den 
lever, på guldsmedeturen.

Plettet smaragdlibel
En anden signaturart for Kohaven 
er plettet smaragdlibel. Den trives 
fint i flere af vores vådområder, 
men er ellers ikke særlig udbredt 
i Nordsjælland. I nogle år er den 
også ret fåtallig hos os, men an-
dre år er der virkelig mange af 
dem - som f.eks. i år.
Som en kuriositet kan jeg nævne, 

at det første flyvende eksemplar 
i Danmark i år fandt jeg nær Bø-
geholm Sø den 17. maj. Det er 
usædvanlig tidligt for arten, men 
intet har været normalt i 2018, 
grundet de meget høje tempera-
turer, vi havde i april og maj.

En næsten nyforvandlet plettet smaragdlibel fra den 17. maj i Kohaven.

Brun mosaikguldsmed
Går man tur på overdrevene i juli, 
august og september, kan man 
næsten ikke undgå at se brun mo-
saikguldsmed. En af vores store 
guldsmede, som med sine brun-
lige vinger er ret let at genkende. 

De flyver gerne i et par meters 
højde og jager insekter. Man kan 
også ofte se dem sidde og sole sig 
på solitærplanter på engen eller i 
hegn, hvor der er læ og sol. Især 
engen ned mod Teglstrup Hegn er 
et yndet tilholdssted for dem.

Blå mosaikguldsmed
På skovvejene støde man i samme 
periode ofte på blå mosaikguld-
smed. Også en stor guldsmed 
med en kropslængde på godt 7 
cm. og et vingespænd på 10-11 
cm. Den sætter sig også jævnligt 
i solen, både højt og lavt. Så hold 
øje med den. Det er en af de sto-
re guldsmede, som er ret let at får 
gode billeder af. Den er som regel 
ikke særlig sky.

Flere arter af hedelibeller
Nogle af de guldsmede, som har 

Blodrød hedelibel er en af de mest almindelige hedelibeller. Her er en han fotograferet på kæruld i 
Skidendam.

meget lang flyvetid er hedelibel-
lerne. Fra omkring 1. juli er de fle-
ste arter på vingerne, og nogle af 
dem kan ses helt til frosten sætter 
ind. Det gælder især stor hedeli-
bel. I starten er begge køn for alle 
arter af hedelibeller gul-brune, så 
de kan være svære at kende for-
skel på. Hos sort hedelibel bliver 
hannen gradvist mørkere, og til 
sidst helt sort. Hos de andre ar-
ter bliver hannerne røde, mens 
hunnerne bliver brune. De sidder 
ofte på grene og strå i solen eller 
direkte på skovstierne. De kan ab-
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solut ikke lide at få våde fødder. 
Hedelibellerne er af mellemstør-
relse, hvilket vil sige omkring 4 
cm lange. De er også ret lette at 
få billeder af. Se hvor de sætter 
sig, og slå dig ned i nærheden. Så 
kommer de typisk igen i løbet af 
kort tid. Som med alle guldsmede, 
så undgå hurtige bevægelser. Det 
skræmmer dem væk. Men med 
lidt tålmodighed kan du få kame-
raet helt tæt på dem.

Rød vandnymfe er ikke til at tage fejl af, med den røde bagkrop. Fordelingen af rød, sort og lidt gult 
kan variere. Forkroppen kan være i grønne, gule og røde nuancer.

