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Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev december 
2020 
Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev. 
 
Året 2020 har naturligvis været præget af Corona-epidemien. Dette har især 
haft betydning for lokalafdelingens udadvendte arbejde, da vi har været nødt 
til at flytte - eller aflyse ca. halvdelen af de planlagte ture og arrangementer. 
Blandt de flyttede arrangementer er også årsmødet, som vi netop har besluttet 
at udsætte til foråret 2021 (marts-april). Vi har planer om, at temaet skal være 
hasselmus, og det er især inspireret af, at der i flere år har været opsat 
redekasser i Gavevænge skov – med stor succès. Og nu har vi i anledning af 
den besluttede fredningssag i Denderup Vænge (se længere nede) taget et 
tilsvarende initiativ her – sammen med kommunen. Mere herom en gang i det 
nye år. 
 
Lokalafdelingens øvrige arbejde har fungeret nogenlunde, selvom det 
naturligvis har været påvirket af et noget mindre fremmøde til 
bestyrelsesmøderne. 
 
Skovtårnet har – igen i år – vist sig at være en endog meget stor succés – og i 
det store og hele fungerer dette i bund og grund "kommercielle projekt" også 
ok. Den styrede adgang op igennem skoven på de lave gangbroer fungerer 
godt. Vi savner nogle initiativer fra CampAdventure mht placering af 
"forskellige oplevelses-og læringselementer som læringsstationer og 
udkigsposter med bænke", - som det står i gældende LP. En "naturplejeplan" 
er dog - langt om længe - blevet udarbejdet. Men vi føler os stadig i høj grad i 
rollen som "naturens vagthund". 
 
Vi fik forhindret, at der blev givet lov til café-, souvenir-virksomhed mm oppe 
ved Skovtårnet, men pt har de stadig ambitioner om mobil kaffevogn - og også 
at afholde mange (!) musikarrangementer. ved/under Skovtårnet. Om 

  



Miljøstyrelsen vil godkende dette – i en fredskov – er i øjeblikket til afgørelse. 
Kommunen fremlagde i foråret et debatoplæg om en fremtidig "klima-, miljø- 
og naturpolitik, og vi sendte d. 15.03 et høringssvar, - som det fremgår af 
vores hjemmeside. Det er der nu kommet et udkast til fremtidig politik ud af, 
og dette er i offentlig høring til udgangen af jan. 2021. 
 
Så kan vi til sidst nævne, at kommunen her i november har lagt en anmeldelse 
om nedlæggelse af en sti på den private fællesvej Klintevej i Faxe Ldpl. i 
høring, - og da den er af både rekreativ og historisk betydning – og tillige har 
en tinglyst klausul fra 1908, at den er "til almindelig benyttelse", har vi svært 
ved at tro, at dette sker. Men vi har naturligvis sendt et høringssvar. 
 
Måske har I set i den lokale presse, at Danmarks Naturfredningsforening 
rejser en fredningssag for skovområdet Denderup Vænge. Der er i den 
forbindelse udsendt en pressemeddelelse. Denne pressemeddelelse gengives 
i lettere bearbejdet form neden for. 
 
På vegne af DN Faxes bestyrelse 
 
Palle Ystrøm, formand. (tlf: 56326281) 
 

  

 

 
Hasselmus 

  

  

 
  
DN vil frede hjemsted for hasselmusen: Denderup 
Vænge 
 
Det enestående skovområde Denderup Vænge vest for Rønnede i 
Sydsjælland bør fredes. Det mener Danmarks 
Naturfredningsforening, der netop har igangsat et fredningsarbejde 
for området. 
  
Denderup Vænge i Sydsjælland er hjemsted for hasselmusen, som er 
Danmarks eneste syvsover. Den findes kun meget få steder i landet og er 
alvorligt truet. Den mangler nemlig levesteder. 

