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NATUR & MILJØ

MR. VANDLØB
Marts måned i bækken er ren magi for Bent Lauge Madsen. I en 

menneskealder har han været forkæmper for Danmarks vandløb.
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MOUNTAIN BOOTS 
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

HANWAG LHASA WIDE
Optimal komfort til længere ture. Lhasa 
Wide er produceret i robust tibetansk 
yakokse læder af høj kvalitet, der har en 
unik og naturlig struktur. Foringen er lavet 
af smidig og særdeles allergivenligt 
kromfrit garvet læder. Vores Wide læst 
giver ekstra plads ved forfoden.
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JA TAK – GIV MIG MERE INFORMATION OM TESTAMENTEGAVER

Navn:........................................................................................................

Adresse:..................................................................................................

Postnummer/by:...................................................................................

Tlf.nr:........................................... E-mail:......................................................

Danmarks Naturfredningsforening
+ + + 11594 + + +
0893 Sjælland UFS B

Jeg ønsker at vide mere om: 
 Sådan opretter du et testamente og giver en testamentegave
 Støt naturen, miljøet og klimaet i fremtiden
 Fordele ved testamentegaver
 Værd at vide om arv og testamenter
 En liste med tre forslag til advokater i mit lokalområde

Andet: ............................................................................................................

Jeg ønsker at blive ringet op   Jeg ønsker at modtage en mail  

GIV EN TESTAMENTEGAVE  
TIL NATUREN I DANMARK

Overvejer du at få lavet dit testamente, så har du også muligheden for at give en 
testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening i fremtiden. 

Det er ret nemt. Vi tilbyder nemlig at hjælpe dig med at finde en advokat, som kan 
rådgive dig og skrive testamentet, så det bliver juridisk korrekt. Og vi tilbyder op til 
5.000 kr. i tilskud til advokatregningen, fordi vi ved, at hver en krone tæller og gør en 
kæmpe forskel for vores arbejde for naturen, miljøet og klimaet i fremtiden.

Få mere information om testamentegaver
→ Klik ind på www.dn.dk/testamentegave
→ Kontakt DN’s testamenterådgiver
→ Udfyld og indsend kortet herunder - portoen er betalt. 

... og få op til 
5.000 kr. i tilskud 

til advokaten

Testamenterådgiver 
Lone Norup
T: 3917 4040
M: Lone@dn.dk

Så bliver din stemme også hørt langt ud i fremtiden
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MARTS. DET ER NU, VINDEN SLÅR OVER I  SYDVEST,  og magien 
starter. Sådan lyder det fra vandløbsmanden over dem 
alle, Bent Lauge Madsen, i et interview her i bladet. Jeg 
er enig. Det er nu, magien starter. Martsvioler, hugorme, 
ildere og citronsommerfugle varmer sig i solen. Gulspurve 
synger om snarlig sommer og overflod.

Desværre synger de ikke lige så talrigt som tidligere. 
For sammen med tusindvis af andre arter er de nu kom-
met på listen over truede arter i Danmark. Det skyldes, 
at vi fjerner deres levesteder. I det åbne land fældes gamle 
krogede træer, stynede popler og krat på vores ældgam-
le jord- og stendiger. Træet ryger i fjernvarmeforsynin-
gen, fordi vi i Danmark har haft en uansvarlig udbygning 
med biomasse, der ikke har sikret bæredygtigheden i det 
træ, der bliver brændt af. Truslen mod arternes sidste le-
vesteder i det åbne land kræver omgående politisk ind-
greb, og det kommer vi til at sætte massivt fokus på i den 
kommende tid.

 
FÅR VI BESKYTTET vores levende hegn og kulturarv i det 
åbne land, får vi sikret levesteder til blandt andet mark-
firben, engelskgræs, sølv-potentil og hugorme. Men vi 
stopper selvfølgelig ikke her. Vi har nemlig en bunden 
opgave med at sikre levestederne for alle de fantastiske 
arter, vi deler i dette land med. Derfor arbejder vi lige nu 
på højtryk for at få markante aftryk på den nye natur- og 
biodiversitetspakke, regeringen har på trapperne. Biodi-
versitetspakken er vores mulighed for at sikre markant 
mere urørt skov, en storstilet indsats for havets natur og 
for endelig at få den jordreform, der skal omdanne land-
brugsjord til natur, så vi får store sammenhængende na-
turområder i det åbne land.

FORÅRS-
MELDINGER

 
DU KAN OGSÅ SELV VÆRE MED til at gøre en forskel for na-
turen. Eksempelvis ved at møde op i din lokale afdeling 
af Danmarks Naturfredningsforening, hvor der ydes en 
kæmpeindsats for den lokale natur. Lige nu søger vi fri-
villige sommerfugleambassadører, der skal hjælpe virk-
somheder og offentlige institutioner med at give blåfugle, 
admiraler, kålsommerfugle og alle de andre vidunderlige, 
men pressede sommerfugle, gode levesteder. Du kan også 
vælge at tilmelde dig en af de flere end 230 ture og arran-
gementer, vores lokale afdelinger afholder den kommende 
tid i vores dejlige natur. Alt det kan du læse mere om her 
i Natur & Miljø.

Du kan også gøre som Bent Lauge Madsen og tage en tur 
til bækken og lytte efter slørvinger, der netop nu trom-
mer længselsfuldt efter hinanden. Det er marts. Det er nu, 
magien starter.  

MARIA  REUMERT GJERDING
PRÆSIDENT FOR 
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

  CHRIS TO FFER M A ROT T

Truslen mod arternes 
sidste levesteder i det åbne 
land kræver omgående 
politisk indgreb, og det 
kommer vi til at sætte 
massivt fokus på i den 
kommende tid.

L E D E R
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03 -   LEDER 
Forårsmeldinger.

06 -  NY T OG NOTER  
Nyheder fra natur-,  
miljø- og klimaverdenen.

08 -   TEMA Biodiversitet.

14 -   INTERVIE W Mød vandløbenes 
grand old man Bent Lauge Madsen.

20 -  NATURPORTR ÆT 
Sangstjerne med kvindetække.
Musvitten synger sig til en mage.

28 -   INSEK TER PÅ MENUEN 
Knas! Sæt tænderne i en fårekylling.

40 -  BØGER 
Se alle de nye bøger om natur og miljø.

42 -   KRYDS & T VÆRS Send din 
løsning ind til os, og vind 300 kr. til 
DN-butikken.

4 4 -  MEDLEMSINFO 
Bliv sommerfugleambassadør!

50 -   BÅLMAD 
Lav coq au vin over knitrende ild.

52 -  TURE  
Kom ud i naturen med din lokalforening.

63 -  DN BUTIK 
Udnyt din medlemsrabat, og støt DN.

DEN GRØNNE GENERATION

Sjælden art i sigte. 16-årige 
Magnus Lauritsen er altid på 
udkig efter Danmarks dyreliv. 

36

24
VILD NATUR SOM MINDE

“Vi valgte at holde hele 
begravelsen i Magnus’ ånd 

og støtte naturprojekter, 
som giver mening”.

32
KØB EN 
BID AF EN 
BONDEGÅRD

I N D H O L D

Foreningen Andelsgaarde er 
ét ud af tre større projekter, 

der opkøber konventionelt 
landbrug og lægger om til 

bæredygtig produktion.
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KÆRE MEDLEM, KÆRE LÆSER. En ny grøn generation af unge stormer frem. 
En generation, der bekymrer sig om klimaforandringer, miljøproble-
mer og naturforarmelser. En generation, der vil se forandringer og for-
bedringer. Nu. Vi vil præsentere dig for nogle af dem i 2020. I denne 
udgave af NATUR & MILJØ  kan du møde 16-årige Magnus Lauritsen, der 
har opdaget, at han er afhængig af natur og oplevelser i naturen. Du 
kan også møde “the grand old man” Bent Lauge Madsen, der i mange 
generationer har talt naturen op. Og især – selvfølgelig – naturen ved 
og omkring vandløb. Bent er Mr. Vandløb. I naturportrættet skal du 
møde den “slipseklædte” lille sangstjerne – musvitten. Den er måske 
ikke helt så uskyldig, som den lyder, når den synger foråret ind. Der 
er masser af god læsning, mens vi venter på forårets komme. Husk nu 
alligevel at bevæge dig ud i den rigtige natur. Som altid er der inspira-
tion bagerst i bladet. God fornøjelse ...

KRISTIAN ØRSTED PEDERSEN

REDAKTØR NATUR & MILJØ 
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87 LYNGBY STORCENTER
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SKULDERTASKE. Skind. 
NU 1.519,-

SKULDERTASKE. Skind. Sort/sølv, brun/guld, 
multi, sort. NU 999,-

HÅNDTASKE. 
Metallic grå, blå, sort. NU 199,-

TM

199,-
NU

SPAR 100,-

999,-
NU

SPAR 200,-

20%
På alt Aries Travel

Spar
TM

RYGSÆK. 
Canvas. Navy, bordeaux. 499,-

TROLLEY AIR. Viste model fås i 3 størrelser
og 4 farver. NU FRA 399,-  spar fra 100,-

799,-
SPAR 200,-

299,-
NU

NU

SPAR 50,-

20%
Spar

På alt  THE BRIDGE
- til hende og ham

NU 549,-
1 PAR 349,-

2 PAR

-20%
T.o.m. 16.12.12

på alt

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder 
t.o.m. den 23.12. 2012, dog gælder DKNY tilbuddet kun t.o.m. den 
16.12. 2012. Julegaver byttes t.o.m. den 07.01. 2013.

HÅNDTASKE. Skind. Crocopræg.
Navy, brun, sort. 799,-

PUNG. Skind. Crocopræg. Navy, brun, sort. 299,-
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APROPOS  Velkommen

kLASSiSk MOdeRne JUL

Skønne gaveæsker, 
syndig chokolade

og 12 fantastiske duft e, 
du ikke kan sige nej til 

gode gaver til 
under 500 kroner

     

sådan shopper 
du julens mest 

sexede indpakning 
 (der klæder hendes fi gur!)

 gøR julen 
helT 

UiMOdStÅeLig

    LingeRi-     
guide  

 inSPiRAtiOn

Ole Henriksen,  
Christian Bitz & 

Annette Heick   
“SÅdAn HOLdeR 

Vi JUL” 

274
     gAVefUnd, deR          

 gøR JULen     
   glædelig 
   & kLÆdeLig      

gigAnTiSK  
      gAVeRegn

kLASSiSk MOdeRne JULkLASSiSk MOdeRne JULkLASSiSk MOdeRne JUL

gøR julen gøR julen 
inSPiRAtiOninSPiRAtiOn 274

APROPOS
UdgiVeS Af 

Aller client Publishing
Havneholmen 33

 1561 København V 
tlf: 72 34 12 00
www.allercp.dk 

RedAktiOnen:

Ansvarshavende 
chefredaktør /
Centerdirektør 
Torben Schwabe

ts@lyngbystorcenter.dk 

Redaktør
Cathrine Park
cp@allercp.dk 

Art director
Karina Marcuslund

km@allercp.dk 

Stylist
Cecilie Martensen

cm@allercp.dk 

Overordnet Projektleder 
Tina Holdgård Hansen

tha@allercp.dk
 

Centerprojektleder
Christina Heick
cg@allercp.dk 

forsidefoto 
Ditte Capion

foto 
Ditte Capion, Erik Bjørn Kompagni, iStock og 

Michael Rygaard / Kam & Co.

tryk
Aller tryk A/s

Apropos tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
Artikler i Apropos må citeres, når det sker med tyde-
lig angivelse af  Apropos som kilde samt angivelse af  
måned og år på det nummer af  Apropos, der citeres 

fra. Tillige skal citat-reglerne overholdes.

julen eR en gAve …  
                                 KæRe læSeR 

er du typen, der laver udføRlige ønSKeliSTeR til jul – i juli?! 
genbruger du gerne ønskerne fra sidste år (sokker og underbukser), eller 

foretrækker du at give venner og familie ”cARTe blAnche”, fordi du helst 
vil overraskes eller måske bare er helt ”blank”?  

Uanset hvilken ”gavetype” du er, kan du sikkert TRænge Til lidT ny 
inSPiRATiOn – og en tur i Lyngby storcenter, hvor juleSTemningen 

har spredt sig, og buTiKKeRne bugneR Af gAveideeR Til hAm Og 
hende, Til STORe Og Små … ja, til hele familien.

Det her nummer af APROPOS står da også i gavernes tegn, og vi har derfor 
håndplukket nogle af de lækreste sager lige til at pakke ind og lægge under 
træet. Lad dig blandt andet friste af delikate blonder, forførende dufte og 
funklende og fine uRe Og SmyKKeR. eller forkæl ungerne med sjove 

sager, der bringer glæde og glade dage langt ind i det nye år. 
glæden bliver endnu STøRRe, når du også tænker på alle de børn og 

familier, der ikke har midlerne til at fejre jul. bliv på de næste par sider inspi-
reret til, hvordan du kan være med til at gøre en forskel. 

Én ting er sikkert hvert år – det er dejligt at give og have hjertet på rette 
sted. Men giv også dig selv en velfortjent timeout i den travle juletid. På side 
54 kan du møde tre inspirerende danskere; chRiSTiAn biTz, AnneTTe 

heicK og Ole henRiKSen, der deler ud af gOde juleRåd, og minder 
dig om, at KæRlige STundeR og KvAliTeTSTid med dem, du holder 

allermest af, er den STøRSTe gAve af dem alle.    

rigtig glædelig jul,
Redaktionen

Fra venstre: cathrine Park, cecilie Martensen, christina Heick, Karina Marcuslund, 

forside: foto diTTe cAPiOn
Styling cAThRine PARK
hår- og makeup henRiK STeen for Lancôme
model vAneSSA / unique 

øreringe 40 kr. fra H&M
Kjole fAuST cOuTuRe 2.799 kr. 
fra BUCH COPenHAgen

Magasin Jul 2_s1-19.indd   5 13/11/12   14.17

EU Ecolabel : XX/YY/ZZZ

Brugt papir bør så vidt muligt 
afleveres til genanvendelse

N A T U R  &  M I L J Ø 0 1  :  2 0 2 05N A T U R  &  M I L J Ø 5

LÆSERTAL 
312.000
Kilde Index Danmark/Gallup
FORSIDE
Niels Åge Skovbo
UDGIVER 
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
tlf.: 39 17 40 00 + dn@dn.dk
KONTO
AL 5301 + 0000277235
MOBILEPAY
DN bidrag +45 31 19 32 25
Varekøb/kontingent +45 31 19 32 00
KONTINGENT
Årskontingent 350 kr. og 200 kr. for 
pensionister og unge. 
Du kan komme i kontakt med foreningens 
96 afdelinger via dn.dk

K O L O F O N

DEN GRØNNE
GENERATION
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23. MARTS – 5. APRIL. KLIMA REBILD. 

Rebild Kommune, frivillige, in-
stitutioner, virksomheder og 
interesseorganisationer sæt-
ter klima- og miljøforhold på 
dagsordenen gennem en lang 
række af arrangementer. 
www.rebild.dk

19. APRIL – ØKODAG. 

Oplev, når landets økologiske 
køer lukkes ud på græs. 
www.okodag.dk

26. APRIL – AFFALDSINDSAMLING. 

Deltag i forårsrengøring af  
naturen nær dig. Skoler og in-
stitutioner samler affald i uge 17.  
www.affaldsindsamlingen.dk

14.-16. MAJ – NATURMØDET. 

Deltag i diskussionerne om fre-
delig sameksistens mellem by, 
landbrug, natur og mennesker. 
www.naturmoedet.dk

DR satser stort i 2020 med 
dansk natur i TV. Vi har set en 
forsmag, og det lover godt. 
Se med her:

12. APRIL KL. 20.00: SKOVEN

19. APRIL KL. 20.00: HAV OG KYST

26. APRIL KL. 20.00: DET ÅBNE LAND

3. MAJ KL. 20.00: SØER OG VANDLØB

10. MAJ KL. 20.00: BYEN

NATUR I 
DIT TV

DATOER 
FOR NATUREN

NATUR 
& MILJØ 

FINDES  
SOM APP

Har du en 
tablet som 

en iPad, kan 
du læse ikke 

bare det 
seneste, men 
også tidligere 
udgaver af dit 
Natur & Miljø. 

