
MARIAGERFJORD

Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Mariagerfjord arbejder for, at Danmark 
bliver et bæredygtigt samfund med en 
rig og mangfoldig natur, et smukt og va-
rieret landskab og et rent og sundt miljø.

VELKOMMEN 
TIL DIN LOKALE NATUR

Udsigt over Kielstrup Sø fredningen



SÅDAN ARBEJDER VI
 ORGANISERING

Bestyrelsen og interessegrupper:
Arbejdet foregår i bestyrelsen og i en række interes-
segrupper, hvor deltagerne har særlig interesse for eller 
indsigt i de opgaver, der arbejdes med.

Dit lokalområde: DN Mariagerfjord er opdelt i 4 geogra-
fiske grupper – Nord, Syd, Øst og Vest. De aktive i hvert 
område tager sig af lokale sager og planlægger ture og 
andre arrangementer.

Naturbeskyttelse: Pleje af fredninger og beskyttelse af 
sårbare områder mm.

Miljøbeskyttelse: Miljøgodkendelser til husdyrbrug og 
virksomheder, støj, lugt, klima, energi og transport mm.

Planlægning: Lokal- og kommuneplaner, samt planer fra 
regionen, landzonetilladelser, VVM-sager og lignende.

Naturluppen: Naturguiderne fortæller børn og deres 
voksne om naturen gennem sanser og oplevelser.

Naturens Dag: Er en fast tradition i september og er vel 
besøgt af børn og voksne.

Affaldsindsamlingen: Er en fast begivenhed i april. Det er 
et samarbejde mellem DN Mariagerfjord, grønt råd, kom-
munen, skoler, børnehaver, dagplejere, borgerforeninger, 
spejdere og andre foreninger.

SAMARBEJDE OG DIALOG

I DN Mariagerfjord gør vi meget ud af at være naturens 
og miljøets fortalere på en konstruktiv måde. Vi søger 
hellere dialog og samarbejde end konfrontation. Vi 
respekterer loven, hvor det er de folkevalgte der bestem-
mer. I nogle tilfælde afprøver vi dog rimeligheden af 
deres beslutninger ved en højere instans (f.eks. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet), når vi på naturens og miljøets 
vegne finder det påkrævet.

Blomstertur i eng

Naturluppen i aktion

Aktive i naturpleje

Aftentur i bakkerne



DE AKTIVE FRIVILLIGE OG INTERESSEGRUPPERNE I DN MARIAGERFJORD
ARBEJDER BREDT.

Fredninger
Vi værner om fredede naturskønne områder og fortidsminder i kommunen. Vi delta-
ger i sager når der foreslås ændringer i deres tilstand ved f.eks. byggeplaner og lign. 
DN er den eneste private organisation i Danmark, der har ret til at rejse en sag om en 
ny landskabsfredning.

Lokale projekter
Vi laver projekter og kampagner. Det kan f.eks. handle om at pleje et lille naturom-
råde, at genoprette stier i landskabet eller sætte fuglekasser op.

Oplevelser i vor natur
Vi laver ture og andre arrangementer. Mange deltager år efter år i vore traditionelle 
fugleture og naturvandringer. Turene giver fine naturoplevelser, og de kan være både 
lærerige og give anledning til socialt samvær.

Kontakt os hvis du er interesseret i at være med.

HVAD FÅR DU SOM 
MEDLEM AF DN?

Affalds-
indsamlingTårnfalkeunger i redekasse

EdderkoppeturNaturens Dag



Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største 
frivillige natur- og miljøorganisation. Vi er 130.000 med-
lemmer og har 95 lokalafdelinger. Læs mere på www.dn.dk

Læs mere om DN Mariagerfjord og find ture og arrange-
menter på: www.dn.dk/mariagerfjord

Find os på Facebook med QR koden

KONTAKT DN MARIAGERFJORD:
Formand: Kaj Edlund
Mail: formand@dn-mariagerfjord.dk
Mobil: 61779852

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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

Blåfugl nyder godt af køers græsning - syd for Kielstrup Sø