Vandnymfer, en gruppe for sig
Til slut vil jeg vende tilbage til det, 
jeg startede med, nemlig vand-
nymferne. Det er en stor gruppe 
af guldsmede, som alle er ganske 
små og tynde, og som man kan 
kende på, at de holder vingerne 
ind langs kroppen, når de hviler. 
Mange har en krop, som ikke 

er meget tykkere end en tænd-
stik. Man ser dem flagre rundt, 
og registrerer næsten kun solen 

som reflekterer i de flagrende 
vinger. Hos mange af arterne er 
hannerne blå, men med forskel-
lige sorte tegninger på kroppen. 
Hunnerne kan være gule, grønne, 
sorte m.m. Er de helt røde (med 
lidt sort og gult) kan det kun være 
rød vandnymfe. Kobbervandnym-
ferne har samme størrelse, men 
er grønlige, ofte med at metallisk 
skær. Vandnymfer kan være be-
sværlige at artsbestemme i felten, 
men med gode fotos lader det 
sig som regel gøre uden de store 
problemer. Vandnymfer som sid-
der på flydeblade ude i søerne er 
næsten altid rødøjet vandnymfe. 
Kig grundigt efter med kikkert el-
ler kamera, næste gang du er ved 
en sø med åkandeblade. Så ser du 
dem garanteret.

Kom med søndag 5. august
Se, det var lidt om guldsmedene 
i vores område. Vil du vide mere 
og har du mod på at opleve dem 
i Kohaven, så kom på guldsmede-

tur søndag den 5. august.
Vi mødes kl. 11 på P-pladsen, 

hvor Avlsgården lå, og håber på 
godt guldsmedevejr.

Rødøjet vandnymfe. Hannen, med de smukke, dybrøde øjne, opholder sig næsten altid tæt på 
vandoverfladen.

Kobbervandnymferne er utrolig smukke dyr, når 
man kommer rigtig tæt på. Det er ikke svært at 
gætte hvordan de har fået dette navn.



Japanske 
pileurter 
hærger 
Helsingør
Tekst og foto: Allan Høxbroe

Kysten er om noget Helsingørs 
stolthed. Vi kan se ud over havet, 
vandre på stranden og på skov-
klædte kystskrænter, høre bølge-
brus og se vilde blomster
Men én plante har taget fuld-

stændig overhånd, som det ses 
på billedet til højre med Kronborg 
i det fjerne.
Det er de tre meter høje japan-

ske pileurter, der nu spreder sig 
så vidt gennem kommunen, at 
selv en bjørneklo må blive misun-
delig.  
 
Omfattende ødelæggelser 
Japan-pileurt er ekstremt invasiv. 
Den anslås at ødelægge for millio-

Naturstyrelsens arealer er voldtaget af ja-
pansk pileurt. Her er udsigten mod Kronborg 
set fra stranden ud for styrelsens tidligere 
ejendom Julebækhus,  som på landsiden af 
Ndr. Strandvej også står nærmest rekord mas-
sivt indhyllet i pileurten.
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Guldaldermalernes fredede skovsøer i Hellebæk er nærmest skjult i pileurter, som det ses på de to billeder herover. Det historiske Hellebæk er heller ikke gået fri. 
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Hammermøllens flotte skovlhjul er indrammet af pileurt.

Julebækhus er er på bagsiden helt begravet i pileurt.

Søen ved Hammermøllen har pileurter langs bred og bænke. 

Ekstra kraftige, bambuslignende stængler af pileurt bag Julebækhus.

ner af kroner, siger forskerne. Den 
bryder gennem asfalt, beton og 
husfundamenter, underminerer 
vejanlæg og vandløbenes skræn-
ter, angriber vores haver gennem 
hækken fra naboen, har rødder 
med ekstra kræfter i indtil to me-
ters dybde, og fortsætter ud i 
landskab og natur, hvor tankeløse 
mennesker desuden smider den 
som haveaffald, der straks slår rod 
og vokser videre.    
   Den trives i hovedparten af Dan-
marks naturtyper, dræber andre 
planter med dyb skygge og rød-
dernes giftkemi (allelopati), og 
skyder hidsigt igen selv efter gen-
tagne nedskæringer til jorden. 
 
