
Årsberetning 2020-2021. 

Danmarks Naturfredningsforening Furesø afdeling. Bestyrelsens beretning. 

Der blev ikke holdt årsmøde i 2020, derfor omhandler denne årsberetning både 2020 og 2021. 

Corona-situationen har nedsat antallet af ture og arrangementer. I 2020 blev ca. 10 planlagte 

arrangementer aflyst, kun affaldsdagen blev gennemført. Men i 2021 er aktivitetsniveauet blevet 

højt igen. I starten af året blev de fleste møder afholdt virtuelt, fx repræsentantskabsmødet, 

møder om råstofplaner mm. Vi har afholdt eller deltaget i en række fysiske arrangementer: 

affaldsdag, nattergaletur, flagermusaften, markedsdag, leslåningskursus, Flyvestationen på hjul, 

gåtur i Stavnsholtkilen, klimadage i Værløse og Farum. 

Vi har deltaget i debatter på de sociale medier om fx spildevand og sprøjtegift. 

Vi har desuden en række arbejdsgrupper, som er åbne for alle. Furesø Græsserlaug laver 

naturpleje og passer får og kreaturer 2 steder i kommunen. Skovplejegruppen arbejder især med 

plejen af Furesø Kommune og Farum Kirkes skove, blandt andet i forbindelse med etablering af 

nyopvækst af Farumbøge. Flagermusgruppen afholder ture i kommunen og i flere nabo DN-

afdelinger for at fremme viden om vores flagermus og beskyttelsen af flagermus, og gruppen 

arbejder sammen med Furesø Kommune om registrering af flagermus. Botanikgruppen har 

registreret planter, og en gruppe har organiseret affaldsindsamlingen. Vi har været engageret i 

kampagnen Vilde Haver i Furesø. Vi har deltaget i arbejdet med mere biodiversitet i Ryget Skovby 

og i Nørreskovpark. 

DN deltager i arbejdet i Miljørådet og Naturparkrådet. Vi responderer på kommunale sager og 

giver svar på høringer og naboorienteringer. I 2020 kommenterede vi spildevandsplanen og i år vil 

vi kommentere kommuneplanforslaget. 

Samarbejdet med kommunen har generelt fungeret fint. I flere sager er vi blevet taget med på råd 

tidligt i forløbet, hvilket er en stor fordel. En række sager mangler dog at blive afsluttet. 

Vi har påtaget os rollen at være ”kratluskere”, det vil sige, at vi påtaler forhold, som vi mener er 

forkerte og eventuelt er en overtrædelse af de afgørelser, der er truffet i henhold til lovgivningen. 

Store arealer i Furesø kommune er fredede. Planerne om råstofgravning har ført til en ny 

fredningssag for et område i Bregnerød. Vi er glade for denne sikring af områderne, men samtidig 

har vi erfaret, at fredningerne giver os arbejde fx med plejeplaner, overtrædelser og indsigelser. Vi 

har deltaget i flere høringer og besigtigelser i de fredede områder. Flyvestationen giver også 

anledning til sager, såsom indretning af bebyggelserne og om brugen af området. Vores holdning 

er, at der er tale om et naturområde for alle. 

Det daglige beslutnings- og planlægningsarbejde klarer vi på månedlige bestyrelsesmøder, 

suppleret med rundsendelse og kommentering per mail. Vi er heldige i DN Furesø at have en 

meget engageret bestyrelse med mange forskellige kompetencer. Der er et godt samarbejde i 

bestyrelsen, hvor alle trækker hver deres del af læsset. I en frivillig forening er der ikke pligt til at 

man påtager sig arbejde, man yder det man har lyst til og kan overkomme. Bestyrelsens møder er 



åbne. Alle er velkomne til at deltage ved mødernes start og stille spørgsmål til bestyrelsens 

arbejde.  

DN Furesøs medlemstal er steget til 1452 medlemmer, det højeste indenfor de sidste 10 år. Tak til 

alle der støtter os. 

 


