NORDVESTSJÆLLANDS
NATURHISTORISKE
FORENING

PROGRAM
Maj 2022 – Oktober 2022
57. Årgang

Bestyrelse, revisorer, kasserer, og redaktion
Formand
Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862
Odinsvej 26, 4300 Holbæk
E-mail: vgotfredsen@hotmail.com
Næstformand
Hanne Gelting, tlf.: 2945 6110
Ranunkelvej 14,
4300 Holbæk
E-mail: hannegelting@gmail.com
Sekretær
Fritz Raae, tlf.: 2172 0785
Værslev Bygade 10,
4400 Kalundborg
E-mail.: fritz.raae@outlook.dk
Kasserer
Dorrit Jensen, tlf.: 6128 0189
Tempelvej 22
Arnakke, 4390 Vipperød
E-mail: dorrit@kirkov.dk
Redaktion
Eva Søndergaard, tlf.: 2910 0039
Faurbjergvej 23, Tuse Næs,
4300 Holbæk
E-mail:
eva.soendergaard@gmail.com
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ole Bennike, tlf.: 5118 0307
Egholmvej 80, 2720 Vanløse.
E-mail: obe@geus.dk
Merete Gertz, tlf.: 2560 8529
Knudskovparken 60 A
4300 Holbæk
E-mail: merete2gertz@gmail.com

Grethe Rahr, tlf.: 2264 4988
Falkevej 5, 4300 Holbæk
E-mail: gretherahr@icloud.com
Bestyrelsessuppleanter
Hans Øster, tlf.: 6065 9599
Kærsangervej 37,
4300 Holbæk
E-mail: oester1949@gmail.com
Fritz Raae, tlf.: 2172 0785
Værslev Bygade 10,
4400 Kalundborg
E-mail.: fritz.raae@outlook.dk
Revisor
Rita Ellingsen, tlf.: 2088 8313
Vibevej 22, 4571 Grevinge
E-mail: ritaellingsen@mail.dk
Revisorsuppleant
Knud W. Kristensen,
tlf.: 2168 5088
Vibevej 13, 4532 Gislinge
E-mail: knudwk@gmail.com
Næste program udkommer medio
oktober 2022.
Deadline for indlæg
15. september 2022.
Kontingent for året 2022
175 kr. pr. husstand.
Betales på netbank på
reg.nr.1551, kontonr. 109 1573
Betalingsfrist: 15. maj.
Forsidefoto: Iris
Fotograf: Fritz Raae

2

Formanden har ordet
Kære naturven
Foråret er på vej og med det kommer et nyt program fra vores
forening.
Som altid i et program er der ”gamle kendinge” og i det her program
er det blomster på Vesterlyng, spisesvampe i Ulkerup Skov, fugletur i
Nordvestsjælland samt De Vilde Blomsters Dag med to ture, en til
Vesterlyng og en til Maglesø.
Men der er selvfølgelig også ting, vi aldrig eller sjældent gør. Vi skal
besøge halvøen Røsnæs med dens særlige flora. Vi tager en tur til
Himmelev – Bolund for at se Biblomst og et af de rigtig gode
strandoverdrevs områder. Vi skal på en tur i det nord-østsjællandske,
vi skal se Lynghøjsøerne, Glænø og på mostur i Holmegårds Mose.
Vi havde håbet at komme på en længere tur til Grækenland; men
vores turleder måtte melde fra på grund af andre mere presserende
projekter. Så i stedet tager vi på en 4-dages tur til Lolland. Turen
bliver en kombineret, flora-, fugle- og kulturtur.
I de 20 år, jeg har været medlem af
foreningen, er Lolland ikke et af de
steder, vi har rejst tyndt, så den tur
glæder jeg mig rigtig meget til.
For de særlig botanik-interesserede
begynder ”Mandagsholdet” mandag den
25. april og fortsætter hver mandag frem
til september. Merete er tovholder på
”Mandagsholdet”.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til
dette halvårs arrangementer, og jeg
ønsker jer alle en rigtig god sommer.

