Nyhedsbrev
Årgang 8 nr. 3 september 2010

Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk

www.kohavensvenner.dk

Sommeren synger på sidste vers, men ej vemodigt, nu går den aktive
efterårssæson nemlig i gang. Vi har bl.a. to helt nye ting på programmet: ”Skovvandring” og ”Det livgivende rene vand”, som i dette tilfælde - med modsat fortegn - er så sørgeligt aktuelt i Pakistan.
Foråret stod i tranernes tegn med en velbesøgt udstilling og en udsolgt
tranetur til Sverige. Sommeren bød på mange andre arrangementer, og
vi takker alle gamle og nye medlemmer for opbakning og for i flere
tilfælde at have lagt ”lidt ekstra” på kontingentbetalingen. Det luner og vil komme alle medlemmer til gode.
Moderne tider har indhentet Kohavens Venner. Læs nærmere inde i
bladet om elektronisk Nyhedsbrev - og vælg selv…..
Den opmærksomme læser vil opdage, at Tillæg til Nyhedsbrev mangler. Sensommersol og sensommerglæde havde ramt redaktionen…. så
læserne bedes tilgive.

Siden sidst
Sommeren i Hellebæk Kohave
Midten af august er en stille tid i Kohaven. Fuglesangen er hørt op, og
mange af ynglefuglene er fløjet væk til andre steder i landskabet eller
er måske på vej sydpå.
Rørhøgeparret i Videløkke Dam fik mindst to unger og tårnfalkene
i kassen nord for Avlsgården mindst 4. Mindre godt gik det for vores enlige par af lærkefalk. Parret fik gennemført ynglen, og to unger
blev flyvefærdige. Men desværre forsvandt ungerne allerede den første dag, de fløj af reden, sandsynligvis taget af en duehøg. Naturen
er barsk, rovfugle æder rovfugle. Men køerne sørger dog for, at der
kan ses noget liv i landskabet lige nu. Mod Teglstrup Hegn er der i år
meget skotsk højlandskvæg og med mange kalve iblandt. De arbejder
godt for os som naturplejere, så vi om mange år kan have et overdrev
med mange flere plantearter, insekter og fugle. I Pernillesøen kan gråænderne ses i deres brune sommerdragt, hvor hanner og hunner ser
næsten ens ud. Kigger man godt efter ude på søen, kan man også få
øje på den lille lappedykker på de store flader dækket af vandpileurt,
hvor den flittigt dykker ned efter vandinsekter og derfor er væk for
vores blik halvdelen af tiden. Den ses fint nu i sensommeren, hvor
den gråstrubede lappedykker er fløjet væk fra søen og ikke kan jage
rundt med sin mindre slægtning. I de store søer Bondedammen og
Bøgeholm Sø er der stadig megen foretagsomhed hos skarverne i de to
kolonier. I den nye koloni på øen i Bøgeholm Sø kan der i øjeblikket
ses mindst 100 skarver.
Ræven er dukket op i Kohaven igen efter nogle års næsten totale fravær på grund af sygdommen skab.
Den har bl.a. været inde på gårdspladsen på Avlsgården og splitte en
affaldssæk ad. Overlever den vinteren, vil den til næste forår kunne
leve godt af vores mange grågæs, møde en anden ræv, og så får vi
måske igen mange ræve i Kohaven. Jo, naturen er dynamisk, og det
gør den spændende.

Rørhøg i Kohaven                                            Foto: Axel Mortensen

Kalender/oversigt

(Hold øje med hjemmesiden for ændringer og
tilføjelser)
Maleworkshop
• Søndag d. 12. september kl. 10-16
Svampetur i Teglstrup Hegn
• Søndag d. 19. september kl. 10- ca.13
Fugletræktur ved Julebæk
• Søndag d. 3. oktober kl. 10-13
Fototur – efterårets farvepalet
• Søndag d. 17. oktober kl. 10-14
Fugletræktur ved Julebæk
• Søndag d. 24. oktober kl. 10-13
Høslæt på engen
• Søndag d. 31. oktober kl. 10
Skovvandring
• Søndag d. 7. november kl. 11- ca.13
”Det livgivende rene vand”
• Søndag d. 28. november kl. 11- ca.13
Fototur – vintertur
• Søndag d. 30. januar kl. 10-14

