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Støttede projekter 2016 
I 2016 har Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med VELUX FONDEN uddelt 2 mio. kr. til aktive ældre, der 

yder en indsats for sig selv og andre, og giver gode oplevelser i naturen og samtidig passer på og viser hensyn til 

naturen. Her er en liste over de 55 bevillinger.  

1. Højskoleengen i Rødding 
Kaj Lassen fra DN Vejen vil sammen to andre frivillige fra DN Vejen bidrage med vandaktiviteter til projekt 
”Højskoleengen i Rødding”. Engen er et større projektområde, der rummer vandløbsrestaurering, rekreative 
faciliteter og et levende læringsrum. De ældre er blevet inspireret af et besøg på Randbøldal Museet, hvor 
der er mange forskellige redskaber, der inviterer til leg og læring med vand og giver børn og vokse et billede 
af gamle dage. Disse elementer vil de ældre gerne etablere på Højskoleengen. De vil installere forskellige 
redskaber til vandleg ved den genetablerede bæk, så børn og voksne sammen kan udforske vandets magi og 
bruge bækken om et legerum i naturen. Redskaberne er udformet, så læringen bliver leget ind og kan bruges 
uden en forklaring. DN Vejen vil fremover bruge engen til flere af deres aktiviteter.  
Bækken er blevet genetableret, sådan at den løber gennem hele engen og giver naturen lov til at udfolde sig.  
De aktive ældre skal være med til at montere de forskellige redskaber, dette kan for eksempel være en 
vindebrønd, en trædemølle eller en vippebrønd. Dertil skal de frivillige også stå for at grave brønde ned, så 
der er vand til de enkelte redskaber. Projektet sker i samarbejde med Rødding Højskole.  
Bevilling 45.000 kr. 

 
2. Naturen Øst for Paradis 

Stig Jensen fra DN Viborg vil sammen med en gruppe aktive ældre fra DN skabe et naturpleje- og 
læringsprojekt for skolebørn og deres familier. Naturen får et pift, og børnene bliver klogere på naturen og 
får samtidig nye kompetencer på Klostermarken i Viborg. Projektet viderefører et eksisterende Grønt 
Partnerskab. Med det nye projekt, Naturen Øst for Paradis, får området fornyet liv. Og aktive ældre, 
skolebørn, familier og naboer mødes gennem læring i naturen. Konkret skal udvalgte naturområder plejes i 
nogle forsøgsfelter. Projekt Naturen Øst for Paradis igangsætter nye undervisningsforløb i samarbejde med 
skolerne, der sammen med en konsulent udarbejder informationsmateriale til skolebørn og deres familier. 
Og endelig samles erfaringerne til videndeling på en konference.   
Bevilling 70.000 kr. 
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3. Naturstien ved Hesbjerg Naturarium 
Edmund Madsen fra DN Odense har skabt Hesbjerg Naturarium. Her får skolebørn mulighed for at komme 
tæt på naturen for at lære om den danske flora og fauna. Sammen med en gruppe frivillige vil Edmund 
Madsen etablere en natursti i området og gøre det mere tilgængeligt for besøgende. Området er nærnatur 
for beboere i Hesbjerg Økosamfund og er samtidig indgangen til Odenses største skov. Formidlingen og 
naturplejen på området sker også på frivillig basis. Formidlingen af området får et løft med 
informationstavler, stien bliver markeret, det bliver muligt at parkere og endelig etableres en base for 
frivillige og børn i en skurvogn. Projektet er et samarbejde med Hesbjerg Fonden og Hesbjerg Skov A/S og DN 
Odense med Edmund Madsen som tovholder.  
Bevilling 70.000 kr. 

 
 

4. Naturcyklen – Kom ud i naturen 
Kaj Lassen er aktiv pensionist med stort engagement i flere foreninger, blandt andet DN Vejen og Holsted 
Pensionist- og efterlønnerforening. Sammen med en gruppe ældre har Kaj Lassen taget initiativ til projekt 
”Naturcyklen – kom ud i naturen”. Gruppen af aktive hjælper dårligt gående ældre ud i naturen på to 
rickshaw-cykler. Den primære målgruppe er beboere på tre ældrecentre. Det, at komme ud i naturen, er 
vigtigt for de ældres trivsel.  På cykel bliver nærnaturen tilgængelig på ugentlig basis og et oplagt 
omdrejningspunkt for frivilligheden på ældrecentrene.  Mindre børn i Holsted får også glæde af cyklerne. Via 
et bookingsystem bliver cyklerne tilgængelige for to børnehaver og en skole.  
Bevilling 58.000 kr. 
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5. Brumbasser – Børn og bedster 

Dorthe Birkmose og Mogens Gissel er et pensionistægtepar, der begge er aktive i Danmarks 
Naturfredningsforening.  Deres projekt hedder ”brumbasser – børn og bedster”. Brumbasser, fordi projektet 
arbejder med redekasser til humlebier. Børn, fordi målgruppen er børn i 10 – 12 års alderen, der gennem 
aktiv naturindsats og håndtering af de vilde bier lærer om naturen. Bedster, fordi det er aktive ældre og 
bedsteforældre, der er tovholdere og skaber rammerne for børnenes aktiviteter. Basen for projektet er en 
række forsøgsarealer med bi-venlige blomster og redekasser til humlebier, som bliver passet af skolebørn og 
de aktive ældre.  Dels inde på Økologiens Have i Odder og dels vejrabatter langs en ny vejstrækning i Odder. I 
løbet af sæsonen er der månedligt arrangementer med formidling af bier og biodiversitet, en 
fotokonkurrence og andre aktiviteter der sikrer en kontinuitet. Samtidig opbygges et værdifuldt fællesskab 
mellem børn og ældre.  Projektet er et samarbejde med Økologiens Have i Odder, Odder kommune, 
Foreningen vilde bier i Danmark og Danmarks Naturfredningsforening i Odder. ’ 
Bevilling 40.000 kr. 

 
 

6. Aktiv naturpleje af skovmår og fugle, 
Rolf Lehrmann fra DN Sorø er tovholder for to projekter med skovmår og en fugleø. En naturpleje-
arbejdsgruppe af aktive frivillige tilser de 10 skovmårkasser rundt omkring i Sorø Kommune og passer en 
fugleø ved Løng. I arbejdet indgår også tilsyn med 250 kasser til hasselmusen. Projektet har brug for at kunne 
komme ud til fugleøen og redskaber til at kunne komme op i træerne. Konkret søges der støtte til en 
gummibåd, redskaber og en stige. Projektet udføres i samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi i regi af DN 
Sorø.  
Bevilling 12.500 kr. 
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7. Naturpleje på Langeland 
Claus Dalsgaard er pensioneret skovarbejder med stort engagement for naturen. Han er både frivillig i DN 
Langeland, på Skovgaard Gods og i Fugleværnsfonden. Sammen med seks andre ældre er han engageret i 
naturplejen på en række lokaliteter på Langeland. Gruppen hjælper både naturen, engagerer flere i frivillig 
naturpleje og synliggør naturværdierne gennem konkrete aktiviteter. På Danmarks Naturfonds ejendom, 
Skovsgaard, plejer gruppen stubhaven Uglebjerg for at genskabe gærdselsskov med hasselbuske, som giver 
optimale forhold for floraen i skovbunden. De øvrige lokaliteter, som alle skal plejes med le, er: Et rigkær med 
majgøgeurter på Påøenge ligeledes på Skovsgaards arealer, Medicinhaverne ved Tranekær, hvor der vokser 
kødfarvet gøgeurt samt to gravhøje, som skal endeligt udpeges i samarbejde med Langelands Kommune. 
Konkret søger naturplejegruppen om penge til sikkerhedsudstyr og motorsave til stævning, samt legrej, river 
og infoskilte.  
Bevilling 35.400 kr. 

 
Høslæt ved Kong Renes Grav 

8. Muldtoilet ved shelterbyggeri  
Poul Harkjær er bestyrelsesmedlem og i aktiv frivillig i DN Favrskov, han ønsker sammen med tre andre aktive 
ældre at bygge et multtoilet nær et shelterbyggeri i Frijsenborg skov.  
Multtoilettet vil være tilgængelig for alle, men bygges med henblik på at der skal være toiletfaciliteter til 
arrangementer i DN regi. Området hvori multtoilettet skal bygges er en blandet skov, med mange muligheder 
for naturarrangementer, og et multtoilet er det grønne alternativ til toiletfaciliteter. Arbejdsgruppen påtager 
sig efterfølgende at vedligeholde multtoilettet og jævnligt lave kontrolbesøg af faciliteterne.  
Bevilling 27.250 kr. 

