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DN Allerød arbejder lokalt for at beskytte og udvikle 

naturen i Allerød, give naturen mere  plads, øge  

biodiversiteten, beskytte vores drikkevand og for at 

fremme en grøn og bæredygtig udvikling.

Danmarks Naturfredningsforening i Allerød er naturens vogter. Vi holder 
øje med, at fredningsbestemmelser respekteres og overholdes, og at forslag 
til bebyggelse ikke stjæler betydningsfulde arealer fra naturen.

Danmarks Naturfredningsforening kan tage initiativ til fredning af naturom-
råder, som kræver beskyttelse. Vi bidrager til kommunens planer om natur, 
miljø og klima, og vi deltager i møder med kommunen og i mange udvalg og 
grupper for at sikre naturen plads. Også perspektivplaner, kommuneplaner 
og lokalplaner har vores bevågenhed. Vi er synlige, når vi afholder arrange- 
menter som æblepressedag, byggeri af fuglekasser, affaldsindsamling 
og guidede udflugter til naturområder i kommunen.

DN Allerød bliver hørt når der er planer om ændring af landzonetilladelser. 
I de sager er vi berettiget til at påklage kommunens afgørelse. Senest har vi 
fået flyttet bebyggelsen af Teglværksskoven, så den i højere grad respekterer 
skovbyggelinjen. Vi har gjort kommunen opmærksom på mangelfuld natur- 
pleje af Høvelte militære arealer, og arbejder for at sikre naturen i de åbne 
områder i Enghaven Nord tæt ved Børstingerød Mose.

Sammen med Allerød Kommune har DN Allerød rejst fredningssag for at 
sikre landskabet nord for Bastrup sø, der  er af national geologisk betydning 
mod ødelæggelse ved eks. råstofgravning, tilplantning eller byudvikling.  
Vi har desuden været drivkraft for fredning af Høvelte militære arealer og 
områderne omkring Allerød Sø og Børstingerød mose.

Danmarks Naturfredningsforening bidrager også med konkrete forslag, 
som sikrer mere og bedre natur i Allerød. Senest har vi foreslået omlægning 
af Ny Allerødgaards jorder fra landbrugsjord til lysåbent naturlandskab 
med  blomstrende biodiversitetseng og høslet.

På vores hjemmeside og på Facebook kan du læse mere om vores aktiviteter, 
læse nyhedsbreve og høringssvar, og få tilbud om guidede ture, hvor alle 
er velkomne.

Læs mere på alleroed.dn.dk

Bestyrelsen i  

DN Allerød består  

af ni medlemmer,   

som mødes 8-10  

gange årligt.  



Hvis du vil gøre en indsats for naturen er du altid  
velkommen til at kontakte os.

Mail alleroed@dn.dk

Hjemmeside alleroed.dn.dk 

Facebook facebook.dk/DNAlleroed/


