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Det nye Hellebæk Kohave - vores visioner
Af biolog Thor Hjarsen og videnskabsjournalist Allan Høxbroe,
formand og næstformand for Hellebæk Kohaves Venner
Kohaven har igen været usædvanligt meget omtalt i medier og
Facebook-grupper siden forrige
nyhedsbrev. Omtalt som eksempel på, hvordan det kan gå, når
staten skal pleje naturen, men
samtidig bruger den som landbrug med produktion af bøfkød
på højst mulig landbrugsstøtte.
Der er ikke længere tvivl om,
at det er på grund af de alt for
mange køer, at området syd for
Hellebækvej nu er nedbidt og
blomsterfattigt som en golfbane,
mens det omvendt nord for Hellebækvej er langhåret af vissent
græs i kager, som vilde blomster
dårligt kan trænge igennem.
Så smukt kan andre lysåbne overdrev blomstre, blot man lader
meget færre køer græsse og gøre
det sammen med naturheste.
Foto Peder Størup.

Derfor har vi stadig efter 14 års
græsning til gode at se det livsbekræftende mylder af insekter,
smådyr, fugle og pattedyr, som vilde blomster normalt trækker med
sig. Kødproduktion spiller simpelthen ikke godt sammen med
naturforvaltning.

Nu bliver det naturen først
Naturstyrelsen har straks lyttet til
eksperternes kritik og bedt forpagteren med de mange køer om
at hente en stor del af dem.
Samtidig er styrelsen nu gået i
samarbejde med os og forskere
fra Københavns Universitet om at

give Kohaven en ny fremtid, hvor
græsningen skal ske alene ud fra
viden og forskning, så den vitterlig
kommer til at skabe bedre natur.
Uenighed om vinterfodring
Naturstyrelsen tøver dog lidt
over for eksperters anbefaling
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højdedrag, som ligeledes blev begravet i komøg. Gødningen drev
videre med et vandløb, der over
svømmede foreningens særligt
udvalgte eng for høslæt med le,
hvor en botaniker i flere år havde
talt et stigende antal blomsterarter. Engen måtte derfor opgives.

af, at vinterfodring bør undgås.
Det anbefaler de, fordi dyrene
sagtens kan klare sig selv gennem vinteren. Ved fodring opnår
man kun, at de hænger ud ved
foderpladsen i stedet for at æde
den stærkt uønskede opvækst af
træer i Kohavens lysåbne natur.
Styrelsen forklarer, at dyrene
bliver tyndere om vinteren uden
fodring, så der kommer klager fra
publikum, og at Dyreværnsloven
derfor kræver vinterfordring.

Men Kohavens Venner mener
kun, det vil være et reelt problem,
hvis man har for mange højlandskøer eller vinteren er ekstrem.
Det er også erfaringen andre
steder.
Vi er heller ikke glade for det
voldsomme ælte af osende
komøg ved foderpladsen, som vi
så i vinters på kanten til beskyttet
natur, jvf. billedet ovenfor.
Tidligere har foderpladsen ligget
på Kohavens fineste blomstrende

Sådan kan vi styre græsningen
Lad os hellere gøre dét til sandhed, som står på skilte overalt i
Kohaven: Græssende dyr forbedrer floraen ved at bide græsset
ned. Det er nemlig rigtigt, hvis det
ikke udarter til skambidning og
udradering af blomster.

Køerne har bidt planterne kortere
end en flad hånd, konstaterer to
biologer i Kohaven. Meget svært
at se noget spændende. Foto
Allan Høxbroe.
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Græsningen skal være let, men
dog så tilpas, at den med tiden
udpiner jorden for meget af det
kvælstof, der falder i tonsvis ned
gennem luften fra landbruget.
Jamen, hvor langt græs vil vi da
have, spørger Naturstyrelsen.
Det overlader vi til eksperter,

og til et sæt nye betingelser for
fremtidige kvægavlere i Kohaven.
De må skrive under på, at de ikke
vil holde flere dyr pr. areal, end
hvad forskerne mener er godt for
naturen og artsrigdommen. Formålet med helårsgræsningen skal
alene være naturpleje og høj bio-

diversitet.
Lad dyrene bearbejde landskabet
Kohavens Venner ønsker samtidig den størst mulige variation
og naturlige dynamik i vores områdes plantedække og jordbund.
Det giver klart mest liv og biodi-