CLIMATE 
ACTION 

NOW

Ny podcastse-
rie fokuserer 

på grøn 
omstilling og 

løsninger-
ne, der kan 

bringe os ud 
af klimakrisen. 
Podcastserien 

udgives af 
energigigan-
ten Ørsted. 

Du finder 
’Climate Acti-
on Now’ der, 

hvor du  
normalt 

henter dine 
podcast 

eller direkte 
på Ørsteds 

hjemmeside: 
orsted.com

 

 “NÅR SOLEN GÅR NED I EN SÆK, 
STÅR DEN OP I EN BÆK”
Dukker der mørke skyer op over horisonten kort før solned-
gang, og går solen ned bag skydækket, vil man vågne op til 
regnvejr næste dag. Det klassiske mundheld holder, fordi 
vestenvinden er den mest almindelige i Danmark, og en 
mørk skybræmme mod vest ofte vil være den forreste, højt-
liggende del af en front, som skal passere. I løbet af natten 
vil skyerne trække ind over landet og give regn.
 

 SANDSYNLIGHED    

“SPRINGER ASK FØR EG, BLIVER 
SOMMEREN BEG, MEN SPRINGER EG 
FØR ASK, GIVER SOMMEREN VASK”
Mundheldet spår, at vi går en varm og solrig sommer i møde, 
hvis asketræets blade springer ud før egetræets. Mens vi 
omvendt kan forvente en regnfuld sommer, hvis egen først 
springer ud. Varslet holder dog næppe. Om det ene eller 
andet træ springer først ud, hænger nærmere sammen med, 
om træet får lys og varme. 
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I årtusinder har 
bønder og søfolk brugt naturen til at 
spå om morgendagens eller sæsonen 
vejrlig. Og set gennem nutidens 
videnskabelige briller holder – i hvert 
fald nogle af – de gamle varsler.

SPÅ OM 
VEJRET
SPÅ OM 
VEJRET
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 N Y T  O G  N O T E R  

RIKKE LU NDSGA ARD

LANDBRUGSPOLITISK 
SENIORRÅDGIVER,

DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENING

Vi skal spise 
mindre kød, spise 

årstidsbestemt, spise 
mere grønt, lave 

maden fra bunden 
og sørge for at spise 

op. Det er vejen 
frem til et sundere 

liv, mindre CO2-
udledning, mindre 

miljøbelastning 
og bedre 

arealudnyttelse.

CO2 
VS. 

KØD
Fald i 

forbrugernes 
kødforbrug

DEN DÅRLIGE 
NYHED
Landbruget udleder mere CO2, end vi hidtil har 
antaget. Tidligere mente man, at landbruget stod 
for cirka 1/5 af landets CO2-udledning, men reg-
nes de såkaldte lavbundsjorde med, udgør be-
lastningen 1/3 af CO2-regnskabet. Det skal sam-
menholdes med, at landbruget anvender knap 2/3 
af Danmarks landjord og kun bidrager med cirka 
3 procent af landets BNP.

DEN GODE 
NYHED
Coops detailsalg af kød til forbrugerne er faldet 
med 6,5 procent siden 2015, og det faldt med 1,5 
procent alene sidste år. 
“Tendensen afspejler en ny bevægelse i samfun-
det,” siger Lars Aarup,  analysechef hos Coop.

LANDBRUGETS ANDEL AF BNP

LANDBRUGETS ANDEL 
AF CO

2
-UDLEDNING

LANDBRUGETS ANVENDELSE 
AF LANDAREAL 

3%

33%

66%

TESTAMENTER 

FREMTIDSFULDMAGTER

BOBEHANDLING

EJENDOMSHANDLER

ERHVERVSRET

Michael Vendelbo 
Advokat

Strandve jen  231
2920  Charlotten lund

Tl f.  23  34  78  10
michae l@vendelbo.eu 
www.michael.vendelbo.eu
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  PER H ENRIK H A N S EN

 B E ATRICE BR A N DT

Dyrkningen af afgrøder til husdyrene i dansk 
landbrug går hårdt ud over naturens vilde planter 

og dyr, både globalt og i Danmark.

et danske bidrag til, at der kan komme kød på 
bordet i den rige del af verden, har store kon-
sekvenser for naturens vilde dyr og planter, 

både her i landet og i Sydamerika.
Med landbrug på godt 60 procent af landets areal er 

Danmark det mest opdyrkede land i Europa, især på grund 
af den store produktion af svin og andre husdyr. 20.700 
kvadratkilometer, hvilket svarer til 80 procent af land-
brugsarealet, bruges til at dyrke foderafgrøder.

Dertil kommer de cirka 12.700 kvadratkilometer i Bra-
silien og Argentina, hvor der ifølge en undersøgelse fra 
Københavns Universitet dyrkes sojabønner til fodring af 
husdyr her i landet; hovedsageligt til svinene, men også 
til køer og fjerkræ. Alt i alt æder danske husdyr altså hø-
sten fra mere end 33.000 kvadratkilometer, svarende til et 
areal større end hele Jylland.

Konsekvensen er mindre plads til naturen, end hvis vi i 
den vestlige verden levede mere af grøntsager og mindre 
af kød, og ringere forhold for den tilbageværende natur.

D

HUSDYRENES 
FODER BANKER 

BIODIVERSITETEN NED

T E M A  O M  B I O D I V E R S I T E T
Biodiversitet er antallet af arter og deres levesteder. Det er det mylder 
af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bak-
terier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i 
hastigt tempo. I vor tid uddør lige så mange arter, som i den tid, hvor 

dinosaurerne blev udslettet. Forskere advarer om en økologisk krise. 

SOM ET VOLDSOMT JORDSKÆLV. “Når man pløjer jorden, er 
virkningen ligesom et jordskælv med styrke 12 for de 
biller, orme og andre organismer, der lever i det øverste 
jordlag. Alt hvad der er oppe i lys og luft bliver væltet 
ned i mørke og omvendt,” forklarer Rikke Lundsgaard, 
landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfred-
ningsforening. Den natur, der trods alt stadig er mellem 
markerne, påvirkes af næringsstoffer og pesticider fra det 
intensive konventionelle landbrug.

Sidste år udgav Aarhus Universitet en rapport med 111 
vurderinger af danske naturtyper, og i 95 procent af til-
fældene blev tilstanden vurderet som ugunstig. Dog tæller 
det til den positive side, at arealerne med natur ikke er 
blevet mindre de sidste 15 år; tværtimod er der kommet 
lidt mere af nogle typer naturarealer. 

Men når man går ind og ser nærmere på de enkelte are-
aler, er billedet i langt de fleste tilfælde negativt. Mange 
steder går det den gale vej med biodiversiteten, det vil 
sige mangfoldigheden af arter i naturen. Der bliver fær-
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re arter, især fordi lysåbne arealer som enge og overdrev 
gror til, når de ikke bliver afgræsset af kvæg eller andre 
græsædere, og næringsstoffer fra stalde og gødede mar-
ker bliver med vind og regnvand ført ind på naturarealer, 
som ikke tåler mange næringsstoffer, hvis der skal være 
høj biodiversitet.

SKOVE RYDDES I SYDAMERIKA. Bedre går det ikke i de to lande, 
der leverer hovedparten af de proteinrige sojabønner, som 
husdyr her i landet fodres med.

“De seneste årtiers udvidelse af sojaproduktionen i 
Argentina og Brasilien er ofte foregået på bekostning af 
regnskov, skovsavanne, naturlige græsområder og andre 
naturtyper, der alle yder vigtige økosystemer tjenester, 
såsom habitat for dyreliv, beskyttelse og bevaring af vand- 
ressourcer, lagring af kulstof og en generel biologisk 
mangfoldighed”. Sådan hedder det i en rapport fra Kø-
benhavns Universitet fra 2014. Siden da er arealerne med 
soja i de to lande kun blevet øget og øget. 

Blot 20 procent af den danske import af soja er certi-
ficeret som dyrket på jord, hvor der ikke først er fældet 

skov. Men nu skal der fart på udviklingen, hen mod at al 
soja, som importeres til Danmark, er produceret bære-
dygtigt, mener Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Allian-
cen blev stiftet sidste år og tæller blandt sine medlemmer 
slagterigiganten Danish Crown.

I foreningen Verdens Skove, der længe har holdt et vå-
gent og kritisk øje med sojaproduktionen i Sydamerika, er 
politik- og frivilligkoordinator Gry Bossen ikke impone-
ret over den nye alliance.

“Det er da et skridt på vejen, men de har ikke sat nogen 
tidsfrist for, hvornår de vil nå målet. Desuden taler de kun 
om certificering, men de er nødt til at kende hele forsy-
ningskæden tilbage til marken, hvis de vil være sikre på, 
at sojaen er bæredygtig,” mener hun.

Danish Crowns pressechef Jens Hansen vil endnu ikke 
løfte sløret for, hvornår og hvordan den danske soja- 
import skal gøres bæredygtig. Men der bliver arbejdet 
med spørgsmålene internt, fortæller han.

“Vores forventning er, at vi har en konkret handlings-
plan for bæredygtig sojaimport klar til foråret (nu i 2020, 
red.),” tilføjer Jens Hansen. 

 JENS HANSEN

PRESSECHEF FOR 
DANISH CROWN  

Vores forventning er, 
at vi har en konkret 

handlingsplan 
for bæredygtig 

sojaimport klar til 
foråret.
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HER KAN DU FINDE TURE FOR 
NATURFAMILIER OG INSPIRATION TIL, 

HVAD DU KAN LAVE I NATUREN. 
Kommunerne danner ramme om de første 

Naturfamilie-grupper. Når du tilmelder dig 
Naturfamilier, vil du derfor blive bedt om at 

oplyse din kommune, så du og din familie kan 
blive tilknyttet den rigtige Facebook-gruppe og få 

tilsendt mails om relevante ture i din kommune.

BIODIVERSITET PÅ MENUEN
3 gode råd til maden, når 
du vil passe på biodiversiteten

Hvis din kost består af 70 
procent grøntsager, brød og 
anden vegetabilsk føde, 15 
procent svinekød og 15 pro-
cent oksekød, bruges 2300 
kvadratmeter jord – svarende 
til ca. tre parcelhusgrunde – til 
at producere din mad. Hvis du 
derimod halverer forbruget af 
kød og spiser 85 procent ve-
getabilsk, skal der kun bruges 
1300 kvadratmeter. Det viser 
beregninger fra professor 
Kristian Thorup-Kristensen, 

Københavns Universitet.
Han understreger, at reg-
nestykket er simpelt, og at 
de konkrete arealer afhæn-
ger af, hvilke afgrøder der 
dyrkes. Pointen er der ingen 
tvivl om: Mindre forbrug af 
kød betyder mindre areal til 
produktion af mad og dermed 
mere plads til natur. Desuden 
går konventionel produktion 
af dyrefoder ud over natur og 
biodiversitet i både Danmark 
og Sydamerika.

Når marker dyrkes økologisk, 
er der i gennemsnit 30 procent 
flere vilde planter, insekter og 
andre dyr end ved konventionel 
drift med kunstgødning og pe-
sticider. Det er påvist i adskillige 
undersøgelser, og det gælder 
både på selve markfladen og i 
de små udyrkede områder mel-
lem markerne, fortæller Beate 
Strandberg, seniorforsker ved 
Aarhus Universitet.
Økologi bliver ofte kritiseret 
for at kræve mere plads end 
konventionelt landbrug og der-
med overlade mindre plads til 
naturen. Men det bliver opvejet 
af, at økologiske landmænd 
dyrker flere afgrøder direkte til 
mad til mennesker og mindre 
af det pladskrævende foder til 
husdyr. 100 hektar konventionel 
landbrugsjord i Danmark kan 

give kalorier nok til at opfylde 
293 menneskers behov. Bliver 
jorden dyrket økologisk, er det 
næsten lige så mange, nemlig 
289, der kan få dagens kalorier 
fra de 100 hektar, påpeger 
Rikke Lundsgaard, landbrugspo-
litisk seniorrådgiver i Danmarks 
Naturfredningsforening. Ser 
man alene på udbyttet af pro-
tein fra de 100 hektar, er øko-
logien endda mest effektiv. 739 
mennesker kan få det protein, 
de har behov for, fra 100 hektar 
dansk, økologisk landbrugsjord. 
Hvis de 100 hektar bliver drevet 
konventionelt, giver de kun 
protein nok til 695 mennesker. 
Desuden har økologerne flere 
græsmarker, og de dyrker flere 
forskellige afgrøder end konven-
tionelle landmænd, og også det 
er til gavn for naturen.

Når du køber oksekød, så 
gå efter kød fra dyr, der har 
afgræsset naturarealer. Lysåbne 
arealer som enge og overdrev 
har brug for at blive afgræsset 
af kvæg, får, geder eller andre 
græsædende dyr for at bevare 
en høj biodiversitet med mange 
forskellige blomstrende planter 
og dermed et rigt insektliv. Hvis 

græsset ikke bliver holdt nede 
af græsædere, vil forskellige 
græsarter få for meget magt 
i konkurrencen om plads og 
sollys. En stor del af tabet af 
biodiversitet i dansk natur 
hænger sammen med, at der i 
dag ikke er nær så mange dyr 
på græs som tidligere, forklarer 
Rikke Lundsgaard. 

SPIS MINDRE 
KØD OG 

MERE GRØNT

1

SPIS
ØKOLOGISK

2

VÆLG DYR SOM  
HAR AFGRÆSSET

3
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Konkret sag fra Salling viser, hvordan intensivt husdyrbrug får 
engens sårbare planter til at forsvinde fra naturen.

ENGPLANTER LIDER 
KVÆLES I AMMONIAK

n eng klos op ad en ejen-
dom med svin på Næs-
bækvej i Salling nord for 

Skive er et eksempel på, hvordan in-
tensiv husdyrproduktion kan forar-
me naturen. 

Botaniske registreringer fra Ski-
ve Kommune viser, at der fra 2011 
til 2018 forsvandt 14 plantearter fra 
denne ene eng. Blandt dem kragefod, 
kærtrehage og engviol. De tre arter er 
særligt tilpasset forholdene på en na-
turlig eng, og de tåler ikke en over-
dosis kvælstof, for eksempel i form af 
ammoniak fra svinegylle.

Alligevel har Skive Kommune gi-
vet tilladelse til, at staldanlægget på 
Næsbækvej må udvides med yder-
ligere 354 kvadratmeter, uanset at 
det vil betyde fordampning af endnu 
mere ammoniak fra stalden, hvoref-
ter en del af ammoniakken falder ned 
i de nærmeste omgivelser.

Ammoniak er en form for kvæl-

E

THERESE NISSEN

BIOLOG HOS  DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENING  

Den voldsomme 
tilbagegang af arter 

de seneste syv år viser 
tydeligt, at engens tilstand 

er forringet, og det vil 
bare fortsætte nu.
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stof og dermed næringsstof for plan-
ter; og meget ammoniak betyder, at 
græsser og andre kvælstofkrævende 
arter udkonkurrerer og kvæler de 
mere nøjsomme blomstrende planter, 
der er karakteristiske for en eng. 

Dertil kommer, at engen ikke læn-
gere bliver afgræsset af dyr.  Indtil 
for få år siden græssede kreaturer på 
engen, og det hjalp blomsterne til at 
klare sig bedre i konkurrencen om lys 
og plads.

KLAGE AFVIST. Danmarks Naturfred-
ningsforening klagede over kommu-
nens tilladelse til at udvide stalden, 
men i november 2019 afviste Miljø- 
og Fødevareklagenævnet klagen. Det 
skete, selv om nævnet har regnet sig 
frem til, at udvidelsen vil betyde, at 
engen hvert år vil blive belastet med 
op til 3,8 kilo kvælstof per hektar ud 
over de 52-62 kilo kvælstof per hek-
tar, som engen allerede nu modtager 

fra staldanlægget og fra gødning, 
som strømmer ned over engen fra de 
omgivende marker. Oven i kvælstof-
fet fra stalden kommer en såkaldt  
baggrundsbelastning på 12,5 kilo per 
hektar. Baggrundsbelastningen be-
står  især af kvælstof, der siler ned 
fra atmosfæren med regnvand.