Ingen plan om hjørnet
Det er afgjort mest på Natursty-
relsens arealer, der vokser løbske 
pileurt. Det viser en gennemgang 
og fotografering af alle større 
forekomster af planten vest for 
Helsingør by.
Styrelsen erkender problemets 

alvor: Pileurterne bliver vores 
største modstander blandt de in-
vasive planter i fremtiden, mener 
medarbejderen på sagen hos Na-
turstyrelsen Nordsjælland.
Men han forklarer, at lovgivnin-
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gen på området giver førsterang 
til kampen mod bjørneklo. Rynket 
rose og canadisk gyldenris er også 
blevet prioriteret. Desuden har 
Miljøstyrelsen bestemt, at Natur-
styrelsen kun skal bekæmpe pile-
urten, hvor den udgør mindst 10 
procent af planterne, og kun i an-
dre naturtyper end skov. Så derfor 
er for tiden ikke økonomi i Natur-
styrelsen til mere.
Frivillige kunne dog gøre lidt, me-

ner medarbejderen. Fx ved at gå 
ud og registre bevoksningerne og 
deres størrelse og indberette det 
til myndighederne.
    

Først fundet i Helsingør 
De mange pileurter i netop Hel-
singør kan skyldes, at den ja-
panske pileurt blev fundet vildt-
voksende her allerede i 1929. 
Danmarks fineste samling af pres-
sede planter på Københavns Uni-
versitet fik ved den lejlighed sit 
første eksemplar.
Helsingør Kommune har da også 

taget positivt imod borgerønsker 
om en indsats, og siger fra admin-
strationens side, at man overvejer 
nye initiativer på egne offentlige 
arealer.
Det er der god grund til, bekræf-

Ofte ses pileurterne slået til jorden for en kort tid, hvorefter de skyder stærkt igen og ofte vil sprede sig yderligere.



8Ved kongefamiliens hemmelige bunker i Kohaven har venlige sjæle sablet et halvt hundrede pileurt-
er ned. Men de skyder straks igen. Kun to grundigere metoder virker, viser ny forskning.

Hele Helsingørs kyst fra bygrænsen til et par hundrede meter ind i Hornbæk Plantage er med små 
pauser overvældet af japan-pileurt. 

ter Miljøstyrelsen, for den ER sær-
ligt gal i Helsingør:
“Plantens forekomst og udbre-

delse i kommunen er meget om-
fattende” - skriver styrelsen til 
forfatteren, som på egen hånd 
forsøgte at registrere de værste 
bevoksninger vest for Helsingør.
Det gik lidt i vasken, fordi Miljø-

styrelsens hjemmeside til formå-
let viste sig kodet forkert, men det 
bliver nu rettet, så enhver  
snart skulle kunne indberette in-
vasive arter på www.invasive-ar-
ter.dk.
Forinden lykkedes det heller ikke 

at bruge Naturstyrelsens app til 
registrering af invasive arter, fordi 
den var fjernet fra GooglePlay.  
 

Effektiv bekæmpelse mulig 
Til gengæld lysner det nu for selve 
metoderne til at komme japanske 
pileurter til livs.
Det er Århus Kommune, der har 

gennemført forsøg i tre år sam-
men med foreningerne i byens 
Grønne Råd. Derfor ved man nu, 
hvad der virker. Men stadig ikke 
just nemt og billigt.
Det virker fx hverken at dække 

planterne med sort plastic eller at 
gå løs på dem med ukrudtsbræn-
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Japansk pileurt skygger naturens egne planter ihjel, bruger giftkemi mod dem og spreder sig eksplosivt op til 7 meter om året.