versitet, siger forskerne.
De mener også, at dette kræver
meget store græsningsområder
uden opdeling. Fx hele Kohaven
med kun ét hegn omkring og
tværs over Hellebækvej. Så vil
dyrenes færden forme landskabet
i en stadig forstyrrelse og forny-

else, hvor planter og dyr nemmere får fodfæste. Præcis som
svundne tiders elge, kæmpehjorte
og urokser har gjort det.
Ikke hvilke som helst dyr
Adskillige kvæg- og hesteracer er
naturligt tilpasset et udeliv året
rundt. Det gælder f.eks. skotsk
højlandskvæg, galloway-, angusog heck-kvæg, samt exmooreponyer og konikheste. Dyr som
ses adskillige steder i landet, bla.
i Lystrup Skov, Molsbjerge, Saksfjed, Bjergskov, Amager Fælled.
Forskellige dyr i fælles græsning
skabes hver deres nicher. Meget
ønskeligt. Og heste klarer sig om
vinteren ved blot at spise mere af
den mindre nærende vegetation.
Giv os under alle omstændigheder køer og heste, som er
så vilde som muligt, ikke tamme
eller vant til fodring. Jo mere sky
de er, desto mindre vil de komme
og tigge, når vi færdes mellem
dem bag hegnet i en ny, mere
artsrig og rigtblomstrende udgave
af Kohaven.
Konik-naturheste i Bjergskov,
Sønderjylland. Foto Rune Engel3
breth..

Farvel Hellebæk Avlsgård

Tekst og foto Allan Høxbroe.
Det var desværre ikke den 1. april,
men et par dage efter. Min telefon ringede og en rar mand spurgte:
- Ved du at Naturstyrelsen vil
rive Avlsgården og jeres lokaler
for Kohavens Venner ned?
- Jamen nej, svarede jeg paf.
Eller jo... de har bedt os komme

med ønsker om, hvad området
kunne bruges til, hvis man en
gang skulle få lyst at rive Avlsgården ned.
Manden havde ret. Nedrivningstilladelsen var givet allerede en
måned tidligere, fik jeg at vide
ved aktindsigt i kommunen, og
efterfølgende var styrelsen også
så rar at bekræfte sin plan.
Men mere ved vi stadig ikke. In-

gen opsigelse af vores lokaler. Vi
ved kun, at styrelsen tidligere har
overvejet at etablere en stor central vinterfoderplads for kvæg på
Avlsgården. En ide som udviklingen nu måske er løbet fra, jævnfør forrige artikel.
Et par andre foreninger, der
låner huse af Naturstyrelsen og er
i pladsnød, foreslog kort efter at
vi skulle gå sammen om at redde

det kønne Gl. Skovhus ved Pernille Sø, såfremt det skulle blive
ledigt efter udlejning. Formentlig
en realistisk mulighed, da mange
gode kræfter givet vil kæmpe for
at bevare den enestående gamle
bygning på dette yderst idylliske
sted.
Bliv medlem af Facebook-gruppen “Hellebæk Gl. Skovhus”, som
vi har lavet for huset.

Så kønt er området ved Avlsgården. Også uden den forsømte
bygning med pigtråd om, her
gemt bag træerne.
Det er selve stedet, der er et
landskendt samlingssted for fuglekiggere, naturelskere og -nørder,
naturfotografer, vandrefugle og
familier med børn på opdagelse.
Gør det nu bedre med borde
og bænke, bålpladser, regnly, en
smålejrplads til primitiv camping
ned mod Barfods Sø eller Bøgeholm Sø og måske et udsigtstårn.
Det kunne rejses ovenpå et naturrum til vores naturgrej for børn
og bedsteforældre. Et lille traktørsted med deltidsåbent kunne
også blive efterspurgt, når nationalparken åbner næste år. Afløb
findes - gør det til handicaptoilet.
Andre mulige lokaler kunne
været skovfogedboligen Teglstruphus på Gl. Hellebækvej, som
står tomt. Eller Julebækhus ved
Ndr. Strandvej, som også er styrelsens og tomt.
Men begge ligger afsides et par
kilometer fra Avlsgården, som er
og bliver kernen i det 10 kvadratkilometer store naturområde omkring Kohaven.
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Snart borgermøder om nationalparken
Af Poul Erik Pedersen,
bestyrelsesmedlem.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland har fået en hjemmeside,
oprettet af de fem kommuner bag
nationalparken:
www.kongernes-nordsjælland.dk
Via hjemmesiden kan man også

nå Facebook-gruppen, hvor man
bla. kan se, hvor aktiv vores egen
forening er.
Der er nu 283 lodsejere, som
frivilligt har lagt jord til nationalparken, og den er 260 kvadratkilometer, hvilket gør den til Danmarks næststørste nationalpark.
Her i juni måned venter vi på,

at bekendtgørelsen for nationalparken bliver offentliggjort.
Forligskredsen bag nationalparken skal mødes i starten af
juni. Formentlig bliver så de sidste
detaljer bragt på plads og offentlighedsfasen, som varer 16 uger,
kan begynde her inden ferien.
Bekendtgørelsen er en form for