Nævnets begrundelse for at accep-
tere udvidelsen er, at den ekstra am-
moniak ikke vil gøre den store for-
skel, fordi engen i forvejen er stærkt 
påvirket af næringsstoffer fra de om-
givende marker og staldanlæg. Med 
andre ord accepterer nævnet, at ska-
den allerede er sket, og at man derfor 
lige så godt tillade flere næringsstof-
fer på engen.

VOLDSOM TILBAGEGANG FORTSÆTTER. 

Therese Nissen, biolog i Danmarks 
Naturfredningsforening, er rystet 
over kommunens og nævnets tilla-
delse til at udvide staldanlægget.

“Den voldsomme tilbagegang af 
arter de seneste syv år viser tydeligt, 
at engens tilstand er forringet, og det 
vil bare fortsætte nu,” mener hun.

Nogle af de arter, som hun fryg-
ter vil gå tabt, er sumpkællingetand, 
der er værtsplante for sommerfuglen 
gråbåndet bredpande; planten ange-
lik, hvis nektar giver føde til nælde-
sommerfugl og hvid admiral; samt 
kærtidsel, som leverer nektar til  
sommerfuglene sortåret hvidvinge, 
violetrandet ildfugl, kejserkåbe og 
engperlemorsommerfugl.

Danmarks Naturfredningsforening 
har nu opfordret Skive Kommune til 
at sikre de sårbare arter på engen 
ved at give ejeren af stalden et påbud 
om, at der ikke længere må strøm-
me regnvand blandet op med kvæl-
stofholdig gødning fra de omgivende 
marker ned over engen. Hvert år bli-
ver hver hektar af engen tilført 40-50 
kilo kvælstof på denne måde. 
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Marts. Det er nu, vinden slår over i sydvest og bærer 
lune tågevinde ind over åen. Det er dét, insektet 

tågeslørvinge har ventet på, og det har Bent Lauge 
Madsen også. Nu begynder magien.

MR. VANDLØB
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arts er min yndlings-årstid. Nu kan 
man høre vibens skrig, og vandstæren 
står klar på stenen. Det er også nu, 
man kan møde de første voksne slør-
vinger ved åen. Så ved man, at foråret 
er på vej,” siger Bent Lauge Madsen 
– kendt som mangeårig embedsmand, 
forsker og debattør, men måske først 
og fremmest som åmand, der iført 
waders og bevæbnet med insektket-
sjer nysgerrigt undersøger vandløbe-
ne. En mand hvis hjerte banker sær-
ligt for insekterne slørvinger.

Det er ikke nogen stilfærdig syssel, 
den nu 85-årige ferskvandsbiolog har 
viet sit liv til. For de 64.000 km vand-
løb i Danmark vækker stærke følelser 
hos de mange danskere, der berøres 
af rigets talrige kilder, bække og åer, 
som snor sig på tværs af kommu-
negrænser, gennem landmændenes 
marker og i baghaverne hos villaeje-
re. Nogle oplever en sprudlende glæde 
ved synet af en juvelskinnende pragt-
vandnymfe eller ved at mærke hugget, 
når den sølvfarvede laks går på kro-
gen. Andre bliver triste over rørlæg-
ninger, opstemninger og afvandinger, 
mens andre igen oplever en voldsom 
forbitrelse over oversvømmede mar-
ker og sommerhuse, der sejler væk. 
Med andre ord: nogle ønsker vandets 
glæder - andre ønsker det væk.

 
ÅENS HAR SIN EGEN NATUR. Konflikterne 
om landets vandløb er ikke nye. Så 
tidligt som i 1100-tallet kom der reg-
ler for anvendelse af vandet i vand-
løbene, og i Jyske Lov giver Valdemar 
Sejr ordren om, at man ikke måtte 

Man kan ikke gå 
mod åens natur, og 
hvis man forsøger, 
går det galt. 
Det er ren fysik. 
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skel i dette land, ingen tvivl om det”.
Selv forsøger Bent Lauge Madsen at 

nedtone sin betydning:
“Jeg har fået mere anerkendel-

se gennem årene, end jeg fortjener. 
Vi var mange om sagen, og de dan-
ske vandløb er en succeshistorie, for-
di blandt andre kommunerne gør et 
forrygende godt arbejde. Det kan kun 
lade sig gøre, fordi der er skabt med-
arbejderskab til de mange projekter, 
der er i gang,” lyder det beskedent fra 
manden selv.

Bent Lauge Madsen peger særligt 
på, at nedlæggelsen af dambrugene 
som det største mirakel, der er sket 
for vandløbene:

“Der var mere end 700 dambrug, 
da jeg startede. Nu er der under 200, 
og de sviner ikke, og de spærrer ikke 
løbet. Lakseeventyret ved Storåen er 
et af resultaterne. Og produktionen 
er større, end da vi havde fire gange 
så mange dambrug. Tænk, om man 
kunne sige det samme om havbruge-
ne,” siger han med henvisning til op-
dræt af fisk i åbne bure i fjorde og på 
havet. Kommentaren om havbrugene  
er nok det tætteste, man kommer en 
løftet pegefinger fra Bent Lauge Mad-
sen, der insisterer på, at det er de gode 
historier, der skal frem – ikke kun 
konflikterne. 

Åmanden opererer nu fra to hjem. 
Huset i Vandborg ved Lemvig, hvor 
store dele er indrettet som laborato-
rium. Dels den rummelige lejlighed 
på Amager i København, der er fyldt 
med de smukkeste billeder af vandløb 
og vandløbets fugle. På opslagstav-
len i det lille kontor hænger citater af 
berømte filosoffer og hilsner fra bør-
nebørn. Reolerne bugner af bøger fra 
alverdens vandløbsforskere gennem 
alle tider – mange af dem i øvrigt Bent 
Lauge Madsens personlige venner – 
hans egne talrige værker og tydeligt 
velbesøgte bøger om vandløbsfysik, 
om vandløbsøkologi og om vandløbets 
mylder af insekter. Herfra bliver der 
skrevet flittigt om vandløb – til glæde 
for vandløbenes mange venner. Her-
under Danmarks Sportsfiskerforbund: 

“Hans indlæg bliver altid modtaget 
med stor respekt, simpelthen fordi 
man ikke kan sætte spørgsmålstegn 

få vandet til at løbe hurtigere fra sin 
mark, hvis markerne nedstrøms blev 
mere våde. Således har man gennem 
århundreder vidst, at uddybning og 
udretning opstrøms gav sandvan-
dring til nedre strækninger med rin-
gere afvanding til følge. 

Men den gamle visdom om vand-
løbets egenrådige fysik druknede i 
udvikling og krav. Mange af lan-

dets vandløb blev lagt ned i rør eller 
rettet ud i snorlige kanaler. Svøm-
mende vandaks, brøndkarse, engfor-
glemmigej og åens øvrige planter blev 
erklæret fredløse og fjernet. Der blev 
sat gravemaskiner ind i de små vand-
løb, der ellers skulle tjene som fiske-
nes fødestuer. Grus- og stenbanker 
blev gravet bort, og det før så lystigt 
hvirvlende vand mistede sin evne til 
at trække ilt ind. 

Med Bent Lauge Madsens egne ord 
blev bækken tavs. Det skete i en over-
bevisning om, at vandløb kunne fjer-
ne industriens forurening og effektivt 
lede vand væk fra landmandens mar-
ker eller fra husenes kældre. Den er-
farne åmand og forsker ryster stadig 
på hovedet over den fejlslutning.

“Man kan ikke gå mod åens natur, 
og hvis man forsøger, går det galt. 
Det er ren fysik. Vandløb har gennem 
alle tider gravet sig gennem landska-
bet og formet det i ådale, åsenge og 
våde marker. Efter vi begyndte at ret-
te vandløbene ud, grave dem dybere 
og bredere, har vi blot forværret si-
tuationen. Det er en selvskabt plage,” 
slår Bent Lauge Madsen fast. Den for-
ståelse bredte sig som ringe i vandet, 
og da der i 1982 kom en ny vandløbs-
lov, var Bent Lauge Madsens aftryk så 
markant, at loven er blevet identifice-
ret med ham lige siden.

HAN HAR GJORT EN FORSKEL. Den nye 
vandløbslov indvarslede en ny æra 
for de danske vandløb, og den gam-
le praksis for at “vandløb skal aflede 
vandet”, blev om ikke afløst af, så dog 
suppleret med, at der nu også skal ta-
ges “de nødvendige hensyn” til åens 
eget liv. Nu kunne fisk og smådyr igen 
gemme sig under åens planter, sten og 
grus, og Bent Lauge Madsen er gang 
på gang blevet udråbt som manden, 
der vendte nedturen for de danske 
vandløb til en optur.

I 2014-13 år – efter Lauge Mad-
sen som 67-årig gik på pension – 
blev han hædret med den fornemme  
Wesenberg-Lund Pris. Ved den anled-
ning sagde Kaj Sand-Jensen, professor 
i ferskvandsøkologi ved Københavns 
Universitet: “Han kæmper fortsat 
hver eneste dag. Han har gjort en for-
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ved det faglige grundlag, hans sto-
re viden og unikke integritet,” har  
forbundets tidligere formand Verner 
Hansen, som desværre er gået bort 
efter redaktionens deadline, sagt.

 
SLØRVINGERNES MYSTERIER. Døgnfluer, 
vårfluer, guldsmede. Og slørvinger. 
Slørvingerne lever kun i rent og iltrigt 
vand uden organisk forurening, hvil-
ket jo netop er det mål, Bent Lauge 
Madsen altid har arbejdet mod. Sam-
tidig repræsenterer slørvingerne hele 
vandløbets mylder af liv og lyde, dets 
intrikate matematik, indviklede fysik, 
magien, mystikken.

“I mere end 60 år har jeg aften efter 
aften set de grå larver dukke op fra 
åens kolde vand for at forvandle sig til 
voksne insekter, der fører livet vide-
re. Jeg er tiltrukket af åen i selskab 
med ligesindede slørvinger. Det er så 

betagende. Og så har de små væsener 
været en forrygende inspiration til 
mit gryende videnskabelige arbejde,” 
siger Bent Lauge Madsen.

Det hele startede, da han som fire-
årig lå ved siden af faderens græssen-
de hest og kiggede ned i en bæk ved 
det gamle vandtårn i Aarhus.

“Kluk, kluk, jeg kan høre lyden af 
vandet den dag i dag, og det var nok 
her, jeg blev nysgerrig og begyndte 
at undre mig over bækkens myste-
rier. Vandløb er fysik, de er viden-
skab, men de er også ren magi, og der 
er noget mystisk ved dem. Bækkens 
hvirvler og lyde, insekterne, der en-
ten er der eller måske er borte. Det 
hele begynder med, at man undrer 
sig,” siger Bent Lauge Madsen. Det 
er slet ikke let, hvilket understreges 
af ferskvandsbiologens egen historie 
om, hvordan Nobelpristageren Albert 
Einstein reagerede, da hans søn, Hans 
Albert, ville studere vandløb. Svaret 
lød: “Hold dig fra vandløb, sønnike. 
Matematikken er for svær”.

Den historie kan Bent Lauge Madsen 
tydeligvis godt lide, og selvom hans 
drivkraft starter med en dyb undren, 
er det efterforskningen og dokumen-
tationen, der gælder. Han giver med 
egne ord “fanden i ekspertvurderin-
ger” og vil have fakta på bordet. Han 
fremhæver, at fiskebiologerne har 
leveret fakta, og det har givet bonus: 
Havørreder og laks er kommet tilbage, 
i stort tal, takket være en målrettet 
indsats. 

“Men vandplanernes forsimplede 
skrivebords-indekstal kan slet ikke 
beskrive de vidunderlige forskellighe-
der, der er i vandløbene. Det er skri-
vebordsarbejde uden forbindelse med 
vandløbenes virkelighed – det er tal 
til EU-bogholderne,” lyder kritikken 
fra Bent Lauge Madsen. 

“Det er EU-bogholderne, der skaber 
overskrifter om, at der ikke er frem-
skridt at spore i vore vandløb. Men 
sådan vil EU have det, og det må vore 
dygtige embedsmænd levere. Så må vi 
andre fortælle en anden historie fra 
vandløbenes virkelighed”.

Bent Lauge Madsen vil have, at der 
tages afsæt i de enkelte arters behov 
ud fra fakta, og den tilgang har gjort  

indtryk på mange politikere. Blandt 
dem er tidligere viceformand i Dansk 
Landbrug og tidligere fødevaremini-
ster, Venstremanden Henrik Høegh: 

“Jeg glemmer aldrig en vandløbs-
høring i Folketinget, hvor Bent Lauge 
Madsen under sit indlæg smed sine 
store gummistøvler op på talerstolen 
og opfordrede os politikere til at kom-
me ud i virkeligheden og se, hvordan 
et vandløb fungerede, i stedet for at 
sidde på ’Borgen’ og læse i papirer”. 

 
ET EVIGT SKÆBNEFÆLLESSKAB. Det er 
samme Henrik Høegh, som senest har 
stået i spidsen for det ekspertudvalg, 
der er kommet med anbefalinger til 
en ny vandløbslov. Udvalgets arbejde 
har Bent Lauge Madsen naturligvis 
fulgt nøje, og han fraviger ikke sin 
grundlæggende anbefaling:

“Vi skal arbejde med vandløbet, 
ikke mod det. Det glæder mig, at den 
forståelse breder sig, og at vi begyn-
der at forstå, at vi er i et skæbnefæl-
lesskab med vandløbet, og at vi skal 
se det i en helhed med omgivelserne”. 

Bent Lauge Madsen har gennem 
hele livet haft sit eget skæbnefælles-
skab med vandløbet. Det er så stort, 
at Kaj Sand-Jensen fremhæver den 
gamle åmands egne ord om, at han 
gerne ville forlade verden, mens han 
går rundt i vandløbet og ser på dy-
rene, at han gerne vil dratte om og 
nænsomt blive ført bort af strømmen.

Men først er det igen tid til slør-
vinger. For netop nu – før forårs-
jævndøgn og ved de første forårstegn 
– titter de igen op af åens kolde vand. 
Man kan, hvis man lytter nøje efter,  
høre slørvinge-hanner, der trommer 
længselsfuldt på hule plantestængler, 
mens de lytter efter svaret fra en par-
ringsvillig hun. Og dér – i en bæk et 
eller andet sted i Danmark – står Bent 
Lauge Madsen og undres, undersøger 
og dokumenterer. Og glædes over ma-
gien, der starter på ny.

 Eller med Bent Lauge Madsens 
egne ord:

 
“Hører jeg godt efter, så nynner de:
Kom sydvest som frosten tvinger
Kom på dine tåge vinger
Kom og løs den frosne jord”.   

BENT LAUGE MADSEN

FERSKVANDSBIOLOG

• Født 4. april 1934
• 1957-1964: Lærer i folkeskolen

• 1965-1968: Midlertidigt ansat som 
underviser (amanuensis) i zoologi på 

Københavns Universitet
• 1968-1972: Lektor i zoologi på 

Københavns Universitet
• 1969-1972: Gæsteprofessor i 

økologi på Lunds Universitet
• 1973-1975: Lektor i økologi på 

Odense Universitet
• 1976-2001: Ansat i Miljøministeriet.

Grundlagde Miljøstyrelsens 
Ferskvandslaboratorium samt 

leverede og implementerede det 
faglige grundlag for moderne 

vandløbsforvaltning. Herunder den 
nye vandløbslov (1983)

• 2002-: Stadig aktiv nationalt 
og internationalt inden for 

vandløbsområdet, og har genoptaget 
forskning i ferskvandsøkologi.
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Der er brug for, at vi gør noget!