Biblomst

Vagn.
Mandagsture.
Botanikture i Nordvestsjælland
Hver mandag i sommerhalvåret fra sidst i april til først i september
Samkørsel fra Stark kl. 18.
Tilmeld dig til maillisten for oplysning om næste tur:
merete2gertz@gmail.com
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Program
Maj 2022 – Oktober 2022
Eskebjerg Vesterlyng
Lørdag den 7. maj, kl. 10 – 13
Eskebjerg Vesterlyng har været et fælles græsningsareal for de
omliggende landsbyer langt tilbage i middelalderen og sandsynligvis
tidligere. Da udskiftningen fandt sted, hvilket skete i Eskebjerg i 1802,
valgte man at bevare byens lyngpart udelt. Græsningsretten tilhørte
Eskebjerg, Føllenslev, Alleshave og Havnsø. Lynglaugets første
vedtægter er fra 1860, og de fortæller, at 71 gårde har græsningsret,
og ”hver af disse må årligen græsses af 5 høveder, deriblandt ikke
meer end 2 heste”.
Den varierede natur med kyst, klit, klithede, overdrev, rigkær,
strandeng, søer, mv. giver mulighed for et stort antal karakteristiske,
ualmindelige og sjældne plantearter.
På overdrevene findes Nikkende Kobjælde, Dansk Astragel,
Bakkesoløje og en lang række andre arter. Tyndakset gøgeurt farver
sine steder overdrevene røde midt i maj, og i Mareskoven findes den i
tusindvis. I øvrigt er Mareskoven en oldgammel stævningsskov med
megen hassel. I væld findes rigkær med bl.a. Kødfarvet Gøgeurt,
Maj-Gøgeurt, Vibefedt, samt et enkelt sted Salepgøgeurt.
Mareskoven er som nævnt en såkaldt stævningsskov. "At stævne
indebærer, at man skærer træet ned og derved får det til at sætte en
mængde nye skud, der kan høstes som
slanke lige kæppe". Dette råmateriale
har man kunnet anvende til at flette
hegnet rundt om Vesterlyngen i gamle
dage.
Mødested: P-pladsen indenfor
Eskebjergleddet ved vejen til
Mareskoven
Turledere: Inge Schellerup og Vagn
Gotfredsen
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen,
mobil 5356 2862

Mose-Troldurt
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Floraen på Røsnæs
Lørdag 28. maj 2022 kl. 10 – ca. 14
Røsnæs er en af vores meget fine botaniske lokaliteter med mange
rødlistede arter. Floraen er påvirket af det specielle storebæltsklima:
regnfattigt og varmt med mange solskinstimer. Vi vil besøge Vågehøj,
Vindekilde og lokaliteten Golfbanen med Danmarks største bestand
af hjorterod.
Vores guide er Hans Guldager, der sammen med Birger Prehn har
forfattet bogen ”Floraen på Røsnæs og Asnæs´ sydvendte skrænter”.
Mødested: P-plads ”Vågehøj” Røsnæsvej 456 (55.73, 10.89), hvor
det åbne land slutter og ca. 150 m før café Edderfuglen og
naturskolen.
Turleder: Hans Guldager
Påklædning mm: Efter vejret, fornuftigt fodtøj. Mad og drikke kan
medbringes.
Kontaktperson: Merete Gertz, tlf. 2560 8529.

Røsnæs nedenfor Vågehøj 2021
Læge-Hundetunge
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Blomstertur til Himmelev Skov og Bolund
Lørdag den 11. juni, kl. 10 – 14
Vi starter med et besøg i Himmelev skov, der er etableret i et
gammelt grusgravsområde. Her vil vi beundre den store bestand af
Biblomst som forhåbentlig er i fuld blomst, samt prøve at finde andre
af områdets interessante arter, f.eks. Bakketidsel, Nåle-Sumpstrå og
Priklæbet Gøgeurt. Samt botanisere i Kildemosen, hvor der vokser
Kødfarvet Gøgeurt, Langbladet Ranunkel og Vand-Klaseskærm.
Efterfølgende kører vi til Bolund ved Roskilde Fjord lige nord for
Risø. Her findes et af mest artsrige strandoverdrev ud mod Roskilde
Fjord. Her vokser bl.a. Bulmeurt, Farve-Vajd, Tæppegræs, KærFnokurt, Rundfinnet Radeløv, Dansk Astragel, Mat Potentil og
Lancetbladet Høgeurt foruden en masse mere almindelige arter.
Mødested: Naturstyrelsens P-plads på hjørnet af Østre Ringvej og
Herregårdsvej (lige syd for rideskolen).
Turleder: Søren Grøntved
Husk: Fornuftigt fodtøj samt mad og drikkevarer.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.

