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VÆRLØSE: Over en periode 
har en børnelokker ifølge 
Nordsjællands Politi været 
på spil i Værløse, hvilket 
har fået flere forældre til at 
stable et forældreværn på 
benene.

Torsdag aften klokken 
19.22 modtog politiet så en 
anmeldelse om, at man men-
te at have spottet manden 
ved Fitness World på Kirke 
Værløsvej. Da politiet kom 
derud traf de en person, 
som de dog hurtigt kunne 
konstatere ikke passede på 
beskrivelsen af den formo-
dede børnelokker. Som præ-
ventivt tiltag har politiet i 
en periode haft patruljer i 
området.

Børnelokker på 
spil i Værløse 

Mand stoppet  i 
morgenbrandert
FARUM: Ved en rutine-
standsning af en personbil 
på Gammelgårds kunne en 
politipatrulje konstatere, at 
den 50-årig mandlige fører 
var påvirket af alkohol, op-
lyser Nordsjællands Politi.

Manden blev standset tors-
dag morgen klokken 08.25, 
hvorefter han blev anholdt 
og kørt til hospitalet i Hille-
rød til blodprøve.

Manden havde i øvrigt 
ikke et gyldigt kørekort, 
hvorfor han også blev sigtet 
for kørsel i frakendelsesti-
den.

STAVSNHOLT: Søndag d. 21. 
januar klokken 11 er der 
fasaner på bordet på Sko-
lelandbruget.

- Jagtsæsonen er ved at
være slut, men en jæger har 
taget fasaner med hjem til 
Skolelandbruget. Vi flår fa-
sanerne og tilbereder kødet 
over bål til smagsprøver 
sammen med jordskokker 
fra Skolehaverne. Vi under-
søger, hvordan fasanen ser 
ud inden i og ser på fasaner-
nes flotte fjerdragt.  fortæl-
ler Susanne Lund-Larsen 
fra Skolelandbruget og fort-
sætter: 

- Vi slagter også nogle af 
vores store kaniner og ser 
hvordan en kanin ser ud in-
den i. Alle kan få lov at røre 
ved fjer, pels og kød og der 
er smagsprøver fra grillen i 
bålhuset.

Spis fasaner på 
skolelandbruget

FARUM: Den fortsat stigende 
nethandel får PostNord til 
at åbne endnu et posthus i 
Farum. Det er Godterposer 
på Farum Hovedgade 27, der 
netop slået dørene op til et 
posthus.

I posthuset hos Godterpo-
ser kan kunderne hente og 
sende pakker og breve samt
købe frimærker og pakke-
porto. 

Nyt posthus  
åbner i slikbutik

TEKNIK: Anders 
Molzen og ligesinde-
de dyrker interessen 
for teknik og design 
i Robotklubben på
Kruses Gymnasium. 

FARUM: I sommers opstod 
der noget helt nyt på det hæ-
derkronede Kruses Gym-
nasium i Farum. Mangt og 
meget kan bygningerne for-
tælle om, men en robotklub, 
det var alligevel et nyt syn. 
17-årige Anders Molzen gik 
i spidsen for en lille gruppe 
gymnasieelever med stor 
interesse for teknik og fik 
stablet klubben på benene. I 
dag har Robotklubben 14-15 
medlemmer, som mødes af 
og til, når lejligheden byder 
sig. 

- Vi er en lille gruppe ele-
ver, som har interesse for 
teknik og derfor overvejede 
at gå på HTX, men samtidig 
ville vi gerne have det fag-
lige niveau, som gymnasiet 
kunne tilbyde. Heldigvis 
fik vi støtte fra skolen til at
oprette robotklubben, og på 
den måde få teknkken med, 
fortæller Anders Molzen, 
som erkender at gruppens 
navn måske er lidt misvi-
sende. 

- Ambitionen er at samle 
nogle robotter, men budget-
tet er ikke helt til det endnu. 
Vi har nogle droner og et 
fjernstyret fly, og så har vi 
nogle dele, som skal bruges 
til at samle en robot. Ingen 
af os har prøvet at starte så-
dan en klub før, og vi vidste 
ikke helt, hvad det krævede 
at samle en robot, lyder det 
optimistisk fra Anders Mol-
zen.

Klubben har allerede vist 
dronerne frem ved et arran-
gement på Farum Bibliotek,  

og lørdag har de et lignende 
i forbindelse med festivalen 
Lun på ord på Værløse Bib-

liotek. I samme forbindelse 
har Robotklubben søgt en 
fond for støtte til at hente 

hjerneforskeren Peter Lund 
Madsen til et foredrag. 

- Vi står for arrangementet 
og skal være konferencier og 
den slags, fortæller Anders 
Molzen, som har fået god op-
bakning fra vennerne til det 
nørdede projekt. 