Invester i en grøn fremtid

for rent drikkevand, klimaet, naturen & næste 
generation af unge økologiske landmænd 

www.jordbrugsfond.dk
bæredygtig & økonomisk afkast
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anuar var næp-
pe blevet tør bag 
ørerne, før musvit-
ten gav lyd fra sig. 
Temperaturen var 
steget til tocifrede 
varmegrader, så der 
nærmest var tale om  

hedebølge ved midvintertide. Da sang 
mejsen sine første strofer i det nye 
årti, så man rent glemte tungsind og 
tristesse efter århundredets vådeste 
og mest lysfattige efterår. Det er dét, 
musvitten kan, ud over at være mejse 
selvfølgelig. Målt med menneskelige 
alen er den en velklædt lille fætter, 
der varsler lysere tider og kan løfte 
sindet ud af mørkets melankoli.

Den slipseklædte mejse synger i dur 
for alle mennesker over det ganske 
land. Musvitten er med i topfem over 
de mest almindelige og vidt udbredte 
danske fugle, og der findes næppe en 
have fra Skagen til Gedser, som ikke 
har haft musvitten på besøg.

SANGSTJERNER MED KVINDETÆKKE. 
Musvittens repertoire er bredt. Den 
gule mejse er en af de bedst under-
søgte danske småfugle, og forskning 

af musvitbestande i blandt andet 
Gribskov har afsløret en lang række 
aspekter omkring artens sangkata-
log. Op imod et halvt hundrede for-
skellige kald og sange kan lyde fra 
mejsenæbbene. Ikke for underhold-

Musvitten er maestroen 
blandt mejserne, og dens 

repertoire er bredt fra iørefaldende 
pop til hvæsende punk. Grundtonen 

er dog dur, og musvitten bidrager 
til at bringe os helskindet ud af 

de mørke måneder og give os et 
optimistisk skub mod lysere tider.  

ningens skyld, men for familiens, 
forplantningens og forsvarets skyld. 
De mest virtuose hanner med det 
største sangrepertoire er de mest do-
minerende og succesfulde. Sangstjer-
nerne øver den største tiltrækning på J

SLIPSEKLÆDT 
SANGER 
SYNGER 
FORÅRETS 
SLAGERE

Musvittens sang har givet 
den øgenavne. Dens mange 
stemmeytringer har lokalt 
gjort den kendt som savfileren, 
skovfileren, filisavfuglen og 
smutifaksen.
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for hunnerne. I den sammenhæng er 
der næppe den store forskel på den 
menneskelige musikbranche og mej-
sernes forårskoncerter. 

Ved at have mange kald og sange på 
stemmebåndet får de potente hanner 
artsfæller til at tro, at territoriet er 
tættere besat, end det i grunden er. 
Sådan lyder en teori i hvert fald. San-
gen har nemlig to hovedfunktioner. 
Den skal friste frøkener og fruer til 
at kigge forbi, så sød mejsemusik og 
et befrugtet kuld æg kan opstå, og 
så skal den afskrække rivaler, så de 
dropper enhver tanke om at udfordre 
den regerende parcellist.

FRA SYMFONIKONCERT TIL STILLE SANG.  

I det tidlige forår når sangen vidt om-
kring i nøgne haver, parker og skove. 
Da kan man for alvor opleve det store 
kor, hvor musvithanner forsøger at 
vise dominans ved at synge ind over 
konkurrenternes melodier. Domine-
rende musvithanner benytter over-

lapning, som fænomenet kaldes, når 
de tryner konkurrenter med sang. 
Det svarer til, at mennesker – i prak-
sis ofte politikere – taler i munden 
på hinanden, hvorpå den højest rå-
bende får det sidste ord og går sejrrig 
ud af duellen. Mens musvithannerne 
synger det bedste, de har lært, sidder 
hunnerne og vurderer anstrengelser-
ne, før de vælger mage. Musvithan-
ner kan dog aldrig rigtig læne sig til-
bage i visheden om hunnernes gunst 
efter koncerterne. Hvis en hun hører, 
at naboen udvider sit repertoire og 
overhaler hendes egen musvitmand 
i musikalitet, er hun tilbøjelig til at 
besøge naboen. Utroskab er ikke ual-
mindeligt i mejsernes verden.

Når familielivet ud på foråret går 
sin stille gang, mens der er æg i al-
koven, falder der ro over sangen. Da 
sænker musvitterne bogstaveligt talt 
stemmen, når de kommunikerer. De 
ændrer adfærd til det forsigtige og 
bliver lavmælte med hang til privat-
livets fred. Formentlig for at undgå 
at trække rovdyr og rivaler til reden, 
hvor der er æg eller unger.

SLIPSET SIGNALERER STYRKE OG MAGT. 

Også musvitternes bryststribe, slip-
set, er et signal til artsfæller om styr-
ke og status. Hanner har bredere slips 

end hunner, og voksne musvitter har 
bredere sort stribe end de helt unge 
fugle. Jo bredere bryststribe, desto 
mere kønshormon. En snusfornuf-
tig musvithun vælger naturligvis en 
mage med et ordentligt direktørslips, 
for så er det overvejende sandsyn-
ligt, at sæsonen vil ende frugtbart. 
Ved vinterhalvårets foderbræt kan 
man hjemme i haven studere slip-
sets betydning for magtfordelingen i 
musvitternes verden. De brede slips 
kommer hurtigere til fadet end de 
smalle. Og de mest aggressive slip-
sedyr er flittige til at skyde brystet 
frem og vise striben i hele bredden.

KNALDGULE KAVALERER, OM VI MÅ BEDE. 

Også brystets gule farve har sine sig-
naler. Jo klarere gul, desto mere af 
stoffet carotenoid indeholder mejsens 
krop. Carotenoid er det pigment, som 
også giver gulerødder deres farve. Et 
klart og gult bryst hos musvithannen 
fortæller hunnen, at han er i fin form 
og god til at ernære sig. Det fortæller 
også, at hans immunforsvar er tip-

Hvis en hun hører, at naboen 
udvider sit repertoire og 

overhaler hendes egen 
musvitmand i musikalitet, er hun 

tilbøjelig til at besøge naboen. 
Utroskab er ikke ualmindeligt i 

mejsernes verden.
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top, så han er værd at investere sin 
ægteskabelige interesse i. Desuden er 
det gule farvestof et vidnesbyrd om, 
at hannens sædceller er rigelige og 
i orden. Musvithunnen nøjes derfor 
ikke kun med at vurdere slipset. Også 
hannens gule skjorte er med i hen-
des overvejelser, når hun træffer sit 
valg af partner. Lysegule musvitter er 
ikke attraktive. Musvithunner tæn-
der primært på knaldgule kavalerer.

BIOLOGISK BEKÆMPER AF SKADEDYR. Om 
vinteren lever musvitten overvejende 
af frø og bær, mens den i sommer-
halvåret er insektæder om en hals. 
Når der er et dusin tiggende unger i 
redehullet eller i redekassen, serve-
rer den store antal af proteinrige lar-
ver og insekter for den ny og sultne 
generation. Som insekt- og larvefan-
ger er musvitten uovertruffen. Den er 
bladlusens betvinger, og for haveeje-
re med hang til skadedyrsbekæmpel-
se er den en sand allieret. Drop derfor 
giften og køb i stedet en mejsekas-
se, hvis logerende repræsenterer den 
rene biologiske krigsførelse ved ha-
vens hjemmefront.

Musvitten er dog ingenlunde nogen 
kostforagter, og der er talrige ek-
sempler på musvittens opfindsom-

Mon ikke det var musvitten, 
som i 1831 inspirerede B. S. 
Ingemann til at skrive denne 
klassiske vintersang med 
udsigt til forår:

I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid, giv tid, den nynner glad
og ryster de små vinger,
giv tid og hver en kvist får blad
giv tid, hver blomst udspringer.

Giv tid og livets træ bliver grønt,
må frosten det end kue,
giv tid og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid og bi på herrens stund,
hans skønhedsrige kommer.

Musvitten er en af Danmarks 
mest folkekære fuglearter, og den 
er kendt it alle egne af landet. 
Det har gennem tiden givet den 
en række øgenavne som for 
eksempel spækbyder, kødmejse. 
flæsketyv, talgokse, flæskefitte og 
tællepikker, der alle tager afsæt 
i den kendsgerning, at musvitten 
særligt i vinterhalvåret er glad 
for kød og fedt flæsk. Derfor er 
den let at lokke til foderbrættet, 
hvis der serveres fedtkugler eller 
flæsk. 

hed og intelligens, når det handler 
om at finde fødekilder. Et klassisk 
eksempel stammer fra England, hvor 
det engang blev påvist, at musvitter 
fandt ud af at fjerne kapsler på dati-
dens mælkeflasker. Når kapslen var 
væk, kunne mejsen drikke af fløden 
øverst i flasken.

Ø-MEJSER BLEV KANNIBALER. På Chri-
stiansø, hvor titusinder af trækfugle 
hvert år lander og raster, inden rejsen 
går videre, blev det iagttaget, at mus-
vitter angreb og dræbte artsfæller, 
hvorpå de hakkede sig ind i hjernen 
og åd den næringsrige hjernemasse. 
Fænomenet skyldtes efter alt at døm-
me voldsom sult, da store mængder 
af trækkende småfugle landede på 
øen, hvor der ikke var meget fugls 
føde at finde. Nød lærte sulten mus-
vit at blive kannibal. Ganske vist en 
slipseklædt kannibal, men alligevel.

I SNE STÅR URT 
OG BUSK I SKJUL
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Den okkergule 
pletvinge fik liv, 
da Magnus døde
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et bakket overdrevs-
landskab nær Ran-
ders falder støvregn 
ned over græssende 
anguskvier, mens ly-
den af græshoppers 

sang fylder luften. Her er højt græs 
og buske, og på et diskret ståltråds-
hegn hænger et lamineret skilt. 

“Okkergul pletvinge er sjælden, og 
man skal være heldig for at se den,” 
lyder den første sætning på skiltet 
om den sjældne sommerfugl. 

Bodil Kirk Agerbo og Carsten Ager-
bo læser det, før de skal på tur i Volk 
Mølle Bakker. Deres ældste søn Mag-
nus Kirk Agerbo døde i foråret 2018 
af en genetisk hjertesygdom. Mag-
nus var 23 år, biologistuderende og 
elskede natur. Da Bodil og Carsten 
Agerbo inviterede til bisættelse, fra-
bad de sig blomster. 

I stedet ville de samle penge ind 
til Verdens Skove samt Danmarks 
Naturfredningsforenings og Randers 
Kommunes projekt for at redde den 
truede okkergule pletvinge. Projek-
tet modtog 12.500 kroner fra famili-
en. Derefter kunne den rette pleje af 
bakkerne ved Volk Mølle gå i gang. 

Det var lige sådan noget, Magnus 
ville elske. Og nu, når forårsblom-
sterne spirer og sommerfuglene 
bryder ud af deres pupper, er der for 
alvor håb om at se den sjældne som-
merfugl igen.  

KUNNE IKKE SE PÅ FLERE BLOMSTER. Det 
var den 9. maj 2018, da Magnus’ 
hjerte stoppede med at banke. Beg-

I
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ge forældre lå ved hans side på ho-
spitalsstuen. Fem år forinden havde 
Magnus fået et nyt hjerte, der skul-
le erstatte det gamle, som ikke var 
raskt. Men kroppen ville ikke tage 
imod det nye hjerte. De sidste måne-
der af Magnus’ liv foregik på Aarhus 
Universitetshospital, hvor forældrene 
på skift sad ved hans side.

“De sidste dage vidste vi, at det 
snart var slut. Selvom vi blev ved med 
at holde fast i håbet. Det gjorde han 
selv, og det valgte vi at gøre sammen 
med ham,” siger Bodil Kirk Agerbo. 

Dagen efter Magnus’ død skrev 
hun på vegne af familien et opslag 
på Magnus’ Facebookprofil, der var 
blevet lavet om til en mindeside. 
Her inviterede familien til bisættel-
se  hjemme i haven i Ans. Opslaget 
indeholdt også et kontonummer, som 

gæsterne kunne sætte penge ind på. 
“Vi kunne simpelthen ikke bære at 

få flere blomster, selvom vi var gla-
de for omtanken. Huset var allerede 
fyldt op. Så vi valgte at holde hele 
begravelsen i Magnus’ ånd og støt-
te naturprojekter, som giver mening. 
Det hjalp at skabe mening i en situa-
tion, som ellers var fuldkommen me-
ningsløs,” siger Carsten Agerbo. 

Udover Magnus har Bodil og Car-
sten Agerbo to andre børn. Gustav, 
der går i 3.g og Mathilde, som er 22 
år og lige flyttet hjemmefra. 

LIGEGLAD MED OM DET REGNEDE. Det er 
forstkandidat fra Randers Kommune 
Ivan Guldager og studerende Anni-
ka Krog, der viser Bodil og Carsten 
Agerbo rundt i Volk Mølle Bakker. 
De fortæller, at redningsprojektet for 
den okkergule pletvinge er afhængigt 
af Magnus’ mindegave, der gav råd 
til den rette naturpleje. Dele af områ-
det skal afgræsses for ikke at sprin-
ge i skov og give plads til nektarrige 
blomster. Andre steder skal det slås. 

“Den okkergule pletvinge er af-
hængig af den lancetbladede vejbred, 
fordi larverne bor der. De flyver tæt 
ved jorden og kræver lysåben natur af 
høj kvalitet. Det har vi fået skabt, og 
jeg er næsten sikker på, den okker-
gule pletvinge ville være væk herfra, 
hvis ikke det var for donationen i 
foråret,” siger Ivan Guldager. 

 M E N N E S K E R  O G  N A T U R  

Magnus Kirk Agerbo var 23, 
biologistuderende og elskede natur. Da han 

døde af en hjertesygdom i 2018, frabad 
hans forældre sig blomster til begravelsen. I 
stedet bad familien om, at blomsterhilsener 
blev givet som donationer til noget af det, 
Magnus elskede allermest: biodiversitet. 

Vi kunne simpelthen 
ikke bære at få f lere 

blomster, selvom vi var 
glade for omtanken. 
Huset var allerede 

fyldt op. Så vi valgte at 
holde hele begravelsen 
i Magnus’ ånd og støtte 

naturprojekter, som 
giver mening.

C ARS TEN AG ERBO

FAR TIL MAGNUS

  EMILIE PALM O LE S EN

  NIEL S ÅG E S KOV BO
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44 øko landmænd bag Naturmælk.
4 gårde er biodynamisk drevet, andre 
8 gårde har udelukkende jerseykøer, 
og 2 gårde drives med hø-fodring året 
rundt. Landmændene har tilsammen 
9 forskellige typer mælk, der dagligt 
leveres ind på mejeriet. 
Landmændene arbejder målrettet på 
at skabe gode forhold for alt liv på 
gården. Derfor får de lavet en RISE 
bæredygtigheds analyse - til gavn for 
fremtidens mejeriprodukter.

Bæredygtighed på gårdene
RISE bæredygtigheds model guider 
landmændene til at udvikle deres 
gård i en bæredygtighed retning. 
Det handler om klima, biodiversitet, 
energi, dyrevelfærd, næringsstoffer, 
vand, økonomi, livskvalitet og meget 
mere. Med RISE modellen i hånden 
får landmanden et øjebliksbillede af 
hvordan, og hvilke konkrete hand-
linger, der kan øge bæredygtighed på 
gården.

det økologiske mejeri Naturmælk

Ansvarlig emballage
Vi har lige introduceret vores nye 
emballager. Mælkekartonerne er nu 
100% ubleget brunt pap, hvor vi
reducerer CO2-udledningen med 
12,85%. Og vi er konsekvente, over 
90% af vores emballager er skiftet til 
denne CO2 venlige emballage, der 
er fri for blegemiddel og næsten ude-
lukkende består af træ fra nordiske 
skove. Vi ønsker at agere ansvarligt, 
derfor gør vi det!
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Mens de fire følger stien rundt i bakker-
ne, taler de om Mols, hvor Bodil og Carsten 
Agerbo har købt sommerhus. Molslaborato-
riet, hvor Aarhus Universitet driver et stort 
naturområde, var et af Magnus’ yndlings-
steder. Han kom der med studiet og elskede 
at se den vilde natur, fortæller forældrene. 