 
Foto: Shelterbyg.dk 
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9. Naturpark Åmosens vilde orkidéer 
Biolog Hans Guldager Christiansen har siden 1990 optalt orkidéer for DMU. Han ønsker nu, sammen med 
Carsten Clausen, at lave et skrift over de vilde orkidéer, som findes i Naturpark Åmosens område. De to har 
på frivilligbasis gennem en årrække samlet informationer og billeder til et hæfte.  Med projektet ønsker de at 
dele deres store viden om vilde danske orkidéer til både lodsejere og besøgende i området. Orkidéerne er 
valgt på grund af deres spændende og komplicerede biologi. De er gode eksempler på, hvordan aktiv 
naturpleje kan fremme en rig natur og biodiversiteten i Naturpark Åmosen.  Projektet dækker hele Naturpark 
Åmosens område og flere kommuner. Konkret søges der om finansiering til tryk, kortillustrationer og layout.  
Bevilling 20.000 kr. 

 
Tegning af Jens Gregersen. Her en tegning af Pukkellæbe sammen med andre blomster 

10. Forbedring af publikumsfaciliteter ved Kirkestien i Strøby 
En gruppe af aktive ældre fra DN Stevns, med Inge Ambus i spidsen, ønsker at gøre et stort naturområde ved 
Kirkestien i Strøby mere attraktivt for lokale og for besøgende. De ønsker at bygge et nyt shelter og forbedre 
det nuværende shelter i området. Shelterpladsen er udgangspunkt for de ældres aktiviteter i ådalen, både 
formidling og naturpleje. Kirkestien i Strøby er velbesøgt af både lokale og andre gæster, det er en af de få 
adgange til naturen i Tryggevælde Ådal. Et ekstra shelter vil betyde gode muligheder for overnatninger og 
ekskursioner med børn og unge i området, da de herved får mulighed for at samles omkring bålpladsen og 
sidde i læ. Shelteret skal derfor bygges til glæde for DN arrangementer, naturelskere og andre gæster i 
området. Projektet udføres i samarbejde med Strøby borgerforening og Stevns Kommune, som begge også 
støtter projektet økonomisk. 
Bevilling 27.000 kr. 

 
Foto: DN Stevns, Michael Knaack 
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11. Oplev naturen i Egedal 
Jørgen Bengtsson fra DN Egedal vil sammen med to andre ældre formidle naturen ved Gundsømagle Sø til 
fire 5. klasser i kommunen. De er alle aktive i både Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk 
Forening, og har mange års erfaring med naturformidling i frivilligt regi. Med projektet vil de give deres glæde 
for fugle og naturen videre til børnene, ved at kombinere klassiske natur ture med moderne naturfomidling 
og Citizens Science via DN’s Naturtjek App. Der arrangeres ture i foråret og i efteråret 2016, så de deltagende 
børn får oplevelsen af hvordan årstiderne påvirker dyre og planteliv omkring søen. Der er lagt konkrete 
planer for 2016, men projektet forventes fortsat i flere år frem. Konkret søges der midler til bustransport fra 
skolen til Gundsømagle Sø og til 20 kikkerter for at levendegøre fuglelivet.  
Bevilling 20.000 kr. 

 
Foto: Jes Ferdinand 

 
12. Pleje af Bjørnemosen 

Per Mikkelsen er frivillig i DN Ringkøbing-Skjern. Sammen med en gruppe aktive ældre frivillige er han med til 
at pleje arealet Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle. Området består af lavmose og en eng, der bruges af DN 
Ringkøbing-Skjern til svampe- og naturture og af skoleklasser på ekskursioner. Gruppen af aktive ældre 
fungerer som Caretaker-gruppe for arealet, og gruppen tog initiativ til, at Danmarks Naturfond i 2012 
erhvervede arealet. Området er hegnet, men trænger til en opfriskning. De aktive ældre vil selv stå for 
arbejdet på en række arbejdsdage, hvor de også vil involvere andre frivillige. Der skal opstilles klaplåger, 
sættes hegnspæle og tråd. Herudover skal noget af pilekrattet ryddes. Denne aktivitet vil gruppen løbende 
involvere skoleklasser og børnefamilier i. Konkret søges der om midler til hegnsmaterialer og ørnenæb. 
Projektet udføres i samarbejde med Danmarks Naturfond og Ringkøbing-Skjern Museum, som stiller 
redskaber til rådighed for arbejdet med hegnet.  
Bevilling 34.000 kr. 
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13. Pleje af fredede arealer 
Per Mikkelsen er frivillig i DN Ringkøbing-Skjern. Sammen med en gruppe aktive ældre frivillige, vil han tilbyde 
pleje til fredede og beskyttede arealer i lokalområdet. Plejen skal gå ud på at heder og enge holdes åbne, at 
stier holdes farbare. Der er allerede planlagt pleje af fem lokaliteter, hvor projektgruppen vil tilbyde 
naturpleje, stiforbedring og informationer omkring pleje og områderne, på især fredede og beskyttede 
arealer. På de private grunde skal der opstilles skilte med informationer om projektet og fredningerne.  
Projektet vil desuden formidle naturværdier og adfærdsregler i naturen ved hjælp af infotavler, og man håber 
at kunne dannes plejegrupper for enkelte arealer, som skal ledes af projektgruppens 60+ medlemmer.  
Konkret søges der midler til info-tavler, udstyr til naturpleje samt en brugt trailer til fragt af grej.  
Bevilling 34.331 kr. 

 
Fældning af træer på Øster Lem Hede 

14. Sti mellem Stadil Kirke og Madum Å 
DN Ringkøbing-Skjern vil etablere en sti langs en kommunevej for at opnå en trafiksikker adgang mellem 
Stadil Kirke og parkeringspladsen ved Madum Å, og derved også opnå et sammenhængende stinet langs 
vejen til det nærliggende sommerhusområde. Dette skal være til glæde for beboere i sognet, 
sommerhusbeboere og turister som besøger Stadil Kirke. De aktive ældre planlægger og gennemfører 
etableringen af stien, herunder rydning af træer, jævning af påfyldt jord, tromling, udlægning af underlag, 
jævning af gruslag og efterfølgende vedligeholdelse af stien. Dertil vil de opsætte info-tavler, for at bidrage til 
formidlingen af landskabets historie og værdier. Der søges midler til indkøb af grus og stenmel og info-tavler. 
Arbejdet vil blive gennemført i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Stadil-Vedersø 
Sogneforening 
Bevilling 29.000 kr. 
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15. En redningsaktion for Løgfrøen på Nordals 
Finn Lindhart og Lilly Teglgaard er frivillige i DN Sønderborg, og sammen har de iværksat en redningsaktion 
for Løgfrøen på Nordals. Der findes otte paddearter I Sønderborg Kommune, hvor Løgfrøen er en af disse. 
Løgfrøen er dog i kritisk tilbagegang, fordi ynglevandhullerne gror til, og det vil frivilliggruppen gøre noget 
ved. Sammen med andre aktive i DN Sønderborg vil Finn og Lilly kortlægge løgfrøens udbredelse ud fra ældre 
informationer. Det foregår ved undervands-aflytning, da løgfrøen lever et meget skjult og stille liv. På 
udvalgte lokaliteter vil de frivillige yde forskellige indsatser såsom at rydde træer og buskads, oprense 
vandhuller og regulere brinker og randzoner. Det sidste kræver hjælp fra en gravemaskine, og det ansøges 
der finansiering til. De frivillige vil desuden afholde offentlige ture i projektperioden og afholde en 
vandhulsdag for børn og andre interesserede. Denne vandhulsdag skal sætte fokus på vandhullers værdi for 
de levende organismer. Der er tilsagn fra Sønderborg Kommune om økonomisk støtte til restfinansiering og 
hjælp med nyttejobbere.  
Bevilling 70.000 kr. 

 
Løgfrø, Pelobates fuscus. Foto er venligst stillet til rådighed af Per Klint Christensen 
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16. Naturluppen 
Mona Phipps er uddannet DN naturguide fra DN Mariagerfjord. Naturguide er DN’s uddannelse til frivillige 
naturvejledere. Sammen med Gitte Holm har hun udviklet projektet NATURLUPPEN, som er en mobil 
udstilling af, hvad den nære natur byder på. Mona og Gitte fremviser og fortæller om ”Din nære natur” i et 
let forståeligt sprog også med fokus på børn. Man kan f.eks. se, røre og høre om bænkebidere, ae et egern og 
se de flossede kogler den har spist af. Der er også mulighed for at føle en muldvarps bløde pels og skarpe 
kløer. Man kan endda føle på et museskind, og se hvor fint musen på sin facon gnaver i en grankogle, for at 
komme til frøet. Havens fugle er også med i NATURLUPPEN. Her kan man opleve, hvor blød og lun en musvit 
rede er, se en blåmejse i sin redekasse eller flagspættens værksted - alt sammen for at vække 
naturinteressen hos både børn og voksne. NATURLUPPEN ønsker at give engagementet til naturen videre til 
børn og voksne, så de selv kan gå på opdagelse i naturen. Derfor søger Mona og Gitte fra NATURLUPPEN 
midler til at anskaffe sig mere udstyr og rekvisitter, så de er i stand til at håndtere alle situationer på en 
oplevelsesdag og ikke mindst opbevare og transportere deres store naturaliesamling. NATURLUPPEN er en 
permanent samling af materialer og dyr, der kan tages med ud på oplevelsesdage.  
Bevilling 60.910 kr. 

