
 
 

Danmarks Naturfredningsforening, september 2014 

 
Velkommen til DN Faxes første nyhedsbrev 

Fremover vil vi udsende nyhedsbreve til vore medlemmer og andre interesserede. Dette 
nyhedsbrev er sendt til alle de medlemmer i Faxe Kommune, som vi har e-mail-adresser på. Send 
gerne nyhedsbrevet videre til naturinteresserede venner og bekendte. Alle kan tilmelde sig 
nyhedsbrevet, - også selvom de ikke er medlemmer af DN. 
Vores ambition er indtil videre at udsende 2 årlige nyhedsbreve – forår og efterår. 
Indholdet vil være beskrivelser af planlagte ture og arrangementer, men også helt aktuelle 
natursager, vi arbejder med. I dette nyhedsbrev omtales f.eks. nedenfor en sag med et fjernet 
dige. 
Vi glæder os til at se jer på vore ture – og til vores årsmøde. Og hvis du i dit lokalområde kommer 
ud for f.eks. adgang forbudt-skilte, - stier eller markveje, der bliver nedlagt, - diger, der fjernes, - 
eller andre ændringer i naturen, der kan være ulovlige, er du velkommen til at henvende dig til 
undertegnede. 
På vegne af DN Faxes bestyrelse 
Palle Ystrøm, formand. Tlf: 56 32 62 81. 
  
Bregentved har fjernet et fredet dige 
I midten af august måned fjernede Bregentved et ca 300 meter langt levende hegn med mange 
større træer samt tillige det underliggende fredede jorddige. Hegn og dige befandt sig ved 
ejendommen Ulstrupvej 7 imellem Boholt Skov og Grevindeskov – og lå i vejen for ”rationel 
markdrift” ! 

 
Billede bragt i Dagbladet lørdag d. 23. august 2014 
En lokal beboer kontaktede DN Faxe, og vi besigtigede stedet. Sten- og jorddiger er fredede i 
henhold til Museumsloven - især af kulturhistoriske grunde. DN Faxe vil nu anmelde 
overtrædelsen til Kulturstyrelsen, som dog desværre har en meget langsommelig sagsbehandling. 
Dette illustreres af, at vi i DN Faxe anmeldte et par sager i 2008 (i øvrigt også med Bregentved 
som ”synderen”), som stadig ikke er afgjort ! Kulturstyrelsen har dog nu lovet en opstramning af 



sagsbehandlingstiden, således at i alt 500 ældre sager afgøres i løbet af det næste årstid. 
I øvrigt så vi i DN gerne, at myndigheden blev flyttet ud til kommunerne, som er tættere på 
sagerne, og vi mener, at fredningen også bør gælde de dyr og planter, som lever på digerne – og 
ikke kun den kulturhistoriske værdi. 
  
Arrangementer i efteråret 2014: 

 
Naturens dag 
Dato: søndag den 14. september 2014 
Tidspunkt: 10:00 - ca. 12:00 
Mødested: P-pladsen Vibeengskolen 
Turledere: Naturvejleder Sara Gelskov, skoleleder Sigurd Brønnum og medlemmer af DN Faxes 
bestyrelse 
Vi mødes kl. 10.00 på parkeringspladsen ved Vibeengskolen, Vibeeng Alle 2. Der er indkørsel fra 
Ringvejen. Men der er også nem adgang med cykel eller til fods fra stien rundt om Vibeeng og 
under Ringvejen gennem den ny-istandsatte viadukt. Bemærk, at der er gangtunneller til frøer og 
andre padder i kanten af viadukten. 
Naturvejleder Sara Gelskov vil vise hvorledes man kan bruge ”læringsstationen” ved dammen. 
Der er udstyr og materialer til at børn og voksne kan undersøge livet i vandhullet. 
Der vil være poster hvor medlemmer af Bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Faxe 
vil fortælle om skolens brug af naturen. Afgræsning af Vibeengen med heste, køer og fårene i 
Vibeengen og om dyr og planter i Vibeengen. Skoleleder Sigurd Brønnum vil være til stede og 
fortælle om skolen. 
Arrangementet er planlagt til ca. 2 timer. Der er nem adgang og fast grund for kørestole til de 
fleste poster. 
Det er gratis at deltage og man skal blot møde op til arrangementet. 