“Magnus var ligeglad med, om det regne-
de. Han elskede at komme ud og har gjort 
det, lige siden han var barn. Når jeg kørte 
ham i skovbørnehave i vejr, hvor jeg tænkte 
’godt, det ikke er mig’, var han helt umær-
ket og kunne ikke komme hurtigt nok ud 
for at klatre i træer eller samle pinde,” siger 
Bodil Kirk Agerbo. 

EN UNG MAND FULD AF LIV. Historierne om Mag-
nus, dem, som Bodil og Carsten Agerbo for-
tæller på turen i Volk Mølle Bakker, er histo-
rier om at leve. 

Det er historier om shelterture i det østjy-
ske og historier om heftige politiske diskus-
sioner med kammeraterne. Det er historier 
om en ung mand, der elskede naturen, men 
også at besøge storbyer ude i verden. En ung 
mand med fritidsjob som journalist på den 
lokale avis og en umættelig lyst til at læse 
kogebøger, købe dyre ingredienser og lave 
mad.

“Magnus gjorde alt helhjertet. Han læste 
sine kogebøger, som vi andre læser en kri-
mi, han kunne sidde i timevis og nærstudere 
dem. Det samme, når han skulle på kano-
tur med sine venner, der elskede han også at 
købe godt friluftsudstyr. Han brændte for alt, 
hvad han gjorde,” fortæller Carsten Agerbo. 

BRUGER NATUREN SOM MINDESTED. Det var be-
demanden, der foreslog familien Agerbo at 
bede om donationer til noget meningsfyldt i 
stedet for blomster og ordnede det praktiske. 
Familien håber, at flere i samme situation 
vil indse muligheden for, at det kan lade sig 
gøre at oprette en indsamling og støtte noget 
meningsfuldt. 

“Lige meget hvad det er. Det har i hvert 
fald hjulpet os at vide, at det har gjort en for-
skel og samtidig taler ind i det, som Magnus 
var som person,” siger Bodil Kirk Agerbo.

De glæder sig til at komme tilbage i foråret 
for at se den okkergule pletvinge. 

“Så kan vi se alt det liv, her er herude. Og 
tænke på al den glæde, Magnus trods alt nå-
ede at opleve,” siger Bodil Kirk Agerbo.  
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44 øko landmænd bag Naturmælk.
4 gårde er biodynamisk drevet, andre 
8 gårde har udelukkende jerseykøer, 
og 2 gårde drives med hø-fodring året 
rundt. Landmændene har tilsammen 
9 forskellige typer mælk, der dagligt 
leveres ind på mejeriet. 
Landmændene arbejder målrettet på 
at skabe gode forhold for alt liv på 
gården. Derfor får de lavet en RISE 
bæredygtigheds analyse - til gavn for 
fremtidens mejeriprodukter.

Bæredygtighed på gårdene
RISE bæredygtigheds model guider 
landmændene til at udvikle deres 
gård i en bæredygtighed retning. 
Det handler om klima, biodiversitet, 
energi, dyrevelfærd, næringsstoffer, 
vand, økonomi, livskvalitet og meget 
mere. Med RISE modellen i hånden 
får landmanden et øjebliksbillede af 
hvordan, og hvilke konkrete hand-
linger, der kan øge bæredygtighed på 
gården.

det økologiske mejeri Naturmælk

Ansvarlig emballage
Vi har lige introduceret vores nye 
emballager. Mælkekartonerne er nu 
100% ubleget brunt pap, hvor vi
reducerer CO2-udledningen med 
12,85%. Og vi er konsekvente, over 
90% af vores emballager er skiftet til 
denne CO2 venlige emballage, der 
er fri for blegemiddel og næsten ude-
lukkende består af træ fra nordiske 
skove. Vi ønsker at agere ansvarligt, 
derfor gør vi det!
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KRAVL OG KRYB 
ER FREMTIDENS

FØDEVARE

Biolog Jakob Lewin Rukov besøgte i 2015 Big Cricket 
Farm i Youngstown, Ohio, og faldt for fårekyllingerne. 

I dag driver han Danmarks første urbane 
fårekyllingefarm Bugging Denmark i en container 

i Københavns Nordvestkvarter. Han elsker insekter, 
fordi de rykker ved måden, vi tænker fødevarer på.
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Klar på en smagsprøve?
Stegte græshopper og soya er en 
bombe af umamismag i munden. 
Lime tilføjer et syrligt modspil.

Stærksøde græshopper 
med sesam og lime 
 
Til 2 personer:
150 g græshopper (frost)
2 spsk. brun farin
4 spsk. soja
½ tsk. salt
2 spsk. Sriracha chilisauce
5 spsk. sesamfrø
3 limefrugter skåret i både

Rist sesamfrø, til de bliver gyldne, hæld halvdelen ud på en 
bageplade beklædt med bagepapir og spred dem godt ud. Den 
anden halvdel gemmes i en skål. 
Varm en pande op, og tilsæt brun farin, sojasauce, salt og chili-
sauce. Når den brune farin er opløst, og det hele bobler lystigt, 
tilsættes græshopperne. Vend godt rundt i dem, så de bliver 
helt dækket af sauce over det hele. Efter ca. 8 minutter (det er 
vigtigt, at de bliver stegt længe nok, ellers bliver teksturen for 
hård, og græshopperne får en melet eftersmag) ved medium 
varme, hvor der røres jævnligt, tages panden af varmen og 
græshopperne hældes nu over på bagepapiret med sesamfrø. 
Drys straks resten af sesamfrøene ud over græshopperne, som 
kan  skilles fra hinanden med et par gafler.

Serveres afkølede med et par dråber friskpresset limesaft.

å Rentemestervej i Københavns 
Nordvestkvarter står en skriggrøn 
containervogn med en hvid fårekyl-

ling udenpå, ikke ulig Jesper fra Disneys jule- 
show. Her bor Jakob Lewin Rukovs fårekyllin-
ger, opstablet i gennemsigtige kasser uden låg og 
mærket med deres alder. Temperaturen holdes 
på sommerlige 26 grader året rundt. 

“Jeg plejer have shorts med på arbejde, også 
om vinteren,” fortæller Jakob energisk, mens 
han fremviser sine kasser med fårekyllinger i 
forskellige aldersstadier. Containeren er 12 år 
gammel og tidligere brugt til frostvarer. Nu fun-
gerer den som Danmarks første urbane insekt-
farm Bugging Denmark. 

I begyndelsen af 2019 kom Bugging Denmarks 
første produkt i handlen, nemlig juiceshots med 
ingefær, rødbede eller havtorn og en procent 
fintmalede fårekyllinger i Mad & Vin, Irma og 
mindre delikatesseforretninger. Målet er at sæl-
ge hele fårekyllinger til danskernes aftensmad, 
når Fødevarestyrelsen er klar med en tilladelse, 
og produktionen er blevet større. At spise insek-
ter føles fremmed for de fleste i Vesten, men med 
en stigende befolkningstilvækst på kloden og en  
voksende proteinefterspørgsel peger mange for-
skere på insekter som en del af løsningen, hvis 
vi skal blive ved med at kunne brødføde os selv, 
dyrene og fremtidens generationer. 

INSEKTER ÆDER RESTPRODUKTER. Produktionen 
af fårekyllinger i Bugging Denmark indgår i et 
bæredygtigt kredsløb med de omkringliggende 
virksomheder i gården, som de kalder Garage 
Park. Kredsløbet går eksempelvis ud på, at rest-
produkter som mask fra gårdens ølproducent 
Foreningen Byhumle gør gavn som foder til få-
rekyllingerne. Og efterladenskaber fra fårekyl-
linger bruges som gødning til på humleplanterne 
eller virksomheden Tagtomats byhaver. Restpro-
dukter bliver set som ressourcer og ikke affald. 
På den måde er Garage Park med til at skabe nye, 
bæredygtige produktionsmetoder af fødevarer. 
Og – som Jakob Rukov – at introducere nye føde-
varer på markedet, der både i global og national 
henseende efterspørger bæredygtige proteinhol-
dige alternativer til kød fra landbrugsdyr.  

“Jeg er ikke vegetar eller dogmatiker her, men 
fårekyllinger smager godt. De er umamiholdige 
og kan derfor fremhæve smagen i madretter,” 
fortæller Jakob Lewin Rukov. Han spiser selv 
fårekyllinger derhjemme, enten bagte i ovnen, 
eller blendede og stegte, og synes de smager af 
mere end melorme og soldaterfluelarver. Derud-
over er fårekyllinger rige på protein, kostfibre og 
det vigtige B12-vitamin. 

P
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SE MERE PÅ 
DN.DK/NM

“Vi har fra barndommen 
lært, hvilke dyr man kan spise, 
og hvilke man ikke kan. Og dér 
udfordrer insekter vores vante 
tankegang, for i Vesten spiser 
vi ikke insekter, som man gør 
og altid har gjort i Asien,” for-
tæller Jakob Rukov.  

Han smagte sit første insekt 
i 2012 i Eksperimentariet sam-
men med nogle venner. 

“Jeg havde på det tidspunkt 
snakket rigtig meget om in-
sekter, så jeg blev nødt til at 
skjule min egen kulturelle bar-
riere. Det var da mærkeligt at 
spise et helt dyr med seks ben 
og antenner. Men det smagte 
jo godt, og så var den barriere 
nedbrudt,” erindrer han. 

Bugging Denmarks kontor 
får jævnligt besøg af forske-
re fra Københavns Universitet, 
Miljøstyrelsen og nysgerrige 
skolebørn. Jakob Lewin Rukov 
underviser også skoleklasser i 
insektavl.  Men om danskerne 
er klar til at sætte insekter på 
middagsbordene, må tiden vise. 
Den voksende klimabevidsthed 
har fået mange til at ændre 
madvaner til mere CO2-venlige 
fødevarer, så måske vi inden for 
en nær fremtid vil se insekter i 
supermarkedernes kølediske og 
på mere folkelige restauranter 
end flagskibe som Noma. 

INSEKT MED MYNTESMAG. En få-
rekylling lever seks til otte uger 
og kan lægge 50-100 æg om 
dagen. Man ved, at de er køns-
modne, når hannerne ‘synger’. 

“Vi samarbejder med forsk-
ningsleder Annette Bruun Jen-
sen fra Københavns Universitet, 
der undersøger, hvilket foder 
som er optimalt til størst mulig 
produktion og høst,” fortæller 
Jakob Lewin Rukov.

Fårekyllinger er bæredygti-
ge i den forstand, at spiser alt, 
og det kan samtidig udnyttes 
smagsmæssigt: fårekyllinger 
tager smag alt efter, hvordan 
de fodres.

“Hvis du fodrer dem med 
mynte, rister dem, og dypper 
dem i chokolade, har du en After 
Eight-snack,” fortæller Jakob 
Lewin Rukov. 

AMERIKANSK INSPIRATION. Som 
biolog med en ph.d. og post.
doc. i molekylærbiologi har Ja-
kob Lewin Rukov en naturlig 
interesse for naturens liv, men 
hvordan får man lige ideen til 
at grundlægge sin egen fåre-
kyllingefarm?

I 2011 læste han en artikel i 
The New Yorker om det at spi-
se insekter, og den tanke kunne 
han ikke få ud af hovedet. 

Fire år senere besøgte han 
fårekyllingefarmen Big Cricket 
Farm i Youngstown i den ame-
rikanske stat Ohio, hvor han  
studerede produktion, høst 
og fodermetoder. Jakob Lewin 
Rukov fortæller om opholdet:

“En på farmen sagde til mig: 
Enten ser du aldrig et insekt 

mere i dit liv, eller også kom-
mer du til at arbejde med in-
sekter resten af livet”.

Jakob lyder hverken nyreligi-
øs eller som én, der har fundet 
guld, når han afslappet for-
tæller om sin rejse, og hvordan 
han faldt for insekterne. Men 
passionen for de seksbenede 
kryb lyser ud af øjnene. 

KRYB ER EN BOUILLONTERNING. For 
tiden venter han på Fødevare-
styrelsens tilladelse til at kun-
ne sælge hele insekter i danske 
supermarkeder. Og der er en 
masse bureaukratisk arbejde i 
at sikre hele, at produktions-
kæden af samarbejdspartnere 
overholder alle krav. Til gen-
gæld kan Jakob mærke en æn-
dring i danskernes syn på at 
spise insekter bare på de få år, 
der er gået siden etableringen af 
Bugging Denmark i 2016.

“Da jeg i starten var ude og 
fortælle om min farm og havde 

Sommertøj i 
arbejdstiden. 
Fårekyllingerne 
trives bedst 
ved 26 grader.
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JAKOB LE WIN RUKOV 

BIOLOG

Vi har fra barndommen lært, 
hvilke dyr, man kan spise, 
og hvilke man ikke kan. Og 

dér udfordrer insekter vores 
vante tankegang.

smagsprøver med, var folk ret 
tilbageholdne. I dag styrer de 
direkte mod smagsprøverne,” 
fortæller han grinende.  

Hvis man er nysgerrig på at 
prøve at tilberede insekter i sit 
eget køkken, anbefaler Jakob, 
at man bager fårekyllingerne i 
ovnen ved 110 grader i 20 mi-
nutter. Derefter kan man hak-
ke dem og drysse dem over en 
chili sin carne og få en forstær-
ket umamismag. 

To milliarder mennesker i 
Asien spiser insekter, men de 
fleste danskere har endnu ikke 
vænnet sig til tanken. Jakob 
Lewin Rukov sammenligner 
situationen med, da sushi kom 
til Danmark. Dengang havde 
mange også svært ved tanken 
om rå fisk, men nu anser man-
ge danskere den japanske spise 
som en delikatesse. 

“Vores madvaner er forbun-
det med stærke følelser helt 
tilbage fra barndommen, og 

derfor reagerer vi så stærkt på 
tanken om at spise insekter. 
Men det er det, jeg synes er så 
fascinerende ved insekter, at de 
kan vække så stærke følelser 
og rykke ved måden, vi tænker 
fødevarer på,” forklarer Jakob, 
mens han byder på juiceshots 
med smag af ingefær, havtorn 
og chili - og nåja, et skud pulve-
riseret fårekylling. Sidstnævnte 
kan ikke direkte smages, men 
mere anes som noget rundt og 
en smule salt overfor det syrlige 
havtorn og den stærke chili.  

En indgang til danske ga-
ner kunne derfor måske netop 
være at bruge insekter som et 
tilskud protein og vitamin el-
ler smagsforstærker til de ret-
ter, vi i forvejen elsker at sæt-
te på middagsbordet, og nok i 
stigende grad vil bestå af fle-
re grøntsager og mindre kød. 
Måske en opgave for landets 
hjemkundskabslærere - hvis de 
altså tør.  

Insektindustrien vokser på globalt 
plan, og i Horsens ligger Enorm Bio-
factory, som med en millioninveste-
ring er Danmarks første insektfarm, 
der i stor volumen dyrker insekter 
med henblik på dyrefoder. Indtil 
videre har det ifølge EU-lovgivning 
været ulovligt at fodre dyr med 
dyr, men nu har man åbnet op for 
at kunne fodre fisk med insekter, 
så fødevarelovgivningen er under 
forandring i EU, hjulpet på vej af en 
mere ambitiøs global klimapolitik.

INDUSTRI 
I VÆKST
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Melby nordvest for 
Frederiksværk ligger 
Lerbjerggård, en fir-
længet landejendom. 

Gennem flere år har bygningerne 
stået tomme, men efter at forenin-
gen Andelsgaarde sidste sommer un-
derskrev en lejekontrakt, er der igen 
kommet liv på den forfaldne gård. 

Foreningen er efter eget udsagn al-
lerede langt med at omlægge driften 
af de fem hektar land – svarende til ti 

I

Køb en bid af en bondegård, og hjælp 
landbrugets grønne omstilling på vej. 

“VI DRØMMER 
OM AT STARTE EN 
FOLKEBEVÆGELSE”

fodboldbaner – til økologisk, plante-
baseret produktion. Målet er “at dyr-
ke jorden og skoven på en bæredygtig 
måde, der imødegår den stigende kli-
ma- og biodiversitetskrise,” som det 
hedder i vedtægterne. 