Af skade bliver man klog                                         

Dialogmøder med Skov- og Naturstyrelsen, Øresund (SNS) og
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Der har været afholdt to dialogmøder d.19. november 2009 og d.16.
juni 2010. Fra Kohavens Venner deltog Steen Søgaard og Peter Rodemann, fra SNS skovfoged Kim Mylling-Petersen og vildtkonsulent
Peter Søland og fra DOF Jørgen Hansen og Anders Høgsholm (sidste
møde). Mange punkter omkring driften af såvel Kohaven som statsskovdistriktet er blevet drøftet. Blandt de vigtigste punkter med relevans for os kan nævnes:
Vandstandshævningen af Judasbækken (nord for Avlsgården mellem Bøgeholm Sø og Bondedammen) er opgivet, da kommunens biologer har fundet ti plantearter, som kunne blive truet ved en højere
vandstand.
Statsskovdistriktet ser positivt på en rydning af pil og birk i vandhullet lige nord for Avlsgården. Det kan blive til en spændende lavvandet
sø, men vi skal selv rydde trævæksten, og forinden skal forskellige
tilladelser være i orden.
Vi ønsker, at den nye skarvkoloni i Bøgeholm Sø skal blive og få lov
til at udvikle sig. Den giver en dynamik omkring søen, noget spændende dyreliv at se på, og der er ingen private erhvervsinteresser, der
trues. Vi kan kun se modargumenter af æstetisk art vedr. trædød, ekskrementer og lign. Distriktet er ikke enige med os og vil måske ønske
at bekæmpe kolonien.
Anders Høgsholm orienterede om lærkefalk i Teglstrup Hegn.
Høslæt for Helsingør Kommune
I 2009 indgik vi en aftale med Helsingør Kommunes afdeling for
Miljø & Natur.
Den gik i korte træk ud på, om vi i høslætlauget i Hellebæk Kohaves
Venner ville bistå med tilrettelæggelse og demonstration af et høslæt,
og evt. etablering af en høeng i Færgevejskilen.
Kommunens tanke er, at der i nærområdet Vapnagård, Borupgård,
Skibsegen kunne oprettes en aktiv gruppe, som kunne pleje og passe
et område af Færgevejskilen, som en høeng.
Vi har allerede bistået med valg af et egnet område.
Kommunen står selv for arrangementet, som også indeholder professionel undervisning i brug af le m.m. Vi deltager i arrangementet med
folk og høstredskaber fra vores høslætlaug.

           Foto: Axel Mortensen

Stop for projekter under
”Bedre vilkår for Friluftslivet”
I forbindelse med stramninger af de offentlige udgifter i 2010 er Skovog Naturstyrelsen blevet pålagt at indføre et fuldt stop for brug af midler til projekter under ”Bedre vilkår for friluftslivet”. Det betyder i
første omgang, at midlerne er ”indefrosset”. Tidligst i løbet af efteråret
forventes der en afklaring om midlerne kan frigives.
Stoppet betyder for foreningen, at det fælles projekt med vores skovdistrikt Øresund om etablering af en fuglekiggerplatform ved Pernillesø
samt informationstavler ved Avlsgården, er stillet i bero.
(Projekterne er omtalt i Nyhedsbrev nr.1 2010)
”Moseliget fra Hellebæk”, der holdt flyttedag.
Det spændende jernalderskelet fra Hellebæk, som museumsinspektør
Lone Hvass skrev om i forrige Nyhedsbrev, er flyttet fra Helsingør
Bymuseum til Flynderupgård Museet.
Jernaldermanden indgår i museets seneste udstilling ”Mennesket og
naturen – det foranderlige landskab”. Udstillingen handler om alle de
spor, mennesker har sat i vores landskab.
Spor som tilsammen udgør en hel ”historiebog” om menneskets liv her
på egnen. I den sammenhæng var en af Helsingøregnens ældste beboere jo helt uundværlig. Derfor måtte jernaldermanden holde flyttedag.
Tilsyneladende befinder han sig godt i de mere landlige omgivelser.
Skelettet og resten af særudstillingen kan ses frem til d. 21. nov. .
Museet har ligesom det historiske spisehus” Folkestuen” åbent tirsdag
til søndag kl.12 – 16.

