
 
 

Årsberetning 2020 

 
Sidste år indledte jeg årsberetningen med oplysningen om, at vi samarbejdede med Frivil-

ligcentret om bl.a. et større lærred. Det gør vi faktisk stadig - men med nogle flere forhåb-

ninger for en positiv udgang. 

 

Året har, som vist alle har bemærket, været præget af aflysninger, udsættelser og ændrin-

ger af aftaler og mødesteder.  

 

Jeg vil gerne takke jer medlemmer, der på meget eksemplarisk vis har affundet jer med 

alle årets ændringer, der somme tider blev meldt ud med en urimelig kort tidsfrist.  

 

Botanikturene 2020 

Hanne Ertmann Hansen: 

 

Denne sæson har i høj grad været præget af corona-restriktionerne. De fire første botanik-

ture til henholdsvis Sandbjerg Østerskov, Boserup Skov, Grønnesse Skov og Ejby Ådal 

blev aflyst. 

Vi kunne i temmelig lang tid ikke arrangere samkørsel, og da mange er afhængige af at 

kunne køre med andre, valgte vi at ændre nogle destinationer til lokaliteter, hvortil man 

kunne komme med tog eller bus + evt. en lille gåtur.    

 

Den første botaniktur gik egentlig til Småsøerne, 

men blev ændret til den nordvestlige del af 

Store Dyrehave, hvor vi bl.a. så den fine be-

stand af kambregner. Det var kærkomment igen 

at mødes for at botanisere.   

Botanikturen den 2. juni til skrænterne ved Ly-

næs blev aflyst, men turen til Gentofte Sø og 

Brobæk Mose (Insulinmosen) blev gennemført 

med stort deltagertal (24 personer). Vi fik bl.a. 

set kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt og purpur-

gøgeurt.   

Kødfarvet gøgeurt så vi også en stor bestand af 

på en fin aftentur til Stenholts Indelukke i den 

sydlige del af Gribskov (22. juni). Denne lokalitet 

blev valgt i stedet for Hundige Strand.   

 

Turen den 9. juli til overdrevet Egekrogen og Ravnebakken ved Nærum blev gennemført 

efter den oprindelige plan. Her kunne Troels Kornfelt vise os en fin flora: mark-

Kødfarvet gøgeurt 



 
 

tusindgylden var nærmest bredsået på overdrevet Egekrogen, vi så den sjældne humle-

kløver, og der var dværg-perikon og kugle-museurt. 

Turen til Lille Hareskov 14. juli blev aflyst. Skåne kunne vi ikke tage til, det blev i stedet for 

til Melby Overdrev (25. juli). Jan Larsen, som kender denne lokalitet særdeles godt, 

kunne bl.a. fremvise blomstrende lyng-silke. 

Hornbæk Plantage blev valgt i stedet for Særløse Overdrev (29. juli). I strid vind fik 17 

deltagere bl.a. set mange eksemplarer af orkidéen knærod. 

Inger Vedel stod for turen til Vestamager den 26. august. Her var det den sjældne skærm-

plante brændeskærm, som sammen med eng-ensian er nogen af sjældenhederne på loka-

liteten Koklapperne. Plejeplanen består bl.a. af en indhegning, så planterne ikke bides ned 

af græssende dyr.  

Eskebjerg Vesterlyng den 6. september. Det var årets sidste botaniktur. Her imponerede 

Jan deltagerne ved lige at kunne genfinde og fremvise bittesmå rariteter. Han havde været 

på forekskursion en uge forinden. Der blev blandt meget andet set den sjældne stilk-må-

nerude. Derudover både eng-ensian og baltisk ensian.  

 

Oprindelig havde vi planlagt 15 botanikture, der blev gennemført 8. 