Græssende køer ved Bolund en
sommeraften i 2019
Bulmeurt
6

De Vilde Blomsters dag
Søndag den 19. juni
Dette fælles nordiske arrangement afholdes i samarbejde med
Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening, Dansk Botanisk
Forening og DN Holbæk.
Der er i år to ture, hvor en eller flere af foreningens medlemmer står
som turledere. Turene er for alle, uanset om man er nybegynder eller
kender til blomster i forvejen. Man er velkommen til at tage familien
med - gør det til en familieudflugt! Man behøver ikke at være medlem
af hverken NVNF, DBF eller DN for at deltage og der er ingen
tilmelding til turene.

Eskebjerg Vesterlyng kl. 10 – 12
Mareskoven er en gammel stævningsskov af hassel og elm. At
stævne indebærer, at man skærer træet ned og derved får det til at
sætte en mængde nye skud, der kan høstes som slanke og lige
kæppe. Det er ikke usandsynligt, at Mareskoven tidligere har leveret
råmaterialet til de flettede gærder, som omgav Vesterlyng.
Mødested: P – pladsen inden for Eskebjergleddet ved vejen
til Mareskoven.
Turleder: Hans Øster
Kontaktperson: Hans Øster, tlf.: 6065 9599.

Maglesø kl.13.30 – 16.00
Vi går den smukke tur rundt om søen hvor vi vil
se planter fra både eng, mose, skov og
overdrev. Turen er ikke egnet for
gangbesværede.
Mødested: P-pladsen lidt vest for
Maglesøvej 6.
Turledere: Inge Schellerup og Vagn
Gotfredsen
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen,
tlf.: 5356 2862.

Bukkeblad
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Botanisk ekskursion til NØ-Sjælland
Lørdag den 2. juli 2022, kl. 07.20 – 18.00
Turen går til den nordlige del af NØ-Sjælland, hvor vi vil besøge
lokaliteter ved Kattegatkysten, bl.a. Melby Overdrev og Heatherhill.
Melby Overdrev, Sjællands største hedeområde, er gammel hævet
havbund, gennem sandflugt overlejret af lave klitter. Det har tidligere
været militært skydeterræn, nu gjort tilgængeligt for offentligheden.
Ud over almindelige hedeplanter huser området mange arter, som
sjældent eller ikke ses andre steder på Sjælland, bl.a. Børste-Siv,
Stilk-Siv, Fin Siv, Månerude, Liden Ulvefod, Kattefod, Lyng-Øjentrøst,
Kassubisk Vikke samt flere orkide-arter. I den tilstødende Asserbo
Plantage ses flere Vintergrøn-arter bl.a. Enblomstret Vintergrøn.
Heatherhill er et sandet morænelandskab i en lille tunneldal med ås
og ligeledes tidligere skydeterræn. Bakkerne er overvejende
græsklædte og vegetationen ikke så surbundspræget som Melby
Overdrev. Blandt den artsrige flora kan nævnes: Nikkende Kobjælde
(i mængder), Nikkende Limurt, Bakke-Jordbær, Vår-Potentil, Lav
Tidsel, Plettet Kongepen, Stivhåret Borst, Lav Skorzoner, Gul
Evighedsblomst, Glat Rottehale samt Vår-Star og Lyng-Star.
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i Holbæk klokken 07:20. Her
kan man parkere bilen.
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk
klokken 07:30 og Trekroner Station ca.
08:00.
Turleder: Botaniker Per Hartvig
Påklædning: Efter vejret, godt fodtøj, lup
og evt. kikkert.
Medbring: Frokost og anden forplejning,
drikkevarer kan købes i bussen.
Tilmelding senest den 2.juni til Vagn
Gotfredsen, vgotfredsen@hotmail.com.
Angiv venligst hvor I står på bussen og
oplys venligst telefonnummer. Tilmelding
gælder først når kvittering er modtaget fra
Alm. Måderude
Vagn.
Pris: 200,00 kr. pr. person.
Betaling: reg.nr. 1551, kontonr. 109 1573.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.
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Blomstertur omkring Lynghøjsøerne
Lørdag den 6. august 2022 kl. 10 – 14
Vores guider Annette Andersen og John Mogensen vil guide os
igennem den gamle Svogerslev grusgrav, som nu er blevet omdannet
til Lynghøjsøerne.
I 2019 var grus-graveriet slut og Roskilde Kommune valgte at
genåbne hele området, som nu er et skønt naturparadis med både
søer, bakker og grønne områder.
Det er et godt område at botanisere i og der er også gode
muligheder for at se fugle.
Mødested: Lyngageren 61, 4000 Roskilde (55.628662, 12.030244).
Turledere: Annette Andersen og John Mogensen
Påklædning: Efter vejret.
Medbring: Lup, flora, evt. kikkert, frokost og drikkevarer.
Kontaktperson: Dorrit Jensen tlf.: 6128 0189.

