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Årsberetning 2022 

Vi har i år kun flyttet et foredrag grundet i Covid! Og foredraget fik vi 

gennemført her i september. Til gengæld meldte tre af vores planlagte 

foredragsholdere fra grundet sygdom. Dem har vi endnu til gode. Heldigvis 

sprang Johannes Bang til og vikarierede på allerfineste vis med sit foredrag om 

tårnfalkens liv til glæde for de 40 fremmødte. Tak for det Ü 

 

o – O – o 

 

Botanikture 2022 ved Hanne Ertmann Hansen. 

 

I denne sæson havde vi ingen aflysninger af botanikture, vi kunne gennemføre 

alle 12. 

Første destination var Eriksholm skov, smukt beliggende ud til Bramsnæs 

Bugt lige efter Munkholmbroen. Her er en særdeles artsrig forårsflora. Det var 

27. april, og allerede 3. maj havde vi tur til  

Bernstorffsparken, som 

ligeledes rummer en fin flora, 

hvad der imponerede mange af 

deltagerne.                

Småsøerne mellem Bastrup Sø 

og Bure Sø er en lokalitet, vi 

igennem årene har besøgt 

adskillige gange, et 

ekstremrigkær med 

sjældenheder som melet 

kodriver og bredbladet kæruld 

og ikke mindst en fin bestand af 

maj-gøgeurt. Vi var der 18. maj.  

Tre ture i juni – juli gik til fine destinationer i Hornsherred, alle smukt 

beliggende ud til enten Roskilde Fjord eller Isefjord. Først var vi ved 

Skrivernæbbet (7. juni). Det var et tidligere tidspunkt, end vi tidligere har 

besøgt lokaliteten. Der var et ønske om at se nogle bestemte planter, inden de 

var afblomstret. 

Skuldelev Ås + kæret besøgte vi 15. juni. Her genfandt vi heldigvis den 

yderst sjældne orkidé mygblomst. På skrænten er en fin bestand af grenet 

edderkopurt. 

Den tredje Hornsherred-lokalitet var Ejby Ådal (7. juli). Det er en naturperle, 

som denne aften viste sig fra sin smukkeste side med solskin og dermed den 

Hulrodet lærkespore. Foto: Hanne E. 
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skønneste udsigt over bakkelandskabet og fjorden. Det blev en meget lang 

planteliste fra denne yderst artsrige lokalitet. 

 

20. juli havde vi en meget varm dag, op imod 30 gr. Heldigvis luftede det oppe 

ved nordkysten, så det blev en særdeles fin aften ved Heatherhill, hvor vi 

ikke tidligere havde set aks-ærenpris. 

2. august gik turen til Bolund nord for Risø, hvor vi fik lidt regndryp, men ikke 

noget af betydning. Der kom først en rigtig byge, efter vi havde startet 

hjemturen. Vi fik bl.a. genset rundfinnet radeløv på stengærdet. 

Lynge Grusgrav (15. aug.) var en lokalitet, der tiltrak mange deltagere. Her 

vokser en blanding af helt almindelige, vilde plantearter iblandet rariteter, der 

kan give anledning til grublerier og efterfølgende opslag i speciallitteratur. 

30. august havde vi en tur til en lidt fjernere beliggende lokalitet nemlig 

Trylleskoven ved Køge Bugt. Det var en mild og behagelig sensommerdag, 

hvor vi kunne nyde det fredede område. Langs åen, som vi fulgte ned til 

kysten, så vi bl.a. gul frøstjerne og brudelys i fuldt flor. 

 

Vi sluttede denne sæson med to ture i september måned. Den første gik til 

Lystrup Skov (12. sept.), hvor der er mange spændende planter bl.a. en stor, 

tæt bestand af svalerod på skovgærdet ud mod vejen. Her vokser også skov-

kløver.  

Årets absolut sidste botaniktur gik til Kongelundsengen på SV-Amager. Den 

fandt sted den 21. september, men trods det sene tidspunkt havde vi fint, 

mildt sensommervejr. Vi så den sjældne skærmplante brændeskærm, men der 

var ikke over 5 eksemplarer. Vi kunne nyde synet af mange andre sent 

blomstrende plantearter, der hører strandengen til. 

Der kan læses mere om de enkelte ture på foreningens hjemmeside, hvor der 

ligger plantelister med indledende turbeskrivelser.  

NB. Sæsonens billedaften er udskudt til første halvdel af januar måned. Dato 

er endnu ikke fastlagt. 

 

o – O – o 

 

Fugleture 2022 ved Paul Erik Schlüter. 

 

At finde frem til- og betragte fugle i deres rette element er altid en udfordring 

at planlægge. Specielt kan vejret drille eller ”stedet” kan være svært at 

komme frem til, grundet infrastruktur. Når vi så endelig er derude, er det altid 

en utrolig social naturoplevelse at være flere samlet. At bruge alle sanser og 
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indbyrdes udveksle de oplevelser man hver især hører eller ser gennem sin 

kikkert er livgivende.  

 

Årets fem fugleture i 2022 var planlagt af Erik Thalling i samarbejde med 

Janne Møller Christensen og Paul Erik Schlüter. 

 

Lørdag den 9. januar Kyndby Vig, Sømer skov og Kyndbyværket (Året før, 

på samme dato, måtte vi desværre aflyse turen, grundet Corona). 