  



Hasselmusen er afhængig af sammenhængende naturområder i lysåben 
skov, hvor der er rigeligt med buske. Den lille syvsover foretrækker nemlig at 
klatre fra gren til gren, i stedet for at gå på jorden. 
De lysåbne skove er en sjældenhed i Danmark. Den slags områder kan 
fredningen være med til at udvikle og bevare: 
- Fredningen skal medvirke til, at skoven drives på en måde, så der også er 
plads til hasselmusen. Musen er nemlig sårbar og truet af for små lokale 
bestande. Derfor er der brug for at sikre dens levesteder i et større område, 
siger Palle Ystrøm, der er formand i DN-Faxe. 
 
DN-Faxe har i de seneste år forsøgt at hjælpe Hasselmusen ved at opsætte 
redekasser i Gavevænge skov, syd for Denderup Vænge i samarbejde med 
Faxe Kommune. 
Arbejdet har haft en god effekt på bestanden, men der er brug for en større 
indsats. Det er en af årsagerne til, at en fredning af Denderup Vænge er 
blevet foreslået. 

 

  

 

 
Brødebækken 

  

  

 
Bjergskov og sjældne planter 
Denderup Vænge bliver i folkemunde kaldt for Bjergskoven. Skoven ligger 
nemlig på et af Sjællands højeste punkter. 
I skoven er der desuden flere imponerende smeltevandsdale. En af dem har 
skrænter, der er 25 m. høje. Den hedder Brødebækken. På skrænterne 
vokser der majestætiske gamle bøgetræer. Kigger du ned, så kan du opleve 
en bæk, der snor sig vildt igennem dalen. Det er et betagende syn, som giver 
oplevelsen af at stå midt i et stykke uberørt vild natur. 
Brødebækken er hjemsted for flere sjældne planter. Du kan være heldig at 
finde orkidéer, ulvefod eller den sjældne småbladet milturt, der ikke findes 
andre steder på Sjælland. Kigger du opad, kan du måske få et glimt af 
sortspætten, den majestætiske trane eller måske se en af de mange 
forskellige flagermusearter, der lever i området, hvoraf flere er sjældne/truede 
- f.eks bredøret flagermus. 

  



– Formålet med fredningen er at bevare den biologiske mangfoldighed, så de 
arter, der er i fare for at forsvinde i den danske natur, får bedre vilkår. Flere af 
arterne i skovområdet er nogle vi har et nationalt og internationalt ansvar for at 
værne om, siger Palle Ystrøm. 
Danmarks Naturfredningsforeninger mener derfor, at en fredning er nødvendig 
for at sikre de gode naturforhold i området. 

  

 

 
Palle Ystrøm forklarer                                      Foto: Nikolaj Rasch Skou (Sjællandske Medier) 

  

  

 
Plads til naturen 
Denderup Vænge er en ældgammel skov, som stadig rummer lommer 
af lysåben natur og gamle krogede træer. De gamle træer er levested 
for mange forskellige arter. En tommelfingerregel lyder, at der kan være 
op til 1000 arter tilknyttet et gammelt egetræ: 
- De gamle træer i skoven er værd at bevare, men de kan desværre 
fældes uden varsel. Problemet er, at sådan som lovgivningen er skruet 
sammen, så er naturen ikke beskyttet mod ødelæggelse. Skovloven 
dikterer, at produktion har første prioritet i skoven, også selvom det er i 
modstrid med naturbeskyttelsen, siger Palle Ystrøm. 
Fredningsarbejdet skal derfor gå målrettet ind og sikre en bæredygtig 
skovdrift, der giver plads til naturen i skoven. På den måde får også 
fremtidige generationer mulighed for at opleve de fantastiske 
naturskatte, som skoven gemmer på. 

 

  

  
 

  



 
  

 
 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

DN - Danmark 

  

 

 
 

  

 

Afmeld nyhedsbrevet 
  

Opdater din tilmelding

  

 