 
Mona Phipps og Gitte Holm med Naturluppen i Hadsund 

17. Flygtningebørn ud i naturen 
Christina Åkerman blev født i Finland, kort før anden verdenskrig brød ud. Efter krigen flyttede hun med sin 
mor til en gård i Sydvestfinland, ude i Skærgården. Dette definerede hendes liv, fordi hun opdagede naturen 
og hvor fantastisk den er. Hun flyttede til Danmark for at læse til landskabsarkitekt og bosatte sig i Svendborg 
med sin mand. I dag er hun bestyrelsesmedlem i DN Svendborg og medlem af Frivilliggruppen ved 
Flygtningehjælpen i Svendborg.  
Hun vil gerne give sine erfaringer og kærlighed til naturen videre til børn og unge, der er flygtet fra krig. Hun 
ønsker at vise hvordan vi i Danmark bruger og passer på naturen og give børnene en god oplevelse.  
Konkret søges der penge til at leje en bus og sammen med Flygtningehjælpen i Svendborg køre ud til 
Svendborg Naturskole, hvor arrangementet skal foregå. Her vil de lave en sjov dag med aktiviteter for børn og 
voksne. De vil stege pandekager over bål og hygge sig med anden forplejning. Planen er at de skal kigge i 
vandhuller og gå en tur i skoven for at se på fugle og andet liv i skoven, og på stranden og finde 
muslingeskaller. Det hele skal være sjovt og spændende for børnene og deres forældre.  
Arrangementet sker i samarbejde med flygtningehjælpen i Svendborg og Svendborg Naturskole.  
Bevilling 10.000 kr. 
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18. Fod på Viborg-egnen 
Jørgen Glud bruger en betydelig del af sin pensionisttilværelse som bestyrelsesmedlem i DN Viborg og aktiv 
turleder. Han har i flere år arrangeret en lang række ture på Viborg egnen. I år er planlagt otte ture om alt fra 
’De vilde blomsters dag’ til ’Byvandring i Mammen’. Turene inviterer gæve gå-ben og filosofiske 
friluftsmennesker’ ud i naturen til steder man i dagligdagen ikke ser og oplever.  Da der i gennemsnit er 75-
100 besøgende pr. tur, har Jørgen Glud derfor søgt midler til en megafon. Megafonen skal bruges som et 
hjælpemiddel til at sørge for, at alle de besøgende kan høre, hvad der bliver formidlet. Indkøb af megafonen 
vil desuden ikke kun komme turene til gode, men også afdelingen DN Viborg. Turene annonceres i 
samarbejde med Viborg Stifts Folkeblad, Viborg Kommune og Viborg Turistkontor.  
Bevilling 3.500 kr. 

 
19. Årets gang i naturen 

I forlængelse af DN Hørsholms turprogram vil Per Grove Thomsen og Bo Madsen, begge frivillige i DN 
Hørsholm, gennemføre et ”året rundt” program. Her vil de formidle naturen gennem besøg til en række 
biotoper og deres dyre- og planteliv på forskellige stadier i årets løb. Målgruppen til disse ture er familier med 
børn. Turene skal tilrettelægges i Hørsholms lokalområde, så transporten kan foregå til fods eller på cykel. 
Turene har som mål at pirke til og udvikle deltagernes sanser. Der bliver noget til syns-, høre-, føle-, smags- 
og lugtesansen for hver tur. Planen for turene er at besøge lokaliteter, hvor det er muligt at observere særligt 
udvalgte biotoper, hvor de frivillige erfaringsmæssigt har mødt og observeret arter af særlig interesse. Der er 
allerede udpeget otte-ti lokaliteter, som de frivillige ønsker at formidle på flere forskellige årstider. Centralt i 
projektet bliver er en rygsæk fuld af grej, som skal være med til at åbne de besøgendes oplevelse af naturen. I 
rygsækken skal være kikkerter, lupper, spotting scope og andre sjove og relevante sager.  
Bevilling 25.000 kr. 

 
Billede af slåen. Foto: Per Grove Thomsen 
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20. Turlandet Tuse Næs 
Finn Bjerregaard er initiativtager til en natur- og stiplejegruppe på Tuse Næs. Gruppens aktiviteter er et 
delprojekt i et stor samarbejdsprojekt Turlandet Tuse Næs. Målet med Turlandet er at gøre naturen på Tuse 
Næs bedre tilgængelig for flere brugere. Fokus for gruppen af aktive ældre er at lave praktisk natur- og 
stipleje, formidling af naturoplevelser og attraktive børne- og bedsteforældrearrangementer. Det skal ske 
gennem konkrete aktiviteter som - natur- og stipleje med fokus på biodiversitet, renovering og 
vedligeholdelse af stier, og formidling af natur- og landskabsoplevelser på Tuse Næs. Til dette skal der laves 
guidede ture, trykte turguides med supplerende info-sider på nettet, som skal planlægges og gennemføres af 
de aktive ældre i gruppen. Børn- og bedsteforældrearrangementerne skal udvikles som et koncept, hvor 
bedsteforældre inviterer deres børnebørn med ud i naturen på fælles oplevelsesture med andre børn og 
bedsteforældre. Der søges midler til skilte, stolper og andet til afmærkning af ruter ved Tuse Næs, samt et 
stort kort hvor området med alle ruter tegnet ind. Arbejdet står de aktive ældre for.  
Bevilling 56.750 kr. 

 
Forårsrydning af "Fredningsstien ved Udby Vig". Frokostpause i det grønne 

21. Leer til Kildeengen 
Erik Olsen fra DN Lejre og Kildeengens Høslætslaug vil, sammen med en gruppe kernefrivillige ældre ildsjæle, 
etablere en grejbank til brug ved laugets årlige naturplejearrangementer. Kildeengens Høslætslaug startede 
som et samarbejde mellem Lejre Kommune, DN Lejre, andre frivillige og Naturstyrelsen, for at få aktiveret og 
skabt interesse blandt ældre medborgere til at komme ud i naturen og lave aktiv naturpleje. Høslætslauget 
foretager aktiv naturpleje på de unikke skovenge i Bistrup Skovene samt formidler naturen, dyrene og 
biodiversitet i området. Deres arrangementer er for alle interesserede, unge som gamle og erfarne som 
nybegyndere. Høslætlauget er en stor succes, og hver sommer kommer 40 – 50 deltagere til ”sommerslæt og 
høstfest” og ca. 30 til ”efterslæt”. Grejbanken skal etableres som en hjælp til de årlige arrangementer, og skal 
bla. indeholde leer, høriver, save og ørnenæb. Der skal desuden være service til at kunne servere frokost, 
kaffe og aftensmad til de frivillige som afslutning på en god og aktiv dag i naturen. Grejbanken skal ikke kun 
komme Kildeengens Høslætslaug til gode, men skal også kunne udlånes til andre naturplejearrangementer. 
Der er indgået en aftale om at få grejbanken opbevaret hos Naturstyrelsen.  
Bevilling 45.000 kr. 

 
Foto: Ole Malling 
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22. Naturpleje i Usserød Ådal 
DN frivillig, Else Marie Jonsson, vil iværksætte en naturplejegruppe i Usserød Ådal. Sammen med to andre 
kvinder ønsker hun, at få flere ældre ud at pleje de fredede arealer. De fredede arealer ved Usserød Ådal har i 
flere år haft ungkvæg udsat som naturplejere i sommermånederne, men mange af væksterne er genstridige 
eller vokser fra dyrene. Derfor har kvæget og naturen brug for en hjælpende hånd til at holde væksten nede. 
Der skal naturplejes på udvalgte områder, i de måneder hvor kvæget er udsat, men håbet for projektet er, at 
kvæget selv vil gå ind på arealerne og hjælpe til. Projektet sigter mod at kunne øge offentlighedens 
opmærksomhed på det fredede naturområde som platform til, at de aktive frivillige kan berette om deres 
arbejde og videreformidle formålet med projektet. Ved at samles en aften om ugen giver projektet de ældre 
en samhørighed. Det er lettere for de ældre at komme ud en gang om ugen, hvis de har et meningsfuldt 
ærinde eller en aftale med andre om en fælles interesse. Derfor håber de frivillige naturplejere, at projektet 
vil kunne aktivere de frivillige ældre i positiv retning. Aktiviteterne skal desuden medvirke til at flere føler 
ejerskab over området, og at de ældre, der normalt vil holde sig tilbage, vil have mulighed for at komme ud 
og arbejde i det omfang de selv ønsker.   
Bevilling 26.000 kr. 