“rammelov”, som beskriver de
overordnede vilkår for nationalparken. Der vil blive holdt borgermøde i kommunerne sidst i august og i starten af september
2017.
Vores bestyrelse har mulighed
for at kommentere bekendtgørelsen. Men der, hvor Kohavens
Venners bestyrelse og medlemmer rigtig kan komme på banen,
bliver, når forslaget til national-

parkens handlingsplan bliver offentligtgjort til høring om ét til
halvandet års tid.
Her kan foreningens markante
aktiviteter blive et stærkt bidrag
til denne handlingsplan sammen
med vores ønsker om et nyt samlingssted med naturrum o.l. i Kohaven.
Nu kan vi så glæde os til, at
der er ca. 12 mdr. til, at nationalparken bliver indviet.

Flynderupgård her til venstre har
med sine gangstier og museumsudstillinger om gammeldags landbrug og fiskeri været omtalt som
Helsingør Kommunes oplagte indfaldsport for turister til Nationalparken. Foto Allan Høxbroe.

For andre er det mere området
omkring Hellebæk, der trækker
med sin varierede og artsrige
natur samt smukt bevarede bygninger fra industriens barndom.
Måske dette område dog ikke er
så oplagt til store turistflokke,
mere til individuelle natur- og
historieelskere? Foto Henrik
Schurmann.
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Kohavens vilde blomster: Kan vi nu gøre det , som staten ikke kunne på 14 år?
Tekst og fotos Allan Høxbroe.
Mystisk, må folk have tænkt.
Hvorfor går fire mand rundt og
sætter elhegn om ganske små felter på kun 5-10 meters bredde?

Jamen, det er forsøgsfelter. 17
af dem, som man ser herunder.
Kohavens Venner har foreslået
dem for at se, hvad der sker med
vilde blomster, når de ikke bliver
ædt af græssende dyr. Blomster

som gerne skal blive livsgrundlag
for et væld af insekter, fugle og
smådyr i fremtidens Kohave.
Tak til Københavns Universitet
og Naturstyrelsen for samarbejdet om disse moniteringsfelter,

som de kaldes. Med dem håber
vi at kunne registrere udviklingen
mod flere plantearter videnskabeligt.
Tilbage til naturen

De 17 forsøgsfelter er dog kun én
af mange aktiviteter, der kan vise
mod genopretning af den natur,
der engang må have blomstret
rigt på gammeldags græsgange
med færre køer i vores område.
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Den gule blomst bidende ranunkel er ubehageligt giftig for køer,
og burde stå urørt overalt. Men
vi har stadig så mange køer, at de
nødsages til at æde ranunklerne
uden for hegnet, kan man se.
Den kønne tveskæggede ærenpris til højre var en af de første
planter til at vise sig i forsøgsfelterne, skønt den stort set mangler
hvor køerne kan komme til. Ingen sjældenhed, men de kommer
måske.
Vi taler fx også med eksperter
i naturpleje og græsning. Fordi
den rette græsning er vejen til
størst mulig biodiversitet.

Kom med på tur 21. juni

Alle kan komme og være med til
netop sådan en snak, når seniorrådgiver Rita Buttenschøn og PhD
studerende Lasse Gottlieb fra
Københavns Universitet tager os
på tur i Kohaven onsdag den 21.
juni kl. 19 fra Avlsgården. Naturstyrelsen og Kohavens Venner har
arrangeret i fællesskab.
Skovridder Jens Bjerregaard
Christensen fra styrelsen vil lægge

ud om den store betydning, som
lysåbne overdrev havde for fortidens biologiske mangfoldighed
og gerne skal have igen.
Formanden for Kohavens
Venner, Thor Hjarsen, vil fortælle
nærmere om foreningens visioner. Kom og spørg om alting. Der vil
også være lidt til ganen.
Naturlige heste på vej
Kohavens Venner taler desuden
med naturvenner andre steder i
landet, hvor der findes lignende
græsoverdrev. Vi besøger dem og
de besøger os.
Endelig har vi kontakt med