Det berømte fund vil fremover indgå i Flynderupgård Museets permanente udstilling.

Hjælp - portoen stiger, det bli´r dyrt,

og det er jo slet ikke sjovt for en forening, der har noget på hjerte – og
gerne vil formidle et Nyhedsbrev til sine medlemmer. Vi prøver nu at
søge tilskud gennem en speciel avis-/bladpulje.
Men en stor hjælp kan også være, at du som medlem modtager Nyhedsbrevet elektronisk. Det kræver kun, at du sender et svar og 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.
De der ikke har eller benytter computer vil dog stadig modtage Nyhedsbrevet pr. post.

Kommende arrangementer
Tegne- og maleworkshop
Søndag d. 12. september kl. 10-16
OBS!! Årets sidste workshop er ændret fra d. 26. til d. 12. september.
For alle de tegne- og maleglade, afholder vi årets sidste workshop igen
med billedkunstneren Merete Jürgensen fra kunstnergruppen Dane.
- Inspiration hentes i Kohavens dejlige natur. Tilmelding unødig. Kom
blot glad og fro med lyst til at arbejde kreativt sammen.
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: egne materialer, papir, lærred, farver, evt. staffeli – og en
madpakke
Pris: gratis for medlemmer, andre kr. 75,- pr.gang

Kunst i grønne enge

                              Foto: Jonna Laursen

Svampetur i Teglstrup Hegn
Søndag d. 19. september kl. 10 - ca. 13
Svampeturen går 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 de ikke spiselige svampe er også interessante at lære
at kende. Undervejs stopper vi op og taler om vores fund. Ved hjemkomst til Avlsgården vil svampene, under indtagelse af en kop kaffe,
blive lagt frem og gennemgået.
I skrivende, regnfulde stund kan det se ud til at blive et godt svampeår.
Turleder: Trine Jarløv
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: en kurv, en lille kniv, evt. svampebog og en børste (bagepensel).
Pris: gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Fugletræktur ved Julebæk
Søndag d. 3. oktober kl. 10-13
Efterårstrækket af fugle er nu for alvor i gang. Det har stået på i flere
måneder, men her i begyndelsen af oktober går det op i et højere gear.
Hos os er det især musvågerne, vi lægger mærke til. Op til tusind fugle
kan vi se på en god trækdag. Sjældenheder som glente, havørn og vandrefalk kan pludselig dukke op, og andre fugle som edderfugle, ringduer og småfugle kan også opleves på deres vej mod sydligere himmelstrøg. Vær med til at opleve dette fascinerende naturfænomen.
Vi vil stå på stranden og observere trækket i ca. 3 timer, så tag varmt tøj
på og medbring kikkert. Evt. kan man leje en kikkert på stedet for 10 kr.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Stranden nedenfor P-pladsen ved Julebækhus på Nordre
Strandvej.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,Fototur – efterårets farvepalet
Søndag d. 17. oktober kl. 10-14
Tag kameraet med en tur i efterårsskoven, hvor vi kigger efter svampe,
blade i gyldne farver og andre tegn på efteråret. Der kræves ingen forudsætninger, men hvis vi finder svampe er et stativ en god ting, da de
ofte står på mørke steder.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring madpakke, drikkelse og passende påklædning.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,Fugletræktur ved Julebæk
Søndag d. 24. oktober kl. 10-13
Fugletrækket er stadig i gang i slutningen af oktober, hvor Kohavens
Venner endnu engang tager ud og oplever det. Der kan stadig ses musvåger og spurvehøge på træk, men sene arter som sangsvane, gæs, alliker og lærker vil også kunne ses. De første duehøge kan dukke op,
havørnen har sin hovedtræktid nu, og måske vil vi høre den ringende
lyd fra de første små flokke af silkehaler.
Vi vil stå på stranden og observere trækket 2-3 timer, så tag varmt tøj
på og medbring kikkert. Evt. kan man leje en kikkert på stedet for 10 kr.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Stranden nedenfor P-pladsen ved Julebækhus på Nordre
Strandvej.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,Høslæt og oprydning på engen
Søndag d. 31. oktober kl. 10
Etableringen af engen ved Karens hus, er et forsøg på at bevare/genskabe en gammel driftsform. Den gav ikke kun et udbytte til landmanden,
men i ligeså høj grad skabte den en artsrig mangfoldighed for fauna og
flora.
Vi har bemærket og registreret ændringer i floraen på engen i de forløbne år som følge af høslættet.
Det er nødvendigt, at vi fortsætter vores indsats, da en sådan proces er
et årelangt arbejde.
Mød op til endnu et høslæt og oprydning på engen, vi har brug for
hjælp.
Vi vil meget gerne se rigtig mange nye høstfolk.
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Haves: leer, river og høtyve
Belønning: en dejlig solid frokost