Til at dyrke jorden og passe går-
den samarbejder foreningen Andels-
gaarde med forpagterparret Nanna 
Thomsen og Christopher Lundgren. 
De er begge nyuddannede fra Kalø 
Økologisk Landbrugsskole og ser 

projektet som en “fantastisk mulig-
hed”. Også selvom den gamle gård 
formentlig først står indflytningsklar 
i begyndelsen af 2021. 

“Som ung landmand er det næ-
sten umuligt at få lov til at låne pen-
ge til at købe sit eget sted. Derfor 
er den her aftale en unik chance for 

Nanna Thomsen og Christopher 
Lundgren er nyuddannede 
landmænd og skal få grøntsagerne 
til at gro på Lerbjerggård.
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os. Og den bliver ikke dårligere af, 
at vi deler Andelsgaardes syn på, at 
landbruget skal tænke i langt grøn-
nere baner,” siger Nanna Thomsen 
på 27 år, da Natur & Miljø  besøger 
gården. Sammen med sin kæreste, 
23-årige Christopher Lundgren, viser 
hun rundt på markerne, hvor der nu 
er sået honningurt, boghvede, olie-
ræddike og et hav af andre afgrøder. 
Nøgleordene for fremtidens landbrug 
er bæredygtighed, biodiversitet og 
plantebaserede fødevarer.

“Hvis vi for alvor vil skabe et bære-
dygtigt landbrug, bliver vi nødt til at 
skære betydeligt ned på den animal-
ske produktion. Vi fokuserer derfor 
på at dyrke grøntsager til fødevarer, 
der skal spises så lokalt som muligt,” 
siger Christopher Lundgren.

I lejekontrakten har Andelsgaar-
de sikret sig retten til at købe Ler-
bjerggård for 2,3 mio. kroner. Ide-
en er, at foreningen med tiden skal 
opkøbe gårde flere steder i landet og 
vise vejen for et grønnere landbrug. 
Det forklarer sociolog og formand for 
foreningen, 46-årige Rasmus Willig: 

“Vi kan ikke blive ved med at vente 
på, at der fra politisk side bliver sat 
skub i landbrugets grønne omstilling. 
Derfor har vi taget sagen i egen hånd 
og lavet en model for, hvordan vi alle 
kan blive gårdejere og på den måde 
sikre sunde fødevarer, et bedre klima 
og en større biologisk mangfoldighed 
til vores børn og de kommende ge-
nerationer,” siger Rasmus Willig, der 
i foråret 2018 stiftede Andelsgaarde 
sammen med blandt andre arkitekt 
Kristoffer Tejlgaard. Et medlemskab 
koster 150 kroner om måneden.

“Vores drøm er at starte en folke-
bevægelse med tusindvis af medlem-
mer over hele landet. Derfor var det 
vigtigt for os at lave en model, som 
alle havde råd til – i stil med et abon-
nement på HBO eller et fitnesscen-
ter. Det eneste, modellen kræver, er 
mange medlemmer.”

KONTAKTEN TIL LANDET. Andelsgaarde 
har i dag 1.384 medlemmer. Den sto-
re tilslutning hænger ifølge Rasmus 

Willig ikke blot sammen med lysten 
til at gøre noget godt for miljøet, men 
også med at landlivet trækker. 

“Bare se på, hvor mange seere Sø-
ren Ryge og Bonderøven har. Inte-
ressen er også enorm, når gårdene 
inviterer til høstmarked. Folk strøm-
mer til. Så hvorfor ikke gøre forbin-
delsen til landet fast og på den måde 
tage kampen op med klimakrisen?” 
spørger han fra gårdspladsen, hvor 
ukrudtet mellem de toppede brosten 
endnu ikke er blevet slidt ned.

Vi fokuserer på at dyrke 
grøntsager til fødevarer, 
der skal spises så lokalt 
som muligt.
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Medlemmerne af foreningen, der 
selv bestemmer, om de vil hjælpe til 
på gården, skal ikke regne med et 
økonomisk afkast. Til gengæld får de 
“god klimasamvittighed og adgang 
til frisk luft og sunde grøntsager,” 
som Rasmus Willig udtrykker det. 

Andelsgaarde har fået 1 mio. kroner 
i støtte fra Realdania til at opføre et 
fælleshus omgivet af et drivhus, og 
skal ifølge foreningen “forene fæl-
lesskab, oplysning og produktion af 
klimavenlige grøntsager.” 

Men spørgsmålet er, om et projekt 
som Andelsgaarde kan gøre en reel 
forskel i det store klimaregnskab, 
hvor landbruget i dag står for cirka 20 
procent af Danmarks CO2-udledning? 

“Lige nu er vi på forsøgsstadiet. 
Men vi er i mål med vores første gård, 
hvilket tyder på, at modellen virker. 
Det gør forhåbentligt, at endnu flere 
får lyst til at være med. Hvis vores 
medlemstilstrømning fortsætter, har 
vi 10.000 medlemmer om 10 år og 
10-15 gårde over hele landet – må-
ske flere. Kan vi også inspirere andre 
til lignende projekter, er vi kommet 
langt,” siger Rasmus Willig. 

“Det er underordnet, om man støt-
ter vores eller et andet grønt projekt. 
Pointen er, at vi alle sammen må 
trække i arbejdstøjet.” 

MED EGNE ØJNE. 28-årige Hjalte Betak 
meldte sig sidste år ind i Andelsgaar-
de. Han fortæller, at han i mange år 
har levet miljøbevidst, men har sav-
net et konkret projekt at bidrage til. 

“For mig er projektet meningsfuldt, 
fordi man ikke bare sætter penge ind 
et sted uden at vide, hvad der kommer 
ud af det. Her kan du med egne øjne 
se, hvad der sker fra gang til gang og 
endda selv hjælpe til som en del af 
et fællesskab,” siger han fra forhaven 
på Lerbjerggård, som foreningen er 
ved at beplante med kirsebærkornel, 
troldhassel, surbær, tørst samt andre 
buske og træer, der skal bidrage til 
gårdens biodiversitet. Ifølge Hjalte 
Betak, der er uddannet antropolog, 
er en sidegevinst ved projektet, at det 
kan få folk til igen at handle lokalt. 

“Tidligere havde hver en lille by 
en brugsforening, som gav liv i byen 

SÅDAN HJÆLPER DU 
LANDBRUGET PÅ VEJ
Som privatperson kan du støtte flere projekter landet over, 
der arbejder for et grønnere landbrug.

Foreningen 
Andelsgaarde 
S TIF TE T: 2018 på privat 
initiativ 

MEDLEMMER: 13 8 4

GÅRDE: 1

PRIS: 150 kr.  pr.  måned 
(bin ding sp eriode på ét år)

Danmarks 
Økologiske 
Jordbrugsfond 
S TIF TE T: 2017 af Danmark s 
Natur fredning s forening og 
Økologisk L an ds forening 

AK TION ÆRER: 733

GÅRDE: 6 (yderligere f ire 
for ventes opkøbt in den 
længe)

PRIS: 1 .0 0 0 kr.  pr.  ak tie. 
Minimums tegning: 10 
ak tier. 
Uds teder i  samarb ejde med 
Coop og så folkeak tier ned 
til  50 kr.  pr.  s tk . 

Jordbrugsfonden 
SamsØkologisk 
S TIF TE T: 2014 af foreningen 
Økologisk Samsø 

AK TION ÆRER: Ca . 10 0 

GÅRDE: 2 

PRIS: 1 .0 0 0 kr.  pr.  ak tie 
Minimums tegning: 10 ak tier

 GRØN OMSTILLING 
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Om man støtter 
vores eller et andet 

grønt projekt, 
er underordnet. 

Pointen er, at vi alle 
sammen må trække i 

arbejdstøjet. 

R A S M US 
WILLIG

FORMAND FOR 
FORENINGEN ANDELSGAARDE 

og betød, at man nemt kunne støtte 
den lokale produktion. Noget lignen-
de kan et projekt som Andelsgaarde 
føre med sig,” siger Hjalte Betak med 
henvisning til, at gården til sommer 
åbner for salg af frugt og grønt.  

SOM BRØDRE OG SØSTRE. Andelsgaarde 
er blot ét ud af tre større projekter, 
der med folkelig deltagelse arbejder 
for et grønnere landbrug. 

I 2014 stiftede en gruppe borgere 
på Samsø Jordbrugsfonden Sams-
Økologisk, der opkøber gårde. Ifølge 
fondsbeskrivelsen forpagtes ejen-
dommene ud til “idérige landmænd, 
der brænder for økologi”. Fonden har 
indtil nu opkøbt to gårde på Samsø, 
men har en målsætning om at inve-
stere i yderligere 10-15 gårde på øen.

Inspireret af projektet på Samsø 
stiftede Danmarks Naturfrednings-
forening og Økologisk Landsforening 
i 2017 Danmarks Økologiske Jord-
brugsfond (DØJ). Ifølge initiativtager 
og direktør i DØJ, Kim Qvist, skal de 
tre projekter ikke ses som konkur-
renter, men som “brødre og søstre”. 

“SamsØkologisk er et stærkt lokalt 
projekt, mens Andelsgaarde ligesom 
os sigter mod at købe gårde over hele 
landet. Vi er umiddelbart det dyreste 
af de tre, men til gengæld har vi et 
en økonomi, der gør det muligt at in-
vestere i flere og større ejendomme. 
Projekterne er forskellige, men må-
let er grundlæggende det samme: at 
sætte skub i landbrugets grønne om-
stilling,” siger han. 

DØJ’s nuværende egenkapital på 
29,3 mio. kroner bygger primært på 
investeringer fra almindelige bor-
gere. I begyndelsen kostede en aktie 
1.000 kroner med et minimumskrav 
på 25 aktier. Det krav er nu sat ned 
til 10 aktier frem til 2024. Fonden har 
samtidig indgået et samarbejde med 
Coop om salg af folkeaktier ned til 50 
kroner stykket. 

Med hjælp fra realkreditinstitut-
ter har fonden indtil nu investeret 
48 mio. kroner i seks gårde – fire i 
Jylland og to på Sjælland. Fonden har 
endnu fire i kikkerten, som den for-
venter at underskrive købsaftaler på i 
løbet af i år. 

“Vi er kommet længere, end vi har 
turde drømme om. Men med tanke på 
omfanget af klimakrisen måtte det 
gerne gå hurtigere,” siger Kim Qvist.

“Vi oplever en stor velvilje blandt 
almindelige borgere. Nu er det på 
tide, at de store drenge i klassen 
også træder til. Her tænker jeg ikke 
mindst på de danske pensionskasser, 
der virkelig kunne give vores og lig-
nende projekter pondus”.

- I har en ambition om at gøre al land-
brugsjord i Danmark økologisk inden 
2050 – er det overhovedet realistisk?

“I dag er der dobbelt så meget øko-
logisk dyrket jord i Danmark end for 
ti år siden. Hvis vi fremskriver ten-
densen, og endnu flere byder ind på 
opgaven, er det bestemt realistisk. 
Men det er egentlig ikke et spørgs-
mål, om det er muligt. Det skal være 
muligt. Der er ingen vej udenom.” 



N A T U R  &  M I L J Ø 0 1  :  2 0 2 036

 D E N  G R Ø N N E  G E N E R A T I O N  

Selv en kort cykeltur kan vare længe for 16-årige Magnus 
Lauritsen, der altid er på jagt efter insekter og andre dyr. Han 

vil især gerne blive klogere på sjældne eller truede arter, som det 
kan tage lang tid at finde.

N A T U R K O M M U N E R

UNG OG 
AFHÆNGIG AF 

NATUREN
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 MIKK EL J E ZEQ U EL 

ed sammen- 
knebne øjne 
scanner 16-åri-
ge Magnus Lau-
ritsen det høje 

græs i vejkanten, mens han 
trækker sin cykel gennem byen 
Mosbjerg i Nordjylland, hvor 
han bor med sin familie. Det er 
aldrig til at vide, hvilke dyr og 
insekter der gemmer sig. For 
Magnus er det en fuldtidshobby 
at udforske arter i naturen. Han 
kan ikke lade være. Tag fod-
boldkampen, hvor han plud-
selig fik øje på en hvid stork, 
der fløj over banen. Bolden blev 
sparket til ham i en aflevering. 
Han ænsede den ikke. 

“Jeg var bare nødt til at stop-
pe op. Den hvide stork er sjæl-
den. Det prøvede jeg også at 
forklare min fodboldtræner,” 
siger Magnus med et smil og 
fortsætter: 

“Der er vigtigere ting end 
fodbold”. Interessen for natu-
ren overskygger alt andet, og 
han vil gerne blive klogere på 
alle de arter, vi deler kloden 
med. Hjemme på drengeværel-
set sidder han ofte med blik-
ket  boret ned i sin stereolup 
på skrivebordet. Her stiller han 
skarpt på biller og svirrefluer. 

SOMMERFUGLE STARTEDE PASSION. 

Magnus husker første gang, 
han så den sjældne natsom-
merfugl dødningehoved. Op-
levelsen blev startskuddet til 
hans passion for at arter i na-
turen. Han peger midt på en 
plakat med sommerfugle, der 
hænger over sengen.

“Jamen se den lige. Den er jo 
helt fantastisk med sit enorme 
vingefang på 15 cm,” siger han 
og viser med hænderne, hvor 
stor den var. Siden har hans 

interesse taget fart. I skrivende 
stund har han fundet i alt 2.173 
forskellige danske arter. På 
værelset hænger også et Dan-
markskort med nåle i, så han 
kan holde styr på de sjældne 
arter, han gerne vil se rundtom 
i landet. En af nålene er sat ved 

SE MERE PÅ 
DN.DK/NM

Fremover vil du møde unge mennesker, 
fra den grønne generation, som bræn-
der for naturen og kæmper for klimaet. 
De investerer uanede mængder tid og 
energi i det grønne, fordi de ikke kan 
lade være. For de bekymrer sig om 
fremtidens udsigter til højere tempera-
turer og arter i tilbagegang.  

ARTIKELSERIE
DEN GRØNNE GENERATION

MUNG OG 
AFHÆNGIG AF 

NATUREN
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MAG N US
L AURITS EN

GYMNASIEELEV

Jeg var bare nødt 
til at stoppe op. 
Den hvide stork 
er sjælden. Det 

prøvede jeg også 
at forklare min 
fodboldtræner

Store Bøgeskov i Ringsted, som 
er et af de få steder, den rødlige 
perlemorsommerfugl lever.

“Jeg kan slet ikke vente til 
sommer, når jeg skal rundt og 
se de sommerfugle, som kun 
lever på Sjælland. Forhåbentlig 
ser jeg den rødlige perlemor-
sommerfugl, der er en af de 
mest truede sommerfugle her-
hjemme,” siger han. 

FLASKET OP MED NATUR. Mag-
nus Lauritsen er opvokset i 
udkanten af Mosbjerg, en lille 
naturperle, hvor han har været 
heldig at se flere insekter, der 
er på den danske rødliste over 
truede arter. Med en mor, der 
er naturfagslærer i folkesko-

len, er han fra barnsben blevet 
introduceret til sommerfugle, 
som familien fandt lige uden 
for hjemmet. Senere begynd-
te Magnus at ses med en lokal 
ildsjæl og naturentusiast ved 
navn Hugo Kristensen.

“Jeg cyklede hjem til Hugo 
hver eneste dag i min sommer-
ferie for fire år siden. Sammen 
gik vi på opdagelse efter insek-
ter, og han oplærte mig i, hvor-
dan man skelner de forskellige 
arter af sommerfugle, biller og 
svirrefluer fra hinanden. Alt 
det, der i dag er mit speciale,” 
fortæller Magnus Lauritsen.

Efter en tur i felten deler 
han sine fund på hjemmesiden  
fugleognatur.dk. I dette forum 
er han jævnligt i kontakt med 
andre entusiaster og biologer, 
som han lader sig inspirere af 
og også kan bede om hjælp, 
hvis han har svært ved at be-
stemme en art.

BEKYMRER SIG OM NATURENS TIL-

STAND. Med sin store viden om 
naturen og de danske insekter, 
er Magnus Lauritsen ganske 
bevidst om, hvor mange arter 
der er i tilbagegang.