dere. Jordfræsning er heller ikke 
umagen værd. 
Derimod er det effektivt at skæ-

re pileurterne helt i bund med 
2-3 ugers mellemrum gennem 
fire vækstsæsoner. Det kan gøres 
pænt hurtigt med buskryddere.
Det eneste billigere alternativ er 

sprøjtning med glyphosat, som 
fx findes i Roundup. Men også 
sprøjtning kræver en flerårig ind-
sats, ligesom der skal være ga-
ranti for en efterfølgende kontrol 
med, om enkelte planter skulle 
have overlevet. Alle skal helt væk. 
Ellers er pengene i bedste fald 
spildt, og i værste fald har man 
spredt problemet via løsrevne 
plantedele og øget genvækst for 
bestanden, skriver forskerne.
Sprøjtning er desuden kun mu-

lig, hvis kommunerne vil bruge en 
særlig kompetance, de har fået af 
Miljøstyrelsen: De kan tillade und-
tagelser fra den frivillige aftale 
mellem KL og Miljøministeriet om 
at undgå bekæmpelse med pesti-
cider på offentlige arealer.
Forsøgene er udførligt omtalt i 

Dansk Botanisk Foreningens blad 
URT nr. 4 2017.  
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Pileurter og atter pileurter langs kysten og Ndr. Strandvej.

Hvor skal vi begynde? 
Bekæmpelsen af japansk pileurt 
bliver givetvis for omfattende til 
andet end at dele den op over 
mange år og stoppe den værste 
spredning først.
Det bliver desuden sværere at 

arbejde med buskryddere mellem 
sten på stranden end på flad jord 
omkring Hellebæk og Kohaven. 
Her kunne fredet natur og hensy-
net til historiske bygningers fun-
damenter måske tale for en snar-
lig indsats.
Både Naturstyrelsen og kommu-

nen ser gerne, at frivillige natur-
venner udfører arbejdet gratis for 
samfundet, ligesom Københavns 
Kommune har ønsket at sætte kri-
minelle bandemedlemmer på op-
gaven.  
  
Flere arter af pileurt fra Japan 
Der findes faktsik to arter af inva-
sive pileurter fra Østasien. Vi ser 
mest japan-pileurten med det vi-
denskabelige navn Falliopa japo-
nica. Men vi har også kæmpe pi-
leurt, Falliopa sachalinensis, som 
bliver 3-4 meter høj og kan skyde 
hele 15 meter væk. Den anses al-
ligevel for mindre agressiv end sin 
“kun” 2-3 meter høje fætter.
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Til venstre det officielle 
kort over bevoksninger af 
pileurt i Helsingør Kom-
mune, vist med grønne 
trekanter. Der er mange 
flere, men det ses at hele 
kommunen er ramt. Kilde: 
webgis.helsinor.dk. 

Her over er det kæmpe pileurt, der står 3-4 meter høj 
med sine meget store blade ved Skindersøvej nær 

genbrugspladsen. Den er sandsynligvis kastet 
væk som haveaffald efter genbrugsplad-

sens lukketid. Pileurt bortskaffes kun 
forsvarligt på genbrugspladsen eller 

med almindeligt husholdningsaf-
fald  til forbrænding.



Japan-pileurt bør holdes langt fra gamle huses fundamenter. Ikke nemt i Hellebæk. Pileurt langs Judas-bækken langt ude i Kohavens fredede natur.

Pileurt på vej ind i skoven syd for Bøssemagergade. Værdifuld ellesump, nu med pileurt nord for Kobberdammen.  
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Blomster i Kohaven i juli

12kær-galtetand blåhat

knopur

Tekst og fotos Allan Høxbroe 
 
Vi har gnedet os i øjnene mere 
end én gang over Kohavens be- 
gyndende nye blomsterrigdom, 
efter at græsningen er reduceret.
Først var der hidtil usete mæng-

der af lyserøde, flagrende trævle-
kroner i forsommeren, dernæst 
over 100 blåhatte (herunder med 
stor kålsommerfugl på), så liden 
klokke i rekordmængde med 
hundredevis (foto i artiklen om 
græsningen), og nu også 60 plan-
ter af knopurt, som ses her til 
venstre. Den er ikke er registreret 

i Kohaven tidligere, men må lige-
som blåhatten have skjult sig, for-
di køerne åd blomsterne. Endelig 
skal nævnes kær-galtetand, ne-
derst til venstre, som heller ikke 
er registreret her før. Den er duk-
ket op i ét af de forsøgsfelter, som 
universitetsforskere overvåger Ko-
havens udviklingen i.
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Ændring af græsningstrykket har båret frugt

Aftenstemning i Kohaven, med græssende skotsk højlandskvæg.