Skovvandring
Skoven før, nu og i fremtiden
Søndag d. 7. november kl. 11- ca.13
Alle har et forhold til skoven. Gennem tiderne har skoven haft forskellig betydning for os.
Fra stenalderen og frem til i dag har brugen af skoven gennem generationer ændret sig.
Skovfoged og naturvejleder Torben Hoch fra Øresunds Skovdistrikt tager os med på en tur i skoven. Han vil give en historisk opdatering om
den danske skov, dens historie i korte træk, og om nyere tiders skovdrift.
Nogle spørgsmål kunne være:
• Hvad betød de store stormfald i de danske skove for den 		
fremtidige driftsform
• Hvad er plukhøst
• Hvad er naturnær skovdrift
• Hvad menes der med dansk urskov
• Hvad har klimaændringerne at gøre med dansk skovdrift i 		
fremtiden
Turleder: Torben Hoch, SNS
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: gummistøvler og fornuftigt tøj
Medbragt madpakke kan nydes på Avlsgården efter turen (drikkelse,
kaffe/the m.m. kan købes)
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,”Det livgivende rene vand”
Søndag d. 28. november kl. 11- ca.13
Rent vand, hvad er det?
Vi hører jævnligt i pressen om forurening. Så er det badevandet ved
kysterne, så er det drikkevandsboringer eller vandforsyningen et sted
der er forurenet af nedsivende pesticider eller colibakterier.
Disse og mange flere spørgsmål kan vi få nogle svar på, når Værkmester René Glæsner fra Forsyning Helsingør, tager os med på en tur ud
i indvindingsområdet som ligger under Hellebæk Kohave. Efter endt
vandring med spørgsmål og svar, afsluttes på vandværket, hvor vi ser
og hører mere om det at bevare en høj drikkevands kvalitet.
Turleder: René Glæsner, Forsyning Helsingør
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: gummistøvler og fornuftigt tøj
Medbragt madpakke kan nydes på Avlsgården efter turen (drikkelse,
kaffe/the m.m. kan købes)
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Vinterstemning i Kohaven                            Foto: Niels Grønkjær

Fototur – vintertur
Søndag d. 30. januar kl. 10-14
Vi skal ud at fotografere i vinteren. Forhåbentlig er der sne på træerne
og is på søerne, så vi kan eksperimenter med fotografering under disse
forhold.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: madpakke, drikkelse og varmt tøj.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Værd at vide om natur og miljø
Rygterne svirrer, men en ting er ”ganske vist” Øresunds Skovdistrikt
bliver nedlagt og underlagt et eller flere skovdistrikter pr. 31. december 2010. Hvad vil der så ske med vores forening? Får vi lov til at
blive på Avlsgården, og hvem bliver i givet fald vor nye samarbejdspartner? Vi er blevet stillet i udsigt, at der måske i november 2010
foreligger en mere detaljeret plan for, hvad der kommer til at ske.
Vi vil orientere på vores hjemmeside, når der er ny information.
Deadline for indlæg til næste nr. d. 17. januar 2011
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Skovparti ved Bondedammen                           Foto:  Niels Grønkjær
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