 
Den Nordlige fold i Usserød Ådal. Foto: Usserød Ådal Kogræsserforening 

23. Plejelauget for pasning af gravhøje i Skanderborg Kommune 
Plejelauget i Skanderborg har eksisteret siden 2015, hvor Moesgaard Museum søgte en gruppe til at pleje 
fortidsminderne i kommunen. Projektet er nu ved at rinde ud, men de aktive frivillige i lauget ønsker at 
fortsætte deres arbejde, så dysser og gravhøje fortsat plejes. Den aktive frivilliggruppe består lige nu af flere 
bestyrelsesmedlemmer fra DN Skanderborg, men de regner med at der løbende kommer flere nye 
medlemmer til. Det er til stor gavn for natur, kultur og landskab at projektet fortsættes, da dysser og 
gravhøje har en stor biologisk diversitet, hvis de holdes lysåbne. Herudover kan træer og buske kan skade 
fortidsminderne. Ved at pleje fortidsminderne, træder de tydeligere frem i landskabet, og dette, mener 
plejelauget, vil appellere til en større respekt og forståelse, end et tilgroet fortidsminde. Selve arbejdet har 
stor værdi for de frivillige, da det giver dem frisk luft, motion, sammenhold og livskvalitet. Der søges bl.a. 
penge til to trailere til at transportere de store kratryddere og andet værktøj, vedligeholdelse af grej og 
videreuddannelse af plejelaug.  
Bevilling 50.000 kr. 

 
Før og efter billede af Lillehøj der ligger mellem Fruering og Holbæk. Før billedet er stillet til rådighed af Marlene Sørensen fra 

Moesgård Museum, og efter billedet er stillet til rådighed af plejelaugets medlemmer. 
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24. Turfolder – Langs nordsiden af Horsens Fjord 
Ib Salomon er uddannet journalist, da han gik på efterløn, realiserede han en gammel drøm om at udarbejde 
en serie lokale turbeskrivelser. Det blev til 12 foldere om ture i den lokale natur. Med dette projekt ønsker 
han at lave en turfolder der beskriver de tre sammenhængende fredninger langs nordsiden af Horsens Fjord. 
Folderen skal gøre både den lokale befolkning og turister opmærksomme på området og dets mange 
turmuligheder. Udarbejdningen af turfolderen kommer til at bestå i at tage på research ture i området og 
indsamle oplysninger om stier, tilgængelighed og særligt markante steder på tværs af kommunegrænsen. Når 
alle oplysninger er indsamlet skal teksten til folderen skrives. Når folderen er færdig vil projektgruppen 
fortælle om den og de mange turmuligheder der er i området, samt sørge for at den bliver distribueret i hele 
området. Konkret søges der midler til layout ag trykning af folderen, samt en professionel fotograf til at tage 
billeder af området. Folderen skal udarbejdes i samarbejde mellem DN Horsens og DN Odder.  
Bevilling 16.075 kr. 

 
Grønt Guld gruppen, der arbejder med turfolder. Fra venstre: Carsten Fynbo Larsen (DN-Horsens), Else Jørgensen (DN-Odder), 

Mogens Tuborgh (DN-Horsens, Ib Salomon (DN-Odder) og Keld Jørgensen (DN-Odder) 

 
25. Naturen i Brandts Have 

Hans Ove Pedersen sammen med ældre fra Brandts Have Venner og DN Gentofte genetablere et 
fuglefoderhus i Brandts Have. Det arkitekttegnede foderhus var med i stadsgartner G N Brandts oprindelige 
have fra 1914. Der er to formål med projektet. Dels at genetablere et oprindeligt haveelement og dels at 
forbedre forholdene for fuglene i haven. De ældre i Havens Venner vil stå for rekonstruktionen og den daglige 
pasning. Projektet ligger i forlængelse af DN Gentoftes arbejde, i det haven arbejder for at bevare og udvide 
de grønne områder, og forvalter de grønne områder således, at de både fungerer som rekreative områder og 
gode levesteder for vilde dyr og planter. Konkret søges der om midler til materialerne. 
Bevilling 13.750 kr. 
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26. Naturformidling med vildtkamera 
Ivan Ingemansen har været aktivt medlem af DN Vordingborg gennem 38 år og er naturformidler gennem 
både naturture, en blog og skriverier i det lokale dagblad. Han har i den forbindelse taget mange billeder og 
film i naturen, hvorfra ideen til at formidle naturen med et vildtkamera er opstået. Da DN Vordingborg netop 
er kommet på Facebook, er tanken med et vildtkamera at dokumentere og formidle naturen, specielt den 
man ikke oplever i dagligdagen, i Vordingborg kommune gennem den nye facebookside, samt deres 
nyhedsbrev der udkommer fire gange årligt. Der er desuden blevet lavet et samarbejde med en folkeskole, 
hvor materialet kan anvendes i undervisningen. Vildtkameraerne skal skiftende placeres på forskellige steder 
i kommunen, dette skal for eksempel være ved grævlinge- eller rævegrave, fuglereder mm. Derfor søger Ivan 
Ingemansen midler til indkøb af to vildtkameraer, som han selv vil sætte op, det er desuden meningen at 
projektet vil kunne videreføres af nuværende og kommende medlemmer i DN Vordingborgs bestyrelse.  
Bevilling 7.000 kr. 

 
Ræv ser på hejre. Foto er stillet til rådighed af Ivan Ingemansen 

27. Naturpleje i teori og praksis ved Nørreåen 
Hans Peter Brixen fra DN Viborg vil sammen med en gruppe starte et naturplejeprojekt for de lokale skoler 
omkring Nørreåen. Projektet skal konkret hjælpe naturen og give skoleelever og voksne i nærområdet en 
forståelse for naturen. Projektet skal være rammen for hvordan deltagerne selv kan gøre en positiv indsats 
for naturen og indgå i undervisningen på to lokale skoler Nørreåskolen og Vejrum-Viskum Friskole. 
Naturplejearrangementerne skal afholdes af de frivillige i projektgruppen i samarbejde med faglærerne på 
skolerne. Der skal desuden udarbejdes info-materiale som skal bruges på naturplejeturene. Info-materialet 
skal omhandle den lokale natur, og hvilke sårbare og invasive/andre problem-arter der er i lokal området. 
Materialerne skal udarbejdes af de lokale frivillige og faglærerne på de to skoler, sådan at det også kan 
bruges i naturfagsundervisningen. Der søges bevilling til naturplejegrej, info-materiale og andet småudstyr. 
Dette skal bruges på naturplejeturene med børnene. Herudover søges der om brændstof til transport og en 
klipper der bruges til sti-vedligehold.  
Bevilling 50.000 kr. 

 
Foto: Hans Peter Brixen 
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28. Redekasser til isfuglen ved Hellevad 
Der er ikke længere ynglepladser til isfuglen i området omkring Hellevad, og det vil Jens Fürst gøre noget ved. 
Sammen med en gruppe af aktive ældre frivillige har han søgt og fået tilladelse fra kommunen og lodsejere til 
at nedgrave isfuglekasser ved Hellevad Vandmølle og ved Krebsedammen, som er en oplagt levested for 
isfuglen. Kunstige redekasser til isfugl er bastante kasser af særligt ler, der graves ind i åbrinken. De er 
nødvendige, da fuglen ikke selv graver sit redehul, men overtager mosegrisens gange til rede, når de bliver 
blotlagt ved skred i brinker langs åløb.  Jens Fürst vil hjælpe isfuglen på vej med nye redekasser. Når isfuglen 
kommer til vinter, vil den forhåbentligt finde de fine redekasser og igen blive en standfugl i området. Der 
søges midler til indkøb af kasser, rør og fyldmateriale til to redekasser. Jens Fürst vil sammen med gruppen af 
aktive frivillige stå for at grave redekasserne ned på aftalte steder. Det er placeringer, hvor besøgende kan 
observere kasserne uden at de nye små isfuglefamilier bliver forstyrret. Der er derfor mange der vil få glæde 
af at opleve isfuglene, hvis de slår sig ned i isfugleredekasserne.  
Bevilling 26.850 kr. 