Tekst og foto: Ib Fagerlund

De seneste mange år har det væ-
ret hårdt at være blomst i Koha-
ven. Især i den sydlige halvdel 
mod Teglstrup Hegn. De alt for 
mange kreaturer på overdrevet 
bevirkede, at kun få planter fik en 
chance for at blomstre og sætte 
frø, medmindre de ligefrem var 
giftige for køerne som de gule ra-
nunkler. Alt andet blev ædt i få 
centimeters højde - før det nåede 
at blomstre og sætte frø. 
På områdets nordlige halvdel 

over mod Bøgeholm Sø-siden var 
problemet omvendt. Relativt få 
køer gik dér og kun i sommer-
halvåret. Det efterlod et tykt lag 
af vissent græs over det hele, så 
blomstrende planter havde svært 
ved at trænge igennem.
Nu har Naturstyrelsen på ønske 

fra Kohavens Venner foranstaltet, 
at væsentlig færre køer går syd for 
vejen og flere nord for vejen.
Sydfolden er ikke mere bidt ned 

som en golfbane og nordfoldens 
tætte dyner af vissen græs er spist 

væk i vinters, takket være at kø-
erne ikke fik tilskudsfoder. 
Det kan ses på floraen! Pludselig 

vælter det op med blomsterarter, 
vi ikke har set længe, og det er til 

stor glæde for både brugerne af 
Kohaven og ikke mindst for som-
merfugle, andre insekter og et 
væld af insektædende fugle og 
smådyr.

Naturpleje er vigtig
Dette viser med al tydelighed, at 
naturpleje er vigtig, og at god og 
målrettet naturpleje kan gøre un-
derværker på ganske kort tid. 

Lille køllesværmer er en forholdsvis sjælden, 
lille sommerfugl. Men nu kan den også ses
i Kohaven.

Græsrandøje - Danmarks mest almindelige 
sommerfugl, en nu også almindelig i Kohaven.
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Den statelige kejserkåbe er nu også at se på overdrevene. Tidligere skulle man ind i lysninger i skoven, for at finde den.
Lille ildfugl skal selvfølgelig også være i Koha-
ven. Der er den nu, og endda i ret stort antal.

Hvis de gode takter holdes, vil vi 
givet se en kraftig øgning af arts-
rigdommen og mængden af liv 
over de næste par år.
Kunsten er at tilpasse græsnings-

tryk sådan, at man på den ene 
side ikke får noget der ligner en 
golfbane, men på den anden side 
får fjernet en pæn del græs og 
dermed det overskud af nærings-
stoffer, som området har ophobet 
efter mange års tidligere dyrk-
ning og kødproduktion. Det sker 
lidt efter lidt, fordi køerne nu ikke 
mere fodres, men spiser op i lø-
bet af vinteren og derefter fjernes 
til slagtning, ligesom det sker, når 
hø køres ud af området. Hvis vi 
ikke på den måde får gjort jorden 
mere næringsfattig, vil græs og 
grove kvælstofelskende planter 
vinde i konkurrencen med natu-
rens nøjsomme vilde blomster og 
samtidig skygge dem væk.

Fremgang for blomster og insekter
Blomsterfloraen vil altså nyde 
godt af Kohaven nye forhold. Ek-
sisterende vækster kan nu sprede 
sig ved frøsætning og nye arter 
får en chance for at indvandre. 
Nogle af de blomstrende planter, 
vi har kunnet glæde os over at se i 
mængde dette forår, er blåhat, li-

den klokke, trævlekrone og knop-
urt. Meget smukke planter, som 
ikke er sjældne i andre naturom-
råder på naturligt næringsfattig 
jord. 