 



 
Geologiens dag i Holmegård Mose 
Dato: søndag den 21. september 2014 
Tidspunkt: 10:00 - ca. 13:00 
Mødested: P-pladsen i Fensmark Skov, 4684 Holmegaard 
Turledere: Geolog Ole Bennike og Henrik Suadicani 
Fra mødestedet i Fensmark Skov går vi ned til mosen. Vi borer ned gennem mosens forskellige 
lag, som beskrives og den tilhørende landskabs- og kulturhistoriske tolkning præsenteres. 
Vegetationsudvikling, landskabsudvikling fra sø til højmose beskrives, de forskellige bosætninger 
beskrives og endelig vil vi fortælle om de bestræbelser, der er i gang for at bevare og genskabe 
højmosen og det lysåbne landskab. 
Vi regner med at komme over 10.000 år tilbage i tiden og går fra senglacial issø til højmose. 
Husk gummistøvler. 
Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med arrangørerne af 
Geologiens dag 2014. 
Turen er gratis og alle er velkomne, men vi gør opmærksom på, at turen er ikke egnet for 
barnevogne, klapvogne, kørestole og lignende. 

 



 
Svampetur ved Sibirien 
Dato: søndag den 28. september 2014 
Tidspunkt: 10:00 - ca. 13:00 
Mødested: P-pladsen Sibirien, Gl. Strandskov, Vemmetoftevej 
Turleder: Jørgen Albertsen 
Danmarks Naturfredningsforening i Faxe arrangerer som sædvanligt svampetur sidste søndag i 
september. Sædvanen tro finder det sted på et af Danmarks bedste og smukkeste svampesteder, 
- nemlig Sibirien, Gl. Strandskov, Vemmetoftevej ved Faxe Ladeplads. 
Turen ledes også i år af Jørgen Albertsen fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 
Vi mødes kl.10.00 på P-pladsen. Derefter går vi i spredt orden på jagt i skoven. På denne dag er 
det tilladt at færdes uden for skovstierne. 
Kl.12 mødes vi igen og de fundne svampe lægges frem til bestemmelse. Jørgen Albertsen vil stå 
for bestemmelsen og samtidig vil han fortælle om giftige såvel som spiselige svampe og deres 
kendetegn. 
Medbring proviant til turen, kniv, børste og eventuelt svampebog. Turen er arrangeret af 
Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 
Turen er gratis og alle er velkomne. 

 



  
Årsmøde 
Dato: Torsdag den 30. oktober 2014 
Tidspunkt: 19:00 - ca. 22:00 
Mødested: Huset, Hovedgaden 40, 4654 Faxe Ladeplads 
Foredragsholder: Leif J. Madsen 
Afdelingens årsmøde er en slags generalforsamling. Her aflægger den lokale bestyrelse en 
beretning om arbejdet i det forløbne år og foreningens lokale medlemmer vælger nogle særligt 
engagerede medlemmer til at varetage foreningens lokale interesser frem til næste årsmøde. 
Årsmødet er samtidig en god lejlighed for at møde DN-bestyrelsen og diskutere nogle af de natur- 
og miljømæssige udfordringer, der er i kommunen. 
Dette års årsmøde indledes med et foredrag af direktør Leif Madsen fra Vemmetofte Kloster, der 
vil fortælle om Vemmetofte Kloster som naturforvalter. 
Efter foredraget vil der være en kort pause, hvor der serveres et let traktement. 
Derefter årsmøde med foreløbig følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens årsberetning 
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
4. Forslag fra medlemmerne 
5. Eventuelt 
Eventuelle punkter til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før mødet. 

 

Besøg hjemmesiden for DN Faxe 
Kontakt afdelingsbestyrelsen for Faxe på faxe@dn.dk 
Om DN  
 
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder 
viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN 
har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.  
                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
 

 

> Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook     

 