 
Isfuglekasse. Foto: Jens Fürst 

29. Krible-krable-badeplatform til Herslev Strand 
Tove Binzer er formand for DN Lejre og primus motor bag en mangfoldig vifte af aktiviteter. DN Lejre har 
årligt meget velbesøgte krible-krable-arrangementer ved Tadre Mølle. Erfaringer herfra bliver nu taget med 
til fjordnaturen. Tove og hendes mand vil bygge en krible-krable-badeplatform ved Herslev Strand. Meningen 
med platform er at give børn og voksne mulighed for at studere og fordybe sig i verdenen under vandet. 
Krible-krable-badeplatformen er inspireret af krabbebroerne i Hundested og Roskilde, og skal laves af 
genbrugsmaterialer. Sidste år blev der lavet en tilsvarende platform, men den var desværre så god at den 
blev stjålet. Derfor søger projektet om tilskud til svært tømmer og ankerkæde, så dette ikke sker igen. 
Platformen skal bygges af de aktive ældre i projektgruppen, og skal desuden bruges til forskellige DN 
arrangementer, bl.a. et krible-krable arrangement lavet af Lejre Kommune, Tove og Jørgen Binzer. Efter 
arrangementerne er afholdt skal platformen ligge til fri afbenyttelse for de mange folk der hver dag bruger 
stranden, og der skal opsættes et informationsskilt med billeder og tekst om broen, samt hvad man kan 
forvente at opleve derude.  
Bevilling 4.000 kr. 

 
Tove Binzer sidder på Krible-krable-badeplatformen på Herslev Strand. Foto: Carsten Christiansen 
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30. Mere natur i Vindinggård 
Vagn Kjeldsen fra DN Vejle ønsker at fortsætte det allerede igangværende projekt i Vindinggårdområdet, der 
skal øge naturindholdet på områdets største areal, og derved få mere udeliv i bebyggelsen, til gavn for 
fællesskabet. Projektet ønsker at vise, at det er muligt på en gang at skabe et mere spændende område at 
opholde og bevæge sig, og samtidig give mere plads til artsrig natur, også i byen. Projektgruppen har allerede 
gennemført flere tiltag for at gøre naturen i Vindinggård mere attraktiv for beboerne i området og andre 
besøgende. En del af projektet omhandler forsøg med nye måder at slå græsset på, således at man i visse 
områder kun slår græsset en gang om året. Dertil skal der slås græs på et stiforløb gennem området. Der 
søges specifikt om midler til køb af en mindre skivehøster, således at projektgruppen kan stå for slåning af 
græsset.  
Bevilling 9.500 kr.  

 
Høslæt ved Vindinggård. Billedet er venligst stille til rådighed af Vagn Kjeldsen 

31. Halsnæs Lelaug 
DN Halsnæs har i flere år arrangeret leslåning på to lokaliteter i kommunen, hvor det primært har været 
afdelingens aktive ældre som har deltaget. Nu vil de udvide aktiviteten til en familieaktivitet så også unge vil 
deltage i leslåning. Birgitte Benzon Bang, som er formand for afdelingens bestyrelse vil sammen med andre 
frivillige fra bestyrelsen stå for at få stablet Halsnæs Lelaug på benene. Der skal laves et samarbejde med 
skolerne i nærområdet, således at naturplejen sættes ind i nye rammer. De vil i samarbejde med skolerne 
lave undervisning om naturpleje og biodiversitet, samt praktisk naturpleje sammen med børn og unge. Det 
skal kulminere i naturpleje på Bakkestien i samarbejde med Halsnæs Kommunes Naturplejeafdeling, skolerne 
og DN Halsnæs. Der søges konkret om midler til at købe børneleer, høriver og slibeværktøj, samt en kasse til 
le-grejet.  
Bevilling 8.500 kr. 

 
Foto Birgitte Benzon Bang 
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32. Renæssance for gammel skolesti 
Peter Løn Sørensen fra DN Odsherred vil genetablere den gamle skolesti i Grevinge, for at gøre 
æblelandskabet mere tilgængeligt, ved hjælp af formidling og oplevelser på den genoprettede og delvist 
omlagte gamle skolesti. Han ønsker at oprette et stilaug, som skal pleje stien med hensyn til biodiversiteten, 
således at den kan bruges i mange år fremover. Der skal laves guidede ture for voksne og udeskoleklasser, til 
dette søges der om en cykelanhænger til transport af formidlingsmateriale og rekvisitter. Der skal sættes 
info-tavler og handicaptilgængelige borde-bænke-sæt op og laves stifoldere, så turister og andre der ønsker 
at gå tur i området kan nyde naturen og inspireres til at gå specielle ruter og drikke eftermiddagskaffe eller 
spise frokost i naturen. Selve ideen til projektet er udsprunget af Peter Løn Sørensens interview med ældre, 
hvor de ældres erindringer om skolestien og den gamle æblekultur har inspireret ham til at danne stilauget, 
således at vigtige æblelokaliteter og autentiske steder for erindringer om æbler kan nås til fods fra 
Æbleværkstedet i Atterup. Projektet sker i samarbejde mellem beboere, lodsejere, en forpagter og Peter Løn 
Sørensen, der er Naturvejleder og tovholder.  
Bevilling 20.940 kr. 

 
Den 91.årige tidligere skoleelev viser hvilken vej hun har gået til skole. Ideen til projektet udsprang af Peter Løn Sørensens interview 

af ældre beboere i området og deres erindringer om skolestien. Foto: Peter Løn Sørensen 

33. Aktiv naturpleje og formidling af natur, skov og biodiversitet 
Jan Becher har gennem 25 år skabt en skov på sin ejendom på Nordfyn. I alle 25 år har skoven været åben 
nærnatur for lokalområdets borgere. Gennem årene har skoleklasser også besøgt skoven, som led i deres 
naturfaglige undervisning.  Disse aktiviteter vil Jan sammen med andre ældre fra DN Nordfyn sætte yderligere 
skub i. Formidlingsaktiviteterne sker i samarbejde med naturfagslærerene fra den lokale skole. De vil sammen 
med børnene opsætte mindst 100 mærkede fuglekasser op spredt i skoven, som fremover kan følges og 
observeres. Som ramme om formidlingsaktiviteterne vil de opføre et shelter som en bålhytte ved søen i 
skoven, som også giver mulighed for overnatning i skoven. Jan Becher vil desuden opsætte legeredskaber til 
fysisk aktivitet, der skal fremstilles af trækævler fra udtynding af skoven. Dette skal gøres i samarbejde med 
de større børn under instruktion fra Jan Becher selv og naturfagslærerne. For at forbedre undervisningen af 
livet i søen, ønsker de også at renovere broen, så den kan være en sikker fiskeplads, når der skal fanges 
vandhulsdyr.  
Bevilling 29.600 kr.  
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34. Stivedligeholdelse i tre fredninger i Lemvig Kommune 
DN Lemvig har haft succes med en række naturplejeaktiviteter, der både integrerede flygtninge og etniske 
danskere gennem praktisk naturpleje. Det er baggrunden for at ønsket om en grejkasse til lignende 
aktiviteter og vedligehold af stiforløb i tre fredede områder. I projektet indbygget et samarbejde med Lemvig 
Kommune om det frivillige arbejde og vedligehold i de fredede områder. Der søges derfor om midler til at 
etablere en grejbankskasse med de vigtigste redskaber. En grejbankskasse skal bruges fremadrettet i de 
kommende mange år af aktive DN frivillige, og skal evt. kunne udlånes til nabo DN afdelinger.  
Bevilling 13.600 kr. 

 
Billede fra Sødalsfredningen, lige syd for Lemvig By. Fredningen er en gammel tunneldal fra sidste istid. Dalen har ved 

forårstide mange blomstrende orkideer og hvidtjørn. Hvor hvidtjørn bl.a. er en udfordring for stivedligeholdelsen. Foto: 
John Clausen. 

35. Køge Fælles Jord 
Henrik Petersen fra DN Køge og en gruppe frivillige ældre fra Køge Fælles Jord vil i samarbejde med Det 
Grønne Hus gøre deres arealer mere tilgængelige for de ældre frivillige der bruger og er med i 
havefællesskabet. Køge Fælles Jord har til formål at få flere mennesker ud i naturen, og derfor ønsker de at 
støtte de ældres arbejde på arealet, sådan at de kan opbygge et fællesskab og kan komme ud i naturen. 
Derfor søger de midler til at kunne udbyde en række aktiviteter for at samle ældregruppen og danne et 
fællesskab om at dyrke og pleje området. Der søges om midler til at bygge 20 ældre-venlige højbede til 
grønsags dyrkning, disse skal opbygges og bruges af de ældre frivillige. Der søges desuden midler til at grave 
en sø på Køge Følles jord, da der er tendens til for meget vand. Søen skal opsamle det overskydende vand på 
jorden, således at det bliver nemmere for de ældre at udfolde sig i grøntsagshaven. I dag mangler området 
vådområder som naturelement i overgangen fra by til den omgivende natur. De ældre skal desuden være 
med til at bygge et udekøkken af ler og halm, ved cob byggemetoden, hvortil der skal bruges ler fra 
udgravningen af søen og halm fra nærliggende landbrug. Derudover vil de arrangere leslåningskurser, således 
at de ældre kan pleje naturen omkring Køge Fælles jord, arrangeres et kursus om økologisk 
grøntsagsdyrkning, arrangeres og afholdes en workshop om bygning af insekthoteller, og til efteråret 2017 
afholdes en høstfest til glæde for både de ældre frivillige og familier fra Køge. Alle arrangementer til 
arrangeres og afholdes af de ældre frivillige.   
Bevilling 68.000 kr. 

