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Sådan arbejder vi i DN Fredensborg

Vi deltager i debatten om kommunens og regionens politik, når det drejer sig om emner 
af betydning for naturen og miljøet. Vi kommenterer forslag til lokalplaner mm. Vi følger 
grundigt med i myndighedernes afgørelser efter natur-, plan- miljø- og vandløbslovgivnin-
gen og holder et vågent øje med naturen i kommunen.

Vi søger hellere dialog og samarbejde med politikere og embedsmænd end konfrontation. 
Alligevel kan det være nødvendigt en gang i mellem at udnytte vores ret til at klage over 
en afgørelse.  

Lokale projekter
Vi gennemfører projekter, hvor vi mener, vi kan gøre en særlig indsats. Eksempler er 
oprettelse af høslætlaug, bekæmpelse af invasive planter, der truer den danske natur 
og indsamling af affald. Forslag til nye projekter er meget velkomne. I 2011 vil vi desuden 
udarbejde et forslag til et sammenhængende stisystem i hele kommunen.

Naturoplevelser
Vi udgiver hvert år et program med tilbud om arrangementer i naturen og ture til spæn-
dende naturlokaliteter i og udenfor kommunen. Programmet kan hentes på bibliotekerne 
eller på vores hjemmeside www.dn.dk/fredensborg

Fremtidens Natur i Fredensborg Kommune
Vi har udgivet en lille bog med vores visioner for fremtidens natur i Fredensborg Kom-
mune. Vi ønsker det åbne land bevaret, større sammenhængende naturområder, bedre 
spredningsmuligheder for planter og dyr og gode muligheder for at opleve naturen. 
Bogen kan hentes på vores hjemmeside www.dn.dk/fredensborg 



Natur i Langstrup Mose
Langstrup Mose vest for Niverød og motor-
vejen til Helsingør udgjorde tidligere den 
inderste del af stenalderens Nivå Fjord. I 
dag er mosen et af de største lavbundsom-
råder i Nordsjælland. Vi ønsker en hævning 
af vandstanden i den sydlige del af mosen 
nærmest Nive Å kombineret med høslæt 
og flytning af forstyrrende aktiviteter til et 
mindre følsomt område. Det vil genskabe 
værdifuld natur med et rigt fugleliv.

Bekæmpelse af invasive planter
Invasive planter spreder sig uhæmmet på 
bekostning af den øvrige plantevækst. 
Vi har i mange år efter aftale med ejerne 
bekæmpet bjørneklo på private arealer. Nu 
er vi også gået i gang med bl.a. gyldenris. 
Den blomstrer smukt i sensommeren, men 
breder sig ligesom bjørneklo og fortræn-
ger alle andre planter. Store bestande kan 
for eksempel ses ved vandtårnet nord for 
Brønsholm.

Høslæt
I 2009 har vi dannet et høslætlaug, der over 
nogle år skal forsøge at genskabe tidligere 
tiders plantevækst på Skovfogedengen i 
Grønholtvang. Vi tager fundet af blomstren-
de orkideer som et godt tegn. Lauget har 
omkring 25 medlemmer, men der er plads til 
flere. Vi mødes 1-2 gange om året, arbejder 
et par timer med leer og høriver og spiser 
derefter frokost til duften af nyslået hø.

Fredensborg som klimakommune
En Klimakommune-aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening forpligter kommu-
nen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne 
aktiviteter med to procent om året og hjæl-
per kommunen til at iværksætte konkrete 
initiativer til fordel for klimaet.  Vi kon-
staterer med tilfredshed, at Fredensborg 
Kommune er med og lever op til aftalen. Nu 
gælder det om også at få borgerne med.



Tilmeld dig vores nyhedsbrev
DN Fredensborg udsender 4-6 gange om året et nyhedsbrev på e-mail. Hvis du er interesseret i 
at modtage nyhedsbrevet, så oplys venligst din e-mail adresse på fredensborg@dn.dk

Hjemmeside
DN Fredensborgs hjemmeside har adressen www.dn.dk/fredensborg. Hjemmesiden indeholder 
oplysninger om naturen i kommunen, arrangementer, vores kommentarer til planforslag samt 
meget andet. På hjemmesiden kan du også finde navne, adresser og telefonnumre på bestyrel-
sens medlemmer. Du er altid velkommen til at henvende dig, enten telefonisk, skriftligt eller pr. 
e-mail til fredensborg@dn.dk  

Med venlig hilsen

Niels Hald  Peter Milan Petersen
Åtoften 165, 2990 Nivå Veksebovej 9, 3480 Fredensborg
Tlf. 49 14 61 60  Tlf. 48 48 26 92
Formand   Næstformand

Vær med 

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening 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 
også gå ind i det lokale arbejde:
    
1. Du kan blive medlem af en af vores arbejdsgrupper, der be-
skæftiger sig med fx naturpleje, plansager og formidling.

2. Du kan hjælpe til med konkrete opgaver, fx planlægning af ar-
rangementer i naturen, naturpleje eller indsamling af affald.

3. Hvis du ønsker at engagere dig yderligere, kan du søge valg 
til Naturfredningsforeningens lokale bestyrelse i Fredensborg 
Kommune. 

Som aktiv i foreningen får du mulighed for gratis at deltage i kur-
ser om mange af de emner, som foreningen beskæftiger sig med. 
Du kan læse mere om at være frivillig aktiv på 
www.dn.dk/frivillig.


