
Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Nyhedsbrev nr. 8, juli 2012
Kære alle!

DN Furesø sender jer hermed de bedste sommerhilsner samt en lille række nyheder: Vi arbejder 

på en stor Natur- og Miljøfestival tre uger i september. Her er desuden lidt om en markfirben-

registrering i maj måned, fredningsforslag til Allerød Lergrav, samt problemer med anlæg af 

træbræmmer langs Hyrebakken.

Danmarks Naturfredningsforening, juli 2012

Furesø Natur- og Miljøfestival

Der er fuld gang i planlægningen af Furesø Natur- og Miljøfestival, der 

løber af stabelen 3. september og ender med en stor afslutningsfest 

22. september på arealet ved Værløse Svømmehal. Det er en festival, 

der foregår i hele Furesø kommune for børn, unge og deres forældre.

Læs om de mange aktiviteter, der løbende opdateres på festivalens 

hjemmeside

Hyrebakken – en udsigt der forsvinder?

I maj måned 2012 kunne DN Furesø med stor beklagelse konstatere, 

at der er blevet plantet en række træer, formentlig en vildtremise, 

langs Hyrebakken. Når træerne vokser til, vil Hyrebakken ændre 

totalt karakter, så man, når man færdes på vejen, vil komme til at 

opleve det som at færdes i en skov - uden udsigt ud over det åbne, 

stærkt kuperede landskab i Stavnsholtkilen.

Læs mere her

Fredningsforslag for Allerød Lergrav
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Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssag for Allerød 

Lergrav beliggende i Stavnsholtkilen ved Hyrebakken. Allerød Lergrav 

er kendt internationalt, da den lægger navn til ”Allerødtiden”, en varm 

periode i slutningen af sidste istid, ca. 11.800-10.600 f. Kr.

Læs mere her

Træfældning ved Søndersø

Der er, kort inden Furesø Kommunes overtagelse af Søndersø, 

foretaget en ulovlig fældning af ca. 40 store træer ved Søndersø.

Læs mere her

Markfirben – en vigtig indikatorart for god natur

Det er vigtigt for fremtiden for markfirben i Furesø Kommune, at der 

kommer øget opmærksomhed på denne art, der er beskyttet af EU's 

habitatdirektiv. Den er yderst sjælden og på randen af at forsvinde fra 

Furesø Kommune. Nogle få lever måske endnu ved Kirke Værløse og 

på Flyvestationen.

Den 12. maj afholdt DN-Furesø og DN-Allerød et fælles arrangement 

ved Barresøgård i Lynge.

Læs mere her

Se stort foto her

Kommende arrangementer
19. august: Høstmarked på Skolelandbruget i Stavnsholt, se her

25. august: Flagermus-tur på European Bat Night, se her

3. - 22. september: Furesø Natur- og Miljøfestival. Se her

6. oktober: DN Furesøs årsmøde med tur, se her

> Afmeld nyhedsbrevet på dn.dk/nyhedsbrev    > Følg DN på Facebook
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Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi 

spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. 

DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger. 

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen
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