“Det gør mig virkelig trist, at 
det går i den forkerte retning. 
Generationer før mig har kun-
net se en masse arter, som jeg 
ikke har mulighed for at ople-
ve,” siger han. Den karakteri-
stiske sommerfugl svalehale er 
en af de arter, han ville ønske 
stadig levede i Danmark. Tilba-
ge i 1950 var det en almindelig 
sommerfugleart i hele landet. 

På trods af den dystre tilba-
gegang af insekter, håber han, 
at flere arter snart kan gå en 
lysere fremtid i møde, fordi der 
er kommet et større fokus på 
biodiversitet. Selv er han med i 
en gruppe af biologer, der un-
dersøger levevilkårene for in-
sekterne i naturen.

F olkeafstemningen 2019 gav mig mod til at realisere 
et længe næret ønske om at fokusere på økologiske 
vine. Siden 2002, da jeg tog initiativ til Vinklubben 

VinoVenue, har jeg haft glæden af at opleve mere end 
70 vindistrikter over hele verden, og klubben er vokset til 
8.500 medlemmer.

Jeg har opholdt mig i hvert eneste distrikt i 14 dage 
og besøgt mellem 10 og 20 vingårde, så jeg kunne 
skrive om kulturen og dét, som var noget særligt 
netop dér.

Undervejs har jeg altid haft interesse for de økologi-
ske avlere, fordi jeg siden min ungdom har været aktivt 

engageret i det økologiske og biodynamiske og holdt 
på, at det er det eneste rigtige både for os mennesker 
og naturen.  

I de første mange år var der langt mellem de 
økologiske avlere, men på det seneste er der sket en 
forandring. Unge kræfter er kommet til mange steder, 
og de har taget stilling til, hvad de vil være med til, og 
hvad de bestemt ikke vil være med til.

For de enkelte vingårde har det betydet omlægning 
og nye måder at producere på. Heldigvis har det også 
betydet, at de økologiske vine er gået fra at være noget 
surt rævepis til i dag at være blandt det bedste på 
markedet.

På baggrund af arbejdet med Vinklubben VinoVenue, 
har vi opbygget et bredt netværk af avlere over hele 
verden. Nu skal de økologiske avlere have muligheden 
for at levere deres vine til Månedens ØkoVin.

Jeg håber, du vil tage godt imod vinene og vores 
initiativ, og glæder mig over at medvirke til at reducere 
udbredelsen af sprøjtegifte – ikke mindst for drikke-
vandet, og naturens skyld.

God fornøjelse. Kenth Poulsen, STIFTER OG VINSKRIBENT

I EN GLOBALISERET VERDEN ER VI NØDT TIL AT TÆNKE PÅ HINANDEN. I 2013 viste en fransk undersøgelse sprøjtegiftrester i 90% af 300 ud-
valgte vine fra Bordeaux, Rhône og Alsace. Samme år fik det svenske TV-program ”Kalle Fakta” undersøgt landets 10 mest solgte BaginBox vine (flere af dem sælges 
også i Danmark). 40% indeholdt sprøjtegiftrester - en enkelt 55 gange mere, end det højst tilladte i drikkevand. Svenske forskere er ikke i tvivl om, at sprøjtegiftrester 
kan kobles sammen med hovedpine, åndedrætsbesvær, nysen, løbende næse og maveproblemer - og det kan ikke udelukkes, at de også medvirker til tømmermænd. 
Med månedens økovin får du vin uden sprøjtegift, og naboerne til vinmarkerne får renere drikkevand. Det er til fordel for alle, når vi tænker på hinanden.

INTROKASSEN 
TIL SÆRPRIS
Gå ind på
MÅNEDENSØKOVIN.DK 
og få ØkoVin Introkassen 
til særpris.

UDGIVES AF VINKLUBBEN VINOVENUE

FORDELE OG GARANTI
NEMT OG TRYGT

DIN ADGANG
TIL GODE VINE

■   GRATIS MEDLEMSKAB
■   INGEN KØBETVANG  
■   LEVERING LIGE TIL DØREN ELLER PAKKESHOP   
■  NYE VINE HVER MÅNED - ALTID KVALITETSVIN
■   DIREKTE IMPORT 
 - INGEN FORDYRENDE MELLEMLED 
■  DU KAN TIL ENHVER TID MELDE DIG UD, 
 HVIS DU SKULLE ØNSKE DET

Som abonnent på Månedens ØkoVin 
har du fri adgang til at handle til 
medlemspriser i Vinklubben VinoVenue. 

Det betyder også, at du kan efter-
bestille de vine fra Månedens ØkoVin, 
som du særlig godt kan lide. 

VIN MED EN 
GOD SMAG I MUNDEN

ØKOLOGISKE VINE I ABONNEMENT
ØKOLOGISKE VINE ER GÅET FRA AT VÆRE NOGET SURT RÆVEPIS 
TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE VINE PÅ MARKEDET

MÅNEDENS 
ØKOVIN
ABONNEMENTSPRIS:

3 fl. 300 kr./md.

6 fl. 500 kr./md.
MINDST 3 FORSKELLIGE

FRI  LEVERING LIGE TIL DØREN

/////
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F olkeafstemningen 2019 gav mig mod til at realisere 
et længe næret ønske om at fokusere på økologiske 
vine. Siden 2002, da jeg tog initiativ til Vinklubben 

VinoVenue, har jeg haft glæden af at opleve mere end 
70 vindistrikter over hele verden, og klubben er vokset til 
8.500 medlemmer.

Jeg har opholdt mig i hvert eneste distrikt i 14 dage 
og besøgt mellem 10 og 20 vingårde, så jeg kunne 
skrive om kulturen og dét, som var noget særligt 
netop dér.

Undervejs har jeg altid haft interesse for de økologi-
ske avlere, fordi jeg siden min ungdom har været aktivt 

engageret i det økologiske og biodynamiske og holdt 
på, at det er det eneste rigtige både for os mennesker 
og naturen.  

I de første mange år var der langt mellem de 
økologiske avlere, men på det seneste er der sket en 
forandring. Unge kræfter er kommet til mange steder, 
og de har taget stilling til, hvad de vil være med til, og 
hvad de bestemt ikke vil være med til.

For de enkelte vingårde har det betydet omlægning 
og nye måder at producere på. Heldigvis har det også 
betydet, at de økologiske vine er gået fra at være noget 
surt rævepis til i dag at være blandt det bedste på 
markedet.

På baggrund af arbejdet med Vinklubben VinoVenue, 
har vi opbygget et bredt netværk af avlere over hele 
verden. Nu skal de økologiske avlere have muligheden 
for at levere deres vine til Månedens ØkoVin.

Jeg håber, du vil tage godt imod vinene og vores 
initiativ, og glæder mig over at medvirke til at reducere 
udbredelsen af sprøjtegifte – ikke mindst for drikke-
vandet, og naturens skyld.

God fornøjelse. Kenth Poulsen, STIFTER OG VINSKRIBENT

I EN GLOBALISERET VERDEN ER VI NØDT TIL AT TÆNKE PÅ HINANDEN. I 2013 viste en fransk undersøgelse sprøjtegiftrester i 90% af 300 ud-
valgte vine fra Bordeaux, Rhône og Alsace. Samme år fik det svenske TV-program ”Kalle Fakta” undersøgt landets 10 mest solgte BaginBox vine (flere af dem sælges 
også i Danmark). 40% indeholdt sprøjtegiftrester - en enkelt 55 gange mere, end det højst tilladte i drikkevand. Svenske forskere er ikke i tvivl om, at sprøjtegiftrester 
kan kobles sammen med hovedpine, åndedrætsbesvær, nysen, løbende næse og maveproblemer - og det kan ikke udelukkes, at de også medvirker til tømmermænd. 
Med månedens økovin får du vin uden sprøjtegift, og naboerne til vinmarkerne får renere drikkevand. Det er til fordel for alle, når vi tænker på hinanden.

INTROKASSEN 
TIL SÆRPRIS
Gå ind på
MÅNEDENSØKOVIN.DK 
og få ØkoVin Introkassen 
til særpris.

UDGIVES AF VINKLUBBEN VINOVENUE

FORDELE OG GARANTI
NEMT OG TRYGT

DIN ADGANG
TIL GODE VINE

■   GRATIS MEDLEMSKAB
■   INGEN KØBETVANG  
■   LEVERING LIGE TIL DØREN ELLER PAKKESHOP   
■  NYE VINE HVER MÅNED - ALTID KVALITETSVIN
■   DIREKTE IMPORT 
 - INGEN FORDYRENDE MELLEMLED 
■  DU KAN TIL ENHVER TID MELDE DIG UD, 
 HVIS DU SKULLE ØNSKE DET

Som abonnent på Månedens ØkoVin 
har du fri adgang til at handle til 
medlemspriser i Vinklubben VinoVenue. 

Det betyder også, at du kan efter-
bestille de vine fra Månedens ØkoVin, 
som du særlig godt kan lide. 

VIN MED EN 
GOD SMAG I MUNDEN

ØKOLOGISKE VINE I ABONNEMENT
ØKOLOGISKE VINE ER GÅET FRA AT VÆRE NOGET SURT RÆVEPIS 
TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE VINE PÅ MARKEDET

MÅNEDENS 
ØKOVIN
ABONNEMENTSPRIS:

3 fl. 300 kr./md.

6 fl. 500 kr./md.
MINDST 3 FORSKELLIGE

FRI  LEVERING LIGE TIL DØREN

/////
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Overnatning i 
sheltere er en 
mulighed, som 
flere og flere be-
nytter sig af. René 
Ljunggren har 
skrevet en udfør-
lig guide til brug 
af disse små, åbne 
træhytter. Ud over 
alt det praktiske 
har bogen forslag 
til aktiviteter og 
beskriver gode 
shelterområder i 
Danmark. 

I Politikens rejse-
bogsserie “Turen 
går til” er der ud-
givet en flot bog 
om Europas smuk-
keste vandreruter. 
De fleste ligger i 
Tyskland, Østrig 
og Italien. Mange 
er meget lange, 
så man skal have 
hele udstyret med 
til flere dages van-
dringer. Bogen er 
en invitation til at 
udforske Europa 
på gåben. 

SHELTERTURE 
I DANMARK

SMUKKE 
VANDRERUTERUrtelykke

Anja Bal legaard

Aronsen

VED LIMFJORDENS VANDE

I Jyllands hjerte ligger et indre farvand, som en række 
kendte mennesker har et kærligt forhold til. Bogen 
tager læseren med fra de vindblæste bredninger nær 
Vesterhavet, gennem det betagende, bakkede landskab 
med stille fjorde, vige, øer, havnebyer og købstæder til 
Aalborg, hvor gammel industri og arbejderklasse møder 
moderne turisme og storbystemning. 

HAVALGERNES MANGFOLDIGHED

I et opslagsværk på to bind om havalger beskrives 
165 rødalger, 125 brunalger og 83 grønalger. Man 
møder ofte disse planter som brunlige tangdynger 
på stranden, men studerer man dem ude i vandet, 
opdager man, hvor smukke og farverige de faktisk er. 
Hver art beskrives med en masse detaljerede fotos og 
en omtale af deres udseende, bygning, formering og 
livshistorie, årstidsvariation og voksested. 

SPISELIGE URTER FOR 
BEGYNDERE

Flere og flere nyder at studere og 
indsamle de mange vilde planter, 
som kan bruges i madlavningen eller 
som lægeplanter. Med “Urtelykke” 
i hånden har man en god guide til 
både bestemmelse og anvendelse af 
de vilde planter. Trine Pape har lavet 
smukke og enkle illustrationer. 

G HITA N Ø R BY M . FL . :  LIM FJ O R D EN . FO RTÆLLIN -
G ER FR A D E T J YS K E FJ O R D L A N DS K A B . 32 0 S ID ER , 
4 0 0 KR . ,  LIN D H A R DT O G RIN G H O F.

A NJA 
BA LLEG A A R D: 

U RT ELY KK E . 
182 S ID ER , 2 5 0 
KR . ,  FO R L AG E T 

A RO N S EN . 

R EN É L J U N G G R EN : 
PÅ S H ELT ERT U R . 
16 0 S ID ER , 2 0 0 KR . , 
M U US M A N N .

G ER H A R D VO N 
K A PFF & A N D R E A 
L A M M ERT: T U R EN 
G Å R TIL EU RO PA S 
S M U KK E S T E 
VA N D R ERU T ER . 
272 S ID ER , 2 0 0 KR . , 
P O LITIK EN S FO R L AG .

RU T H NIEL S EN & 
S T EFFEN LU N DS T EEN : 

DA N M A RK S H AVA LG ER . 
874 S ID ER , 5 0 0 KR . ,  D E T 

KO N G ELIG E DA N S K E 
VID EN S K A B ER N E S 

S EL S K A B .   

B Ø G E R
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  S Ø R EN O L S EN
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FUGLEBOGEN FOR HELE FAMILIEN

Den 25 år gamle “Politikens store fuglebog” er 
udkommet i en ny og stærkt revideret udgave med 
nye akvareller af Carl Christian Tofte. Fuglenes 
forekomst og status er opdateret, og bogen 
indeholder links til 95 stemmer af de almindeligste 
fugle. Forfatteren er en god fortæller, og bogen er 
ikke en tør fuglefeltguide, men beskriver levende 
hver af de 344 arters udseende, biologi, trækruter 
og status. For alle fugleinteresserede, der ønsker 
udførlig viden om danske og skandinaviske fugle. 

BÆREDYGTIGT 
SKOVLANDBRUG

To danske pionerer har skrevet en 
letforståelig og praktisk håndbog 
om permakultur, der handler om 
at genopbygge naturressourcerne, 
øge biodiversiteten og bremse 
klimaforandringer. 

PÅ GEDDEFISKERI

Geddefiskeriet har mange spændende 
facetter og udfordringer for 
lystfiskere. Den skarptandede rovfisk 
sætter dagsordenen i søerne og 
begynder allerede at spise andre fisk, 
når den blot er tre centimeter lang. 
En af landets dygtigste lystfiskere 
har skrevet en praktisk, velillustreret 
guide til alle former for geddefiskeri, 
som både begynderen og den erfarne 
kan få gavn af. 

AK, SÅ FORANDRET!

Ved at kigge på gamle postkort og sammenligne 
dem med nyere fotos fik Kaj Sand-Jensen og Jens 
Christian Schou en ide til at skrive en bog om 
naturens forandring i de sidste 200 år. Det er en 
spændende og anderledes naturhistorisk bog. De 
forskellige naturtyper behandles, og der sluttes 
med visioner for fremtiden, som forfatterne mener 
bør tilgås med ydmyghed, da kompleksiteten af 
miljø- og klimapåvirkninger er store. 

TO M M Y DY B BRO: P O LITIK EN S S TO R E 
FU G LEBO G . 4 0 8 S ID ER , 35 0 KR . , 
P O LITIK EN S FO R L AG .

K A J S A N D -J EN S EN & J EN S 
CHRIS TIA N S CH O U: S Å 
FO R A N D R E T – DA N M A RK S 
N AT U R G EN N EM 2 0 0 Å R . 276 
S ID ER , 2 5 0 KR . ,  B FN ’ S FO R L AG .   

MIR A ILLERIS & E S B EN S CH U LT Z: 
BO G EN O M PER M A KU LT U R . 
15 0 S ID ER , 18 8 KR . , 
PER M A KU LT U R FO R L AG E T. 

J EN S BU R S ELL : G ED D EFEB ER . 
376 S ID ER , 4 0 0 KR . , 
O U T D O O R CO N S U LT.

GRØN MAD FOR BØRNEFAMILIEN
I sin nyeste bog byder Kirsten Skaarup på plantebaserede 
livretter. Hverdagens klassikere er blevet grønne. 

Bogen leverer mere end 40 opskrifter på klassiske livretter som 
burgere, forloren hare, boller i karry, postejer, deller og bøffer 
helt uden kød, men med masser af grøntsager. Prøv leve(r)postej 
eller indiske kartoffelfrikadeller med hvidløg og chili! 

