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Relevante steder på internettet: 
 
�� Danmarks Miljøundersøgelser - især afd. for sø- og fjordøkologi (www.dmu.dk) 
�� Foreningen Naturparkens Venner (www.fnv.dk) 
�� Frederiksborg Amt - især om Farum sø (www.fa.dk/tekmil/miljo/Vandkvalitet) 
�� Hedeselskabet - natur og miljø (www.hedeselskabet.dk) 
�� Københavns Amt - især information på kort "Lodsejerinformation" 

 (www.teknik-kbhamt.dk) 
�� Københavns Universitet - Ferskvandsbiologisk Laboratorium (www.nat.ku.dk) 
�� Skov- og Naturstyrelsen - især om landskabsukrudt og lovgivning (www.sns.dk) 
�� Værløse Kommune - kort over kommunen samt denne rapport i elektronisk form 
 (www.vaerloese.dk) 
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