
DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENING
Halsnæs

VELKOMMEN TIL DIN LOKALE NATUR
Vi arbejder for at bevare, beskytte og pleje vores 
fantastiske natur og for et rent og sundt miljø for alle.

Halsnæs Kommune er beliggende i det nordvestlige 
Nordsjælland. Vi har kyst mod Kattegat, Isefjord og 
Roskilde Fjord. Mod vest ligger Danmarks største sø, 
Arresø. Vi har skove, moser og overdrev.



VI VÆRNER OM 
NATUREN
TRÆK ET TRÆ PÅ MELBY OVERDREV                                                                                                                         
2 gange om året, en søndag tidligt forår og en sensom-
mersøndag, mødes vi på Melby Overdrev for at trække 
selvsåede træer op, så de ikke skygger for den sarte 
lyng. Ved fælles hjælp og i samarbejde med Natursty-
relsen står Sjællands største hede nu smuk og lysende.

LESLÅNING PÅ RAKENHØJ OG BAKKESTIEN                                                                                                                        
Ved at slå græsset og fjerne det, sørger vi for at lys 
og luft kan nære de sarte planter så som bakkenellike 
og nikkende kobjælde. De breder sig nu til fryd for 
insekter og naturelskere.

FREDNINGSTJEK 
På nogle af de mange fredede områder i Halsnæs.                                                                       
Har du lyst til at være sammen med bestyrelsen, eller 
selv at tjekke en fredning? Kontakt: halsnaes@dn.dk.

NATURTJEK. 
Download app’en på din mobil og vær med til at regi-
strere nogle af de blomster, dyr og svampe, du møder.

LIVSTRÆER
Vi har en gruppe, der udpeger de store og smukke 
træer, der bør forblive i skov og by. De skal ikke fæl-
des, men sprede grønne grene og gløde.

GIFTFRI HAVE 
Vi vil passe på grundvandet, vores drikkevand. Derfor 
arbejder vi for at udbrede forståelse for at undgå gift i 
vores haver. 

AD-HOC-GRUPPER 
Der støtter en eller flere aktiviteter. Meld dig gerne 
halsnaes@dn.dk

DN HALSNÆS samarbejder med Naturstyrelsen og 
Halsnæs Kommune om naturpleje. Vi er i dialog med og 
repræsenteret i råd og arbejdsgrupper. Vi arbejder med 
lokal- og kommuneplaner, landzonesager og rejsning af 
fredningssager.

LOKALE AKTIVITETER
                                                                                                                         
8. maj kl. 10–13 .................. Historien i naturen. På tur med historiker, Lynæs                           
5. juni kl. 8.00 ...................... Hejsning af BLÅ FLAG på Trekanten, Hundested                             
13. juni kl. 19–21 ................ Vandretur i mosen med biolog. Fra Ll. Lyngby kirke                                                
14. juni kl. 19–21 ................ Aftentur på Runde Bakke, Ølsted/Kregme                                                                   
19. juni kl. 10–13 ................ Le-slåning på Rakenhøj, Ølsted                                                                      
24. juli kl. 15.30–18.30 ..... Sejltur med Frederikke på Arresø, medlemstur                      
7. august kl. 10–13 ............. Le-slåning på Bakkestien, Frederiksværk                                         
4. september kl. 10–13 ...... Træk et træ på Melby Overdrev, Liseleje                                                
4. oktober kl. 19.30–22 ..... Årsmøde på Frederiksværk Gymnasium          
26.november kl. 10–12 ..... Juletur i Auderød skov, Auderød.                                                     
8. januar 2017 kl. 12–14 ... Nytårstur langs Roskilde Fjord fra Hvide Klint, medlemstur.

OPLEV 
NATUREN
I HALSNÆS

Læs om alle ture og om bestyrelsen af afdelingen på vores hjemmeside, om turene i ”Natur 
og Miljø”. Her ser du mødested og evt. andre nyttige oplysninger. Læs også DN Halsnæs’ 
face book-side og på ”Oplev Halsnæs”.



Danmarks Naturfredningsforening 
er Danmarks største frivillige natur- og miljøorganisation.

Vi er over 125.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger.

DN Halsnæs arbejder for
• At beskytte og bevare vores kyster og strande og holde 

dem fri for byggeri.

• At udbrede kendskab til naturens mangfoldighed. 

• At naturens bliver hørt. Ved politiske forslag, der vedrører 
vores natur, kan DN udtale sig. På den måde kan vi gøre 
vores stemme gældende, når vores lokale natur står over 
for forandringer.

KONTAKT:
Mail: halsnaes@dn.dk    
Facebook: DN Halsnæs
www.dn.dk/Halsnaes

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

Vi arbejder altid for at fremme og beskytte naturen, miljøet og drikkevandet.