 

Fugleture 2020 

 
Paul Erik Schlüter: 
 
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland bestræber sig på, i forbin-
delse med planlægning af årets fugleture, at give et tilbud til fælles 
fugle- og naturoplevelser på de tider af året, hvor de rigtig spæn-
dende ting foregår. Det være sig fugletræk, lytte til fuglestemmer, 
at se og opdage fugle, som man ikke ser hver dag og at besøge 
spændende rasteområder, hvor det at vi er flere foreningsmedlem-
mer samlede, ophøjer den enkeltes oplevelser. 
De fire fugleture i 2020 var planlagt af Erik Thalling, i samarbejde 
med Paul Erik Schlüter.  
Søndag den 5. januar mødtes vi ved Tibirke Kirke, for at begive os 
”ned” i det spændende Holløse Bredning / Ellemosen, som både hi-
storisk og naturdiversitetsmæssigt er et rigtigt spændende område 
på alle tider af året. Vi benyttede fugleskjulet til at se de mange ra-
stende fugle på søen, hvorefter vi fulgte Pøleåen ud mod Arresø, 
hvor vi bl.a. så spor efter bæver. Vi fik en utrolig viden om områdets 
naturbevarelse af lokale, som vi mødte på turen.  
Lørdag den 6. juni årets planlagte ”Nattergaletur”, som igen i år 
var planlagt i området omkring Frederikssund Svæveflyveplads og 
langs Græse Å. Igen i år hørte- og så vi flere nattergale. Kraftig 
regn, der trommede i træernes løv, gjorde det desværre temmelig 
svært at høre de spændende fugle, som denne morgen trodsede 
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vejrguderne. Afslutningsvis hyggede vi med kaffe og medbragt mad, i den lokale jægerfor-
enings klubhus. 
Torsdag den 27. august gik turen til Sjælsø Lund. På denne tur var vi et begrænset antal 
deltagere, som gik på opdagelse i både Ellemose, skov og ved bredden af Sjælsø. Vi var 
”helt høje” af at se isfugl, der som et projektil fløj over vådområderne ved Elleskovstien. 
Så- og fik bl.a. forklaret begrebet ”Polsk Svane”.  
Lørdag den 24. oktober mødtes vi ved Parkeringspladsen 
ved Jægerspris Slot, for at opleve den unikke sydligt belig-
gende skov og kyst, mod Isefjorden. Specielt udsigten over 
vadefugle og ænder på sandrevlerne langs kysten af Isefjor-
den var en spændende oplevelse. Et område, der varmt kan 
anbefales at besøge på alle tider af året. 
Der henvises i øvrigt til fuglelisterne fra de enkelte ture på 
foreningens hjemmeside. 
 

 

Bestyrelsesarbejdet i 2020 

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen fuldtallige, og vi fik tilmed to suppleanter.  

Det har været ikke mindre end en fornøjelse at deltage i bestyrelsesmøderne, der har væ-

ret præget af en god og konstruktiv stemning. 

 

På grund af Covid-19, men også for at få indarbejdet den nye bestyrelse, har vi ikke kun-

net benytte os af vore ressourcerpersoner i ret mange tilfælde.  Men det at vide I er dér, er 

meget betydningsfuldt for os! 

 

MEN, på trods af aflysninger m.v. har vi i år alligevel fået afholdt syv foredrag samt tre ture 

med forskellige temaer! Jeg synes, at langt hovedparten var rigtig gode. Se eventuelt vo-

res hjemside naturnord.dk, hvis I trænger til at opfriske hukommelsen. 

Vi er altid meget interesserede i at høre jeres reaktioner på foredragene og turene! 

 

Desværre blev vi også nød til at aflyse vores flerdagstur til Folkeuniversitet Skærum Mølle. 

Det var en meget svær beslutning.  

Da vi er bange for, at også 2021 kan blive præget af Covid’en, planlægger vi kun korte 

ture til næste år – dog med i hvert fald én tur med en enkelt overnatning. 

 

Programmet for 2021 er ved at være på plads, både hvad angår foredrag og ture. 

 

Vi forsøger til næste år med et par halvdags-cykelture i nogle spændende områder. 

 

Fugleturene er planlagte, og botanikpogrammet med ture og billedaftner kommer som altid 

til marts. 

 

Gråmejse 



 
 

 

Og 

Kirsten Sørensen har valgt ikke at genopstille som suppleant, da transporten er for lang. 

Det har vi fuld forståelse for, og vi takker for din indsats! 

 

Vi blev bedt om at deltage i udviklingsarbejdet med portalen arter.dk. Dette job tog Tyge 

W. Kjær sig af, og lagde adskillige timers arbejde deri. Tak for din indsats! 

 

Tak til Hanne Ertmann, Jan Larsen m.fl. for arbejdet med foreningens botanikture. 

 

Erik Thalling 

 

 

 
Hvepseedderkop ♀ fra turen til den økologiske gård Hegnstrup hos Allan B. Clausen. 


