
FREDERIKSBERG

Vi arbejder for at bevare, beskytte og 
pleje vores fantastiske natur og for et 
rent og sundt miljø for alle.

På trods af at Frederiksberg er en af de 
tættest bebyggede kommuner, har vi 
en overraskende flot natur med store 
parker som Frederiksberg Have og Søn-
dermarken, men også mindre oaser som 
Grøndalsparken og Rosenhaven.

VELKOMMEN 
TIL DIN LOKALE NATUR



VI VÆRNER OM 
NATUREN

FREDERIKSBERG ALLÉ                                                                                                                         
Træerne på den fredede Frederiksberg Allé har haft 
DN’s store bevågenhed under den løbende udskift-
ning af lindetræerne. En arbejdsgruppe fra DN Fre-
deriksberg gik ned ad hele Allen og dokumenterede 
træernes tilstand. Resultatet blev forelagt Det Grønne 
Råd i Frederiksberg Kommune, som DN Frederiksberg 
har et fint samarbejde med via vores valgte repræsen-
tant.

 

DRIKKEVAND 
DN går højt op i vores vandforsyning. Derfor afholdt 
DN Frederiksberg et årsmøde hos Frederiksberg For-
syning om vandkvalitet. De mange deltagere fik svar 
på hvor vandet kommer fra, og hvorfor drikkevandet 
i Danmark er truet via to foredrag af Herman Juel, 
Frederiksberg Forsyning og DN’s grundvandsekspert 
Walther Brüsch.

NATURDAGE 
En af DN’s opgaver på Frederiksberg er at deltage på 
NATURDAGENE som Frederiksbergs Naturvejledere 
arrangerer 2 gange om året.

Børn med forældre og andre interesserede mødes. 
(Fotoet er fra et tidligere arrangement i Sønder-
marken). En dag fyldt med lærerige og motiverende 
aktiviteter.



Skt. Jørgens Sø og skybrudsaflastning
En anden af de store sager DN Frederiksberg. har arbejdet med er bevaring af Skt. Jørgens 
Sø i dens nuværende udseende. Foreningen har deltaget i mange møder i forbindelse med 
Skybrudsprojektet for den del af Søen, der hører til Frederiksberg Kommune. Heldigvis arbej-
der både Frederiksbergs- og Københavns forvaltninger nu med en bedre alternativ løsning i 
forbindelse med de nye planer om nedrivning af Bispeengbuen og en åbning af Ladegårdsåen. 
Foreningen følger denne udvikling med stor interesse.

Hver gang der sker store forandringer på Frederiksberg er vi med til at inspirere til bevaring 
og udvikling. Vi er meget bekymrede over den ofte uhæmmede byfortætning, der for tiden 
foregår i kommunen. Fremtiden kræver at DN står vagt om bynaturen og biodiversiteten så 
Frederiksberg stadig kan leve op til at være, ”Hovedstadens Grønne Hjerte”.

Frederiksberg Have og Søndermarken 
Haverne er et unikt rekreativt område med fri adgang for ca. 200.000 borgere, samt det ene-
ste sted hvor vi i Nordeuropas tættest befolkede kommune har adgang til lidt vild natur. Derfor 
kæmper DN for at beskytte havernes natur. Vi er meget bekymrede over den øgede kommer-
cialisering af slotshaverne. Senest har vi måtte anke en sag om en klatrebane i Søndermarken 
til Natur- og Fødevareklagenævnet, som efter vor mening vil skade biodiversiteten. Desværre 
tabte vi sagen, og vi frygter, at udfaldet af denne sag vil skabe præcedens for yderligere beta-
lings aktiviteter som medfører forringelse af biodiversiteten i vort område.



Danmarks Naturfredningsforening 
er Danmarks største frivillige natur- og miljøorganisation.
Vi er 130.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger.

KONTAKT DN FREDERIKSBERG

Mail: frederiksberg@dn.dk

Hjemmeside: www.dn.dk/frederiksberg

Facebook: www.facebook.com/DNFrederiksberg

Kunne du tænke dig at blive medlem og deltage i vores mange 
aktiviteter. skal du blot indmelde dig på www.dn.dk/medlem

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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


