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Fjordstien ( 40 )
DN har været i dialog med Teknisk Forvaltning om en
ide til informationsskilte strategiske steder langs med
Fjordstien.
Ideen er blevet meget positivt modtaget, og nu
arbejdes der energisk videre for at få forfattet tekster
og kort til skiltene. 
På det seneste Grønt Forum møde sagde alle
foreningerne, at man ønskede at bidrage med forslag
til tekster, og hvilke seværdigheder der skal peges på.
Fjordsti projektet er netop nu ved at blive færdiggjort
i vor kommune med et forløb mellem Sønderby og
Skibby.
Kommunerne langs Roskilde Fjord og Isefjord har
netop udgivet et nyt hæfte med tilhørende kort, hvor
stien er indtegnet. Hæftet beskriver mange af de
oplevelser, der er langs Fjordstien, 
Hæfte og kort kan købes i Frederikssund Turistkontor.
Kortene koster 10 kr. pr. stk. og hæfte med alle 7
kort koster 98 kr.
Kontaktperson Bent Christiansen

Grønt Forum i Frederikssund
Grønt Forum er et samarbejdsorgan mellem Teknik &
Miljø, politikerne og kommunens grønne foreninger
Der udveksles ideer og meninger om alt indenfor natur,
friluftsliv og kulturoplevelser til gavn for alle - også
borgere som ikke er med i Grønt Forum.
Foreningerne er: DOF, Friluftsrådet, Frederikssund
Jagtforening, DN Frederikssund, Landbrug Øst,
Sommerhuskontaktudvalget, Landsbyrådet, Dansk
Vandrelaug, Kulturrådet og Frederikssund
Klimaforening. Derudover deltager: Frederikssund
Erhverv og Frederikssund Forsyning.
Bent Christiansen er DNs repræsentant i Grønt Forum

> Læs mere om Grønt Forum

Affaldsindsamling den 19. april
Den årlige affaldsindsamling foregår søndag den 19.
april, og folkeskolerne har mulighed for at deltage i
ugen op hertil.I år har vi et formaliseret samarbejde
med kommunen gennem Vej og Park afdelingen.
Ideen i år har været at få lokale grupper over hele
kommunen til at afholde en aktivitet, der så også
kunne indeholde en indsamling af affald i deres eget
lokale område.
For at få den ide til at spire blev der den 26. januar
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afholdt et borgermøde, hvor alle kommunens borgere
og foreninger var indbudt gennem annoncer og direkte
henvendelser.
Det blev en god og udbytterig aften på trods af lille
fremmøde.
Der er hermed skabt kontakt til grupper, der ellers ikke
ville deltage i affaldsindsamlingen.
Se kommunens nyhedsbreve fra Teknik og miljø:
Affalds-aktivister er klar

Der er nu mulighed for, at man arrangerer en
affaldsindsamling i sit eget lokalområde og DN og
kommunen sørger for affaldssække og handsker.
Måske vil en grundejerforening samles og gå tur i deres
område, samle affald, lærer hinanden at kende og
slutte af med en grilpølse?
Måske vil en stavganggruppe, et gymnastikhold eller en
spejdergruppe mødes til morgenkaffe og gå en tur og
samle affald. - Ideerne kan være mangfoldige.
Kommunen vil så afhente det indsamlede affald
mandag.

Du kan også deltage i et af de faste indsamlinger og
her give et nap i hyggeligt samvær med andre.
Programmet for søndag den 19. april ser således ud:
Slangerup kl. 9,00 med mødested Biografen
Frederikssund kl. 10,00 med mødested Biografen
Jægerspris kl. 11,00 med mødested Rejsestalden
Skibby kl. 12,00 med mødested Biografen

Vi håber at rigtig mange møder op og bruger 1-1½
time på denne nyttige aktivitet.
Kontakperson Knud Eskesen

Forårsaften i privat naturperle
Onsdag den 6. maj besøger vi en rigtig naturperle i
Græse.

Else og Vagn Jakobsen har i 40 år passet og plejet en
ægte naturperle på Præstemarken i Græse.
Ægteparret fik for ca. 10 år siden DN's naturpris.

Den tidligere landejendom ligger nu med 3 søer, åbne
områder og bevoksninger som en oase omkranset af
intensiv dyrkede landbrugsarealer.
Med det intensive landbrug vi har i Danmark er
sådanne naturområder livsvigtige for rigtig mange
arter.
Mindre haver kan ligeledes være et fristed for insekter
og sommerfugle, hvis de planlægges herefter. DN har
et projekt med giftfri have, som interesserede kan
tilmelde sig. 
Se mere her

Vil du deltage i besøget i Græse så møde op onsdag

http://www.frederikssund.dk/Omraader/Teknik--miljoe/Nyheder-om-Teknik-og-miljoe/nyheder-2015/affalds-aktivister-er-klar
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=39968


Nyt fra DN Frederikssund | Danmarks Naturfredningsforening

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43901[21-11-2016 10:42:16]

den 6. maj kl. 18,30 ved Græse Kirke.
Kontaktperson Knud Eskesen.

Cykeltur gennem det militære øvelsesterræn
Så er der mulighed for en naturoplevelse ud over det
sædvanlige!

Søndag den 7. juni har vi arrangeret en guidet cykeltur
gennem det militære terræn. Det er jo et område, der
normalt ikke er tilgængelig for offentligheden, så benyt
chancen nu. En del af terrænet er beskyttet som
Natura 2000 område.
Natura 2000 område 235 omfatter den del af
Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, der ligger ud
mod Isefjorden. Det består for en stor del af et sandet
og stedvist kuperet morænelandskab, der
gennembrydes af et fladt, tidligere havdækket område.
Området var tidligere opdyrket agerland, men
henligger i dag med lav bevoksning domineret af
overdrevsplanter.
Overdrevs-, hede- og mosearealerne rummer en meget
varieret og artsrig flora på grund af de varierede
geologiske forhold og fraværet af gødskning. Floraen
opretholdes desuden som følge af forsvarets aktiviteter
og naturpleje. Spredt i området findes mindre
skovparceller med både nåle- og løvskov samt
vandhuller med en artsrig paddefauna.
Natura 2000 området omfatter tillige den tilgrænsende
kyststrækning langs Isefjorden med lavvandet bugt og
sandflader.

Ledende skydeofficer Kaptajn Morten Malthe Pedersen
fra Jægerspris lejeren vil være vores guide og fortælle
om brugen af området, som også indeholder flere
fortidsminder.
Vi mødes søndag den 7. juni kl. 10,00 ved P pladsen
Nygårdsvej/Kulhusvej og cykler i samlet flok herfra.
Tag lidt mad og drikke med og få en fantastisk tur
sammen med andre naturinteresserede.

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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