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Fugletrækket over Hellebæk Kohave foråret 2016
Af Steen Søgaard.
Vejret gennem foråret var domineret af mildt og senere
lunt vejr med svage vinde eller vinde fra det østlige
hjørne. Det er vejrtyper, der ofte giver fint fugletræk
over Hellebæk Kohave, og dette forår var ingen undtagelse. Det betød, at mange fuglearter sås i antal, der
var højere end gennemsnittet. Der var selvfølgelig til
stor fornøjelse for de mange fuglekiggere, der gennem
foråret besøgte vores område.
Der var ofte så mange gæster, belæsset med store
kikkerter og fotolinser, at P-pladsen ved avlsgården
hurtigt blev fyldt op. Så fuglekiggere og dem, der blot
ville gå en tur og nyde naturen, måtte parkere deres
biler langs grusvejen ned ad mod Nygård by eller oppe
på græsset. I bestyrelsen arbejder vi derfor på at skabe
bedre P-forhold.
Nå, tilbage til fugletrækket. Kohaven er kendt for sit
store træk af musvåger, og med 8.555 fugle blev det
en flot sæson. Topdag blev 19/3 med 1.598 musvåger.
Også rød glente, havørn, tårnfalk og vandrefalk viste
sig i antal langt over gennemsnittet, medens arter som
hvepsevåge, duehøg og fjeldvåge havde en dårlig sæson. På sjældenhedssiden skal nævnes 1kongeørn og 4
steppehøge.
Hvordan gik det med trækket af traner? Det blev
skam også en flot sæson med i alt 3.264 traner. Topdage blev 16/3 772 og 24/3 943. Desværre lykkedes
det ikke at se nogen traner på foreningens to ’lokale
traneture’ i marts måned.
Flere storke havde lagt vejen forbi kohaven. Det var
mest hvide storke, hvoraf flere vendte og fløj sydpå
igen, når de stod for at skulle krydse Øresund. Men
enkelte kom da over sundet. Det blev til i alt 5-7 hvide
storke.
Men som en stor overraskelse blev det i dette forår
også set hele 3 sorte storke, 2 flyvende nordpå og en
flyvende mod syd.
Til sidst skal da også nævnes besøg af en meget
sjælden gæst, en rødrygget svale fra Sydeuropa. Den
er aldrig før set i kohaven og holdt til ude over Bøgeholm Sø sammen med de andre svaler i perioden 17/4
til 19/4, hvor den gjorde et par enkelte afstikkere til

Bondedammen. Der var mange fuglekiggere, der her
fik sig en ny Danmarksart. Ja, også en sølvhejre gæstede Bøgeholm Sø en enkelt dag. Denne smukke, hvide
hejre er nu blevet en årlig gæst i kohaven.
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50 naturelskere opsporede på kun ét døgn 880 arter af dyr og planter i området fra Kohaven til Vestkilen.

Flere arter fundet end i Gribskov og Tisvilde Hegn
Tekst og fotos Allan Høxbroe.
Lørdag den 21. maj kl. 10 blev Kohaven ramt af
bioblitzen. Ikke nogen sygdom, men den smitter.
Alverden er blevet grebet af ideen, som Naturstyrelsen og Helsingør Kommune satte i scene hos os.
Aktørerne var lokale naturelskere, eksperter og
nørder hånd i hånd. Helsingørs borgmester og en
chef fra Naturstyrelsen sagde velkommen, og så gik
det over stok og sten at “blitze” et øjebliksbillede af
artsrigdommen. I et fuldt døgn uden meget søvn.
Resultatet blev en stor overraskelse, tør man sige. Vi
er øjensynlig i superligaen for artsrigdom.
Seriøst tæt på naturen
Det var også en stor oplevelse at være med.
Der går ikke mange øjeblikke, fra man har noteret fx
skvalderkål og brændenælde, til spændende arter kommer på blokken, og man må hjælpe hinanden rigtig
meget med, hvad de hedder.
En time efter er man allerede klogere og alle sanser
opslugt af at spotte arter, der ikke er noteret endnu.
Uløste gåder må fotograferes eller i glas og poser til
senere bestemmelse - eller man møder en ekspert bag
næste busk, som klarer den på stedet.
Man bliver på de 24 timers ikke så lidt mere dus
med himlens fugle og skovens grønne træer, og får
historier oveni:
Velkommen sagde skovrider Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen Nordsjælland på Avlsgården.

