FREDENSBORG KOMMUNE
Strandengene ved Øresund

VELKOMMEN

TIL NATUREN HVOR DU BOR
Vi arbejder for at beskytte og pleje
naturen, for at skabe større og mere
sammenhængende naturområder,
for at styrke den bynære natur og
sikre et rent og sundt miljø.
Fredensborg Kommune er kendt for
sine smukke og afvekslende landskaber. Strandenge og klinter langs
Øresundskysten afløses inde i landet
af et skovrigt landskab med ådale og
istidsbakker. Mod vest kan vi glæde
os over udsigterne over Esrum Sø.

VI VÆRNER OM

NATUREN

Vi deltager i debatten om kommunens udvikling og følger med i myndighedernes planer og
afgørelser efter natur-, plan-, miljø-, råstof- og vandløbslovgivningen. I forbindelse med vores
høringssvar søger vi dialog og samarbejde. Men det kan være nødvendigt en gang i mellem
at benytte vores ret til at klage over en afgørelse. Vi tager også del i diskussionerne omkring
infrastruktur og klimatiltag.
LOKALE PROJEKTER

Vi gennemfører projekter, hvor vi mener, at vi kan gøre en særlig indsats. Eksempler er
oprettelse af et høslætslaug, bekæmpelse af invasive planter, der truer den danske natur, og
indsamling af affald. Vi har også været med til at oprette Kelleris Græsningslaug.
NATUROPLEVELSER OG NYHEDSBREV

Vi udgiver hvert år et program med tilbud om ture til spændende naturlokaliteter og andre
naturarrangementer. Programmet kan hentes på bibliotekerne eller på vores hjemmeside
www.dn.dk/fredensborg, hvor man også kan tilmelde sig vores nyhedsbrev.
NATUREN I FREDENSBORG KOMMUNE

Vi har udgivet et hæfte om naturen i Fredensborg Kommune om vores visioner for fremtidens natur. Hæftet kan indtil videre hentes på bibliotekerne og i øvrigt på vores hjemmeside.

Istidsbakker ved Højsager

Høslæt på Skovfogedengen
HØSLÆT
I 2009 dannede vi Fredensborg Høslætlaug, der forsøger at genskabe tidligere tiders
plantevækst på Skovfogedengen i Grønholt Vang. Lauget har omkring 20 medlemmer, men alle er velkomne. Vi mødes to gange om året, arbejder et par timer med
leer og høriver og nyder en let frokost til duften af nyslået hø.
REVISION AF FREDNINGERNE ØST FOR ESRUM SØ
Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Hillerød Kommune fremsat
forslag til en ny og samlet fredning af landskaber øst for Esrum Sø fra Møllekrog i syd
til Esrum i nord. Offentligheden har i dag på lange strækninger en meget begrænset
adgang til søen og dens omgivelser. Fredningsforslaget har bl.a. til formål at råde bod
herpå ved at tillade anlæggelsen af en rekreativ sti.
NATUR I LANGSTRUP MOSE
Langstrup Mose vest for Niverød var tidligere den inderste del af stenalderens Nivå
Fjord. I dag er mosen et af de største lavbundsområder i Nordsjælland. Vi har en vision om at få hævet vandstanden i den sydlige del af mosen kombineret med høslæt
og flytning af forstyrrende aktiviteter til et mindre følsomt område. Det vil genskabe
værdifuld natur med et rigt fugleliv.
BIODIVERSITET – BIOLOGISK MANGFOLDIGHED
Naturen er andet og mere end det landskab, vi umiddelbart oplever – det er også
dyr, planter og svampe og disses levesteder. For at bevare og øge biodiversiteten skal
der laves naturpleje og naturgenopretning i langt større omfang end nu, og der skal
sikres mere sammenhængende naturområder. Kendskabet til de levende organismer
og deres levesteder skal formidles. I Fredensborg afdeling gør vi det især på ture og
andre arrangementer i naturen.

DANMARKS

GRØNNE
ORGANISATION

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks
største frivillige natur- og miljøorganisation. Vi er
130.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger.
Læs mere på www.dn.dk

Udsigt over Esrum Sø

KONTAKT:

fredensborg@dn.dk
www.dn.dk/fredensborg

Som medlem af DN støtter du arbejdet for et smukt
og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et
rent og sundt miljø. Hvis du har tid og lyst, kan du gå
ind i det lokale arbejde som medlem af en af vores arbejdsgrupper, eller du kan søge valg til til foreningens
lokale bestyrelse.

Facebook: DN Fredensborg

Som aktiv i foreningen får du mulighed for gratis at
deltage i kurser om mange af de emner, som vi beskæftiger os med.
VI ARBEJDER ALTID FOR AT FREMME OG BESKYTTE NATUREN, MILJØET OG DRIKKEVANDET