kvæg- og hesteavlere, der kan levere særligt egnede dyr til græsning i meget store naturområder
som Kohaven. Ikke tamme dyr,
men dyr med erfaring i at leve
naturligt og helt uden fodring,
blot man ikke sætter for mange af
dem på området.
Ikke meget at vente på
Vi kan ikke ændre på, at Kohaven i endnu to år er forpagtet
væk til græsning på de hidtidige
præmisser. Men vi forventer,
at præmisserne nu bliver overholdt. De står sort på hvidt i forpagtningsaftalen mellem Ko-

havens to kvægavlere og Naturstyrelsen. En aftale som Kohavens
Venner nu har fået aktindsigt i:
Sådan bør her græsses fra NU
Der står for eksempel, at Naturstyrelsen skal tilpasse græsningstrykket i Kohaven efter indhøstede erfaringer og efter ønsker til
den fremtidige drift.
Det fremgår også allerede nu,
at tilskudsfodring ikke må ske ud
over ud over vitamin- og mineraltilskud til de græssende dyr.
Det er som talt fra vore hjerter.
Vi behøver altså ikke at vente i
to år på en ny forpagtningsaftale

hvad disse vigtige punkter angår.
Sideløbende vil vi se frem til
tiden også efter 2019 og på flere
punkter. Men i et særskilt forløb,
hvor vi først opsamler den viden
og forskning, der findes eller kommer til.
Ikke tælle dyr, kun måle græs?
Meget havde været vundet, hvis
der havde været styr på antallet
af køer i Kohaven. Alligevel skrev
Naturstyrelsen i april til Kohavens
Venner, at man finder dyrenes antal relativt uinteressant. Man vil
hellere vurdere effekter af græsningen.
7

Lidt overraskende, men det
kan der være noget om. Køerne
græsser dybere ind i skovene
omkring Kohaven end før og er
blevet sværere at tælle. Uden at
tælling vel helt bør opgives.
Lad os spørge forskerne hvor
præcise metoder der findes til at
holde dyrenes antal nede blot ud
fra effekten af deres græsning.
Det er måske for svært, hvis man
skal måle græslængder i alle de
vidt forskellige nicher, som vi ønsker skabt ved, at køer og heste
græsser sammen.

også allerede nu, at vejen til biodiversitet er dynamik og variation
i plantedækkets struktur. Fint. Så
er det, vi beder om heste. De har i
følge forskningen netop denne effekt ved samgræsning med køer.
Altså igen: Ikke først om to år.

Køb selv køer og heste
Til sidst var det måske værd at
overveje, om Naturstyrelsen selv
skulle købe de forholdvis få køer
og heste til græsningen. I stedet
for at sætte landmænd med indlysende ønsker om stordrift og

fodring på opgaven.
Resten må kunne klares ved bindende aftaler med lokale folk eller
naturplejende firmaer om opsyn.
Men dét nok først om to år, når
den nugældende forpagtningsaftale udløber.

Spændende planter vokser lige
uden for, men ikke inde hos
køerne. Nær Klavses Bro syd for
Avlsgården står fx amerikansk nellikerod, som kun er registreret få
steder i Danmark.

Hellere for få dyr end for mange
Hvis antallet af dyr skal blive relativt uinteressant, så må vi desuden pege på, at der til en start
bør være så få dyr, at de umuligt
kan nå at æde blomsterrigdom
væk før den når at blomstre igennem og skabe grundlag for højere
biodiversiteten. Senere må man
så vurdere, om naturen kunne
have gavn af lidt større græsningstryk.
Variation er allerede et krav
Ligesom forpagtningsaftalen allerede siger, at græsningstrykket
skal tilpasses, så understreger den
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SIDEN SIDST - AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Af Allan Høxbroe.

Traneturene 19. og 26. marts. Vinden var i det rigtige hjørne, og der var faktisk enkelte traner langt ude i horisonten. Men det blev nok så meget hyggen og den gode stemning, der
gav turene vinger. Vi var sammenlagt ca 50 deltagere, som så alt fra musvåge-træk og røde glenter til tornskade, skarvkoloni og flotte små skalleslugere. Man kunne kigge i teleskop
og i lånte kikkerter, hvis man ikke selv havde én, samt lære en masse om fugle af vores guider Steen Søgaard og Peter Rodemann. Foto Allan Høxbroe.
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Foto Allan Høxbroe.