Området består af 3 smukke søer: Lyngager Sø,
Flæng Sø, Vejgård Sø
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Bustur til Glænø
Lørdag den 27. august 2022, kl. 08:30 – ca. 16:30
Glænø er en smuk ø, som den ligger der syd for Skælskør, hvor
den sammen med Vesterfed og Østerfed indgår i en række
barriereøer, som afgrænser det meget lavvandede laguneområde
Basnæs Nor og Øksenæs Fjord mod Smålandsfarvandet.
Hele området er udpeget som Ramsar-område og EF
fuglebeskyttelsesområde pga. dets særlige betydning som levested
for vandfugle. Feddene afgræsses af får og kreaturer, hvilket er med
til at sikre den karakteristiske strandengsflora f.eks. Tætblomstret
Hindebæger, Harril, Mark-Rødtop, Alm. Sodaurt og Alm. Strandarve.
Vi håber at se en del rastende gæs, ænder og vadefugle som Vibe,
Alm. Ryle, Hjejle, Hvidklire og Mudderklire.
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i Holbæk klokken kl. 08:30.
Her kan man parkere bilen.
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk klokken 08:40.
Turleder: Eva Søndergaard
Påklædning: Efter vejret, godt fodtøj.
Medbring: Kikkert, mad og drikke.
Tilmelding senest den 17. august til Eva Søndergaard, e-mail:
eva.soendergaard@gmail.com. Angiv venligst hvor I står på bussen
og oplys venligst telefonnummer. Tilmelding gælder først når
kvittering er modtaget fra Eva.
Pris: 150,00 kr. pr. person.
Betaling: Reg.nr. 1551, kontonr. 109 1573.
Kontaktpersoner: Eva Søndergaard, tlf.: 2910 0039.

Almindelig Ryle
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Svampetur til Ulkerup Skov
Lørdag d. 3. september kl. 10.00 – 14.00
I Ulkerup skov vil vi gå på opdagelse efter svampe, og igen har vi
Jens Folke med som guide. Her er et stort udvalg af både spiselige –
og ikke spiselige svampe. I lighed med tidligere vil vi efter selve
svampeturen mødes i den nedlagte landsby, hvor Jens vil hjælpe os
med at bestemme de mange svampe.
Mødested: P-pladsen ved indgangen til Ulkerup Skov, Egebjergvej,
Odsherred. Indgangen er markeret med 2 vildtbanepæle.
Turleder: Jens Folke.
Husk: Godt fodtøj, frokost og kurve/poser til svampene.
Tilmelding: til Vagn Gotfredsen, senest 27. august, e-mail:
vgotfredsen@hotmail.com.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.