“Gravænder kan bo i den samme hule som en ræv.
De sprøjter syg stank ud fra en kirtel, hvis ræven
prøver på noget!”
“Mos har sædceller. der svømmer ligesom dyrs, bare
planterne er våde!”
“Sankt Hans ormen er ikke en orm, men en bille,
og hunnen har ingen vinger, men ligger i græsset og
blinker med bagkroppen til hannerne.”
Artsrigdom ædt af køer?
På forhånd kunne man have bange anelser for, om vi
har den store artsrigdom sammenlignet med andre
naturområder.
Botanikere siger fx, at Kohavens åbne græsland er
underligt fattigt på en række arter, som burde være
dukket op nu efter årtier uden landbrug. Det har ikke
hjulpet at sætte statsstøttede køer på græs, som netop
skulle fremelske en rigere flora.
Under jagten mente et par biologer da også, at Kohaven har for mange køer. Græsset er ædt helt i bund.
Men hør så slutresultatet for hele området:
Gribskov og Tisvilde Hegn overhalet
De 880 arter, som blev fundet af 50 mand i Teglstrup-Hellebæk området og Den Grønne Vestkile, er
flere arter, end der blev fundet i de to foregående års
bioblitzer i Gribskov og Tisvilde Hegn.
Det er hvad Naturstyrelsen Nordsjælland skriver på
Velkommen sagde borgmester Benedikte Kiær ved
Helsingørs Grønne Vestkile.
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Fuglefolkene gjorde deres og gav også tur kl. 5 morsin Facebook-side som sin konklusion på bioblitzen.
Var vi da flere aktive? Nej, færre end de 60, som del- gen. Langs åen og ind i skoven syd for Klauses Bro.
tog i Gribskov og de 55, som deltog i Tisvilde Hegn.
Måske det også varsler godt for, hvor meget myndighederne vil værdsætte og forbedre området.
Sjældne arter
Tobias Bøllingtoft fra Svampeforeningen fandt sæksvampen Tørvemos-Sortbæger, som er ny for Danmark. Der blev desuden fundet arter ved bioblitzen,
som Danmark er ekstra forpligtet til at passe på. Fx
dværgvandnymfen, som er på Rødlisten over arter, der
er sjældne og/eller truede.
Andre sjældne arter som sivbuk, den store edderkop
dolomedes og arten stor kærguldsmed er såkaldte
“udpegningsarter” for Natura 2000 området Teglstrup
Hegn, og blev også fundet. De er som udpegningsarter
en billet til særligt god naturpleje på krav fra EU.
Flere og mindre kendte sjældenheder kunne tilføjes.
Bliv selv naturobservatør
Alle arterne blev til slut skrevet ind på otte computere
til langt ud på natten og hele næste formiddag. Nu ligger oplysningerne på hjemmesiden www.fugleognatur.
dk, som er Danmarks nationale artsportal.
Det er nok så vigtigt. Uden denne registrering ville
vi ikke vide, hvad vi har at beskytte, eller hvor der er
noget særligt at opleve og bo i nærheden af.
Kig selv ind på fugleognatur.dk, vælg Lokaliteter og
se hvad der gemmer sig i Helsingørs mange grønne
pletter og alle andre danske naturområder. Hver dag
bliver hundreder af nye fund skrevet ind.
Måske det smitter.

To fireplettede libel-guldsmede gav nærmest pote:

Svampefolk fandt en gigantisk skællet stilkporesvamp:

Den natlysende Sankt Hans-orms flotte larve:
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kan den nemlig også selv få lov at betale.
Halvhjertet vejforsøg
Kort efter blev Kohavens Venner, Hellebæk-Aalsgaard
Egnshistoriske Forening og politet kaldt til møde med
både kommunen og Naturstyrelsen om den praktiske
lukning af vejen.
Her var der enighed om, at hvis vejen blev sat i
stand til forsøgsperioden og skåret ned til halv bredde,
ville det give et godt grundlag for forsøget og efterfølgende beslutninger om fremtiden.
Det har vi desværre ikke set ske. Et noget halvhjertet forsøg, kunne man mene.

