Årsberetning 2021
Jeg vil indlede årsberetningen – for tredje år i træk, med at omtale vores samarbejde med
Frivillig-centeret. Og tredje gang er så lykkens gang. For som en og anden sikkert har
bemærket er Fællessalen blevet udstyret med et nyt og større lærred og en ny projektor. Vi
håber dermed, at alle kan læse indholdet af de viste skemaer og grafer, som vores
foredragsholdere ønsker at fremvise.
Den næste gentagelse fra sidste år er beklagelsen over det snart forgangne turbulente
Covid-år. Og igen vil vi takke jer medlemmer for jeres positive tilgang og forståelse for både
vores mange aflysninger og vores forskellige (gen-)opståede arrangementer.
Botanikture 2021
Hanne Ertmann Hansen:
Vi gennemførte i denne sæson 11 botanikture. Første destination var Charlottenlund Skov,
som vi besøgte 20. april. Her er en righoldig forårsflora og smukke, gamle træer. – Vi var
10. maj ved Odderdams Enge i den sydlige del af Gribskov, en lokalitet som bl.a. har en fin
bestand af kødfarvet gøgeurt. - Lyngby Åmose midt i juni måned imponerede os med en
større artsrigdom, end mange af os var klar over.
Ved Runde Bakke kunne vi i det smukke overdrevslandskab med udsigt til Roskilde Fjord
ligeledes nyde en fin flora med sjældenheder som f.eks. grenet edderkopurt, der var på sit
smukkeste stadium.
Vores eneste tur til en lidt fjernere destination gik til Holtug Kridtbrud med sjældne
plantearter tilknyttet kalkrig bund. Det var lørdag den 17. juli, en af de rigtig varme dage.
Senere i juli måned besøgte vi en ny lokalitet: Bronzealdergravhøjene ved Sonnerup, med
den skønneste udsigt over
Arresø. Her var også mange
botaniske oplevelser, f.eks.
smukke partier med almindelig
pimpinelle og due-skabiose.
I begyndelsen af august havde
vi ekskursion til Melby Gravhøje,
som vi tidligere har besøgt bl.a.
for at se den fine bestand af
strandnellike. Denne gang
kunne vi nyde hundredvis af
disse smukke planter, som

eng-ensian
eng-ensian

Hjemmeside: http://www.naturnord.dk/ , email:

nathistnord@gmail.com

havde bredt sig over et større område. - Senere på måneden fine gensyn med
Skrivernæbbet ved Selsø og Langebjerg Ås ikke langt fra Hillerød.
Vi sluttede botaniksæsonen 7. september med turen til Koklapperne på Vestamager, hvor
hovedattraktionerne var skærmplanten brændeskærm og en stor bestand af eng-ensian.
Der kan læses mere om de enkelte ture på foreningens hjemmeside, hvor der ligger
plantelister med indledende turbeskrivelser.
Fugleture 2021
Paul Erik Schlüter:
Det at være fælles om oplevelser i naturen, er et must. Naturhistorisk Forening for
Nordsjælland bestræber sig på, i forbindelse med planlægning af årets fugleture, at finde
nicher som på en eller anden måde kan give os alle en ekstra oplevelse.
Årets fire fugleture i 2021 var planlagt af Erik Thalling, i samarbejde med Paul Erik Schlüter.
Lørdag den 9. januar måtte vi desværre aflyse den planlagte tur til Kyndby Vig, Sømer skov
og Kyndbyværket, grundet
udvidede covid-restriktioner. I kan
glæde jer til at turen er med i
2022-programmet.
Lørdag den 5. juni mødtes de
morgenfriske til årets planlagte
”Nattergaletur”, som i år var
henlagt til området omkring
Allerød Sø. Igen i år hørte- og så
vi flere nattergale – og så var
vejrguderne med os. Vi fik et
utroligt vue over området, i
forbindelse med solopgang,
garneret med naturens lyde.
Hørte- og så utroligt mange fugle.
Lørdag den 18. september gik
turen til Hellebæk Avlsgård. I
Blåhals ved Holløse Bredning
forbindelse med planlægningen af
denne tur fandt vi på en
forudgående researchtur i området, en pragtfuld- og anderledes natur, som vi ville
delagtiggøre deltagerne i. På dagen fik vi en utrolig naturoplevelse på en travetur omkring
Bonde Dammen. Desværre var der netop denne dag et begrænset antal trækfugle.
Lørdag den 18. 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
Hjemmeside: http://www.naturnord.dk/ , email:

nathistnord@gmail.com

”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 henholdsvis
natur-cykelturen til Kalvebod Fælled den 8. maj, samt foreningens 2-dagestur til Røsnæs,
Strids Mølle og Tissø Vikingecenter den 27. – 28. maj.
For yderligere data om ovenstående ture, kan I følge med i turrapporter samt fuglelister på
foreningens hjemmeside.
Bestyrelsesarbejdet 2021
Bestyrelsens arbejde har naturligvis været præget af pandemien på flere måder.
Heldigvis tog de foredragsholdere, der blev berørt af aflysningerne, det ganske fint. Og de
har alle indvilget i, at vi forsøger igen til næste år.
Da restriktionerne blev ophævede for udendørsaktiviteter, greb vi ned i vores egne
yndlingsområder, hvilket I tog pænt imod.
I år forsøgte vi os med cykelture i to forskellige naturområder. Det blev ikke entydigt
tydeligt, om det er en god idé. Armager Fælled blev velbesøgt, og heldigvis kom Ole
Andersen (som den eneste) med på cykelturen i Nordskoven, - for der blev han bedt om at
være generalforsamlingens ordstyrer!
Vi trodser nu alligevel det uklare cykelturssignal, og forsøger med endnu to ture i 2022.
Vi kom på en dejlig todagestur til Røsnæs, hvor biolog og naturvejleder Morten Lindhard
guidede os gennem natur og kultur begge dage.
Vi har i år aflyst de første fire foredrag, samt en fugletur og en botanik-billedaften. MEN vi
har gennemført resten af årsprogrammet fra medio april, det vil sige tre foredrag og rigtig
mange ture – og så har vi endog endnu et foredrag til gode lige efter generalforsamlingen,
og siden julehygge og kragetur.
Programmet for 2022 er i hus, - og selvfølgelig forbeholder vi os ret til at supplere
programmet, hvis der skulle komme en god idé – og så beder vi til, at vi alle har vaccineret
os ud af det kommende års eventuelle problemer.
Vi har planlagt næste års flerdagstur til Skærum Mølle – og hvis der er nogen, der mener
de har hørt om det før – så er det ganske vist.
Fugleturene er planlagte, og botanikprogrammet med ture og billedaftnerne kommer i løbet
af foråret.
Vi kan desværre ikke længere få dispensation til at booke foredragslokalet for et kalenderår
ad gangen. Derfor får I kun de præcise datoer for forårets foredrag. Efterårets datoer kan vi
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først skaffe i løbet af april/maj. Fremover vil vi arbejde for, at programmet dækker et
”skoleår”, altså et forårs – og et efterårssemester.
Og
Mikael Landt har desværre ønsket at træde ud af bestyrelsen. Du skal have tak for dit
arbejde i bestyrelsen, og tak fordi du trådte til på et tidspunkt, hvor bestyrelsen virkelig
trængte til støtte.
Tak til Hanne Ertmann, Jan Larsen m.fl. for at udføre et stort og godt arbejde med
foreningens botanikture og billedaftner.
Erik Thalling

Lille ildfugl på røllike

PS: Husk I altid kan tjekke de nyeste tiltag og oplysninger på foreningens hjemmeside:
http://www.naturnord.dk/
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