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Danmarks Naturfredningsforening
Skanderborg



	 	

Sådan arbejder vi
Lige som resten af Danmarks Naturfred-
ningsforening arbejder vi for, at Danmark 
bliver et bæredygtigt samfund med en rig 
og mangfoldig natur, et smukt og varieret 
landskab og et rent og sundt miljø. Det gør 
vi på mange forskellige måder:

Kommunalt arbejde
Vi deltager i debatten med kommunen, re-
gionen og erhvervslivet om den offentlige 
planlægning. Det kan dreje sig om planer 
for bebyggelse, trafik, affaldshåndtering, 
vandforsyning, adgang til naturen – og 
mange andre vigtige emner.
   Vi følger grundigt med i kommunens af-
gørelser efter natur- og miljølovgivningen. 
Det kan f.eks. være en tilladelse til byggeri 
i det åbne land, en godkendelse af en 
forurenende virksomhed eller en tilladelse 
til indgreb i et beskyttet naturområde. De 
fleste af afgørelserne har vi ret til at klage 
over – og den ret udnytter vi af og til.

Lokale projekter
Vi laver projekter og kampagner – hvor det 
er os selv, der sætter dagsordenen. 

Det kan f.eks. handle om at pleje et lille 
naturområde eller at genoprette gamle 
stier i landskabet eller at sætte fuglekas-
ser op eller så meget andet – måske har 
du en god idé.

Oplevelser i din natur
Vi laver ture og andre arrangementer.  
Mange medlemmer deltager år efter år i 
vores traditionelle nattergaletur og svam-
petur. Turene giver fine naturoplevelser, 
og de er en god anledning til hyggeligt og 
uhøjtideligt socialt samvær.

Samarbejde og dialog 
Alt i alt gør vi os umage for at være natu-
rens og miljøets fortalere på en konstruk-
tiv måde, som giver resultater og oplevel-
ser. Vi søger hellere dialog og samarbejde 
end konfrontation. Og vi respekterer, at 
det er de folkevalgte politikere, der i den 
sidste ende bestemmer. Til gengæld for-
søger vi at påvirke dem og deres embeds-
mænd i en natur- og miljøvenlig retning 
– så godt, som vi nu kan.
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I Danmarks Naturfredningsforening i Skan-
derborg Kommune arbejder vi aktivt for at
beskytte naturen, for at bedre adgangen
til naturoplevelser og for et renere miljø.

DN Skanderborg har ca. 1500 af de ialt
140.000 naturglade mennesker, som er
medlem af Danmarks Naturfredningsfore-
ning.

Hvis du vil være aktiv og ambassadør for
naturen i Skanderborg Kommune, er du
meget velkommen til at kontakte os - se
kontaktoplysninger på bagsiden.

Fiskehejre ved Gudenåen
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Eksempler på det vi arbejder med.

Fredningsnævnssager.
I Skanderborg Kommune er der flere meget
store landskabsfredninger. Det er meget
attraktivt at bo i disse områder, bl.a. derfor
er der mange ansøgninger til frednings-
nævnet for at få lov til at bygge nyt eller
udvide eksisterende bygninger. Vi deltager
i alle fredningsnævnets besigtigelser og
giver vores mening til kende. Hvis nævnets
afgørelse ikke er i overensstemmelse med
vores holdning til sagen, har vi ret til at
anke afgørelsen til Naturklagenævnet. En
ret vi har og vil benytte os af.
Landzone- og naturbeskyttelseslove.
DN’ s afdelingsbestyrelse har et stort
kendskab til hele kommunen. Vi er derfor i
stand til at vurdere om kommunens dis-
pensationer om bebyggelse og oprettelse
eller nedlæggelse af naturområder er i
overensstemmelse med ovennævnte love.
Ofte gør medlemmer os opmærksom på
uregelmæssigheder og beder os om at se
på sagen. Vi tager kontakt til kommunens
forvaltning og sammen gennemgår vi sa-
gen 
Kommune- og lokalplaner.
DN’ s bestyrelse gennemgår kommune- og
lokalplaner for at se, om de tager mest
mulig hensyn til naturen.
Stiprojekter.
Det er vigtigt, at offentligheden sikres ad-
gang til naturområder. Vi er derfor meget
aktive med hensyn til at få etableret nye
adgangsveje og sikre gamle markveje og
stier. Her arbejder vi ofte sammen med
Skov- og Naturstyrelsen, kommunen og
private lodsejere. Vi arbejder for tiden med
nye stier ved Stilling-Solbjerg Sø, i Illerup Å-
dal og langs Lyngbygård Å.
Naturture.
Hvert år afholder vi mange vandreture,
hvor vi præsenterer Søhøjlandets enestå-
ende natur. Vi samler svampe, hører fug-
lestemmer og ser på blomster. 

Markvalmuer - Hovsa, hvad er der sket?

Et landskab formet af rindende vand -
Kolskoven i efterårspragt.

Naturtur - Veng Sø med Sophiendal og Veng
Klosterkirke i baggrunden.

Tankested ved Salten Langsø.



Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Du kan deltage
Har du tid og lyst, kan du blive frivillig aktiv i Danmarks Naturfred-
ningsforening. Der er flere forskellige muligheder:

1. Du kan blive aktiv i vores lokale afdeling af naturfredningsfor-
eningen. Enten ved at blive medlem af en arbejdsgruppe eller 
ved at deltage i en periode i et eller flere af vores projekter.

2. Du kan blive ”Aktiv for en dag” og hjælpe en gang imellem med 
konkrete opgaver – f.eks. affaldsindsamling i naturen, bjørneklo-
bekæmpelse eller hjælp med IT- eller sekretæropgaver.

3. Du kan stille op på årsmødet og blive medlem af bestyrelsen.

4. Alternativt kan du blive medlem af ét af Danmarks Natur-
fredningsforenings landsdækkende netværk eller en af vores 
studenterkomiteer på de videregående uddannelser.

Du kan læse mere om at være frivillig aktiv på www.dn.dk/aktiv.
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Vær med til at gøre en forskel for naturen i Skanderborg Kommune.
I DN Skanderborg lægger vi vægt på, at det skal være sjovt og udviklende at være frivil-
lig aktiv. Du forpligter dig derfor ikke til at bruge et bestemt antal timer - du bestemmer
selv dit engagement. Sammen med de andre aktive er du med til at planlægge, hvad I
skal arbejde med, hvor ofte I skal mødes, og hvordan I vil gribe tingene an.

Via deltagelse i netværksgrupper og de mange naturfaglige og foreningspolitiske kur-
ser bliver du klædt på som kompetent ambassadør for naturen og som samarbejdspart-
ner med myndigheder og politikere. Vi skal sammen sikre de beskyttede og fredede na-
turområder, sikre at  ny natur planlægges på samme omhyggelige måde, som der plan-
lægges nye byområder og sikre adgang til natur og grønne områder for alle kommune-
nes indbyggere.
Vi ønsker en bæredygtig og robust natur, som kan hjælpe os med at stå imod klima-
forandringerne.
4 gange om året får du magasinet "Natur og Miljø", og du bliver holdt orienteret om, hvad
der foregår i afdelingen.
www.dn.dk/skanderborg

Aktive mødes i engageret
gruppearbejde.

Email: skanderborg@dn.dk
Formand: Olaf Møller
Næstformand: Niels Thernøe


