
 

 
 
 
 

Danmarks Naturfredningsforening, september 2015 

 

Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet omtaler nedenfor som sædvanlig vore planlagte ture her i efteråret – men også 
vores årsmøde d. 6. oktober.  
 
Til årsmødet har vi inviteret Christian Lassen fra Holmegaard Gods. Han vil fortælle om 
naturforvaltningen på sine ejendomme – bl.a. også ved Juellinge Gods og Tryggevælde 
Hovedgård.  
 
Han vil også fortælle om sin modstand imod, at den kommende motorvejsforbindelse mellem 
Næstved og Rønnede muligvis anlægges tæt forbi Porsmosen og Gødstrup Sø, som er meget 
værdifulde naturområder.  
 
Et synspunkt vi i DN er enige i. 
 
På vegne af DN Faxes bestyrelse 
Palle Ystrøm, formand. Tlf: 56 32 62 81  
Arrangementer i efteråret 2015 
NATURENS DAG 



 
Dato: 13. september 
Tidspunkt: kl. 10-12 
Mødested: Vibeengsskolens parkeringsplads, Vibeengalle 2 i Haslev 
Turleder: Naturvejleder Sara Gelskov, Asger Søgaard Jørgensen, DN 
 
Naturens Dag i Haslev byder på en rundtur på Vibeengen omkring den nybyggede skole og 
Skoleparken på den anden side af ringvejen.  
 
Turguider fra Danmarks Naturfredningsforening Faxe vil sammen med naturvejleder Sara 
Gelskov fortælle om dyr, planter og friluftsliv i området.  
 
Turen er for både voksne og børn og består af en række bemandede poster med levende 
fortælling eller naturaktiviteter. 
 
Turen er gratis og alle er velkomne! 
 
Yderligere oplysninger 
Asger Søgaard Jørgensen 
Tlf.: 24 46 49 91 
Mail: soegaardasger@gmail.com 

 

BESØG OG RUNDVISNING PÅ FAXE RENSERIANLÆG 



 
Dato: 19. september 
Tidspunkt: kl..14-16 
Mødested: Lindegårdsvej 9 i Faxe 
Turleder: Driftschef Lars Hansen og Henrik Suadicani, DN 
 
Kom og se kommunens største renseanlæg. Driftschef Lars Hansen viser, hvordan tungt 
industrispildevand renses anaerobt, og omdannes til biogas. 
 
Han viser også, hvordan det normale spildevand gennemgår avancerede processer, inden 
vandet slippes løs i Faxe Å. 
 
En tur, hvor vi kommer i dybden med spildevandsrensning. 
 
Turen er gratis og alle er velkomne! 
 
Yderligere oplysninger 
Henrik Suadicani 
Tlf: 61 83 42 96 
Mail: faxe@dn.dk  

 

 

SVAMPETUR VED SIBIRIEN 



 
Dato: Søndag 27. september 
Tidspunkt: Kl.10.00 til ca. 13.00 
Mødested: P-pladsen ved Sibirien, Vemmetoftevej, Gl. Strandskov 
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 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. 
 
Yderligere oplysninger 
Rudy Burmeister 
Tlf: 21 54 34 20 
Mail: toveogrudy@mail.dk 



 
ÅRSMØDE 
Dato: Tirsdag d. 6. oktober 
Tidspunkt: Kl. 19-22 
Mødested: Mødesalen på Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62 i Haslev 
 
Afdelingens årsmøde er en slags generalforsamling. Her aflægger den lokale bestyrelse en 
beretning om arbejdet i det forløbne år. 
 
Derudover vælger foreningens medlemmer 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. 
 
Årsmødet indledes i år med et foredrag af godsejer Christian Danneskiold Lassen, der vil 
fortælle om naturforvaltningen på Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde godser – og også lidt 
om kulturforvaltning. 
 
Christian Lassen vil også komme ind på de mulige konsekvenser for naturen nær Holmegaard 
Gods, der kan blive resultatet af en kommende motorvejsforbindelse mellem Næstved og 
Rønnede. 
 
Dette gælder især Porsmosen og Gødstrup Sø, som jo ligger tæt på Faxe Kommune – kun 
adskilt af Susåen. 
 
Efter foredraget med spørgsmål og debat vil der være en kort pause, hvor der serveres et let 
traktement. 
 
Derefter årsmøde med foreløbig følgende punkter: 

 Valg af dirigent 
 Bestyrelsens beretning 
 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 Forslag fra medlemmerne 
 Eventuelt 

Eventuelle punkter til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før mødet. 
 
Yderligere oplysninger 
Palle Ystrøm (formand) 
Tlf: 56 32 62 81 
Mail: palle@ystrom.dk  



 

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     

 

 