Mostur til Holmegårds mose
Lørdag den 10. september 2022 kl. 10 – 15
Holmegårds Mose er Sjællands største højmose, som er dannet
efter flere tusind års vækst af sphagnum.
Irina vil vise os hvordan man bestemmer tørvemosser i felten, og vi
vil desuden se en række karplantearter, som er karakteristiske for
denne naturtype, f.eks. Smalbladet Kæruld, Hvid Næbfrø, Rundbladet
Soldug m.fl. Vi håber også at træffe sjældne planter såsom Liden
Kæruld, Liden Soldug og Blærerod.
Midt i mosen står der et udsigtstårn, hvorfra man dels kan få
overblik over mosen og måske se nogle af de vand- og sumpfugle,
som yngler i mosen eller nogle af de trækfugle, der kommer forbi om
efteråret.
Ved et stort EU LIFE projekt har man forsøgt at genoprette den
naturlige hydrologi i mosen - se lægmandsrapporten her:
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/8513024/Laegmand_LIFE_Holme
gaard_2014_Web.pdf.
Mødested: Parkeringspladsen ved Fensmark Skov 2, 4684
Holmegaard (55.28623, 11.79529).
Turleder: Biolog og mosspecialist Irina Goldberg
Påklædning: Fornuftigt fodtøj, gummistøvler er påkrævet.
Medbring: Kikkert, frokost og drikkevarer – fortsættes næste side!
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Vigtigt: Feltlup med mindst 10x forstørrelse. Har man lyst til at
indsamle noget materiale, er det bedst at medbringe plasticposer,
hvis man vil kigge på det hurtigt, eller papirkuverter, hvis noget skal
gemmes i længere tid.
Tilmelding: Ingen, men alle fra Holbæk anbefales samkørsel fra
Stark, Frejasvej 4, kl. 08.45.
Kontaktperson: Eva Søndergaard, tlf.: 2910 0039.

Facebook
Følg os på www.facebook.com/naturhistorie
Her bringes billeder og historier fra vores ture. Her kan du også selv
bidrage med billeder, sjove oplevelser, eller anbefale gode
naturområder.
Ved at ”dele” og ”synes godt om” er du med til at udbrede
kendskabet til vores forening blandt dine facebook-venner.
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Tur til Lolland
Torsdag d. 15. september til søndag d. 18. september 2022
Lolland har flere typer landskaber, som ikke findes andre steder i
Danmark. Hvor finder man f.eks. ”Alper”, hvis højeste punkt er 30m,
eller en kyststrækning med et 63 km langt dige?
Vi planlægger at besøge Albuen, hvor der er store
strandengsarealer og levn fra tidligere tiders sildemarkeder,
Naturpark Maribosøerne som er et EU-fuglebeskyttelsesområde og
samtidig rig på en spændende flora, Skejten hvor der også vil være
mulighed for at studere både flora og fauna samt Saksfjed, der er
kendt fra DOF´s ”ørnereality-tv” og et af Danmarks bedste
trækfuglesteder. Ved flere af lokaliteterne får vi besøg af lokale
naturvejledere.
Indimellem naturoplevelserne skal vi se på kunst i naturen
(Dodekalitten) og snuse lidt til Lollands kulturhistorie ved bl.a. at
besøge den tidligere Polakkaserne og tage på en aftenvandring i
Maribo.
Et mere detaljeret program sendes ud i løbet af sommeren, når
detaljerede rekognosceringer er gennemført.
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38, Holbæk kl. 07.00. Mulighed
for at parkere bilen her.
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk kl. 07.10 og Trekroner Station
kl. 07.40.
Turledere: Vagn Gotfredsen og Hanne Gelting
Påklædning: Efter vejret – husk gummistøvler.
Medbring: Formiddagskaffe, frokost og drikkevarer til den første dag.
Desuden tallerken, bestik og kop/glas til feltfrokost de følgende dage.
Flora, kikkert og evt. teleskop.
Hjemkomst: Holbæk søndag d. 18. september ca. kl. 18.00.
Tilmelding er åben fra 1. august kl. 00.01 til 31. august.
Tilmelding til: Vagn Gotfredsen, e-mail: vgotfredsen@hotmail.com.
Angiv hvor I står på bussen. Oplys venligst telefonnummer.
Tilmelding gælder først, når I har modtaget bekræftelse fra Vagn.
Hvis der er ønsker om speciel kost for vegetarer, diabetikere el. lign
oplyses det ved tilmelding.
Pris: pr. person (dobbeltværelse) kr. 3200,- pr. person
(enkeltværelse) kr. 3600,13

