
Danmarks Naturfredningsforening Solrød 

Årsrapport 2018. 

 

DN Solrøds bestyrelse konstituerede sig efter årsmødet i 2017 således: 

• Formand: Jens Garde 

• Næstformand: Martin Wagner 

• Bestyrelsesmedlem: Kjeld Ejdorf 

• Bestyrelsesmedlem: Dorte Mølgaard Linder 

• Bestyrelsesmedlem: Bent Bjørnsgaard 

• Bestyrelsesmedlem: Egon Petersen 

• Suppleant: Andreas Møller Petersen 

Danmarks Naturfredningsforening har 419 medlemmer i Solrød kommune. 

 

DN Solrød’s bestyrelse har siden årsmødet i 2017 (31.okt.2017) deltaget i adskillige møder, 

projekter og arrangeret flere ture og andre arrangementer. 

Bestyrelsesmøder i DN Solrød: 20. feb. 2018, 18. april 2018, 13. juni 2018, 13. aug. 2018, 2. okt. 

2018.09.10 

Grønt Råd har holdt flg. møder: 9. nov. 2017, 8. marts 2018, 17. maj 2018, 13. sept. 2018. 

Referater fra Grønt Råd’s møder offentliggøres på kommunens hjemmeside: http://www.solrod.dk 

DN Solrød har 1 repræsentant og 1 suppleant i Grønt Råd. 

Bestyrelsen blev 22.marts inviteret til debatmøde: ”Når naturen falder” i Køge vedr. kommunens 

muligheder for bedre at skabe mere natur i samarbejde med lodsejerne. Det blev en meget 

interessant øjenåbner for alle. 

Grønt Råd besøgte 4. okt. Jersie i det årlige ”landsbybesøg”, hvor rådet fik godt indblik i byens 

problemer og fik skabt god kontakt til landsbyens beboere. 

Kystsikringsgruppen har holdt møde: 27. sep. 2018.  

Efter en pause, hvor udviklingsgruppens forslag har været behandlet i byrådet og været til høring i 

Kystdirektoratet, blev arbejdet med detaljering og økonomi genoptaget. 

DN Solrød er repræsenteret ved formanden. 

Regionalt Samråd har holdt møde: 19. marts med byvandring i Roskilde, hvor Dorte Linder deltog,  

og 15. sept. i Sorø, hvor Martin Wagner, Egon Petersen og Jens Garde deltog. Program: Sejltur på 

http://www.solrod.dk/


Sorø sø og efter frokost Bestøvende insekters tilbagegang og problematik vedr. såning af 

blomstrende planter i naturen samt Referater fra Grønt Danmarkskort arbejdsgrupperne. 

Ture og arrangementer: 

Affaldsdagen 22. april: Her opfordres vejlaug og beboerforeninger til at gøre en indsats i deres 

lokalområder. DN Solrød deltog ved opsamling af affald i Havdrup. Igen i år var der desværre alt 

for god ”fangst”. 

Nattergaletur 24. maj: 80 interesserede havde en dejlig tur i Karlstrup-Karlslunde moser. 4 guider 

vejledte hver sin gruppe. 

Kystvandringen 10. juni: Desværre mødte kun 1 deltager. Hjerteforeningens 2 

bestyrelsesmedlemmer og vores guide Dorte Linder gennemførte på en dejlig dag med den enlige 

deltager. 

Vilde blomsters dag 17. juni: Sammen med DN fra Greve, Ishøj-Vallensbæk og Albertslund så 60-70 

personer især på vilde orkideer ved Hundie Havn. 

Fugletur til Staunings Ø 15. juli: Her deltog 25-30 personer på den årlige, oplevelsesrige fugletur, 

hvor de bl.a. så både fiskeørn og havørn. 

Botanisk tur til Trylleskoven 6. aug.: 80 personer fik et godt indtryk af floraen i det tørkeramte 

område med hede, strandoverdrev og nåleskov. 

Gudernes Stræde vandring 9. sept.: 18 personer gik i det flotte vejr de 9,5 km til Snoldelev Kirke. 

Dorte Linder guidede igen om kultur og natur. 

Greve Skov 23. sept.: Sammen med DN Greve oplevede ca. 25 deltagere plantevæksten i den få år 

gamle skov. 

Svampetur til Bistrup Skovene 30. sept.: Sammen med DN Lejre fandt deltagerne mange svampe 

og lærte at skelne spiselige fra giftige. 

Spor i naturen: 

I maj lykkedes det at få opsat 2 stammer på østsiden af motorvejsstøjvolden ved Trylleskov Strand 

bebyggelsen. Her kan rovfuglene sidde og overvåge terrænet med den nye sø og kvægfold. 

I starten af august fik vi med velvillig hjælp fra Træ & Busk opsat en tårnfalkekasse ved Karlstrup 

Kalkgrav. Nu håber vi, at den vil blive fødested for mange nye tårnfalke. 

I starten af oktober satte Træ & Busk en uglekasse op i Tylleskoven. Uglekassen er en gave fra Poul 

Henriksen, Karlslunde. 

Kontakt mellem borger og DN Solrød. 

Alle opfordres til at henvende sig til bestyrelsen, hvis/når man oplever problemer med forvaltning 

af naturen eller har ideer til bedre natur i Solrød. 



Samtidig opfordres alle til at følge foreningens arbejde på Facebook: DN Solrød og/eller vores 

hjemmeside: dn.dk/solrod. Her kan man i menuen ”Nyheder” også tilmelde sig til at modtage 

vores nyhedsbrev. 