Introduktionstur til Kohaven, Teglstrup Hegn
og Hellebækskovene på én og samme tur
Kohavens Naturfotoklub viste Helsingørs og Nordsjællands natur frem
Naturfotoudstillingen på Avlsgården i påsken var arrangeret
af vores egen Naturfotoklub i
Kohavens Venner og trak et par
hundrede mennesker til trods de
mange samtidige påskefrokoster.
Man kunne se mere end 70
kæmpebilleder i op til meterbredde. Alle taget lokalt eller i det

øvrige Nordsjælland. Billeder som
tydeligt har krævet stor viden og
tålmodighed at få i kassen, og
som fik mange rosende ord.
Der var fototur ud i det kølige
forårsvejr i forbindelse med ferniseringen, uden at nogen græd
over vejret. Man nød istedet de
detaljer, som kommer bedre frem

på billederne uden hårdt lys og
slagskygger fra solen.
Fotoklubben mødes månedligt
til snak og billedvisning og tager
på ture i små eller større hold.
Det var også en naturfotograf,
Klavs Nielsen, der holdt foredrag
ved generalforsamlingen i Kohavens Venner i marts.

Har vi medlemmer nok med cykel
og appetit på en en tur hele vores
område rundt?
Det vovede foreningen et forsøg
med 16. april, hvor vi inviterede
på næsten alle vores områdes betydelige attraktioner i ét hug. Intet ræs og overkommeligt på tre
timer inkl. grill-frokost.
Gæt om vi så blev 10, 20 eller
200 deltagere. Eller bare fire?
I hvert fald blev turen i følge
samtlige deltagere rasende spændende og hyggelig.

Fra Hellebæk Station, hvortil
cykler kan tages med toget, gik
det til via Hammermøllen og vore
kønne huse fra industriens barndom til det mystiske eremit-træ,
Hellebæks ældste hus, den bedste udsigt over Bondedammen,
skarvkolonien, Gl. Skovhus, Pernille Sø, Bøgeholm Sø, Avlsgården,
Fandens Hul, Klare Sø, Kobberdammen og Hellebæk Kirkegård.
Alt med spændende historier og
begejstring til. På gensyn alle fire.
10

KALENDER
Onsdag den 21. juni kl. 19-21:

Naturstyrelsen og Hellebæk Kohaves Venner inviterer på offentlig
vandring i Kohaven

Kom og hør hvorfor græsning
er nøglen til en ny fremtid for
Kohaven med flere vilde blomster, stor artsrigdom og måske
en flok naturheste sammen
med færre køer end i dag.
Der bliver indlæg ved leder
af Naturstyrelsen Nordsjælland, skovridder Jens Bjerregaard Christensen, formanden for Kohaven Venner Thor
Hjarsen og frem for alt seniorforsker Rita Buttenschøn fra
Københavns Universitet, der
guider turen og er ekspert i
naturpleje gennem græsning.
PhD-studerende Lasse Gottlieb, også Københavns Universitet, vil fortælle om den
igangværende forskningen i
Kohavens flora og græsning.
Der serveres en forfriskning
til turen.
Husk fodtøj til fugtig bund.

Søndag den 18. juni kl. 10 - 13:

Vilde Blomsters Dag nu med magisk udstyr!

Botanikeren Gunnar Rylander er
en gudsbenådet fortæller og har i
mange år ledet denne traditionsrige tur, hvor man kommer tæt

på planternes utrolige evner for
overlevelse og formering og lærer
hvad mange af dem de hedder.
Turen går gennem tørre, fugtige,
solåbne og skovdækkede områder, og i år vil vi medbringe
avancerede 3-dimensionalt mikroskoper, såkaldte stereolupper.

Du får dermed lejlighed til nogle
fuldkommen magiske kig ind i de
små tings verden, som var du selv
kun få milimeter stor og hver en
blomst et eventyrlandskab!
Vi slutter af med at grille ved
Avlsgården, som det skulle være
muligt også i mindre heldigt vejr

takket være vores madpakkehus.
Medbring selv drikkevarer og
noget at grille. Vi opbevarer det i
køleskabet på Avlsgården under
turen. Gummistøvler anbefales!
Medlemmer gratis, andre kr. 20.
Foto Allan Høxbroe.
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