DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I FURESØ KOMMUNE

Den 9. maj 2010

DN-Furesø, Nyhedsbrev Nr. 1
Kære abonnent, du sidder her med første udgaven af DN-Furesøs nyhedsbrev, vi afprøver om det
har vores lokale medlemmers interesse, så hvis du har forslag til ændringer eller emner du gerne vil
have med i et sådan nyhedsbrev, så giv redaktionen et praj, gerne via mailen:
udflugt@beskedboks.dk – brug også denne eller furesoe@dn.dk hvis du har oplysninger om noget
Naturfredningsforeningen skal se på, overtrædelser af naturlovgivning eller lignende.

Så blev det endelig forår. Her ses den
smukke Aurora, som sværmer allerede i
april måned. Denne her er fotograferet
ved Fiskebæk.

Skoven kommunen ikke vil have.
Ved hjørnet af Frederiksborgvej og Slangerupvej i Farum ligger skoven, som kommunen ikke vil
have.
Arealet på 2,5 ha. var tidligere en del af plantage- og planteskolevirksomheden, der hørte til Bregnerødvej 1B men grunden blev i 90'erne købt af entreprenøren Svend Pedersen og lagt til hans
Rørmosegård nogle kilometer mod vest. Store dele af grunden var sprunget i skov da planteskoledriften var ophørt for mange år siden og heller ikke Svend Petersen gjorde noget ved området før
kommunen købte den. Offentligt ejet skov er pr. definition fredskov – den må f.eks. ikke ryddes til
byudvikling men skal fortsat drives som skov.
Farum Kommune købte grunden med skov på i juli 1999, da man ønskede at computervirksomheden Compaq kunne flytte til Farum, og borgmester Peter Brixtofte løj da efterfølgende direkte overfor Skov- og Naturstyrelsen, da han i september 2000 lod forstå, at kommunen ikke havde købt
”Compaqgrunden” af Svend Petersen, men kun overvejede det – grunden var dog allerede købt og
de 3,5 millioner var betalt fuldt ud, da skoven på grunden blev fældet af Svend Petersen på borgmesterens direkte foranledning i december 2000.
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Skov- og Naturstyrelsen vil nu, efter Landsretsdommen over Peter Brixtofte, hvori også løgnen
overfor Skov- og Naturstyrelsen indgår, genoptage sagen, således at den del af arealet, som var skov
ved kommunens køb i 1999 bliver noteret som fredskov og derefter genrejst som skov.
Derfor er grunden i dag uden handelsværdi for kommunen og den er nu blevet nærrekreativt område
for især beboere i Farum Midtpunkt.
Det har været mærkeligt at følge hvorledes forvaltningen i Farum Kommune og senere i Furesø
Kommune, trods fredskovspligten, gentagne gange har forsøgt planlægning af området til industri,
boliger og ny skole for Nordbyen – dette har været et totalt spild af ressourcer, da fredskovspligten
består.
Der er også spildt mange tusind kroner på fejlagtig pleje af området – Farum Kommune har gentagne gange slået arealet, mens det var ved at springe i skov igen i 2003 og 2005 og endda hyret dyre
maskiner udenbys til at rodfræse de stædige træer, der trodsede de tidligere forsøg på at fjerne opvækst.
Inden for det sidste år har selv Furesø Kommune været ude med de store græsslåmaskiner – totalt
uforståeligt, da området ville springe i skov ved egen kraft i stedet for at kommunen siden skal have
store udgifter til genplantning.
Trods disse anslag er der megen god natur på arealet, nu om dage kaldet Æbleplantagen frem for
Compaqgrunden, der er stadig en del gode æbletræer langs hegnet, ligesom mirabeller og brombær
er til glæde for de besøgende. Der er plukket tusinder af buketter af blomster og de fattigste i Farum
Midtpunkt har da også op gennem 90'erne tyvstjålet en gran ved juletid – området syntes jo lovløst.
Nattergalen, som mange steder er i
tilbagegang, har stadig to reder i krattet, ræven har sine grave og rådyr,
musvåge og tårnfalk og utallige småfugle er daglige gæster.
Midt på grunden ligger Furesø Kommunes mest dystre sø omkranset af
høje træer, mange af dem i dårlig
stand. Søbredden har spor af tidligere
tiders planteskoledrift: gamle jernrør,
pumper og tilkastede brønde - men
hvad værre er: søen har gamle rustende kemikalietromler flydende i det
sorte slam.
Væltede træer ligger fra alle sider ud i søen.
Langs nordvestsiden af grunden løber et lille vandløb, hvis udspring er helt ude i Stavnsholt Overdrev – her løber bækken frit nogle få hundrede meter, mens vandløbet fortsætter rørlagt gennem
Farum By ned til Farum Sø. Tænk at der løber flere vandløb under Farum – måske skulle de ved lejlighed frilægges delvist til glæde for borgerne.
I nordenden af ”Æbleplantagen” er der et
sivkranset vandhul; et andepar holder til her
og om foråret yngler måske frøer og salamandere – rundt om i Æbleplantagen træffes
senere på året både frøer og salamandere.
Besøg selv dette mærkværdige område, indgangen er blot 100 meter fra krydset; man
kan parkere langs Frederiksborgvej eller ankomme til fods eller på cykel via stisystemet
i Farum Nordby.
Når forår og sommer slår igennem, så er der
altid et væld af blomster og om efteråret gratis æbler, mirabeller og brombær.
Alf Blume, april 2010
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Hjortøgaard
På Flyvestation Værløse ligger den gamle
Hjortøgaard. En gruppe af mennesker arbejder hårdt for at den kan komme til ære og
værdighed igen, læs mere om dette på:
http://www.hjortoegaard.dk
Gruppen skriver på hjemmesiden:

Hjortøgaard = Mennesket, natur, nærvær
Vi vil med denne hjemmeside arbejde for at vi i de fantastiske natur omgivelser ved den gamle flyvestation får etableret Hjortøgaard Naturstation.
Hjortøgaard skal fungere som en naturlig indgang til den gamle Flyvestation Værløse. Området er
på størrelse med Eremitagesletten i Dyrehaven, og størstedelen udgøres af et grønt område, der dels
består af uberørt natur, og dels af regulerede arealer.
Gruppen har også en Facebook-side, hvor man kan støtte op om projektet.

Affaldsdag 2010
Af Hanne Christensen DNs Furesøafdeling

Det var i år fjerde gang, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) arrangerede en landsdækkende
affaldsindsamling for at sætte fokus på at holde landet rent. Kampagnen fandt sted den 19. april.
Derudover har DN landet over arrangeret yderligere indsamlinger de efterfølgende to uger, blandt
andet for skoleelever, så mange tusinde personer har deltaget i den landsomfattende affaldsindsamling.
Danmarks Naturfredningsforenings Furesøafdeling samlede affald ind i området omkring Furesøbad, Fiskebæk og i Nørreskoven. Der var mødt 20 personer op for at samle ind, og en del af indsamlingen skete fra kano. Der blev indsamlet ca. 15 store sække med blandet affald, papir, plastik,
cigaretskodder, flasker og dåser. Den indsamlede mængde affald svarer omtrent til 150 kg. Furesøbad bidrog til indsamlingen ved at stille containere til rådighed og gav kaffe og is til de fremmødte.

Miljøminister Karen Ellemann støttede med sin
tale varmt op om sagen

Der blev også indsamlet en del større ting, fx
en støvsuger og en sav, men man var ikke helt
så heldige, som en bedstefar og hans børnebørn var, da de deltog i DN's affaldsindsamling i Utterslev Mose. Ifølge kampagneleder
Mette Mørck Mortensen fra DN fandt de
nemlig to pengeskabe i mosen, og omkring
pengeskabene lå der smykker, formentlig tyvekoster. Efter fundet blev politiet tilkaldt, og
brandvæsenet måtte ud at bjærge de to pengeskabe fra mosen. Syd for Mølleåen lå man
heller ikke på den lade side, idet 20 engagerede voksne og børn mødte op til "Ren natur til
påskelam" arrangement på Kubens fredede
natur i Værløse.
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Målet med affaldsdagen var at
synliggøre nødvendigheden af, at
vi alle tager ansvar for at passe
på vores natur. I løbet af søndagen blev der i alt i hele landet
indsamlet omkring 70 ton affald
samt 65.000 dåser.
Her ses Borgmester Ole Bondo
Christensen, Miljøminister Karen Ellemann og præsidenten
for Danmarks Naturfredningsforening Ella-Maria Bisschop
Larsen ved DN-Furesøs arrangement ved Furesøbad.

Kalenderen:
Søndag den 23. maj. Udflugt til Nekselø
Søndag den 30. maj. Natur-kanon tur til Stavnsholtkilen
Tirsdag den 1. juni. Kl. 19.00. Bestyrelsesmøde. Kulturhuset. Mødelokale 2
Onsdag den 11. august. Kl. 19.00. Bestyrelsesmøde. Satellitten Mødelokale 3
Søndag den 22. august. Høstmarked
Lørdag den 28. august. Flagermusetur
Torsdag den 2. september. Kl. 19.00. Bestyrelsesmøde. Kulturhuset Mødelokale 2
Torsdag den 9. september. Geologiens dag
Søndag den 12. september. Naturens Dag Gåtur i Ll. Hareskov og/eller Jonstrupvang
Mandag den 4. oktober. Kl. 19.00. Bestyrelsesmøde. Satellitten Mødelokale 3
Onsdag den 27. oktober. Kl. 19.30. Årsmøde - Satellitten, Salen og Mødelokale 3
Tirsdag den 2. november. Kl. 19.00 Bestyrelsesmøde. Kulturhuset Mødelokale 2
Tirsdag den 7. december. Kl. 19.00. Bestyrelsesmøde. Satellitten Mødelokale 3
(Puha – kom ikke og si' at vi ikke er en aktiv forening ;-)

Fra Natur-kanon tur til Baunesletten den 9. maj 2010
– grøn frø og lille vandsalamander fra en sø på sletten.
Redaktion: Alf Blume, Nygårdterrasserne 201D, Farum
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