Betaling: Reg. nr. 1551, kontonr. 109 1573.
Kontaktpersoner: Vagn Gotfredsen tlf. 5356 2862.
og Hanne Gelting tlf. 2945 6110.
Indregnet i prisen er:
• Transport med Vipperød Bustrafik.
• Indkvartering på Milling Hotel Søpark, Maribo.
• 3 x aftensmad torsdag, fredag og lørdag.
• 3 x morgenmad fredag, lørdag og søndag.
• 3 x feltfrokost v. ”Vipbus Catering” fredag, lørdag og søndag
• Guidet rundvisning i Polakkasernen samt i flere naturområder
(naturvejledere).

Fugletur i Vestsjælland
Lørdag den 8. oktober, kl. 10 – 15
Fra mødestedet kører vi i bil rundt i de flotte landskaber ved Tissø,
Lille Åmose og Skarresø. Der er mulighed for at se Rød Glente,
Havørn og andre arter rovfugle. Desuden er der mulighed for at se
gæs, ænder, svaner og ravne.
Mødested: P-pladsen over for Bromølle Kro.
Turleder: Ole Bennike
Påklædning: Efter årstiden, godt fodtøj.
Medbring: Frokost, drikkevarer og kikkert.
Kontaktperson: Ole Bennike, tlf.: 5118 0307.

Havørn der fisker ved Tissø
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Referater af arrangementer
November 2021 – Marts 2022
Foredrag om Marsvin
Onsdag den 24. november 2021
Jonas Teilmann fra ‘DMU’ begyndte med at fastslå at hvaler er
pattedyr, og at deres nærmeste nulevende slægtninge er Flodhesten.
Han fortalte at vi har tre arter hvaler i de danske farvande, udover
Marsvin er det delfinen Hvidnæse og Vågehval, der begge lever i
Nordsøen.
Jonas fortalte, at der findes flere adskilte bestande af Marsvin, en i
de indre danske farvande, en anden i Nordsøen og formentlig en
tredje i Vadehavet. De danske Marsvin lever næsten udelukkende af
ganske små fisk på omkring 5 cm længde. De skal dagligt fange
omkring 5000 af den slags fisk for at få føde nok. Vi lærte også, at de
grønlandske Marsvin tilbringer vinteren i et stort havområde syd for
Grønland, hvor de fanger fisk på omkring 400 meters vanddybde.
Til slut kom Jonas ind på spørgsmålet om trusler mod Marsvinet.
De største problemer er forurening med miljøfremmede stoffer,
overfiskning og især stigende støj fra skibstrafikken. Der var stor
spørgelyst og vi fik svar på mange spørgsmål. En rigtig stor tak til
Jonas Teilmann for et fremragende foredrag. Der var 46 tilhørere.
Ole

Foredrag om Planternes formering og spredning
Onsdag den 8. december 2021
13 af foreningens medlemmer var mødt frem på denne onsdag
aften for at høre en af vores fremmeste botanikere foredrage om
planternes formering og spredning. Foredragets første del angik
frøplanternes morfologiske tilpasning til formering og spredning;
nemlig den vegetative formering og spredning og den kønnede
formering og spredning.
For så vidt angår den vegetative spredning blev der kort gjort rede
for planters evne til at formere og sprede sig via over- eller
underjordiske stængler/udløbere. Ved den kønnede formering og
spredning har planterne langt flere muligheder at vælge imellem for
så vidt angår spredning. Der blev i foredraget omtalt vindspredning,
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vind/slyng spredning, vandspredning, dyrespredning og
selvspredning.
I foredragets anden del blev der gjort rede for planternes
spredningspotentiale ved vegetativ formering og ved kønnet
formering, og det blev i den forbindelse slået fast at vegetativ
formering er meget effektiv på kort sigt men mindre hensigtsmæssig
på lang sigt grundet den ringe evolution i vegetativ formering.
Kønnet formering er på mange områder mere effektiv. Alene på
mængden og størrelsen af frø der kan forekomme ved de forskellige
arter – op til 100 millioner og op til 20 kg for et enkelt frø – siger os
noget om det potentiale der ligger her.
Kort opsummeret skyldes frøplanternes succes, at de i deres
generationsskifte ikke er afhængige af tilstedeværelsen af vand, som
sporeplanrene er. De befrugtede frø har en ”madpakke” med der gør
det muligt for det enkelte frø at klare sig næsten frem til ynglestadiet.
Vagn

