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Læs nyhedsbrevet i din browser

Danmarks Naturfredningsforening, december 2014

Velkommen til det første nyhedsbrev fra DN Frederikssund. Vi vil fremover skrive til
medlemmer af DN i Frederikssund Kommune, så I kan følge med i vores lokale arbejde og
de ture, vi inviterer medlemmer og andre naturinteresserede borgere med på.

Med venlig hilsen bestyrelsen i DN Frederikssund

Årsmøde

DN Frederikssund har den 23. oktober afholdt
årsmøde i Rejsestalden i Jægerspris. 

Plan og miljøchef Anker Riis startede mødet med et
foredrag om klimatilpasning i kommunalt og privat
regi. Han tog afsæt i kommunens klimaplan, som har
været i høring, og nu er vedtaget i
kommunalbestyrelsen.

Læs mere om klimatilpasning

Ny organisering

Efter valgene på årsmødet har bestyrelsen
konstitueret sig således: formand Knud Eskesen,
næstformand Malene Klintskov Skude og sekretær
Bent Christiansen.

Bestyrelsen besluttede desuden en ny organisering af
arbejdet. De tidligere lokalgrupper og
landzonegruppen blev nedlagt, og i stedet blev der
dannet grupper efter de arbejdsopgaver afdelingen
har.

Organisation

Vintergæster på Roskilde Fjord

Hvert vinterhalvår gæster i stort tal mange forskellige
svømme og andefugle Roskilde Fjord.

Lørdag den 24. januar har du mulighed for at deltage
i en guidet fugletur langs den nordlige del af fjorden.

Pelle Andersen-Harild fra Dansk Ornitologisk Forening
vil fortælle om de vintergæster, vi ser, og måske er vi
også heldige at se havørnen!

Turen vil tage ca. 2 timer, og vi går en kortere
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strækning langs fjorden.
Vi mødes ved Englænderskansen på Kulhuse Havn
lørdag den 24 januar kl. 13,00.

Permakultur

På Svanholm ønsker man at etablere små landbrug
med dyrkning af afgrøder i permakultur/ skovhave.

Vi hilser forsøg og tiltag, der kan sætte fokus på nye
driftsformer i landbruget, velkommen.

Det traditionelle landbrug med intensiv stordrift har i
mange år været en væsentlig årsag til forarmelse af
den danske natur. Denne driftsform har betydet
udvaskning af pesticider og kunstgødning i vandløb til
skade for vandmiljøet.

Denne driftsform har betydet store arealer med
monokulturer til skade for insekter og dyreliv og et
angreb på biodiversiteten.

Læs mere om permakultur

Hellesø

Vi har siden foråret 2013 arbejdet med at få
fredningsbestemmelserne omkring Hellesø overholdt.
Vi har konkret rejst sager om tilplantning og
bebyggelser. Kommunens dispensationer for
lovliggørelse har vi påklaget, og Fredningsnævnet har
afgjort sagen omkring tilplantning. Vi afventer stadig
afgørelse omkring bygninger opført i strid med
fredningen.

Læs mere om Hellesø

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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