Forventningen var derfor ekstra stor, 

da vi mødtes i det naturskønne hjørne, 

ud mod Isefjorden. Flere af 

foreningsmedlemmerne havde ikke 

været på lokationen før og var meget 

begejstrede. De forventede mange 

vadefugle udeblev, men vi fik alligevel 

utroligt mange arter at se. 

 

Lørdag den 23. april mødtes vi ved 

Gilbjerg Hoved for specielt at se 

forårets rovfugletræk. Det er 

almindelig kendt at vindretningen 

bestemmer hvilken vej rovfuglene 

foretrækker at flyve over vandet for 

samtidigt at have landsigte. Vi så rigtig 

mange arter, men ingen rovfugle. 

 

Lørdag den 7. maj gik turen til 

Gribskov – en tur, der var lagt i 

forlængelse af et fuglestemmekursus. 

Både kursus og fugletur var flot og 

inspirerende ledet af Louise og Per 

Ekberg. Her var det spændende, 

primært at bruge høresanserne. Antal 

fuglearter var over al forventning og 

turen i skoven var tilmed i et område, 

hvor der forskes i biodiversitet, ved at udvalgte træer ”skamferes” for at højne 

specielt insektmangfoldigheden og derved også fugle- og dyrearter. 

 

Lørdag den 27. august var planlagt til observation af masser af rovfugle på 

Skansebakken, i Hillerød Øst, ledet af ornitolog Per Ekberg. Vejret bare 

Jernspurv foto Paul Erik Schlüter 



Hjemmeside: http://www.naturnord.dk/ , email: nathistnord@gmail.com 

 

drillede. Det øsregnede og vi så faktisk kun underkanten af vores paraplyer. Vi 

glæder os derfor ekstra meget til at planlægge en tilsvarende tur med Per 

Ekberg i 2023. 

 

Lørdag den 8. oktober var vi igen ved kysten af Isefjorden. Denne gang ved 

Vester Strand ved Jægerspris. Specielt for området er større sandrevler i 

Jægersprisbugten, som næsten altid har rastende ænder og vadefugle. 

Kystlinjen byder ofte på rovfugle, der trækker nord – syd og vi blev på ingen 

måde snydt. En rigtig dejlig solbeskinnet dag med masser af indtryk.  

  

Lørdag den 17. december glæder vi os til at ”putte krager”, sammen med jer. 

Turen er planlagt som en kortere historisk- og naturtravetur i Færgelunden, 

som kulminerer ved ”Tarzanskrænten” hvor tusindvis af kragefugle samles fra 

hele området, for at gå til ro i ellesumpens træer. 

 

Ud over de planlagte fugleture, var der mange spændende fugleoplevelser på 

flerdagsturen til Skærum Mølle og Nissum Bredning i dagene den 30. maj – 2. 

juni samt på cykelturen i Nordskoven den 17. august 

 

For yderligere data om ovenstående ture, kan I følge med i turrapporter samt 

fuglelister på foreningens hjemmeside. 

 

o – O – o 

 

Bestyrelsesarbejdet 2022 

 

Vi syntes, vi havde et stort 

efterslæb efter alle corona-

aflysningerne. Vi fik derfor 

lavet et tæt program for 

sæsonen 2022/23 - især i den 

del af programmet, som løber 

af staben foråret ’23. Vi havde 

jo råd, fordi vi ikke kunne 

holde de foredrag, vi 

oprindeligt havde planlagt. Vi 

fik tilmed godkendt alle vores 

bestillinger af Kedelhuset, som 

vi ønskede – så alt var bare 

skønt!  

Admiral foto Erik Thalling 
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Altså; indtil det ikke var det længere! 

Vi fik den besked fra kommunen, at vi skulle skære ned på programmet 

og/eller finde andre lokaler til nogle af de øvrige foredrag. Vi forsøgte faktisk at 

udvælge en række foredrag, som kunne afholdes i et andet lokale, men dette 

lokale var optaget på samtlige af de aftalte datoer. 

De fleste af vores foredragsholdere er travle mennesker. Det; at vi kan få dem 

til at komme til Hillerød for at holde et foredrag for os, synes vi faktisk er 

ganske fantastisk, og vi ved, at vi skal være i god tid for, at de kan få plads i 

deres kalender.  

Vi søger pt. om dispensation for foråret ’23, om at få lov til at afholde vores 

annoncerede foredrag. 

 

Vil du vide mere om dette års foredrag, ture m.m. kan du finde det hele på 

vores hjemmeside naturnord.dk  

 

Programmet for 2023/24 er planlagt at komme inden sommerferien. 

Programmerne for de kommende botanik-, fugle- og cykelturene vil komme 

løbende. 

Flerdagsturen i 2023 går til Stevns fra søndag 31. maj til tirsdag 2. juni. I vil få 

en tilmeldingsdato i god tid, i håbet om, at det giver en mere ligelig 

tilmeldingschance. 

 

OG 

Vi har Marianne Lund Jensen og Hanne Ertmann som ressourcepersoner, og 

det er meget betryggende for os i bestyrelsen at vide!   

Tak til Hanne Ertmann, Jan Larsen m.fl. for at udføre et stort og godt arbejde 

med foreningens 

botanikture og 

billedaftner. 

 

Erik Thalling 

Formand 

 

 

 

 

 

Vi er i bestyrelsen lige 

så vedholdende som 

bæverne i Pøleåen. 


