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Orientering om Pandehave Eng, juni 2022 

Indhold: 
Status juni 2022 
Aktiviteter 2021 

● Hjemtagelse af tilladelser 
● Ansøgninger om tilskud 
● Plejeaktiviteter 
● Bankudfordringer 

Planlagte aktiviteter 2022 
● Pleje af arealet 
● Etablering af fold 
● Kvæg på græs 
● Fuglelivet 
● Orientering til offentligheden i forbindelse med anvendelse af arealet. 
● Diverse spørgsmål 

Status juni 2022 
Kvæget er på græs og i god gænge, senest har en af køerne fået en lille kalv, som vi også kan 
se på engen. Den ligger ofte og sover i sivene, og på et tidspunkt troede vi den var død, da vi 
ikke kunne finde den. Heldigvis havde den bare gemt sig. Den er i god form og dier hos sin 
mor. For indeværende skal man være heldig for at se den, men senere vil den nok være 
mere sammen med flokken, som nu er på fem køer samt fire store og en lille kalv. 

Det færdige arbejde med folden er indmeldt til Landbrugsstyrelsen, og vi er klar, når deres 
kontrollanter kommer på besøg.  

Når vi arbejder på engen med diverse vedligehold, hører vi udelukkende positive 
kommentarer fra forbipasserende. 

Aktiviteter 2021 

Ansøgninger om tilladelser 
I 2021 ansøgte vi om tilladelse til ændret anvendelse fra høhøst til afgræsning og om 
tilladelse til at opsætte hegn og grave søer. Tilladelse til ændret anvendelse gik igennem 
uden problemer, men ansøgning til hegning og søer mødte modstand pga. af søerne. 
Modstanden kom fra Museum Nordsjælland, som vil beskytte oldtidsfund, og fra naboer der 
frygtede flere insekter og gener ved at folk opholdt sig ved søerne. Vi lod derfor søerne udgå 
af ansøgningen og fik derefter tilladelse til hegning. Tilladelser kan ses på 
www.pandehaveeng.dk. Vi har ikke opgivet søerne, men overfører ansøgning til en senere 
aktivitet, hvor vi kan ofre den nødvendige tid og lobbyisme for at få ansøgningen igennem. 

www.pandehaveeng.dk
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Ansøgning om tilskud 
Vi ansøgte Landbrugsstyrelsen om tilskud til hegn og færiste samt fangfold og fik det fulde 
beløb kr. 117.000. Fra kommunen ansøgte vi om tilskud til elforsyning til hegning, 
vandpumpe til vanding af dyr og låger til indhegningen og fik kr. 40.500 til dette formål. 

Pleje af areal 
Vi bekæmpede Japansk Pileurt og Rosa Rugosa (klitroser), stier blev slået flere gange og 
pilebuske blev skåret ned. 

Bankudfordringer 
Som forening med CVR-nummer er vi forpligtet på at oprettet en NemKonto, noget 
bankerne ikke er særligt villige til at hjælpe med. Det har vist sig særdeles vanskeligt, men i 
første kvartal 2022 lykkedes det at få oprettet NemKonto. Nu mangler vi bare at få adgang 
til den. For indeværende understøtter Nordea ikke at man har to foreningskonti tilknyttet et 
personnummer. Vi venter stadig på en løsning (juni 2022). Vi kan dog modtage tilskud på 
kontoen og klarer i mellemtiden - de mindre betalinger der er - via Grundejerforeningen 
Dronningmølle Strandparks konto. Når vi får adgang til vores konto sker der udligning med 
Pandehave Engs konto. Tilskud udbetales til Pandehave Engs konto hvor de indtil videre står 
godt og sikkert. 

Planlagte aktiviteter 2022 

Pleje af arealet 
Vi sørger for at stier bliver klippet, ligesom begrænsningen af Rosa Rugosa og bekæmpelse 
af Japansk Pileurt fortsætter. Buske og mindre træer ryddes hvert år med buskrydder og i 
slut september slås græsarealer uden for indhegningen med slagleklipper (En slagleklipper er en 

form for græsslåmaskine, som monteres bag på en traktor og derved gør det muligt at klippe store arealer af 
græs på meget kort tid. Det er specielt også praktisk, hvis terrænet er lidt kuperet). 