Vi har allerede set en betragte-
lig øget aktivitet af sommerfugle 
på græsengene dette forår. I skri-
vende stund myldrer det med 
randøjer, blåfugle, takvinger, køl-

lesværmere, kålsommerfugle, ild-
fugle og meget mere. Herligt!
Det er jo altid dejligt, når man 

kan se at vores arbejde bærer 
frugt og at vi har en god partner i 

Naturstyrelsen, som kan få tinge-
ne til at ske.

Den charmerende liden klokke har nu igen fået 
lov til at blomstre i Kohaven. Den har nok været 
der hele tiden, men har ikke haft en chance for 
at sætte blomster i mange år.



Afholdte 
arrangementer
17 . juni Vilde  Blomster Dag:
Vorherre slukkede regnen just 
som vi mødtes og havde fundet 
hinanden trods Ironman-cykellø-
bets belejring af Kohaven.
Gunnar Rylander fra Dansk Bo-

tanisk Forening førte an gennem 
floraen i flere slags landskaber, 
mens vi smilede op til ørerne over 
yngstemanden Vitus, som hvert 

andet øjeblik fandt et væld af un-
dere i naturen om os, ikke mindst 
det helt utrolige troldsmør og fir-
ben.
Vi holdt frokost ved Bøgeholm Sø 

med stereolupper og mikrosko-
per til nærstudie af mikro- planter 
i vandet. Det var en overraskelse 
for de fleste, at disse éncellede 
plantevæsener bevæger sig rundt 
ved hjælp af fimrehår og små 
“arme” som var de dyr! Men vi 
har også halvdelen af vores gener 
fælles med planterne. 

12. juni Besøg af Den Internatio-
nale Højskole i Helsingør:
Det er ikke bare skønt at have 
børn og unge på besøg i Kohaven, 
som vi jævnligt har det ved siden 
af vores månedlige turarrange-
menter. Det var ekstra skønt, i 
juni, da en klasse fra Den Inter-
nationale Højskole i Helsingør fik 
rundvisning, fordi vi pludselig så 
os omringet af den længe savne-
de blåhatblomst - hele 95 stykker.
Den blomst er en sand magnet 

for smukke insekter og dermed 
også smådyr og fugle, som lever 
af insekter. 

10. juni morgenfuglesang:
Vi var tidligt oppe og hørte 15-
16 “early birds”: Rødstjert, hvid 
vipstjert, tornsanger, gærdesan-
ger, havesanger, munk, løvsanger, 
gransanger, skovsanger, gærde-
smutte, rødhals, sanglærke, rør-
spurv, gulspurv, sangdrossel - med 
mere.
Nattergal blev det ikke til. Den 

har været ustabil i vores område 
de seneste år. Måske vi ved hjælp 
af flere blomster skal have nogle 
flere insekter lokket til, som den 
kan leve af. Vi gør vores bedste! 15



23. maj Besøg af skovøkonomer 
fra universiteter i Nordeuropa:
Cirka 40 deltagere i en konference 
på Konventum, fik en rundvisning 
i Hellebæk Kohave og Teglstrup 
Hegn med fokus på omkostnings-
effektive biodiversitetsindsatser, 
græsningsaftaler, og hvordan de 
ikke altid fremmer biodiversitet.
Der blev også fortalt om det 

kommende stop for statslig skov-
hugst i skovene omkring Helle-
bæk. 

