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Resume
I denne udgave af nyhedsbrevet opfordrer vi vore abonnenter til at deltage i Naturfredningsforeningens
affaldsindsamling, som i år finder sted søndag den 19. april, og til at tilslutte sig foreningens nye
kampagne: Giftfri haver.

Affaldsindsamling søndag den 19. april fra kl. 10 til 12
Fredensborg Kommune gør meget for at holde kommunen pæn og ryddelig. Alligevel ligger der meget
affald langs vejene og i naturen. For et par år siden samlede jeg selv mellem 15 og 20 kg affald, blot
ved at gå langs begge sider af Gammel Strandvej fra rastepladsen ved Mikkelborg til Malerisamlingen.
Der var et par flasker imellem, og de vejer naturligvis noget, men ellers var det papir, plastik og
metalfolie, lutter små, lette ting.
Jeg samlede ind som en blandt mange for at bidrage til Naturfredningsforeningens
indsamlingskampagne. I år løber kampagnen her i kommunen af stablen mellem kl. 10 og kl. 12. Man
er naturligvis velkommen til at samle ind hvor som helst - og når som helst - men følgende steder
står der den formiddag folk parat med sække og gule veste: Nivå Havn (ved bålpladsen), Humlebæk
Havn, i Fredensborg ved rundkørslen for enden af Slotsgade og i Kokkedal ved krydsene KongevejenEgedalsvej og Holmegårdsvej-Ullerødvej samt ved indkørslen til Jellerød Have.
Vi håber på stor deltagelse i vores kampagne, selv om vi naturligvis godt ved, at der er meget andet
at tage sig til en søndag formiddag. Langt de fleste ved godt, at affald ikke hører hjemme i
grøftekanterne og naturen, og formodentlig er det kun et lille mindretal, der lige lader ispapiret flyve
ud gennem bilvinduet. Vores gode eksempel kan forhåbentlig medvirke til at gøre dette mindretal
endnu mindre.

Det pynter ikke ligefrem med alt det affald der flyder i naturen

Giftfri have
Det er navnet på Naturfredningsforeningens nye kampagne i samarbejde med Landsforeningen
Praktisk Økologi.
Drop giften i haven og vær med til at spare grundvandet, naturen og dig selv for påvirkning fra 30
tons sprøjtegift om året, siger de to foreninger.
Når du bruger gift, rammer du ikke kun skadedyr og ukrudt. Du bryder den naturlige balance mellem
nyttedyr og skadedyr. Du svækker planternes naturlige immunforsvar og forringer levevilkårene for
havnes øvrige fugle og dyr. Sprøjtegift rammer hele havens øko-system.
Du kan få meget mere at vide på www.giftfri-have.dk. Og registrerer du din have som giftfri, får du
helt gratis de to foreningers havebog, der er fyldt med råd og tips om, hvordan du holder din have
uden gift. Du får desuden et månedligt nyhedsblad og et klistermærke til postkassen. Det kan du
bruge, hvis du vil vise andre, at din have er giftfri.

Med venlig hilsen
Niels Hald

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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