- De fleste synes, det er 
fedt med en robotklub, og 
så spørger de ind til, hvad vi 
går rundt og laver. 

Anders Molzen, som lige 
straks bliver 18 år, har alle-
rede tænkt over, hvad frem-
tiden skal bringe, og den 
store fritidsinteresse spiller 
naturligvis ind. 

- Jeg regner med at tage 
en teknisk uddannelse. Det 
bliver nok ingeniørlinjen 
med design og innovation, 
siger den unge mand fra Ha-
reskovby, som ved siden af 
gymnasiet går på talentpro-
grammet »Turbo«, som net-
op har fokus på innovation, 
produktion og firmastart. 

mikkel  

Robotterne indtager gymnasiet
Anders Molzen er formand for 
Robotklubben på Kruses Gym-
nasium. Klubben opstod fordi 
en gruppe elever savnede de 
tekniske elementer i gymnasiet.  
Foto: Anders Bruhn-Kristensen. 

Debat

FURESØ: Miljøstyrelsen 
har netop haft et forslag til 
ændring af afgrænsningen 
af Natura 2000-områder-
ne i høring. Forslaget går 
ud på at fjerne intensivt 
drevne jordbrugsarealer 
fra Natura 2000-beskyttel-
sen og eventuelt, men kun 
eventuelt, at udvide med 
områder med mere værdi-
fuld natur. 

I Natura 2000-området 
Øvre Mølleådal, Furesø 
og Frederiksdal Skov fore-
slår Miljøstyrelsen 27,2 ha 
udtaget af beskyttelsen og 
1,8 ha tilføjet beskyttel-
sen. Natura 2000-områ-
det strækker sig igennem 
Frederikssund, Allerød, 
Furesø og Egedal kommu-
ner. Der er altså sket det 

samme som mange andre 
steder i landet: regeringen 
vil mindske det areal, der 
er omfattet af beskyttelsen 
væsentligt. 

Netop tunneldalsyste-
met med Mølleåen hører 
på grund af rigdommen 
på forskellige biotoper til 
de mest artsrige områder 
i landet. Det er tankevæk-
kende, at Miljøstyrelsen i et 
så vigtigt område kun har 
foreslået så lille en udvidel-
se af det beskyttede areal, 
når der i umiddelbar til-
knytning til Natura 2000- 
området ligger natur, der 
ikke er intensivt dyrket og 
som rummer værdifuld na-
tur, der kan bidrage til op-
fyldelsen af habitatdirek-
tivets mål. Derfor har DN 
Furesø indgivet hørings-
svar med forslag til udvi-

delse af Natura 2000-om-
råderne en række steder i 
kommunen. Høringssva-
ret kan ses på foreningens 
hjemmeside www.furesoe.
dn.dk/fredninger. 

I Skovvænget ved Farum 
Sø har DN Furesø foreslået 
Natura 2000-området udvi-
det med værdifulde natur-
skovsarealer med bøg og 
elle-askeskov. En del af om-
rådet er allerede omfattet, 
men for at få størst mulig 
positiv betydning for Natu-
ra 2000-området, foreslår 
vi, at området udvides, så 
hele arealet kommer med. 
I Miljøstyrelsens forslag 
går grænsen midt igennem 
den værdifulde bøgeskov, 
og naturskovsarealerne er 
beskyttet på den ene side af 
stien, men ikke på den an-
den. Det er kommunen, der 

ejer jorden på begge sider 
af stien, og området bliver 
ikke dyrket. Lad os dog få 
hele naturområdet medta-
get i Natura 2000-beskyt-
telsen!

På samme måde foreslår 
vi Natura 2000-området 
udvidet med Grethesholm, 
områder langs Sortemosen 
og Hestetangs Å og stør-
re dele af skovbræmmen 
langs Farum Sø. Også her 
vil det give god mening at 
udvide beskyttelsen til at 
omfatte hele det areal, der 
har værdifuld natur, i ste-
det for at grænsen går midt 
igennem det, vi opfatter 
som et værdifuldt, sam-
menhængende naturom-
råde.

Også Præstemosen er 
med i vores forslag. Præ-
stemosen omfatter en me-

get værdifuld åben, hæn-
gesæk med flere sjældne 
arter, åbne tørvegrave og 
elle-askeskov, som er en 
højt prioriteret naturtype. 
Vi er glade for, at Furesø 
Kommune har indgivet 
høringssvar, der indehol-
der forslag om nogle af de 
samme arealer, blandt 
andet Præstemosen og 
Grethesholm. Hvad skulle 
argumentet egentlig være 
for ikke at inddrage area-
ler, som kommunen ejer, og 
som kommunen selv fore-
slår med i beskyttelsen?

Lisbet Heerfordt
Danmarks Naturfred-

ningsforening i Furesø 

DN’s høringssvar om udvidelse af Natura 2000
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