Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Kære alle!
DN Furesø sender jer hermed de bedste efterårshilsner.
Læs om firbenregistrering, kommentater til kommuneplanen, minkbekæmpelse, svampeturen til Jonstrup
Hegn, overdragelse af Flyvepladsen, årsmødet og hvervekampagnen.
Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2013

Firben på Flyvestation Værløse
Tilstedeværelsen af firben betyder en del for, hvordan de grønne områder
på Flyvestation Værløse skal plejes i fremtiden af Naturstyrelsen. Derfor er
det vigtigt at vide, hvor firbenene lever nu og hvor deres habitater er, så
plejen kan optimere deres levebetingelser.
Markfirben, som er beskyttet af et EU habitatdirektiv, er en af Furesø
Kommunes fokusarter, jvf. Grøn Plan. På Flyvestationen er nogle områder
udpeget som spredningskorridor for markfirben. Markfirben er observeret
ved stien bag Lejrvej, langs Præstesø ved Kirke Værløse og på den lange
sydvendte skrænt nord for startbanerne.

Vi håber at finde markfirben næste år (se billedet)

Kommuneplanen
Til Kommuneplanforslaget har DN Furesø indsendt en syv siders
indsigelse. Den fulde tekst kan ses på DN-Furesøs hjemmeside

Minkbekæmpelse
Som de fleste sikkert ved, er minken uønsket i vores natur, da den er
et rovdyr, der forgriber sig på fugleæg og unger. DN Furesø har
sammen med andre organisationer og privatpersoner i lokalområdet
startet et samarbejde om at bekæmpe dyret, der ofte ses i området
omkring Mølleåen, men også andre steder i kommunen.

Svampetur med 50 deltagere

Trods en tør eftersommer uden mange spisesvampe mødte der 50
gæster op i Jonstrup Vang 21. september. Med så mange store og små
øjne til at se, blev der fundet rigtig mange arter af svampe. Med
veteranen Poul Evald Hansen fra DN Albertslund som guide, blev der
øst en masse interessant viden om svampene og deres biologi ud. Tak
til Poul Evald!

Overdragelse af Flyvestationen.
Den 24. oktober markeres det nye ejerforhold til Flyvepladsen med et
arrangement. Program:
14.30 Aktiviteter på pladsen starter
15.00 Velkomst og taler ved forsvarsminister Nicolai Wammen,
miljøminister Ida Auken, Kulturministeriet, adm.dir. Karen Mosbech
Freja Ejendomme, borgmester Ole Bondo Christensen.
15.45 Aktiviteter og kaffe, kage, æbler, grillpølser og brød
16.30 Aktiviteter slutter
17.30-19.00 Informationsmøde i Galaksen. Mød de nye ejere.
Arrangementet foregår tæt på indgangen fra Sandet

Årsmøde på Naturskolen ved Fiskebæk
I forbindelse med DN Furesøs årsmøde, der foregår på Naturskolen 26.
oktober, kan man komme med på en gåtur på den anden side af
Frederiksborgvej, hvor der er tydelige spor fra de oldtidshulveje, der
opstod igennem århundrederne, da trafikken var stor pga. vadestedet
over Mølleåen. Bagefter er der kaffe og kage på Naturskolen, samt
årsmøde efter vedtægterne.

Nye medlemmer
Nye medlemmer i Furesø!
Som I kan læse nederst i dette nyhedsbrev, har DN igangsat en hvervekampagne. Dette skyldes at
medlemstallet på landsplan er vigende. Således også i Furesø Kommune, hvor vi ellers har det procentvis

næststørste medlemstal i landet – kun overgået af Samsø! Vi håber, at I vil støtte op om
hvervekampagnen, hvor man kan få flotte gaver som tak for at skaffe nye medlemmer.
Skaf et medlem og få en gave
Kender du en ven af naturen, som ønsker at støtte Danmarks Naturfredningsforening med et
medlemskab? Sådan lyder opfordringen til medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening fra Ella Maria
Bisschop-Larsen, præsident i foreningen.

Kommende arrangementer
26. oktober. Årsmøde
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