Det største frø i planteriget:
Den modne frugt er 40-50 cm
i diameter og vejer 15-30 kg.
Frugten, som kræver 6-7 år at
modne og yderligere to år til
at spire, bliver nogle gange
også omtalt som:
havkokosnød, kærlighedsnød,
dobbeltkokosnød, kokosfesse
eller Seychellernes nød.

Ugler i Danmark – og nærmeste omegn
Torsdag den 20. januar 2022.
Udsat – endnu engang grundet corona.
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Referat af generalforsamlingen
Lørdag d. 5. februar 2022
I generalforsamlingen, som foregik i fælleslokalet Bispehøjen 2
Holbæk, deltog 44 medlemmer.
1. Som dirigent valgtes Bjarne Jochimsen.
2. Under formandens beretning gennemgik Vagn Gotfredsen
bestyrelsens arbejde og opgjorde det aktuelle medlemstal til
148 medlemmer. Han præsenterede sidste års gennemførte
arrangementer og roste det flittige fremmøde fra
medlemmernes side. Også mandagsture og
vinterundervisning, Facebook og nyhedsbreve blev
præsenteret.
Det kommende halvårsprogram blev forelagt og vores
samarbejdspartnere, som bl.a. omfatter DOF, Dansk Botanisk
Forening, Nordvestsjællands Stenklub og Foreningen til
Svampekundskabens Fremme, blev nævnt.
Til sidst blev foreningens medlemmer opfordret til at sikre
sig at få adresser, både post- og e-mail, opdateret hos Dorrit
Jensen.
Generalforsamlingen vedtog beretningen med applaus.
Beretningen lægges på foreningens hjemmeside under
"Nyheder" og kan der læses i sin helhed.
3. Dorrit Jensen gennemgik foreningens regnskab for 2021, og
takkede Rita Ellingsen for revision og hjælp. Regnskabet blev
vedtaget med applaus.
4. Vagn gennemgik kommende års budget og foreslog
fastholdelse af kontingentet på 175,- kr. for 2022. Dette blev
vedtaget. (Betalingsfrist 15. maj).
5. Der var to indkomne forslag:
a. Forslag vedr. foreningens formue (se allerede udsendte
bilag).
Ingen stemte for forslaget, som derved blev forkastet som
ikke relevant.
b. Forslag til vedtægtsændring af §5 vedr.
kontingentindbetaling (se allerede udsendte bilag). Ud af
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31 stemmeberettigede, stemte 29 for vedtagelse af
forslaget.
Ændringen går ud på følgende:
Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes på
den årlige generalforsamling med henblik på, at betalingen
heraf opkræves i januar måned.
6. På valg som bestyrelsesmedlem var: Eva Søndergaard, Ole
Bennike og Hanne Gelting.
På valg som bestyrelsessuppleant var: Fritz Raae. Alle
genvalgtes.
7. Som revisor genvalgtes Rita Ellingsen.
Derefter blev bestyrelsen kort tiljublet af generalforsamlingen.
8. Eventuelt: Der var ingen kommentarer under punktet, så
Bjarne takkede for god ro og orden og lukkede
generalforsamlingen.
Inden generalforsamlingen, var mange på en kortere ”fugletur” ude
ved marinaen. Hanne Gelting noterede: Knopsvaner, Stor
Skallesluger, Havørn, Pibeænder, Hvinænder, Gravænder, Toppet
Lappedykker, Skarv, Troldænder.