12. maj Livet under overfladen:
Fin vandhulstur med godt 20 del-
tagere maj til Stensvad Dam i Ko-
haven. Flot vejr og ivrige naturop-
dagere.
Der blev fundet vandkalve og 

deres larver, glasmyggelarver, 
guldsmedelarver, vandnymfelar-
ver, døgnfluer, igler, store og små 
muslinger, vårrfluelarver, frøer, 
skorpionstæger med mider, do-
venfluer m.fl.
Men ikke mindst fandt Theodor 

to æg-kokoner af den sjældne art 
mellemstor vandkær. Desuden 
blev der fundet den sjældne stav-
tæge og stor sumpsnegl. 

3. maj Biodiversitet og natur i  
skovene:
Smukt vejr og lysegrøn bøgeskov. 
Naturstyrelsen fortalte levende 
og med udvalgte eksempler om, 
hvordan man over de kommende 

10 år vil etablere urørt skov.
Og dertil vil vådområder blive 

genskabt - det man kalder 
“naturlig hydrologi”. Fine initia-
tiver som vil fremme biodiver-
siteten.

16



29. april Særtur for skoleklasse:
Børn mellem 2 og 15 år kommer 
kun halvt så meget ud i naturen, 
som deres forældre og bedste-
forældre gjorde det, viser en un-
dersøgelse fra Friluftsrådet som 
var i medierne 18. juli. Det skal 
lige fremhæves til forståelse af, 
hvorfor Kohavens Venner jævnligt 
tager skoleklasser og andre grup-
per af børn og unge på tur ved 
siden af vores medlemsarrange-
menter - som bestemt også har 
stort fokus på børn.
Den 29. april gjaldt det fx 15 jub-

lende unger og forældre fra en lo-
kal skole, som fik en ret fantastisk 
tur.
Vi så blandt andet et egern, som 

lod børnene komme forbløffende 
tæt på sig i flere minutter, for-
uden smukke oliebiller, rovbiller, 
frøer, skolopendere, tusindben, 
fuglelivet og skovbundens forårs-
flor.
Ikke så mærkeligt, at vi har fri-

villige både i og uden for besty-
relsen, som gerne leder den slags 
ture. Det er nemlig virkelig skønt 
at opleve, når ungerne tager al-
skens skabninger op i hånden 
uden naturforskrækkelse og med 
glæde ser dem i øjnene, endda 
under vores cykelmikroskop! 17



8. april Krible-krable-tur:
Det var koldt, men solskin og ikke 
værre end, at vi fik set forårsfriske 
frøer og rodet i kokasser for at se, 
om der var nogen larver og an-
dre dyr hjemme. Det blev i kulden 
kun til nogle små nematoder (run-
dorme) og en art mide. Vi fort-
satte med at rode i dødt træ og 
vende nogle sten. Det gav diverse 
bænkebidere, tusindben, skolo-
pender og en butsnudet frø. 
En meget skøn tur med en snes 
deltagere i den stærke forårssol.

25. og 30. marts Traneture:
Wauw for en tranetur i Kohaven 
Palmesøndag. Fire store trane-
flokke, musvåger i hundrede-
vis, en rød glente og mindst én 
havørn!
Vi har et halvt hundrede glade 

ansigter, som gik fra P-pladsen, 
hvor Avlsgården lå, til Pernille Sø 
og retur. Sikken et sus.
Så heldige er vi bestemt ikke hver 

gang:
Langfredag var 800 traner passe-

ret 10 minutter før vi kom, fortal-
te andre fuglekiggere. Men ellers 
så vi kun lige før de sidste af os 
gik til bilerne to mægtige trane-
flokke - mange gange højere oppe 
end Palmesøndag. 18



