
 
 
 

Danmarks Naturfredningsforening, september 2016 

 

Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev 
  
Nyhedsbrevet omtaler nedenfor 2 planlagte ture her i efteråret, - men også vores årsmøde d. 29. 
september. 
  
Til årsmødet har vi denne gang inviteret Jens Risom fra Gisselfeld Kloster. Han vil fortælle om 
naturforvaltningen på godsets jorder, og da han har været ansat på Gisselfeld i snart en menneskealder 
– senest som godsforvalter og direktør – finde vi næppe nogen bedre til det. 
  
Godsets bestyrelse tog i øvrigt i 2005 initiativ til at få udarbejdet en naturplan, som omfatter alle 
godsets besiddelser, dvs både landbrug og skovdrift – med undtagelse af Parken, i alt ca. 4000 ha. 
Naturplanens formål er at ”være medvirkende til at bevare ejendommens naturindhold og skabe 
biodiversitet”. 
  
Planen er primært til ”eget brug”, men er offentligt tilgængelig og kan hentes på Nettet, - prøv f.eks. på 
dette link: www.landbrugsnatur.dk/gisselfeld.pdf. 
  
Jens Risom har i øvrigt i de sidste år været en del i pressen – med sin og godsets modstand mod 
linieføringen af den kommende motorvejsforbindelse mellem Næstved og Rønnede – tæt på værdifuld 
natur, bl.a. i Gødstrup Engsø, Hesede Skov og Hovmosen. Og det er tænkeligt, at han også vil 
kommentere dette ved mødet. 
  
På vegne af DN Faxes bestyrelse 
Palle Ystrøm, formand.  Tlf: 56 32 62 81. 
  



  

 

Naturens dag 
Vandretur på Feddet 
Dato: 11. september 2016  
Tidspunkt: kl. 11.00 – 14.00  
Mødested: Feddet Camping ved Receptionen (GPS: N 55 10.489 E 12 06.120)  
Turleder: Henrik Suadicani 
Medbring: Gode sko, madpakke og drikkevarer. 
  
Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. 
Formålet er at give oplevelser i naturen for både børn og voksne.  I år går turen i Faxe Kommune til 
Feddet. 
Ingen andre steder i det sydøstlige Sjælland kan man opleve så varieret et landskab og natur som på 
Præstø Fed. Området rummer landskabstyper som sandstrand, strandeng, skov og mark og ikke mindst 
et stort hedeområde– alt sammen samlet på et forholdsvis lille areal. 
  
Der arrangeres fælleskørsel fra Haslev Kirkeplads kl. 10.15 og fra Kanten i Faxe kl. 10.30 
  
Kontakt Irene Rønnow, tlf. 30 70 06 08 (E-mail: irener@nnow.dk) og fortæl om I vil med, - og om I 
har ledige pladser i bilen eller ønsker plads i en bil. 
  
Turen er gratis og alle er velkomne. 
  
  



 
  

 

Svampetur 
  
Svampetur i gl. Strandskov 
  
Dato: 25. september 2016 
Tidspunkt: kl. 10.00 – 13.00 
Mødested: P-pladsen ved Sibirien, Gl. Strandskov Vemmetoftevej ved stranden Faxe Ladeplads 
Turleder: Jørgen Albertsen 
  
Gl. Strandskov er kendt for sin fine og mangfoldige svampeflora og gamle bøge, der spejler deres top i 
bølgen blå. Vi samler svampe og samles derefter og får dem bestemt. Vi får gode råd om kendetegn og 
anvendelsesmuligheder. Vi advares også om de giftige arter, alt sammen af turleder som sædvanligt 
Jørgen Albertsen fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Medbring kurv, kniv evt. svampebog 
og proviant. Påklædning efter vejret. Turen er arrangeret i samarbejde mellem DN og Foreningen til 
Svampekundskabens fremme. 
  
Turen er gratis og tilmelding ikke nødvendig. 
  
(Mødested GPS koordinater: N 55 13.526 E 12 11.804) 
  
Yderligere oplysninger om turen: 
Rudy Burmeister tlf.: 21 54 34 20. Mail: toveogrudy@mail.dk  
  



 
  
  

 

Årsmøde 
Gisselfelds naturforvaltning og årsmøde 
  
Dato: 29. september 2016 
Tidspunkt: kl. 19.00 
Mødested: Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev. 
  
Vi starter denne aften med foredrag om Gisselfelds Klosters naturforvaltning ved direktør Jens Risom.  
Herefter afholdes Årsmødet. 
  
Årsmødet afholdes jvf. DN's vedtægter med følgende dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens årsberetning. 
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
4. Forslag fra medlemmerne. 
5. Eventuelt. 
  
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for 
afdelingens formand senest en uge før årsmødet. 
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret og mulighed for at stille op til bestyrelsen. 
  



  

 

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     

 


