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Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet omtaler nedenfor vore planlagte ture her i foråret – bl.a. en tur til Trætopbanen 
ved Brødebækgård. Her findes nu 7 baner af forskellig sværhedsgrad i trætoppene, og 
ambitionen er at blive Skandinaviens største. Vi giver her CampAdventure lejlighed til at fortælle 
om deres fremtidsplaner – bl.a. har de pt planer om opførelse af et 45 mtr. højt trætårn i 
skoven. Vi ved også, at Faxe Kommune vurderer, at aktiviteterne efterhånden har fået et 
omfang, der forudsætter en lokalplan for området, - et synspunkt vi i DN støtter. 
På turen bliver der også lejlighed til at se den del af Brødebækken og den spændende, uberørte 
natur, der findes ”opstrøms” - lige syd for baneområdet. 
På vegne af DN Faxes bestyrelse 
Palle Ystrøm, formand. Tlf: 56 32 62 81 
 

  
Kommuneplan 2013 vedtaget 
Som det fremgår af titlen har denne plan været længe undervejs. DN har som sædvanlig haft en 
række bemærkninger og forslag til forbedringer, men det der har trukket ud har været en række 
forhandlinger med især Naturstyrelsen, men også med repræsentanter for jordbrugserhvervene 
– bl.a. godserne. 
DN har – ligesom Naturstyrelsen – været kritiske overfor, at der i ”særligt bevaringsværdige 
landskaber” kunne udlægges områder til ”nye, store husdyrbrug”, dvs industri-landbrug med 
over 500 DE. Da der samtidig endnu ikke forelå kortlagte data for mulig risiko for 
grundvandsforurening, har dette ført til, at kommunen har trukket udpegningen af ”store 
husdyrbrug” midlertidigt tilbage. 
Faxe Kommune forsøgte – meget sympatisk – i det oprindelige udkast til kommuneplan for 
første gang at skitsere et sammenhængende naturnetværk. Det betyder, at der ud over 
eksisterende, beskyttede naturområder incl. skovene var suppleret med nye potentielle 
naturområder, økologiske forbindelser mm. Dette mødte dog stor kritik fra jordbrugserhvervet, 
og fra politisk hold blev det endnu en gang fastslået og betonet, at alle ændringer fra 



nuværende landbrugsjord til natur skulle foregå ad ”frivillighedens vej og i tæt samarbejde med 
berørte lodsejere”. 
Dette er der jo ikke meget nyt i, - men kortet over et fremtidigt naturnetværk blev taget ud af 
kommuneplanen, - og områder til ”potentiel ny natur” kraftigt reduceret. 
I DN håber vi, at intentionerne i den netop vedtagne Naturplan Danmark slår igennem, - f.eks. 
at alle landets kommuner allerede i Kommuneplan 2017 skal udpege hver deres ”brik” af et 
samlet ”Grønt Danmarkskort”. Et kort som netop ”skal sikre, at vores mest værdifulde 
naturområder bliver bundet sammen, så vilde dyr og planter kan sprede sig”. 

 

Ture og arrangementer foråret 2015 
 

 
Sådan ligger landet - men hvem skal bestemme over naturen i fremtiden? 
Dato: Torsdag d. 5. marts 2015 
Tidspunkt: 19.30 
Mødested: Biblioteket i Haslev  
Foredragsholder: Kjeld Hansen 
Danmarks Naturfredningsforening holder debataften med forfatter og foredragsholder Kjeld 
Hansen, der siden han slog i igennem med ”den grønne forbrugerguide” er blevet en landskendt 
miljøforkæmper. Sidst er han blevet hædret med Dansk Forfatterforenings fagbogspris for 
bogen, "Folk og fortællinger om det tabte land" 
Kjeld Hansen er en af Danmarks skarpeste debattører på natur - og miljøområdet. Han har i 
mange år skrevet bøger om Grønlands og Danmarks natur, og de har vakt opsigt både nationalt 
og internationalt. Han optræder også ofte på debatmøder og i aviserne spalter. 
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. 
  

  
Besøg Brødebækken og Camp Adventure 
Dato: Lørdag d den 9. maj 2015 
Tidspunkt: 14.00 – 16.00 
Mødested: P-plads ved Brødebækgård (Denderupvej 19, 4690 Haslev) 
Turleder: Asger Søgaard Jørgensen & Kasper Larsen 
Camp Adventure og Danmarks Naturfredningsforening Faxe inviterer sammen til et spændende 
arrangement hos Camp Adventure, Denderupvej 19 ved Rønnede. 
Camp Adventure vil fortælle om fremtidsplanerne og den nuværende benyttelse og beskyttelse 
af skoven samt de mange muligheder for oplevelser på stedet. 
Repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening vil fortælle om Brødebækken, den meget 
fine natur, som området rummer og om deres perspektiver på fremtidsplanerne. 



Det vil være indledningen til en diskussion om hvad vi vil med naturen. Hvordan kan man 
benytte naturværdierne på en bæredygtig vis? 
Rutevejledning på:campadventure.dk/praktisk-info/find-vej/  
  

  
Vilde blomsters dag 
Dato: Søndag d. 14. juni 2015 
Tidspunkt: 10.00 – ca. 12.00 
Mødested: P-pladsen, Vemmetoftevej overfor Vemmetofte Klosters park. 
Turleder: Rudy Burmeister 
 
Vilde blomsters dag er et arrangement som gennemføres i hele Norden. I Norge, Sverige, 
Finland, på Færøerne, på Grønland og på Island afholdes de De Vilde Blomsters Dag den 14. juni 
2015. Derfor kommer op mod 10.000 personer ud og ser på den vilde flora i Norden den samme 
søndag i juni. I Faxe Kommune afholdes en tur til Vemmetofte Park og Dyrehave. 
Vi vil gå i Parken og i Dyrehaven og se på planter og træer i gammel og lysåben skov. 
Turen arrangeres i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk 
Forening. 
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. 

 

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     

 


