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Formanden Fuglevangen Dronningmølle <fuglevangen@gmail.com>

SV: Mit referat af vores møde 27/5-200
1 meddelelse

Emilie Nicoline Berg Schmidt <enbs@dof.dk> 15. juni 2020 kl. 12.11
Til: Hans Lassen <hlass@gribskov.dk>, Formand for Grundejerforeningen <fuglevangen@gmail.com>, "Christian S.
Laursen" <csla@hofor.dk>
Cc: Kristian Dammand <kristian.dammand@dof.dk>

Kære Kjell, Christian og Hans

 

Jeg var, som Hans nævner, ovre og se nærmere på jeres areal efter vores møde.

 

Jeg er meget enige i Hans’ betragtninger, og tror at I kan have både naturmæssige, rekreationelle og
driftsøkonomiske fordele ved at lade arealerne afgræsse.

Særligt fordi at arealerne er beliggende i Natura2000 område, og der derfor ydes tilskud til hegn. Vær opmærksom på
at puljen åbner i august. Der kan desuden søges tilskud hjem for afgræsning af arealerne. Dette kan med fordel
gøres af græsningsholder, og stiller jer mere risikofrit.

Der er selvfølgelig nogle ting i skal have afklaret omkring den øvrige brug af arealer, men jeg så at i ex. allerede har
skilte oppe med at hunde skal holdes i snor.

 

I forhold til Fugleværnsfondens arealer, så kræver det et større samarbejde mellem flere lodsejere for at vores arealer
kan afgræsses sammenhængende -minimum 2 dyreholdere som jeg ser det. Det er ikke at afvise, at dette på sigt kan
blive en mulighed, men p.t. giver det bedst mening for os, at starte op med at etablerer et samarbejde med vores
nærmeste naboer.

 

Jeg synes dog absolut at I skal gå videre med projektet, og er sikker på at I her har en vidende og god støtte i Hans.

Har I nogle spørgsmål i forhold til en fuglevenlig forvaltning af arealerne, er I altid velkomne til at ringe.

 

Med venlig hilsen / Best regards

______________________________

Emilie Nicoline B. Schmidt
Biolog og Naturforvalter

Fugleværnsfonden

Vesterbrogade 138-140

DK-1620 København V

www.fuglevaernsfonden.dk
www.facebook.com/fuglevaernsfonden

Direkte/direct:  +45 2449 0908
Mail:  enbs@dof.dk

https://www.google.com/maps/search/Vesterbrogade+138?entry=gmail&source=g
http://www.fuglevaernsfonden.dk/
http://www.facebook.com/fuglevaernsfonden
mailto:enbs@dof.dk
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Takket være bidrag fra fugle- og naturelskere, ejer og driver Fugleværnsfonden i dag 23 naturreservater på mere end 1000
hektar. 
Klik her og se alle støttemulighederne. For fugle, for folk og for fremtiden.

 

Fra: Hans Lassen <hlass@gribskov.dk> 
Sendt: 8. juni 2020 13:27
Til: Formand for Grundejerforeningen <fuglevangen@gmail.com>; Christian S. Laursen <csla@hofor.dk>
Emne: SV: Mit referat af vores møde 27/5-200

 

Hej Kjell og Christian

 

Ja, nu kan jeg jo lægge mig i baghjulet på dig, Kjell J

 

Som du nævner, skulle jeg efterfølgende mødes med Emilie fra Fugleværnsfonden. Hun ville besigtige jeres areal
efter vort møde for at vurdere, om det kunne give mening i sammenhæng med deres nyerhvervelse længere sydpå i
Rusland. Jeg har ikke hørt, hvad hun måtte have konkluderet.

 

Der er ikke noget det, som I beskrev for mig på vor vandring, der strider imod Natura 2000 plan, fredning eller øvrig
beskyttelse efter bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven (§3):

Natura 2000 plan 2016 – 2021. Rusland. Område 132 – Der er ikke udpeget særlige naturtyper eller fundet
særlige arter i jeres område. Det betyder, at området blot skal være med til at understøtte de udpegninger, der
findes andre steder indenfor planens afgrænsning.
Fredning -  Fredningen har bl.a. til formål at sikre bevarelse af områdets botaniske og kulturhistoriske
interesser, samt at bevare og styrke områdets landskabelige kvaliteter og helhed som ådal.  Plejeplanen fra
2005 udarbejdet af Frederiksborg Amt med udgangspunkt i fredningen beskriver den ønskede tilstand for jeres
matrikler som ”Områderne bør bevares uden træer og buske”. Amtet skrev også i plejeplanen, at den årlige
pleje bør være afgræsning eller slåning
Naturbeskyttelseslovens §3 – Betydelige dele af jeres matrikler er registreret som mose. Moser er omfattet af
beskyttelsen i §3 i naturbeskyttelsesloven, hvis arealet er mindst 2500 m2 stort. Det betyder, at man ikke må
ændre tilstanden uden dispensation fra myndigheden (kommunen). Almindelig vedligeholdelse kan dog
foretages uden dispensation (f.x. beskæring og slåning).