Hellebækvejs naturpanorama er dobbelt så langt og smukt, som man kan komme for bommen ved Avlsgården.

Hvad ønsker du skal ske med vores vej og område?
Tekst og fotos Allan Høxbroe.
Så gik det første år med lukning for gennemkørsel ad
vores naturskønne Hellebækvej. Et forsøg som skal
vare ét år endnu.
Væk er de tunge lastvogne og hurtige biler, som
næppe nogen ønsker tilbage. Omkring 22. juni næste
år skal en varig løsning tegne sig. Men hvilken?
Det hele begyndte med braget af en lastbil og en personbil, der tørnede sammen i det vinkelrette sving ved
Bondedammen. Det var dråben for beboerne i Bøssemagergade, hvor der generelt blev kørt for hurtigt på
den smalle vej, og hvor børn cykler til skole.
Bommen over vejen blev imidlertid sat et helt andet
sted. Midt i Kohavens natur 1,6 kilometer væk.

Dermed blev publikums adgang til vores område
ændret. Man kan køre ind fra både nord og syd og
parkere ved Avlsgården, men vejen blev snøret over,
så man ikke længere sanser landskabets fulde panorama.
Vejens tilstand
Indtil lukningen var det mere vejens tilstand, der optog
sindede. Den var og er stadig et bulet vaskebræt, der
hælder stejlt mod siderne, så man kan skride og køre
fast i vejkantens dybe, løse grus. Dårlig for cyklister.
Politikerne i Helsingør Byråd skældte da også alvorligt ud over netop vejens tilstand, da de besluttede at
lukke den for gennemkørsel. Alligevel lod de det være
Naturstyrelsens sag, om den vil gøre noget ved det. Så

Aldrig mere ræs og lastbiler, er alle enige om. Men myndighederne tænker på en halvt så bred ny grusvej med chikaner, så helst kun rolige naturvenner gider at bruge den tid, det vil tage at køre igennem.

Sådan kan det gøres
På mødet var Naturstyrelsens og kommunens
repræsentanter til gengæld på linje om, hvad der kan
ske med vejen efter forsøget:
En halveret vejbredde vil gøre rigtig meget ved de
gennemkørende bilers farts.
Chikaner langs vejen vil tvinge farten endnu mere
ned og få de travle til at vælge en anden vej.
Gennemkørende lastbiler kan forbydes ved skilte.
Men, indvendte politiet, chauffører blæser på skilte,
hvis der ikke er et svagt sted, som de ikke tør forcere.
Dét kunne måske være en fin ny Klavses Bro over åen
sydvest for Avlsgården, blev det nævnt.
Endelig forsikrede Naturstyrelsen, at dens oprindelige projekt for Kohaven stadig ligger klar i skuffen
inklusive forbedrede naturoplevelser for publikum.
Forsøgets formål gælder hele området
Bestyrelsen for Kohavens Venner nedskrev kort efter
sit ideelle ønske for fremtiden:
“En vel vedligeholdt smal vej med chikaner og adskillelse af bløde trafikanter fra biler.”
Om vi får det, svæver i det uvisse, fordi der aldrig
blev besluttet nogen succes-kriterier for forsøget.
Det er også givet, at mange lokale beboere drømmer
om fortsat lukket stillevej i Bøssemagergade, at mange
ønsker stilhed i området frem for nemmere adgang, og
at nogen slet ikke ønsker, at bilister skal kunne gå ud i
landskabet fra andre steder end Avlsgården.
Endelig er der faktisk en større mening med
forsøget, sagde kommunens repræsentant ved ovennævnte møde:
“Der bliver tid til at tænke over, om man vil noget
med det her område, for Helsingørs image osv”.
Offentligt møde til efteråret?
Det sidste finder Kohavens Venner afgørende og helt
nødvendigt at få debat om, før vi går i detaljer om
vejen og dens fremtid. Et offentligt møde i efteråret
kunne være en ide.
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Er det nok, at man kan cykle gennem hele den smukke
Hellebækvej, hvorimod biler møder bommen?
Endelig kunne vi ønske at hjælpe Naturstyrelsen
med ideer til at forbedre oplevelsesmulighederne i
området, nu det er dokumenteret, at vi ikke bare har
smukke landskaber, men også en flot stor artsrigdom.
Du er velkommen med alle bidrag, også om vejen.
Skriv til kohavensvenner@gmail.com.
Farvel lastbiler! Men bør mindre køretøjer i lav fart
kunne sive igennem, holdt nede i fart af forhindringer?