 
Leslåning på Køge Fælles jord 
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36. Genskabelse af jubilæumslund ved Gørlev sø i Kalundborg kommune 

I 2011 plantede DN Kalundborg 100 små egetræer samt fem større egetræer til markering af DN’s 100 års 
jubilæum. Lunden er placeret i det rekreative naturområde ved Gørlev sø. Plantningen blev forestået af 
mange borgere fra kommunen, heriblandt mange børn. De seneste år har dog været hårde for træerne, men 
den lange tørre sommer og vildt, der trods plantebeskyttere, har været hårdt for træerne og mange er døde. 
Derfor søger DN Kalundborg midler til at genplante, renovere og vedligeholde lunden så de oprindelige 
intentioner med lunden bliver realiseret.  
En gruppe aktive ældre i DN Kalundborg vil være stå for at varetage pasningen af jubilæumslunden, og 
forsøge at få andre aktive i DN og andre borgere i Kalundborg, især børnefamilier, engagerede i pasningen og 
plejen af lunden. Med tiden skal jubilæumslunden gerne blive et attraktivt opholdssted for børn og 
børnefamilier.  
Bevilling 11.000 kr. 

 
37. Sammen om naturen i Halsnæs 

Bestyrelsen i DN Halsnæs med Birgitte Benzon Bang i spidsen vil gøre naturen i Halsnæs bedre tilgængelig. 
Det vil de gøre ved hjælp af aktiviteter på tre lokaliteter. Først har de etableret et samarbejde mellem skoler, 
Halsnæs Kommunes naturafdeling og DN med fokus på området Hvide Klint. Dernæst har bestyrelsen fokus 
på naturplejen på Melby Overdrev, og som det tredje vil de udvide Halsnæs Lelaugs aktiviteter på Bakkestien 
og Rakkenhøj.  
Hvide Klint-området er doneret til kommunens børn. Har skal der opføres en bålhytte med kommunale 
midler. De aktive ældre fra bestyrelsen vil producere en infotavle om mangfoldigheden af liv på lokaliteten og 
stå for en række formidlingsarrangementer for børn. Konkret søges der om midler til infotavlen samt 
undersøgelses- og bestemmelsesgrej til undervisning. Der søges endvidere om naturplejegrej til Melby 
Overdrev. Udstyret vil også kunne bruges af Halsnæs Lelaug til deres arrangementer.   
Bevilling 33.500 kr. 

 
38. Kvæk - mit vandhul er væk 

Per Breddam vil sammen med en gruppe frivillige rydde og oprense et tidligere vandhul og stå for at passe 
området fremover. Rydningen skal foretages af de frivillige fra DN Greve og naboer til Brødmosen i 
Karlslunde. Oprensningen af søen skal dog foretages professionelt. Store, gamle og skyggegivende træer nær 
bredderne gør, at de tidligere tørvegrave gror til og fyldes med blade. Efter en rydning og oprensning vil 
Brødmosen været en naturoplevelse i et stykke bynær natur. Det vil betyde, at børn og unge til foråret vil 
kunne komme helt tæt på vandet og fange haletudser og se på vanddyr i plastakvarier osv. DN Greve vil 
afholde arrangementer og guidede ture nær vandhullet, samt lave naturpleje i området. Der er god læring i 
naturplejen for børn og unge, der kan opleve en rig natur helt tæt på byen. Der ansøges konkret til midler til 
at hyre en gravemaskine til at oprense vandhullet. Herefter lægges de frivillige kræfter af en større gruppe 
ældre med engagement i naturpleje og formidling af naturoplevelser. Dette koordineres af DN Greve. 
Bevilling 64.575 kr. 
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39. Adgang til Trækstien i Ulstrup 
Anne-Mette Kirkegaard Poulsen fra DN Favrskov vil sammen med en gruppe frivillige etablere rekreative stier 
i nærområderne mellem Gudenåen og Ulstrup. Det vil de gøre med nye stiforbindelser mellem trækstien 
langs Gudenåen med området ved Ulstrup Skole, børneinstitutionerne og det nærliggende parcelhusområde 
”Hagenstrupparken”. Stiforbedringen skal få flere børn og unge ud i naturen, og DN Favrskov vil opsætte 
informationstavler, der beskriver naturen ved og omkring stien. Derved kan stien indgå i en varieret 
undervisning, og kan være en oplagt turmulighed for DN Favrskov. Der søges om midler til indkøb af 
materialer til etablering af 100 meter ny tilløbssti, samt materialer til forbedring af den eksisterende sti og 
informationstavler. Arbejdet med stietablering står de frivillige for i et samarbejde mellem DN Favrskov, 
repræsentanter fra Ulstrup Lokalråd og Hagenstrupparkens Grundejerforening.  
Bevilling 56.250 kr. 

 
40. Høslæt og pleje af natur i DN Vejles område 

Westy Esbensen fra DN Vejle har samlet en større gruppe aktive ældre, der alle er frivillige naturplejere i 
Vejle og omegn. I fællesskab søger de om midler til grej til en lang række lokaliteter og arrangementer. 
Formålet med fællesskabet er at skabe og fastholde den positive udvikling i de mindre naturplejegrupper 
rundt om i Vejle kommune. Dels for at kunne dele viden og erfaring og dels for at trække på fælles grej. 
Gruppen vil fokusere på at skabe gode oplevelser gennem konkrete aktiviteter i naturen, som giver et 
praktisk og socialt udbytte for deltagerne. Aktiviteterne er: 1) Aktiv naturpleje, som aktive i ældregruppen 
står for at arrangere i form af åbne arrangementer. 2)Undervisning i brugen af le til børn og voksne. 3) 
Workshops i at fremstille ledrag og river til høslæt i vinterperioden, når naturen hviler. Der søges midler til 
legrej, udstyr til naturpleje samt materiale til fremstilling af ledrag. Dertil søges der midler til en trailer til 
værktøjet og legrej, samt et foldetelt til brug ved naturplejearrangementer.  
Bevilling: 69.799 kr. 

 
Høslæt og pleje ved Kvak Mølle 
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41. Den rullende naturskole 

Carsten Christiansen er uddannet naturguide fra DN Lejre. Han ønsker at etablere en rullende naturskole, der 
skal rundt i Lejre Kommune og formidle naturen til børn og unge, deres forældre og institutioner. Der skal 
være udstyr til at kunne udforske fjordene: Roskilde Fjord og Isefjorden. Projektet bygger på en lang tradition 
i DN Lejre med en række Krible-Krable arrangementer for børn, der årligt bliver besøgt af mange børn, deres 
forældre og bedsteforældre. Carsten drømmer om, at formidlingen bliver suppleret med nye muligheder for 
at vise det, som knap er synligt for øjet med moderne AV-udstyr. Der er foreløbigt planlagt fire 
arrangementer af to dages varighed. Her vil Carsten Christiansen være ansvarlig, og flere fra DN Lejres 
bestyrelse vil hjælpe til med afholdelse af arrangementerne. Der søges konkret midler til udstyr til 
vandundersøgelser, bestemmelsesduge, AV-udstyr, skridtstøvler, samt en trailer. Traileren skal også kunne 
bruges til andre naturaktiviteter. AV-udstyret, der søges midler til, skal bruges til formidling af de forskellige 
vanddyr og anden natur, der bliver indfanget til arrangementerne. Det skal være muligt at forstørre de 
fangede dyr på tv-skærmen, og mulighed for at få et print af de forstørrede smådyr med hjem. Det meste af 
udstyret skal kunne genanvendes til andre naturarrangementer.  
Bevilling 55.200 kr. 