NVNF
Besøg vores hjemmeside www.nvnf.dk
-og få de seneste nyheder og se billeder fra vores mange ture.
Hvis du har nogle gode billeder, som du vil dele med os, så send dem til
webmasteren: jan@vipbus.dk

Plantemedicinhistorie og meget mere
Tirsdag den 1. marts 2022
Dejligt at se 40 personer, der mødte op til det første foredrag i lang
tid.
Jens Soelberg startede med at fortælle og vise billeder/grafer
tilbage fra vikingetiden, hvor de bl.a. brugte Kvan.
I ca. år 1200 skrev Henrik Harpestreng de ældste danske værker
om lægeurter (klostermedicin), deres tilberedning og egenskaber. I
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næste periode var det mere signaturlæren om guddommelige
blomster der dukkede op - altså, at planternes udseende viste
hvordan planten skulle bruges. Eksempel = Hulrodet Lærkespore
virker på livmoderen, pga. sin hule rod.
I år 1772, kom den første Farmakopé, hvor Linné var konsulent, og
i 1820 var vores egen H. C. Ørsted med til at opfinde, hvordan man
kunne isolere indholdsstoffer.
I 2010 rejste Jens til Wakhan og
Pamir ved Pakistan, hvor han
indsamlede planter og lærte af de
lokale. Han udgav senere en bog på
deres sprog.
Undervejs kom Jens lidt ind på,
hvordan man laver et nyt lægemiddel,
og hvordan man opdager et nyt
potentielt lægemiddel – fra planter.
Jens delte plantemedicin op i:
lægemidler, naturlægemidler,
alternativ medicin og folkemedicin.
Jens har lavet en biobank (20202022), hvori han dokumenterer og
indsamler alle danske planter, som
har været brugt til lægemidler i 800 år.
(DMPM = Dansk medicinsk plante
biobank).
Et af de sidste billeder var en graf,
der viste, hvordan det er gået med brugen af medicinske planter/urter
fra ca. 1200-tallet til i dag. Da brugen var størst var der 330 arter og
deres mere end 600 dele (rødder, blade, frugt, etc.) der blev anvendt
medicinsk. Det nåede ned på 143 arter og er nu på vej op igen med
foreløbig 225 arter og der er heldigvis flere på vej.
Der findes en hjemmeside der hedder: alletiderslaegeplanter.dk,
hvor man kan søge rigtig meget.
Jens nævnte til sidst Naturmedicinsk Museum i København, hvor
han er kurator. Adressen er Jagtvej 160, 2100 København Ø
(åbningstid: torsdag 13-17).
Der skal lyde en kæmpe TAK til Jens for hans fantastiske foredrag,
som var meget lærerigt.
Dorrit
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Fugletur til Reersø
Lørdag 19. marts 2022 kl. 11-15
Vi havde alt hvad vi kunne ønske os på en fugletur: fuld sol, glade
deltagere og det flotteste milde forårsvejr midt i et højtryk. Fra
fugletårnet så vi enkelte Spidsænder, Krikænder, Knarænder,
Pibeænder og en del Gravænder ude i Flasken, tre harer legede
tagfat i græsset, desuden var der Grågæs, Bramgæs og en enkelt
Hejre. Enkelte så Trane på vej til Fårehuset og Vejlen og i småsøerne
Troldænder og Blishøns. Ude i Vejlen stod en gruppe Storspover og
en gruppe Klyder pænt hver for sig, og længere ude på en banke
kunne nogen af os se en flok Stor Præstekrave og nogle
Strandskader.
Fra havnen gik vi først ud langs ydstranden til Sylterne, hvor
Sanglærkerne svirrede i luften over os og den lokale Havørn kom og
hilste på os. Længst ude så og hørte vi Engpibere.
Efter vores frokost på et dejligt sted ved havnen kørte vi ud til turens
sidste strækning langs sydkysten med udsigt til Musholm,
Storebæltsbro og i kikkert Sprogø. En smuk tur med Knopsvaner og
lange bånd af Edderfugle, der lå så tæt på stranden at man kunne
høre dem kurre og kvække. Fra Skansen på Reersøs sydvestlige
hjørne var en del Skarver at se ude på Rønnen og flere Edderfugle,
og endelig ved P-pladsen viste årets første Splitterne sig frem.
En skøn tur i et flot landskab, ca. 6,6 km med 28 deltagere.
Merete
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