-5-

Hærværk i Bøgeholm Sø
Tekst og foto Allan Høxbroe.
Vi har mistet den idylliske bro i vigen ved den store
bålplads i nordvest-enden af Bøgeholm Sø. Rigtig
synd, fordi man kunne se masser af liv og fine vandplanter fra broen og vise dem til børn.
Broen var delvist rådden, så måske blev den knust af
hensyn til børns sikkerhed. Gid vi får en ny.

Aktivitetskalender
Søndag den 24. juli kl. 11 til 13:
FOLK OG FÆ-TUR. Kvægavler Kurt Larsen vil
fortælle om dyrenes liv i Kohaven og deres betydning for området. Der skulle blive smagsprøver som
supplement til vores medbragte madpakker, når vi er
tilbage på Avlsgården. Gratis for medl., andre 20 kr.

Søndag den 28. august kl. 10 til 13:
KULTUR-TUR med start ved Avlsgården.
Esther Møller guider os til Pernille Sø, Bøgeholm Sø,
Anes Hus og hvis tiden tillader det Petermans torpen,
for at vi kan høre områdernes historie med alt fra
vandkraft og våbenproduktion i gamle dage til Anes
venskab med Louise Heiberg, skarvkolonien i Bøgeholm Sø og køernes liv i Kohaven.
Søndag den 25. september kl. 10-14.
SVAMPETUR med start ved Avlsgården.
Trine Jarløv tager os ligesom sidste år 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 ikke-spiselige
svampe er også interessante at lære at kende. Undervejs stopper vi op og taler om vores fund. Tilbage på
Avlsgården vil svampene under indtagelsen af en
kop kaffe blive lagt frem og gennemgået.

Husk en kurv, en lille kniv, evt. svampebog og en
børste, fx en bagepensel.
Vi kan max. være 25 personer, derfor er tilmelding
nødvendig efter først til mølle princippet.
Tilmelding til Niels Erik Petersen fra lørdag d. 17.
september på tlf. 49170725 eller mail nepe@post9.
tele.dk. Gratis for medlemmer, ikke medlemmer 20 kr.
Søndag den 25. september kl. 10 til 13.
FUGLETRÆK VED JULEBÆK.
Oktober er den store måned for fugletræk om efteråret,
hvor fuglene søger sydpå. Vi prøver derfor at stille os
ned ved Øresundskysten og se, hvad der kommer ind
af trækkende fugle fra Sverige. Er vi heldige, kan vi se
rigtig mange musvåger og andre rovfugle, men også
duer, edderfugle og småfugle kan flyve forbi. Vi vil stå
og ’obse’ ca. 3 timer, så tag varmt og vindtæt tøj på og
medbring kikkert eller lej en på stedet for 10 kr.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Stranden nedenfor P-pladsen ved Julebækhus på Nordre Strandvej.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,Søndag den 23. oktober kl. 10 til 14.
FOTOTUR - DET FARVERIGE EFTERÅR.
Tag kameraet med ud i skoven med de mange smukke
efterårsfarver. Henrik Schurmann vil vise, hvordan
man kan lave billeder med et stort toneomfang, de
såkaldte HDR billeder. Den teknik er særlig velegnet
til motiver med stor kontrast, som man kan det
behøve netop i efterårsskoven. Alle er velkomne, og
det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Hellebæk Kohaves Venner
Hjemmeside: www.kohavensvenner.dk
Facebook: Hellebæk Kohavens Venner
Kontingent 65 kr. til konto 155110015413

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.
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