 
42. Skovsgaards Økologiske Køkkenhave 

Frivilliggruppen - Skovsgaards Økologiske Køkkenhave - er en gruppe frivillige, der er engageret i økologisk, 
bæredygtig produktion og i glæden ved at dyrke sine egne grønsager. Dette formidler de til Skovsgaards 
mange gæster i løbet af sæsonen sammen med Skovsgaards naturvejleder. De giver ideer og inspiration til de 
besøgende om dyrkning, metoder, naturhensyn og hyggelige aktiviteter, man kan være fælles om i en 
køkkenhave. De vil vise en flot køkkenhave, inspirere til udendørsliv og madlavning i det fri og vise, hvordan 
man kan bruge solenergi til tilberedning og forarbejdning af mad. Frivilliggruppen vil sætte nye initiativer og 
aktiviteter i gang for at gøre det sjovere at besøge køkkenhaven og sjovere at være frivillig. De søger midler til 
at etablere en misbænk, så de så tidligt som muligt kan få køkkenhaven i gang om foråret. De vil bygge et lille 
redskabsskur, så haveredskaberne kan stå beskyttet nær bedene. De vil desuden etablere et løst hegn 
omkring køkkenhaven for at beskytte haven mod den store bestand af dådyr omkring Skovsgaard. Og en 
plæneklipper til at holde græsstierne omkring bedene pæne. Der søges desuden midler til at lave en solovn, 
en soltørreovn og en udendørs pizzaovn ved køkkenhavens udekøkken. Madlavning er en vigtigt del af 
formidlingen fra jord til bord, når skolebørn og andre besøgende er på Skovsgaard. Ovnene skal bygges af de 
frivillige i samarbejde med Skovsgaards naturvejleder.  
Bevilling 54.700 kr. 

 
43. Strøgårdsvang Høslætlaug 

Strøgårdsvang høslætlaug har siden 1999 plejet Nydam eng i Gribskov. Kernen i lauget er en gruppe aktive 
ældre, der sørger for planlægning og afvikling af naturpleje-aktiviteterne på engen. Med Johannes Bang i 
spidsen søger gruppen om udstyr til lauget. Engen er på en hektar og slås årligt flere gange med le. Lauget er 
det første i den nyere Danmarks historie, der har genoptaget de gamle traditioner med manuelt høslæt, hvor 
der ikke bliver kørt med traktor på engen.  
Det har skabt en utrolig artsrig eng, et fantastisk fællesskab og et forbillede for alle andre høslætlaug i 
Danmark. På engen er der blevet afholdt internationale lefestivaler og mange ekskursioner. Den store 
udfordring er at slæbe de tunge læs og mange tons græs og hø ud fra arealet. Derfor søges der om midler til 
et generatordrevet spil, der kan lette udtrækningen betragteligt og være med fastholde medlemmer i lauget. 
Der søges også om midler til låne-leer, så potentielle nye naturplejere kan sluses ind i lauget og opleve 
glæden ved at slå le.  
Bevilling 40.000 kr. 
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44. Flere insekter i Fredericia – for biodiversitet, natur og mennesker 
Karsten Enggaard, formand i DN Fredericia, har taget initiativ til at samle en gruppe ældre der sammen skal 
sætte fokus på at øge interessen for insekter og deres betydning i naturen blandt børn og deres 
bedsteforældre.  
Biodiversitets-gruppen vil afholde en række arrangementer, hvor bedsteforældrene sammen med deres 
børnebørn bygger to insekthoteller. Det ene insekthotel bestemmer de selv over, hvor skal hænge hjemme i 
deres have, og det andet skal sættes op på kommunens arealer.  
Alle insekthoteller skal mærkes, så deltagerne kan observere de insekter, der flytter ind på hotellerne. Ved 
hjælp af Facebook, website eller e-mail skal de indsamlede data kommunikeres ud. Der skal desuden 
formidles konkret viden om insekter, for eksempel arter, levevis og behov, og hvordan man kan fremme 
vilkår og levevis for de forskellige arter af insekter. Dertil skal der udarbejdes undervisningsmaterialer der er 
målrettet til projektet.  
Der søges konkret midler til udstyr til produktion af insekthoteller, undervisningsmateriale og annoncering.  
Projektet skal gennemføres i samarbejde med Fredericia Kommune.  
Bevilling 18.500 kr. 

 
45. Naturoplevelser til søs med M/S Castor 

Kurt Holm og Ole Runge fra DN Nordfyn vil gerne formidle den nordfyske havnatur til udsatte grupper, der 

ikke selv har mulighed for naturoplevelser til søs. F.eks. mennesker der er ramt af sygdom, 

førtidspensionister, biologihold fra skoler, førtidspensionister og andre grupper der findes via det lokale 

Frivillighedscenter. De vil afholde seks ture med skibet M/S Caster, der er et foreningsdrevet skib, der sejler 

fra Bogense. Turene skal have forskellige temaer, for eksempel ”Hvad finder vi på havbunden?”, eller ”Mød 

marsvinet”. En af de to initiativtagere til projektet vil hver gang deltage som naturguide, dertil er der 

mulighed for at andre aktive ældre fra DN Nordfyn kan fungere som guider.  

Naturoplevelser til søs skal give deltagerne mulighed for at opleve naturen og biodiversiteten i havet, og 

deltagerne vil desuden høre om betydningen af at bevare biodiversiteten, herunder den sammenhæng der er 

mellem, hvordan vi som enkeltpersoner lever vort liv på landjorden, og de konsekvenser, det kan få for 

havmiljøet. Sejladserne er planlagt til at foregå i området mellem Bogense og Æbelø, der ofte benævnes som 

det Nordfynske Vadehav. Der søges midler til seks sejladser med M/S Castor 

Bevilling 33.600 kr. 

 
Billede fra marsvinesafari i 2015 
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46. Frivillighus på Skovsgaard 
På Skovsgaards Gods på Langeland er der mange engagerede frivillige i flere frivilliggrupper. De fleste er 
aktive ældre, der på kryds og tværs har etableret en række grupper (Møllelaug, traktorgruppen, 
køkkenhavegruppen osv.). I fællesskab søger en initiativgruppe om midler til et frivillighus, som en fælles 
base for dem alle, både hver især i grupperne til deres møder og til fællesarrangementer grupperne imellem. 
Alle de frivilliggrupper skal kunne bruge frivillighuset som samlingssted og planlægge aktiviteter, koordinere 
aktiviteter med andre grupper og kunne informere hinanden om nye aktiviteter. Frivillighuset skal desuden 
være base for arrangementer og aktiviteter for Skovsgaards gæster, når der afholdes foredrag, kurser og 
lignende. Desuden håber de etablerede frivilliggrupper, at huset vil kunne tiltrække nye frivillige og danne 
basis for nye frivilliggrupper på Skovsgaard. Frivillighuset skal etableres i Skovsgaards havehus, som ligger i 
tilknytning til Skovsgaards øvrige bygninger. Der søges midler til at isolere bygningen, en skorsten og gøre den 
klar til brug. De frivillige vil selv stå for store dele af arbejdet, hvor der ikke kræves autoriserede installatører. 
Bevilling 68.000 kr. 

 
47. Hedepleje i Marbækområdet 

Carsten Mathiesen fra DN Esbjerg er sammen med andre aktive ældre fra DN Esbjergs bestyrelse gået aktivt 
ind i hedepleje i Marbækområdet nord for Esbjerg. Aktiviteten er sat i gang i 2016 med succes. Gruppen vil 
sikre de mange fredede og naturbeskyttede hedearealer i Marbækområdet og holde dem lysåbne ved at 
fjerne invasive arter. Den aktive naturpleje er en oplagt måde til at få borgere ud i naturen og samtidigt 
udføre et meningsfuldt arbejde i fællesskab. Gruppen vil formidle hedenaturen, og hvilke trusler den står 
overfor, samt formidle hvilke sårbare og sjældne planter og dyr, der findes på heden. Fællesskabet og 
formidlingen vil forhåbentligt vække ejerskab hos de øvrige deltagere. Konkret søges der midler til 
naturplejeredskaber såsom spader, ørnenæb og Extragtigatorer, der skal bruges på to årlige plejedage i 2017, 
som også vil gælde for de år, der følger.  
Bevilling 35.250 kr. 
 

