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Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev 
  
Nyhedsbrevet omtaler vore planlagte ture her i foråret – bl.a. en tur til Bagholt Mose i Munkeskov 
nordøst for Terslev i den nordlige del af vor kommune. Turen afholdes på Vilde Blomsters Dag, og her 
findes bl.a. 3 arter af lyng, flere insektædende planter, sjældne orkidéer m.fl. 
Mosen, som er fredet og et Natura 2000-område, har stadig enkelte lysåbne områder med ”hængesæk”, 
men er stærkt truet af tilgroning, og ifølge en udarbejdet plejeplan er der her i vinteren 2015-16 
foretaget naturpleje ved rydning af vedplanter mm. 
  

  
  
Plantning af juletræer ved Ejlemade Sø. 
Herudover vil vi godt fortælle om en anden sag, vi har arbejdet med i nogen tid – nemlig Ejlemade Sø 
nær ved Bregentved Gods. Bregentved  har flere gange overfor kommunen udtrykt ønske om at anlægge 
en 3 mtr. høj støjvold syd for søen, grænsende til Ny Ulsevej. Og også om tilplantning af arealet mellem 
vejen ned til søen med juletræer. Dette strider mod Naturbeskyttelseslovens §3 vedr. søbeskyttelseslinie 



150 mtr. omkring søen – og tillige med en tinglyst deklaration fra 1982, som fastslår, at størstedelen af 
arealet ned mod søen ”ingen sinde må tilplantes med træer eller buske, men stedse skal drives 
landbrugsmæssigt evt. som vedvarende græs”. Deklarationen fra 1982 har det formål at sikre de 
landskabelige værdier i området - herunder udsigten fra Ny Ulsevej ind over søen. 
Kommunen har flere gange sagt nej til støjvolden, men mundtligt lovet Bregentved at udstede en 
dispensation til beplantningen med juletræer. Bregentved plantede juletræerne i 2012 på ”forventet 
efterbevilling”, men da en lovliggørende dispensation forelå i jan. 2015, klagede DN Faxe sagen til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Her fik vi ved en afgørelse fra dec. 2015 medhold, og Bregentved må formodentlig 
nu fælde alle træerne. 
Vi er i DN glade for afgørelsen, som betyder, at der fremover ikke mere plantes træbevoksning her, at 
grågæssenes indflyvningsrute til søen bevares, og at indkigget til søen for os alle sammen bevares fra Ny 
Ulsevej. 
  
På vegne af DN Faxes bestyrelse 
  
Palle Ystrøm, formand.  Tlf: 56 32 62 81. 

 

Fugletur i Haslev Skolepark. 
Dato: 12. maj 2016 
Tidspunkt: kl 19 - 21 
Mødested: På parkeringspladsen mellem Haslev kirke og biblioteket 
Turleder: Ornitolog Leif Tureby og Jørgen Villadsen. 
Kontaktperson: Jørgen Villadsen 
Telefon: 50972400 
Mail: jabvilladsen@gmail.com 
I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening afholdes en tur i Skoleparken i Haslev. Aftenturen går 
langs med Haslev kirkegård til Skoleparken, hvor vi følger stien til fugletårnet og Vibeengen. På turen vil 
Leif Tureby fra Dansk ornitologisk forening fortælle om fuglelivet og Jørgen Villadsen fra Danmarks 
Naturfredningsforening fortælle om udviklingen af Skoleparken.  
  
Arrangementet er gratis og alle er velkomne. 
  

 

 

Kystvandring på Feddet. 



Dato: søndag den 12. juni 2016 
Tidspunkt: kl. 13.30 -17 
Mødested: P-pladsen ved Fed Camping, Feddet 12, 4640 Faxe (overfor informationen) 
Turleder: Poul Petersen 
  
Tur med Hjerteforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. 
  
Fra P-pladsen kører vi til Fed Havn, hvor vi gør et holdt, hvor der fortælles lidt om området. Herefter 
videre til parkering ved Fedgården, hvorfra selve vandringen starter. Turen rundt på Feddet går gennem 
et hede område nær kysten - og videre til et længere stop ved Fugletårnet. Her bydes der på lidt 
spændende til ganen - og der er mulighed for at se til Præstø, Jungshoved og naturligvis opleve 
fuglelivet på den sydlige del af Feddet. Vi går selv tilbage til Fedgården, når vi synes, - og herfra køres 
tilbage mod campingpladsen. Turen er 4-5 km lang, og der vil være pauser undervejs. 
  
Pris: Turen er gratis og alle er velkomne 
  

 
  
Vilde blomsters dag. 
Dato: 19. juni 2016 
Tidspunkt: kl 10 - 13 
Mødested: Parkeringsplads i Munkeskoven, mellem Bjerrede og Årløse 
Turledere: Palle Ystrøm, Henrik Suadicani og Asger Søgaard Jørgensen 
Kontaktperson: Asger Søgaard Jørgensen 
Telefon: 24464991 
Mail: jabvilladsen@gmail.com 
Søndag den 19. juni arrangerer DN-Faxe en  tur på de ”Vilde blomsters dag” i samarbejde med Dansk 
Botanisk forening. 
Turen går til Bagholt Mose som er et af de få fredede områder i Faxe kommune. Mosen er på kun 17 
hektar. Den blev fredet i 1986 på grund af den specielle karakter og en spændende flora. Mosen er EF-
habitatområde på grund af forekomst af sjældne planter, som er knyttet til den våde bund. Områdets 
unikke karakter skyldes en mosaik af gamle kanter fra tørvegravene med næringsfattig højmosekarakter 
og så forskellige stadier at tilgroning af de gamle tørvegrave. I randen af højmosen (kaldet laggen) 
findes desuden områder med næringsrige kærtyper og ellesump. I forbindelse med tørvegravningen er 
der fremkommet partier med kalkrig jordbund. Mosaikken omfatter ekstremrigkær, overgangsfattigkær, 



ekstremfattigkær og højmosepartier. 
Turen starter fra den lille parkeringsplads i Munkeskoven, mellem Bjerrede og Årløse. Der er ca. 4 km. 
spor, som vi følger mens vi fortæller om skoven og mosen. Vi vil fortælle om såvel de almindelige 
planter, som de sjældne vi finder på turen. 
Afhængig af vejret og interessen forventes turen afsluttet senest kl. 13.00. Påklædning efter vejret. Dog 
kan der nogle steder være fugtigt, så gummistøvler tilrådes. 
Såfremt vejret er godt, vil holde en pause undervejs, hvor man kan nyde en medbragt forfriskning. 
Turledere: Palle Ystrøm, Henrik Suadicani og Asger Søgaard Jørgensen.  
  

  

 

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     

 


