
 

 

Kære alle! 
DN Furesø sender jer hermed de bedste vinterhilsner. 

Danmarks Naturfredningsforening, nyhedsbrev nr. 17, januar 2015 

 

Nytårstale 

 
Naturfredningsforeningen i 2015 

2014 var et travlt år for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø Kommune, men 2015 bliver 

også et år med mange aktiviteter. Man kan se vores årsberetning for 2014 på hjemmesiden. 

  

Flyvestationen kommer til at stå højt på dagsordenen, da presset på naturen skal holdes på et 

niveau, hvor det ikke forhindrer at naturen i området kan udvikles og at vi her kan have et sted, hvor 

tilbagegangen i arterne kan bremses lokalt. DN-Furesø arbejder, sammen med Naturstyrelsen og 

Furesø Kommune, for at naturindholdet forbedres ved pleje af græsset, nogen steder ved 

afbrænding, nogen steder ved afgræsning. 

Den store flade slette kommer i fremtiden til at blive vådere ved at nogle dræn fjernes – her i 

vinteren kan det tydeligt ses allerede hvor vandet vil være i senvinter, forår og forsommer. Dette vil 

hjælpe bestanden af padder og engfugle betydeligt. 

En fugl vi gerne vil se på sletten, sammen med viber og lærker, er storken – den er i fremmarch i 

Skåne og Nordtyskland og vil indfinde sig på Sjælland, hvis der er føde nok i landskabet. På 

Flyvestationen kommer der flere storkereder op, således at hvis de finder området tiltrækkende, så 

er der også bomuligheder for dem. 

  

Debatten om, hvor mange boliger der kan presses ind i vores kommune, uden at naturen lider, 

bliver en af de væsentligste i 2015 – i DN-Furesø håber vi, at mange borgere vil slutte op om, at en 
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økonomisk gevinst for store udviklingsselskaber, bl.a. Statens ejendomsselskab Freja, ikke må gå 

foran mulighederne for god sammenhængende natur. 

Farum Nordby er et andet område, hvor vi sammen med Furesø Kommune arbejder på at forbedre 

vilkårene for dyrene. Nogle vandhuller er blevet oprenset, og efter henvendelse fra DN-Furesø 

overvejer kommunen, om der kan anlægges nye vandhuller, evt. syd for Haveforeningen 

Gregersminde. 

På Farum Kaserne har arkitekter og byggeselskaber svært ved at passe deres projekter ind i 

lokalplanerne og beder Furesø Kommune om rigtig mange dispensationer. Dette følges nøje, og 

hvis vi i DN synes, at det går ud over naturen, vil vi klage, så disse dispensationer kan blive 

afprøvet i Natur- og Miljøklagenævnet. 

  

2015 kommer til at byde på mange udflugter og arrangementer (se nedenfor) og der er aktiviteter 

på f.eks. affaldsdagen, i græsserlaug og bekæmpelsen af invasive arter. 

  

I slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015 er to af vores meget værdsatte tidligere 

bestyrelsesmedlemmer gået bort: Henrik Vester Christensen, hvis arbejde for bl.a. stier i naturen vil 

blive husket, og tidligere skovfoged Poul Petersen, som var vores altoverskyggende ekspert på træer 

og skove. Deres arbejde i DN kan vi se i landskabet og i byen til glæde for hele befolkningen. 

  

Vi håber, at nye vil melde sig ind i foreningen – vores røst, i forhold til myndighederne, styrkes ved 

et højt medlemstal, så hvert eneste nuværende og nyt medlem betyder noget: det sikrer en stor 

indflydelse til gavn for naturen. 

  

 

 

Kommende arrangementer 
1. februar klokken 11.00-13.00. Kyndelmissearrangement med bål ved Naturskolen  

10. marts. Foredrag om naturpleje og sommerfugle 
29. marts. Tranetur m. m. til Skåne (tilmelding senest 14. marts) 
19. april. Affaldsindsamling. 
Læs mere om arrangementerne her 
  

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook   
Mød DN Furesø på Facebook  eller se hjemmesiden 

 

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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