Etablering af fold 
I maj måned blev folden etableret af vores entreprenør Christian Rosen fra firmaet Top og 
Stub. El-arbejdet i forbindelse med hegn, vandpumpe til kvægets drikkevand og etablering 
af fangfold er blevet udført med hjælp af frivilligt arbejde. Der er indhegnet ca. 16 ha. 

Folden er etableret, så man kan gå fra viadukten under jernbanen gennem folden til 
Solbakkevej via låge og fra Fuglevangssiden gennem folden ligeledes til Solbakkesiden, også 
her via låge. Den nord-sydgående sti ligger uden for folden, mens den øst-vestgående 
passerer folden på et smalt sted, hvor man skal bevæge sig ca. 50 m i selve folden. Det er 
muligt at cykle over færiste på den øst-vestgående sti, mens fodgængere kan benytte 
foldlåger.  

Arbejdet skulle være færdigt ultimo maj, så der var køer på engen den 1. juni. Dette er en 
betingelse for af få tilskud for afgræsning. Tidsplanen blev overholdt, og medio maj kom der 
kvæg på græs. 



Foreningen Pandehave Eng 
Grf Dronningmølle Strandpark I-III og Grf Fuglevangen 

3/3 

Kvæg på græs 
Medio maj blev der sat fem køer og fire store kalve på græs. De klarer sig godt og nyder det 
store område, hvor de kan græsse. Kvæget er meget fredeligt og består af en krydsning 
mellem Aberdeen Angus og Galloway kvæg.  (Læs om kvægtyperne her Kvægracer - Rent a 
Cow) 

Fuglelivet og andet vildt 
Man kan se mange forskellige fugle på engen og på sigt, når området bliver nedgræsset, vil 
der komme flere. For indeværende har vi konstateret følgende fugle: 

● Tårnfalk (vi planlægger redekasse i et træ nær engen) 
● Kærhøg 
● Rørsanger 
● Vandrikse (hørt) 
● Måske Rørdrum (hørt ??) 
● Gøg 
● Rørsanger 
● Lærke 
● Svaler flyver over engen og finder føde 
● Vi ved at der er ugler (En uglekasse er planlagt i et stort træ nær engen) 

Vi håber at se følgende fugle i fremtiden: 
● Stær (vi vil sætte kasser op) 
● Viber (forhåbentligt kommer de, når kvæget får græsset ned, så det er så kort, at 

viberne kan komme til at lave reder på jorden). 

Der er formodentlig flere arter, men det er hvad jeg pt. kan komme på. 

Andet vildt: Der er både ræv og grævling i område, ligesom at man jævnligt ser råvildt. (PS: 
vi sætter automatisk strømstyrken ned på elhegnet om natten, således at råvildtet kan 
komme ind i folden og græsse uden at få stød). Vi har desværre også set en mårhund 
(invasiv art), men håber at den i forbindelse med den generelle bekæmpelse, bringes under 
kontrol. 

Orientering til offentligheden om anvendelse af arealet 
Vi har indgået samarbejde med en projektgruppe fra Skovskolen, der arbejder med 
kommunikation omkring natur og kultur, for at få hjælp til arbejdet med kommunikation 
(plancher ved området, artikler i aviser, Facebook, generel kommunikation). Derudover kan 
man se på www.pandehaveeng.dk, hvor denne skrivelse og andre oplysninger om vores 
arbejde kan findes. 

Diverse spørgsmål 
Der er udarbejdet en Spørgsmål og Svar (FAQ), som kan ses på www.pandehaveeng.dk. 

https://rentacow.dk/kvaegracer
https://rentacow.dk/kvaegracer
www.pandehaveeng.dk
www.pandehaveeng.dk