14. marts foredrag og general-
forsamling på Bølgen:
Virkelig opmuntrende natursnak 
med 45 tilhørere. Vi hørte først 
debattøren Rune Engelbreth Lars-
ens vision for ægte nationalparker 
- som politikerne hidtil har snydt 
os for. Rune var nærmest svært 
bevæbnet med fakta og argu-
menter om at give naturen mere 
plads og vildere udfoldelses-
muligheder, som det netop er am-
bitionen hos Kohavens Venner.
Derpå fik vi et oplæg fra Christi-

an Holm Donatzky, der er radikal 
formand for Helsingør Kommunes 
miljøudvalg og berettede om sine 
mange udfordringen på den post.
Til afrunding hørte vi en natur-

politisk samtale mellem Rune, 
Christian og vores egen forman-
den for Hellebæk Kohaves Venner, 
biologen Thor Hjarsen.
Vi var 37, der bagefter også hav-

de krudt til generalforsamlingen i 
vores lille naturforening, som er i 
glædelig fremgang.
Thor berettede om et rimeligt 

hektisk år i forhold til både myn-
digheder og foreningens mange 
ture. Der ville blive endnu flere 
ture i 2018, lovede han, gratis for 
både børn og medlemmer - mere 
end én tur hver måned! 19
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Kommende 
arrangementer

23. september kl. 10- til ca. 14 
SVAMPE- OG INSEKTMAD
Årets første svampetur med en 
kulinarisk oplevelse ved målstre-
gen. Kom og lær om danske spise-
svampe.
Endnu en gang har vi fået fingre 

i en rigtig dygtig ekspert! Husk 
gummistøvler, og gerne svampe-
kurv eller evt papirspose.
Mødested: P-pladsen skråt over-

for Esrumvej 251 i Nygård.
Turleder: Ole Terney.
Turen er velegnet for børnefami-

lier.
OBS - tilmelding påkrævet på 

kohavensvenner@gmail.com

7. oktober kl 10-ca. 13 EFTER-
ÅRETS TRÆKFUGLE
Efteråret byder også på et stort 
fugletræk hen over vores områ-
de. Har der lige været en periode 
med kraftig nordvestenvind er der 
ud over vindblæst hår gode chan-
cer for at se de kæmpestore suler, 
der gæster os fra de nordatlanti-
ske ynglekolonier. Ederfugle, må-
ger og og mange småfugle er der 
også gode chancer for at se langs 

5. august kl. 11-14 GULDSMEDE-
NES FANTASTISKE VERDEN
I sensommeren kommer mange 
af de imponerende guldsmede og 
vandnymfer op af søer og vand-
huller og starter deres korte liv 
over vandet. Ud over at være 
eminente jægere er de smukke og 
spændende dyr. Dem skal vi ud at 
lede efter. Og som bonus besøger 
vi måske lokaliteten for Danmarks 
eneste forekomst af dværgvand-
nymfe.
Medbring gerne kamera og/eller 

kikkert. Og husk fornuftig påklæd-
ning til færdsel udenfor stierne.
Mødested: P-pladsen hvor Avls-

gården lå.
Turleder: Ib Fagerlund.

1. september kl. 11-14 LIVET 
LANGS KYSTEN
Intet liv uden vand!
Som noget nyt kigger vi i år på 

havets liv – dyr og planter – på 
sten og strand langs kysten ud for 
Hornbæk Plantage.
Kom og blive klogere på tang og 

muslinger sammen med vores 
egen, ægte marinbiolog!
Mødested: P-pladsen ved vandet 

øst for Sandagerhusvej i Hornbæk 
Plantage.
Turleder: Stig Helmig.
Turen er velegnet for børnefami-

lier.

kysten. Husk VARMT tøj og kaffe/
the!
Mødested: P-pladsen ved Jule-

bækhus.
Turleder: Thor Hjarsen.

28. oktober kl 10- ca. 13 PÅ JAGT 
MED KAMERA OG OBJEKTIV
Tag med på jagt efter efterårets 
smukke og rå motiver i skov og 
på overdrev. Fang lys og skygge – 
stort og småt sammen med vores 
dygtige folk i fotoklubben. Få tips 
og tricks. Kameraer af alle slags 
kan medbringes – ja selv mobilka-
meraer kan i dag bruges med 
gode resultater!
Mødested: P-pladsen.
Turleder: Ib Fagerlund.
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