
RØDOVRE

Rødovre er en af landets tættest bebyg-
gede kommuner med ca. 40.000 bor-
gere. Mod vest gennemskæres kommu-
nen af det eneste større grønne område: 
en del af Vestvolden. Hele voldens areal 
ejes af staten, mens vedligeholdelsen 
påhviler de kommuner, den går igennem, 
heriblandt Rødovre. Vestvolden blev 
fredet i 1996. Udover den er der to an-
dre fredede, grønne områder i Rødovre: 
Stadionparken og et smalt areal vest for 
Damhussøen langs Harrestrup Å. 

VELKOMMEN 
TIL DIN LOKALE NATUR

2018



HVEM ER VI OG 
HVAD LAVER VI?

DN Rødovres bestyrelse består af seks personer med 
formand Jann Larsen i spidsen. Øvrige medlemmer er 
næstformand Steen Christiansen, Anne-Mette Ibsen, 
Bente Gorm Larsen, Judith Hjartbro og Klaus Møl-
holm. Se bestyrelsens kontaktoplysninger på folderens 
bagside.

Bestyrelsen udarbejder høringssvar på bl.a. kommunale 
lokalplaner og miljøgodkendelser.

Bestyrelsen deltager i DNs Repræsentantsskabsmø-
der for derigennem at forsøge at påvirke DNs kurs på 
forskellige områder.

Dele af bestyrelsen har i samarbejde med Agenda21 
bekæmpet bjørneklo igennem mange år.

Bestyrelsen har repræsentanter i Støjgruppen, i Nej til 
Trafikstøj og Grøn Trafik i Bycirklen.

I de seneste år har DN Rødovre og Rødovre Kommune 
i et samarbejde om at formidle naturen på Vestvolden 
arrangeret ture med bl.a. disse temaer:
- Besøg fårene på Vestvolden (for børn)
- bekæmp invasive planter
- find spiselige planter
- fugletur og 
- flagermus-tur

Bestyrelsen er desuden arrangør af både en række 
faste og af nye skiftende aktiviteter – se de faste akti-
viteter i oversigten på næste side.

Får udfører naturpleje på Vestvolden

Vi bekæmper Bjørneklo på Vestvolden

Harrestrup Å slynger sig gennem landskabet

Vi vil beskytte vores sommerfugle



AKTIVITETER I RØDOVRE
                                                                                                                         
April.............................	 Ren	dag/affaldsindsamling														
Maj...............................	 Store	Bededagsaften	på	Vestvolden	i	samarbejde	med	Vestvol-	 	
	 	 	 dens	Venner	og	Projekt	Vestvolden
Juni...............................	 Sankt	Hans	bål	og	-tale	i	Kirkegårdsparken	i	samarbejde	med		 	
	 	 	 Grøndalslund	Kirke
Oktober-November..	 Årsmøde,	i	reglen	indledt	med	rundvisning	et	nyt	sted	hvert	år
November....................	 Juledekorationsaften	på	Rødovregaard

AKTIVITETER UDENFOR RØDOVRE

1.	Januar........................	 Nytårsgåtur	i	Albertslund	i	samarbejde	med	Hjerteforeningen
Maj.................................	 1	uges	rejse	i	ind-	og	udland	i	samarb.	med	prof.	turistbureau																																										
Juni................................	 Kystvandring	om	Damhussøen	i	samarbejde	med	Enggruppen																																																
September....................	 Naturens	dag	ved	Damhusengen	og	–søen	i	samarbejde	med		 	
   Enggruppen
November.....................	 Juletur	med	besøg	på	en	kro	et	sted	på	Sjælland																				 

ØVRIGE AKTIVITETER

OPLEV 
NATUREN
I RØDOVRE

- forskellige foredrag og ture i Rødovre og i Københavnsområdet

Se de kommende ture mv. på dn.dk/roedovre

Søen i Stadionparken



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

Rødovre lokalafdeling har ca. 900 medlemmer, men vi vil 
gerne være mange flere.

Du kan melde dig ind i DN på www.dn.dk, klik på Støt os. Et 
almindeligt medlemskab koster 350 kr. om året. For stude-
rende og pensionister koster det 200 kr.

Du har også mulighed for at kontakte os, hvis du ser natur- 
og miljøproblemer i kommunen, som du synes DN Rødovre 
bør se nærmere på, eller hvis du vil høre om muligheden for 
egen aktiv deltagelse i fx naturpleje.

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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

KONTAKT:
Mail: roedovre@dn.dk    
Formand: Jann Larsen
tlf.: 36410613

Søen	i	Stadionparken