48. Liv på Skamlebæksletten 
Bente Ilsøe har sommerhus i Odsherred og i forbindelse med et naturplejearrangement på 
Skamlebæksletten, kom hun i kontakt med DN Odsherred. I samarbejde med DN Odsherred vil hun og en 
gruppe frivillige etablere et naturlaug. Formålet er både at engagere flere i den frivillige naturpleje og 
fastholde kommunen i sit ansvar for områdets natur. For naturen er truet af tilgroning med gyvel, fordi 
området ikke kan afgræsses. Gruppens fokus er at samle ældre mennesker, der bruger og holder af sletten, 
så der kan skabes et fællesskab omkring sletten. Omdrejningspunktet er naturpleje til gavn for 
biodiversiteten. Efter opstart og hvervning af medlemmer vil naturlauget stå for en række forskellige 
arrangementer. Blandt andet en biodiversitetsevent (bioblitz) i forbindelse med Geoparkfestivalen 2017 og 
konkret naturpleje på de særligt værdifulde dele. Disse arrangementer vil de aktive ældre stå for at 
planlægge og gennemføre. Konkret søges der midler til infomateriale, infostandere, midler til leje eller køb af 
tipi, samt borde/bænke sæt til afholdelse biodiversitetsevent og til brug i området fremover. Til 
gyveloptagning søges midler til gyvelsnappere og grensakse.  
Bevilling: 43.510 kr. 
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49. Kom ud i naturen – med DN Furesøs naturfoldere 
Hanne Juel og Lisbet Heerfordt har sammen lavet en naturkanon for Furesø Kommune som et projekt på DN 
Furesøs hjemmeside http://furesoe.dn.dk/naturen-i-furesoe/naturkanon/. Nu vil de sammen med de andre 
ældre i bestyrelsen gøre informationerne tilgængelige i 11 foldere. Formålet er at få flere mennesker ud i 
naturen for at nyde og udforske naturperlerne. Folderne skal indeholde kort med turforslag, samt beskrivelse 
og fotos af de steder, hvor man kan stoppe op og nyde naturen. Desuden skal folderne oplyse om, hvor der 
udføres aktiv naturpleje, og hvor man for eksempel kan finde muligheder for at fiske efter smådyr, eller hvor 
der kan findes shelters og bålhytter.  
DN Furesø vil løbende sætte foldere på bibliotekerne i en miniudstilling med roll-ups i mandshøjde samt en 
brochurestander, og afdelingen vil dele dem ud ved arrangementer. Gennem nyhedsbrevet vil afdelingen 
orientere medlemmer om folderne og vil lægge folderne op på hjemmesiden, så alle kan læse og evt. printe 
dem ud.Der søges konkret midler til layout og trykning af de 11 foldere i 100 eksemplarer pr. folder. To roll-
ups og to brochurestandere.  
Bevilling 16.850 kr. 

 
Folk på tur med DN Furesø. Foto: DN Furesø 

50. Grejbank til hav og strand - Indsamling, formidling og udstilling af stranddyr 
Mogens Gissel fra DN Odder vil sammen med to andre frivillige skabe en naturbase med udstilling af 
stranddyr i sommerperioden i en lille pavillon ved Dyngby Strand. Formålet er at få børn og deres forældre 
eller bedsteforældre til at blive nysgerrige på livet i vandkanten. Udstillingen består af akvarier med et udvalg 
af dyr fra havet, plancher og billeder til at bestemme de dyr, børnene selv fanger ved stranden og i vandet. 
Gruppen vil bemande pavillonen ca. 2 dage ugentligt og hjælpe med artsbestemmelse og sætte aktiviteter i 
gang for de besøgende. Projektgruppen vil stå for en række af annoncerede arrangementer i løbet af 
sommeren med krabbefangst eller tilberedning af muslinger og krabber, så der bliver opmærksomhed om 
projektet. Der søges konkret midler til en pavillon, kasser til opbevaring af udstyr, plastakvarier og udstyr 
dertil, samt indsamlingsudstyr til hav og stranddyr.  
Bevilling 26.210 kr. 

 
51. Viden om ulv 

Søren Krabbe og Thomas Boesdal er bidt af ulve og bruger det meste af deres fritid på at finde spor af de 
nytilkomne ulve i Danmark, og de indsamler DNA prøver til forskerne. Det gør de så godt, at de er blevet 
tilknyttet den danske ulveovervågning ledet af DCE og Naturhistorisk Museum. Søren og Thomas vil gerne 
udvide deres aktiviteter ved at opstille fotofælder de steder, hvor der er klare indicier på ulveforekomst. Med 
deres egne vildtkameraer har de allerede fanget billeder af ulve i Danmark, men deres begrænsede antal af 
kameraer er langt fra nok til at give et dækkende billede. Ulven er genindvandret i Danmark, og 
offentligheden ved for lidt om ulven til at kunne acceptere den som en del af de vilde dyr i Danmark. Det vil 
Søren og Thomas gøre noget ved. Med deres fotos og DNA prøver vil de kortlægge, hvordan ulven færdes og 
lever, for at afmontere myter, uvished og frygt. Ud over deres store indsamlingsindsats holder Søren og 
Thomas foredrag for at formidle et nuanceret billede af ulvens levevis. Konkret søges der om 20 
vildtkameraer, batterier og SD kort til at dække deres udgifter hertil i 3 år.  
Bevilling 25.000 kr. 
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52. Folk og Fisk ved Stenbjerg Landingsplads 
Erik Bach Jensen og en gruppe ældre frivillige fra Nationalpark Thy formidler natur og kultur fra Stenbjerg 
Landingsplads. Projektet er i de sidste par år blevet mere og mere populært, og der er derfor brug for at 
kunne håndtere større grupper. Derfor ønsker de at kunne formidle indendørs i et af redskabshusene på 
Stenbjerg Landingsplads.  Derved kan arrangementerne gennemføres uanset vind og vejr. Projektet vil 
fortælle om Stenbjerg by, naturen og kystfiskeriets historie og kultur. Til dette vil de også give smagsprøver 
på og fortælle om de traditionelle konserveringsmetoder. Arrangementerne skal afholdes hver onsdag i løbet 
af sommeren og skal være til glæde for de besøgende i Nationalpark Thy. Der søges konkret midler til fem års 
husleje af et redskabshus, samt et bord af rustfrit stål og et køle-fryseskab, for at kunne overholde de 
hygiejniske regler, når der deles smagsprøver ud til arrangementerne.  
Bevilling 16.383 kr. 

 
53. Skilte på træer i Præstegårdshaven i Birkerød 

I Præstegårdshaven i Birkerød vil en gruppe ældre aktive frivillige opsætte interaktive-navneskilte på de 25 
træarter i haven, der alle har en historie, såvel individ som art. Projektet udspringer af DN Rudersdals arbejde 
for at beskytte haven og bynaturen mod erhvervsinteresser, der presse sig på. Skiltene skal bruges til at skabe 
fokus på Præstegårdshaven, som har en interessant natur- og kulturhistorie. Informationen vil bidrage til en 
sikring af fokus på haven og dens værdi for lokalsamfundet. Kirsten Lindberg og Jette Dahl-Møller har skrevet 
beskrivelser af alle træerne og deres historie, som gruppen nu vil formidle på en moderne måde via 
smartphones. Som Steffen Schmidt fortæller, er det måden han og hans børnebørn bedst kan mødes om 
naturen f.eks. gennem ”Naturtjek”, som også bruger smartsphones som platform. Han står bag ideen om at 
forsyne skiltene med en såkaldt iBeacon, der ved hjælp af en app, kan skabe kontakt med en smartphone. 
Konkret søges der midler til skiltning, iBeacons og opsætning af en app.  
Bevilling 70.000 kr. 

 
54. Danmarks sidste guldalderskov 

Siden 2005 har en frivillig plejegruppe stået for driften af Allindelille Fredskov på Midtsjælland, som 
Danmarks Naturfond overtog i 2011 fra Københavns Universitet. De frivillige har lagt en arbejdsiver ud over 
det sædvanlige for dagen. Dermed er det oprindelige kulturlandskab, som skoven er, blevet genoprettet med 
skovlysninger og sletter med et mylder af sjældne planter og dyr. Kulturpræget og en usædvanlig geologi gør 
stedet til et veritabelt biodiversitets-hotspot.  Klaus Bonderup er nabo til skoven og kommer der dagligt. 
Sammen med resten af plejegruppen i Allindelille Fredskov søger han om midler til nye redskaber til pleje af 
skoven, der mestendels er manuel (med le, rive og spade), men også bliver understøttet af en fingerklipper, 
Klaus Bonderups traktor og en gammel motorsav. Sammen med Danmarks Naturfond har gruppen i de 
seneste år fået genskabt flere af de oprindelige lysninger og fået hegnet partier til græsning. Ansøgergruppen 
er kernen i frivilligheden. De står selv for det meste arbejde, registrerer plante- og dyreliv, formidler skovens 
natur og er værter for åbne naturplejearrangementer med høslæt og rydning.  
Bevilling 45.000 kr. 

 
Foto: Jimmy Lassen 
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55. Klimauge i Favrskov 2017 
En projektgruppe af aktive ildsjæle fra DN Favrskov har taget initiativ til en klimauge i Favrskov Kommune. De 
har fået Kommunen og andre interessenter med på ideen og til at involvere sig i planlægningen. Til denne 
uge søger de nu midler til initiativgruppens egne arrangementer. I klimaugen vil de afholde en klimaudstilling 
med to kunstnere, samt afholde tre foredrag i løbet af ugen.  
Klimaugen er til for at bringe fokus på vigtigheden af initiativer til bæredygtig livsfølelse, herunder 
begrænsning af klimaproblemer, som de i gruppen anser for at være en af de største trusler mod 
biodiversiteten og vores livsforhold. Projektet omfatter en lang række aktører, der har med klima at gøre, for 
at dele viden og inspirere hinanden til at gøre mere for klimaet.  
Konkret søges der penge til transport af skulpturer, honorar til oplægsholdere og annoncering af 
arrangementerne.  
Bevilling 50.000 kr. 