 

Mine bemærkninger:

Jeres aktiviter med – eller ønsker om at fjerne træer og buske samt at bekæmpe invasive arter (rynket rose,
gyvel, japansk pileurt) på jeres matrikler matcher udmærket med ovennævnte administrationsgrundlag. Derfor:
Fortsæt!
Jeres ønske om at fjerne de håndboldmål, som står i den sydlige del af området lyder også som en rigtigt god
idé.
Jeres tanker om at få afgræsset en del af området lyder også som en rigtigt god idé. Som sagt kan der søges
støtte til forberedelse til græsning og etablering af folde indenfor Natura 2000 områder. Læser mere om
mulighederne her: https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/soeg-tilskud-til-gavn-for-naturen-i-natura-2000-
omraader-3/
Bevoksningerne med tagrør strider næppe imod fredningens intention om fastholde ådalens åbne udtryk(?),
selvom tagrør om sommeren hindrer det frie udsyn over ådalen. Siden fredningens vedtagelse er det min
opfattelse, at arealerne er blevet mere og mere forsumpede, hvilket har tilgodeset tagrør og andre høje urter,
og samtidig vanskeliggjort slåning. Forsumpningen skyldes formodentlig sætninger forårsaget af omfattende
dræning som efterhånden er holdt op med at fungere. Græssende dyr (kvæg, heste) vil gøre indhug på på de
høje urter, samtidig med at deres tramp vil skabe en mere varieret overfladestruktur til gavn for udviklingen af
flora og fauna.
Græsning kan startes på en mindre del af jeres område – f.x. mellem nogle stier – for måske siden at udvides
til at omfatte et større areal. Man skal dog være opmærksom på, at en del mennesker ikke kan lide at færdes i
folde med større dyr. Og løse hunde må ikke forekomme.

 

https://www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-stoette
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Med venlig hilsen

Hans Lassen

 

 

Fra: Formand for Grundejerforeningen <fuglevangen@gmail.com> 
Sendt: 4. juni 2020 09:55
Til: Hans Lassen <hlass@gribskov.dk>
Emne: Fwd: Mit referat af vores møde 27/5-200

 

Kære Hans,

 

Tak for et godt møde - det var jeg meget glad for - jeg ser frem til at modtage dit notat ved lejlighed. Havde du et godt
møde med Fugleværnsfonden?

 

Jeg har sendt følgende orientering til min bestyrelse:

Jeg har i dag sammen med Grundejerforening Dronningmølle Strandpark I-III næstformand Christian Laursen gået en
tur på det fredede område med Gribskov Kommunes fredningsmyndighed Hans Lassen. 

Hans Lassen bekræftede overfor os begge, at man fra fredningsmyndighedens side tog vores planer om ikke at slå
græsset til efterretning og Hans Lassen udtrykte stor tilfredshed med vore planer med at holde buske og træer nede i
området for at bevare eng-naturen i overensstemmelse med fredningen og Natura 2000 forskrifter. Hans Lassen
bekræftede ligeledes at en genslyngning af Pandehave Å var tilladt iht. frednings bestemmelserne, men at det nok
var relativt kostbart. Der er ikke meget fald i vores område. 

Hans Lassen oplyste, at der var mange muligheder for støtteordninger for et område som vores. Etablering af
dyregræsning med fuld støtte til hegn og hegnsluser etc. var muligheder vi kunne overveje og Hans Lassen tilbød at
hjælpe os med råd og vejledning generelt og når og hvis vi overvejede noget sådant.  

Dronningmølle Strandpark I-III har ansvaret for området nord for en linje fra det grønne brandhæmmende bælte
mellem vore grundejerforeninger over til Pandehave Å og planlægger i 2021 at fjerne pilebuske og birketræer og
egestubbe på sit område. Christian Laursen vil ligeledes forsøge at holde den Japanske Pileurt nede (som stammer
fra haveaffald) med at lægge plastik ud. Hans Lassen mente, at det skulle lægges ud med mindst 3m margin.
Christian Lauresen oplyste, at der er flere steder, hvor der skal gøres en indsats for at fjerne ekspanderende Rosa
Ragusa hegn. Fuglevangen har lignende udfordring ved Blåmejsevej 38 og 40 og er i dialog med de ansvarlige
grundejere. 

I vores del af området er der kun nogle få vidje- (gæsslinger) og pilebuske, der nok også bør trimmes/fjernes til næste
år. 

Hans Lassen skulle videre til et møde med Fugleværnsfonden, som han betragtede som en meget god
samarbejdspartner for Gribskov Kommune. Christian Laursen havde aftalt med Fugleværnsfonden, at vi
grundejerforeninger skulle mødes og drøfte erfaringer og fremtidige samarbejdsmuligheder. 

Hans Lassen ville lave et notat om mødet. Hans Lassen virkede meget kompetent og som en god samarbejds
person for os 2 grundejerforeninger. Vi ser meget ens på alle udfordringer og muligheder ved vores fælles fredede
område og er begge meget positivt indtillet for et tættere samarbejde herom fremdeles. Vi føler vi har Gribskov
Kommunes opbakning ved Hans Lassen.

Mange hilsener

Kjell Nilsson

Formand

 

Grundejerforeningen Fuglevangen, 3120 Dronningmølle

CVR nr. 34449945 - Bank 1551-3543446920 Swift: dabadkkk IBAN DK9330003543446920 

www.fuglevangen.dk & Facebook: fuglevangen@gmail.com
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