
Nyt fra DN Frederikssund | Danmarks Naturfredningsforening

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=45873[21-11-2016 10:40:53]

Læs nyhedsbrevet i din browser

Danmarks Naturfredningsforening, Oktober 2015

ÅRSMØDET

DN Frederikssund afholder årsmøde torsdag den 29.
oktober kl. 19.30 i Skibby. Mødet afholdes i Skibby
Aktive's lokale i Bymidten 10. 

Disse lokaler er tænkt som et aktivt mødested for
Skibby's erhvervsliv, kommunen og de mange
foreninger i området. Det er planlagt, at
vejdirektoratet løbende vil opbygge en udstilling om
arbejdet med den nye fjordforbindelse.

Vi synes, at det er oplagt at invitere Vejdirektoratet til
at komme og indlede vort årsmøde. Der vil her blive
lagt vægt på de tiltag, der gøres for at beskytte mest
mulig natur både fremadrettet men også i bygge
perioden. Vi vil ligeledes blive informeret om det
løbende arbejde med erstatningsnatur og
faunapassager. 

Efter indledning og debat om Fjordforbindelsen og
påvirkningen af vor skønne natur fortsætter vi med
det formelle årsmøde. Denne del holdes efter
vedtægterne. det vil sige, at formanden aflægger
beretning for årets arbejde, og der er
bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Så mød op til DN's årsmøde!

NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND 

Nu, hvor Nationalpark Skjoldungernes land er indviet
og bestyrelsen har taget fat på arbejdet med
nationalparkplanen, er det tid at udarbejde et
udviklingsperspektiv for nationalparken. DN's
bestyrelsesmedlem er Søren Grøntved fra Roskilde.
Frederikssund Kommunes borgmester sidder ligeledes
i bestyrelsen. 

DN's Hovedbestyrelsen vedtog den 6. december
2007, at der for hver nationalpark skal udarbejdes et
udviklingsperspektiv. Det skal fungere som
udgangspunkt for DN's lokale aktive i området samt
for DN's klagesagsarbejde i området. Også DNs valgte
repræsentant i nationalparkbestyrelsen vil kunne
bruge udviklingsperspektivet som styrende for sit
virke.
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Udviklingsperspektivet bør være DN's vision for
naturen og landskabet i nationalparken og give
konkrete bud på hvilke succeskriterier, vi skal måle
nationalparken på.

Desuden skal det beskrives:

hvordan DN mener, at der kan genereres mere
natur

hvilken slags natur, der mangler

hvordan der skabes bedre adgang

eventuelt hvilke områder, der burde indlemmes i
parken på sigt.

Arbejdet med udviklingsperspektivet starter nu op, og
der skal indledningsvis arbejdes med at:

1. Udpege de natur- og landskabsområder inden for
vores lokalområde, som vi ønsker skal have et særligt
fokus i udviklingsperspektivet.

2. Give en kort beskrivelse og kommentering af de
enkelte områder med særligt fokus på nuværende
tilstand og mål for fremtidig tilstand.

Vi håber her i vores lokale bestyrelse, at der kommer
indput omkring vores lille hjørne af nationalparken.fra
medlemmerne og andre interesserede.

> Link til skjoldungelandet.dk

FORSØG PÅ AT GENETABLERE HAGERUP SØ

Den 10. september var Bent Christiansen en af
deltagerne i følgegruppen for en eventuel
genetablering af Hagerup Sø.

Frederikssunds og Egedals tekniske forvaltninger har i
samarbejde med en ekstern konsulent gennem det
sidste år undersøgt mulighederne for at genskabe
noget af den gamle Hagerup Sø. 

Et scenarie er at hæve vandstanden til 8 meter over
havets niveau (vandstanden i fjorden). Det andet
yderpunkt er vandstanden, som den er nu, dvs. ca.
6,8 meter over havets niveau.

Den plan, der for nærværende arbejdes med, er at
hæve vandspejlet til 7-7,25 meter over havets
niveau samt grave nogle søer. De 3 største er
benævnt 1, 2 og 3. De kan ses på kortet på
kommunens hjemmeside. Samtidig er der nogle af
lodsejerne, der ønsker mindre søer.

Det er 10-15 mio. kr., de to kommuner skal bede
deres byråd eller lodsejerne om at hoste op med.

Der er planer om, at de to tekniske udvalg skal
godkende projektet i dette efterår. Derefter skal
økonomiudvalgene afklare økonomien i begyndelsen

http://www.skjoldungelandet.dk/
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af 2016. Herefter skal der være borgermøder, inden
politikerne træffer deres endelige beslutning.

Det har været - og er - godt i denne proces, at man
nu har brugt mange ressourcer på at kortlægge,
hvilken natur der er i området. Det betyder, at ønsket
om genetablering af Hagerup Sø er blevet beskrevet
meget grundigt. 

Frederikssunds og Egedals tekniske forvaltninger har
nu et meget fint materiale, der beskriver projektet og
naturpåvirkningerne. Er der ønske om at gennemse
materialet, kan det ses hos Bent Christiansen.
Materialet kan også kan findes på kommunernes
hjemmesider.

PROJEKT SMÅ MÅRDYR 

3 medlemmer af bestyrelsen har gennem sommeren
været aktive i et projekt om vores små mårdyr.
Det er især brud og lækat/hermelin men også
hus- og skovmår, projektet er rettet imod. 

Projektet er etableret i samarbejde mellem
Danmarks Naturfredningsforening og Århus
Universitet. En række frivillige deltager over hele
landet med at sætte 'sporfælder' op for at registrere
aktiviteten af disse små dyr, som vi jo meget
sjældent ser. 

De små dyr afsætter spor fra en sværte, når de går
gennem 'sporfælden'. De bliver ikke fanget.

Det er spændende at se, hvor mange små poter der
har været igennem. Materialet samles her i
oktober og bliver så bearbejdet af universitetets
forskere.

Man håber herigennem af få langt større viden om
udbredelse af de 3 arter, da især skovmåren er
fåtallig.

PLEJEPLAN FOR LILLE RØRBÆK 

Efter flere års kamp er der nu endelig lavet en plejeplan for
det fredede område i Lille Rørbæk. 

Det er en meget omfattende beskrivelse af natur, dyr og
planter, der danner baggrund for plejeplanen.

Der er nu et meget begrundet håb for, at de flere arter af
sjældne planter kan bevares, heriblandt flere orkidé-arter.

Der er mulighed for, at de særlig interesserede kan få
plejeplanen tilsendt pr. mail. 

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
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myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Til- eller afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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