
RUDERSDAL

Danmarks Naturfredningsforening 
arbejder for en rig og varieret natur i et 
bæredygtig samspil med mennesket.

DN har cirka 130.000 medlemmer på 
landsbasis og er dermed landets største 
grønne forening. Alene i Rudersdal Kom-
mune er der omkring 1800 medlemmer.

Det lokale arbejde varetages af en 
afdelingsbestyrelse, som er valgt blandt 
medlemmerne i kommunen, samt en 
række naturkyndige entusiaster.

Om Danmarks 
Naturfredningsforening
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VI VÆRNER OM 
NATUREN

DET GRØNNE RUDERSDAL

Rudersdal Kommune er til trods for nærheden til 
København en af landets mest naturrige. Over 
halvdelen af kommunens godt 73 km2 udgøres af 
varierede naturområder, med åbent land, skov og 
søer. Mod syd afgrænses kommunen af  Mølle åen 
og Dyrehaven, og mod øst af en 7 km lang kyst-
linje ud mod Øresund. I vest er Furesøen og i nord 
Sjælsø.

Bebyggelserne ligger som fortættede bydannelser 
omkring de oprindelige landsbyer. Herimellem 
findes omkring 30 såkaldte fredsskove med Rude 
Skov, Jægersborg Hegn, Geel Skov og Ravnehol-
mene som de største samt over 500 søer.

60 af områderne er fredede med Søllerød Natur-
park og Vaserne som de største sammenhæn-
gende åbne naturområder. Vaserne med Furesøen, 
Bøllemosen i Jægersborg Hegn samt Mølleådalen 
er desuden udpeget som EU-Natura 2000 områ-
der.

Senest er Jægersborg Hegn, Rude Skov og Ravne-
holmene udpeget som urørt skov eller som såkaldt 
biodiversitetsskov. Jægersborg Hegn syd for 
Skodsborgvej skal desuden indlemmes som en  
del af Jægersborg Dyrehave.
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DN Rudersdal

DN’s arbejde med naturen i Rudersdal bygger på ønsket om:
• at skabe de bedst mulige forhold for en varieret og manfoldig natur
• en bæredygtig sameksistens med naturen, samt 
• et forureningsfrit miljø

Dette arbejde udfolder sig først og fremmest i vores arbejdsgrupper, der for tiden 
emnemæssigt består af:
• Den beskyttede natur (fredningsgruppen)
• Sø, vandløb, kyst og hav (vandgruppen)
• Den lysåbne natur (biodiversitetsgruppen)
• Adgangen til naturen (stigruppen)
• Sundt miljø og rent grundvand (giftgruppen)

Derudover arrangerer vi ture til og foredrag om den rige grønne og blå natur i 
 Rudersdal. Arbejdet bindes sammen ved vores næsten månedlige afdelingsmøder.  
Vi tilstræber et så tæt samarbejde med kommunen og andre grønne organisationer 
som muligt.
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Danmarks Naturfredningsforening 
er Danmarks største frivillige natur- og miljøorganisation.
Vi er 130.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED?
eller har nogle spørgsmål, kontakt da:

Steffen Schmidt (næstformand) 
4593 5423, kuskehuset@mail.dk

Michael Olesen (formand)
2160 8853, molesen@bio.ku.dk

Se mere om DN Rudersdal på rudersdal.dn.dk

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, 
der udkommer cirka hver anden måned. Som DN-
medlem er du velkommen til bare at komme med til 
afdelingsmøderne blot på en lytter.

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

VI ARBEJDER ALTID FOR AT FREMME OG BESKYTTE NATUREN, MILJØET OG DRIKKEVANDET
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