KIR S T EN S K A A RU P : 
K LIM A K ÆR LIG E 
FRIK A D ELLER , 
B Ø FFER , PAT EER & 
P OS T E J ER . 
2 5 4 S ID ER , 2 5 0 KR . , 
ROS IN A N T E . 
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MAGISKE PLANTER
SOMMERHØJSKOLE OM HAVEBRUG OG NATUROPLEVELSER

 

5. – 11. JULI 2020

Vær med til en skøn og sanselig højskoleuge på Krogerup 
i Humlebæk, hvor vi skal ud i det grønne sammen, dyrke 
haven og få oplevelser i naturen. Magiske Planter er et 
praktisk kursus med masser af workshops, hvor du får jord 
under neglene og ny viden.

Dagene veksler mellem foredrag, udflugt, debat og 
workshops, og så skal vi selvfølgelig også morgenbade i 
Øresund, ligge stille i græsset og lytte til fuglene, til økologisk 
ølsmagning og se på stjerner.

Bliv klogere på dyrene i den danske natur med 
naturformidler Vicky Knudsen, lær at bestemme arter med 
forstkandidat Peter Friis Møller og kom med i marken hos 
den bæredygtige andelsbevægelse, Andelsgaarde.

Se hele programmet og læs om alle workshops på 
krogerup.dk/magiske-planter

WORKSHOPS
BIODIVERSITET I DANMARK 
Vær med til at stille skarpt på den biologiske 
mangfoldighed i selskab med forstkandidat Peter 
Friis Møller. Vi skal på gåture i skoven og bestemme 
arter, og du kan også komme på heldagsudflugt til 
Fuglereservatet Rungstedlund med mulighed for at 
studere det rige fugleliv.

BIODYNAMIK 
Vi går i dybden med biodynamikkens alsidige univers i 
selskab med biodynamiker Klaus Loehr-Petersen og 
ser på kompostering med lægeurter, røring af kiselpulver 
i hvirvelvand, krystalbilleder af livskraft, såning og høst 
efter astronomiske forhold, opbygning af humus i jorden 
og CO2-binding fra luften.

FRA JORD TIL BORD
Lær om økologisk køkkenhave og plantebaseret 
madlavning, når vi sammen undersøger jordtekstur, laver 
haveplaner og måler på biodiversitet. 
Vi skal også i udekøkkenet og lære at gøre maden 
smagfuld, lækker og varieret med de grøntsager og urter, 
der kan høstes i haven.

KAJAK OG FRILUFTSLIV 
Få en grundlæggende introduktion til havkajakken og få 
en god oplevelse på vandet på friluftsworkshoppen. 
Du kan også lære de grundlæggende færdigheder, så du 
kan overnatte i naturen og komme med på mikroeventyr, 
som er en komprimeret og mere tilgængelig version af 
det store friluftseventyr.

JORDFORBINDELSE I BYEN 
På denne workshop sætter gartneren Livia Urban Swart 
Haaland fra tagfarmen ØsterGRO fokus på dyrkning 
og grønne fællesskaber, og vi skal lære at dyrke i 
vindueskarmen, på altanen, høste urter og frø 
og genanvende vores organiske affald.

 Vi har også 

hovedfaget Jorden 

Kalder for unge om 

natur, klima og 

biodiversitet.

Læs mere på 

krogerup.dk/

jorden-kalder

Medlemmer af 

Danmarks 

Naturfredningsforening 

får 450 kr. i ra
bat
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Danmarks 
Naturfredningsforening 

ansætter lige nu 
sommerfugleambassadører, 

der skal hjælpe virksomheder 
og ejerforeninger med at 

skabe insektvenlige arealer. 

KATHARINA 
VIL REDDE 
SOMMER-
FUGLENE

SE MERE PÅ 
DN.DK

For et par måneder siden slog Danmarks Natur-
fredningsforening (DN) et nyt job op. Titlen var 
sommerfugleambassadør, jobbet er frivilligt, og 
opgaven at hjælpe lokale virksomheder og ejer-
foreninger med at skabe arealer, der kan fungere 
som levested for sommerfugle og andre insek-
ter, som i øjeblikket forsvinder med alarmerende 
hast i Danmark og resten af verden.

Opslaget fik 39-årige Katharina Wendelboe 
Ritzi til tasterne. Hun bor i det naturskønne 
Søvind lidt uden for Horsens og arbejder til daglig 
som salgsleder og keyaccountmanager i tekstil- 
og renserivirksomheden Berendsen. 

 “Mit hjerte brænder for natur og miljø. Jeg er 
medlem af DN, og jeg har længe gerne villet lave 
frivilligt arbejde for DN. I det her job så jeg et 
perfekt match. Her efterlyses ikke biolog-kom-
petencer, men faktisk det, der er mine spids-
kompetencer. Jeg er vant til at tage kontakt til 
virksomheder og til at sælge et produkt. Og jeg 
er , i al beskedenhed, god til det”.

Katharina Wendelboe Ritzi ser det som et plus, 
at hun gennem jobbet får mulighed for at udbyg-
ge sin viden om naturen.  Som sommerfugleam-
bassadør inviteres man på kursusdage, hvor man 
lærer om biodiversitet og insektvenlige naturar-
ealer, og man bliver en del af et netværk for som-
merfugleambassadører landet over.

KENDER HOTELDIREKTØRERNE. Når Katharina Wen-
delboe Ritzi snart skal i gang med at skubbe til 
insektvenlige arealer på Horsens-egnen, har hun 
en god idé om, hvor hun vil starte:

“Gennem mit arbejde kender jeg stort set alle 
hoteldirektører i Jylland. Det er en god start.  Jeg 
vil også tage fat i min egen virksomhed, Be- 
rendsen, hvor CSR er en vigtig del af DNA’et. Vi 
er som den første virksomhed blevet certificeret 
i at leve op til FN’s verdensmål. Vores afdeling 
i Kolding har allerede nikket ja til at gøre de-
res arealer grønnere, og erfaringerne herfra kan 
vi tage med videre til vores 17 andre vaskerier 
i Danmark,” siger Katharina Wendelboe Ritzi.
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   E VA FRY D EN S B ERG H O LM

  NIEL S ÅG E S KOV BO

Strømlund 
udlejes til 
ferieophold

Meget dejligt beliggende gård på Norddjursland med 
nyistandsat stuehus omkranset af smuk natur udlejes. Tæt 
på skov, strand, golf og Djurs Sommerland. Over 200 kvm 
beboelse med sovepladser til 12 personer. 

Priser fra kr. 4.900,- pr. uge (10% rabat til DN medlemmer)

www.wivet.dk · truels@wivet.dk · 2671 1851

Grønne områder med plads til 
sommerfugle. Sådan lyder REMA 
1000’s planer for 20 procent af 
virksomhedens nye arealer omkring 
hovedkontoret i Horsens. 
Historien starter dog et helt andet 
sted; nemlig hos indkøber Steffen 
Marx i Vejle, der ønsker at tage 
ansvar for natur og miljø, og som 
tilfældigvis kom i kontakt med DN.
     
MAN MÅ STARTE MED SIG SELV
At samarbejdet med DN bærer 
frugter, kan ses i REMA 1000’s 
tilbudsavis til april. Her markeds-
føres en række planter nemlig som 
biodiversitetsvenlige.
“Sammen med DN har vi udvalgt 
stauder, bærbuske og frugttræer, 

der er gode for biodiversiteten. Jeg 
ved ikke, om vi kommer til at sælge 
flere planter. Men vi vejleder kun-
derne i at gøre noget godt,” siger 
Steffen Marx. 
“Hvis man ønsker forandring, må 
man starte med sig selv. Det har 
jeg også gjort hjemme i min egen 
have, hvor jeg – med vejledning fra 
DN – har etableret 23 m2 grønt 
tag og plantet biodiversitetsvenlige 
planter. På samme vis prøver jeg 
at påvirke på mit arbejde – selv-
følgelig i tråd med REMA 1000’s 
holdninger,” tilføjer Steffen Marx 
og henviser til, at REMA 1000 også 
er gået foran i forhold til økologi og 
kampen mod madspild. 
Det er også på Steffen Marx’ opfor-
dring, at hovedkontoret i Horsens 
satte sin underskrift på en aftale 
med DN. 
“Nu skal vi se, hvad der kommer ud 
af vores initiativer. Og så taler vi 
løbende med DN om andre poten-
tialer,” siger Steffen Marx.

REMA 1000 SKABER PLADS TIL SOMMERFUGLENE
REMA 1000 har som landets 
første virksomhed indgået 
aftale med DN om at være 
sommerfuglepartner. Initiativet 
kom fra en ildsjæl, der gerne vil 
skubbe til den grønne dagsorden.

VIL DU VÆRE 
SOMMERFUGLE-
AMBASSADØR?
Har du erfaring med at gå i 
dialog med virksomheder, 
er frivilligjobbet som 
sommerfugleambassadør 
måske noget for dig. 

Som sommerfugleambassadør skal du opsøge 
lokale virksomheder, ejerforeninger og kirker 
og opfordre dem til at gøre deres arealer mere 
insektvenlige. Undervejs får du undervisning og 
rådgivning, der gør dig klogere på blandt andet 
biodiversitet og insektvenlige arealer.

TJEK, HVOR I LANDET VI LIGE NU SØGER 

SOMMERFUGLEAMBASSADØRER: 
W W W. DN . DK /LEDIG E-JOB
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NYT BOLIGOMRÅDE SÆTTER
NATUREN FOR BORDENDEN

Et ægtepar på Nordstevns udstykker et stort stykke landbrugsjord omkring deres 
gård til boligkvarter med naturen som omdrejningspunkt. For at give naturen de 
bedste vilkår har parret allieret sig med Danmarks Naturfredningsforening.

Ægteparret Käte M. Gjørup og 
Anker Nielsen er i gang med at 
omdanne landbrugsjorden omkring 
deres gård syd for Køge til et livgi-
vende bolig-natur-område. Et sted, 
hvor naturen sidder for bordenden, 
og hvor dyrelivet får et tiltrængt 
helle i det ellers så vidtstrakte land-
brugslandskab på Stevns. Navnet er 
Nicolinelund.
Parrets 27 hektar landbrugsjord 
kunne nemt transformeres til et tæt 
bebygget boligkvarter med brede, 
lige veje, tætpakkede rækkehuse, 
hegn og ligusterhække. Men parret 
vil noget andet. 
“Fundamentalt er vores ønske at 
byudvikle uden at naturafvikle. Vi 
gør det på denne måde, fordi vi som 
mange andre vil tage ansvar for 
naturen, biodiversiteten og klimaet,” 
fortæller Käte M. Gjørup. 

FOKUS PÅ TRUEDE ARTER 
Parret har netop indgået samarbej-
de med Danmarks Naturfrednings-
forening, og hensigten er at anlæg-
ge Nicolinelund efter de principper 
for anvendelse af landjorden, som 
foreningen anbefaler. 
“Vi genetablerer naturen i området 
med hjemmehørende planter og 
fokus på truede arter, så naturen 

frit kan udfolde sig,” fortæller Anker 
Nielsen. Både haver og fællesare-
aler skal bidrage til biodiversiteten, 
der løbende holdes øje med. 
I planarbejdet har biodiversitets-
forsker Rasmus Ejernæs fra Aarhus 
Universitet givet gode råd, og det 
samme har formanden for Dan-
marks Naturfredningsforening på 
Stevns, Michael Løvendal Kruse.

SÆTTER NY NATURSTANDARD 
“Nicolinelund er begyndelsen på 
en ny bevægelse, fordi området 
sætter en ny naturstandard for 
fremtidens villakvarter,” siger 
Michael Løvendal Kruse. Danmarks 
Naturfredningsforenings præsident, 
Maria Gjerding, venter sig meget af 
samarbejdet med Nicolinelund. 
“Vi betragter Nicolinelund som en 
form for laboratorium, hvor vi sam-
men kan afprøve ideer og udvikle 
et eksempelprojekt, hvis principper 
kan inspirere naturvenlig byudvik-
ling landet over”. 
Nicolinelund kommer til at ligge i 
Strøby Egede, syv km syd for Køge 
og omfatter fire nye kvarterer med 
giftfrie, naturvenlige haver anlagt 
omkring gadekær, søer, grøfter, 
frugtlunde og en eng på 40.000 m2  
samt natursti direkte til havet.

  Nicolinelund omdanner 27 ha landbrugsjord 
til bæredygtigt bolig-natur-område. 

  Mere end 60 procent af arealet vil med eng, 
vådområder og naturvenlige haver bidrage 
til biodiversiteten. 

  Hele området tilmeldes Danmarks Naturfred-
ningsforenings Giftfrie Haver. 

  Engen vil udgøre en vigtig naturkorridor 
mellem havet og Natura 2000 området Tryg-
gevælde Ådal.

FAKTA OM NICOLINELUND

W W W.NICOLINELUND.DK /NATUREN 
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STOP 
TR ÆMASSAKREN 
I DANMARK

Træer på gamle diger er jaget vildt. Vores levende 
kulturarv bliver nemlig i stigende grad fliset og solgt 
som bioflis til kraftvarmeværker, hvor de bliver brændt 
af og solgt som “grøn energi". Historien om træerne på 
digerne er på mange måder tragisk:
“Et forsøg på at lave grøn energi har slået fejl, for det er 
faktisk biodiversitet, der brændes af og varmer hjemme-
ne op rundtomkring i kommunerne. Træerne på digerne 
kan være over 200 år gamle og hjemsted for insekter, 
fugle og flagermus, hvoraf nogle er rødlistede. For ek-
sempel bredøret flagermus og agerhøne," forklarer Jan 
Pedersen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

DANSKERNE BEKYMRER SIG OM TRÆERNE
Danmarks Naturfredningsforening hovedkontor og 
lokalafdelinger har modtaget talrige henvendelser fra 
bekymrede danskere, der er bekymrede over,  at natu-
ren forsvinder i landbrugslandet:
“De oplever, hvordan levende hegn af træer fældes og 
fjernes fra den ene dag til den anden, og at det sker i 
større omfang end tidligere. Rydningen efterlader om-
råder med flade og store marker uden nogen variation, 
og det er noget, som folk virkelig lægger mærke til og 

ærgrer sig over. Det er ikke kun en skam for naturen, 
men også for landskabet og vores oplevelse af det," 
siger Lorens Bo Nielsen, formand for Danmarks Natur-
fredningsforening i Aabenraa Kommune.

NATUREN PÅ DIGERNE SKAL BESKYTTES IGEN
Både digerne og den natur, der voksede på dem, var 
beskyttet mod væsentlige tilstandsændringer under 
Naturbeskyttelsesloven fra 1992. Træerne var altså 
beskyttet mod flismaskinerne. Men i 2004 blev digerne 
flyttet fra Naturbeskyttelsesloven til Museumsloven, 
og træer samt al anden vegetation på digerne mistede 
deres beskyttelse, mens selve jordvolden og stensæt-
ningen (digets fundament) forblev beskyttet.
“I den kulturhistoriske fortælling er digernes bevoksning 
helt centrale elementer som blandt andet materiale til 
hegn. Derfor er afskrivningen af den gamle vegetation 
en fejl i regnskabet, som vi vil rette op på ved at få 
digernes vegetation beskyttet," forklarer Jan Pedersen.
Danmarks Naturfredningsforening samler lige nu under-
skrifter ind for at få vegetationen på Danmarks gamle 
diger beskyttet. Du kan hjælpe naturen ved at skrive 
under på www.beskytnaturen.dk. 

Danmarks Naturfredningsforening vil have træer og al anden vegetation, der 
vokser på Danmarks gamle sten- og jorddiger, beskyttet hurtigst muligt. 

SE MERE PÅ 
DN.DK

Vi opvarmer stuen med 
ødelagt kulturarv, når 
historiske træer på bliver 
fældet og solgt som flis til 
varmeværker. 
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M E D L E M S I F N O

Medlemmer af DN kan søge 
“Matilde og Karl Merrilds og 
Birte og Erik Merrilds Ferie-
fond” om et legat til en ferie i 
Danmark. Der forventes i 2020 
uddelt et mindre antal legater 
på 5.000 kroner per legat.  

Hent og send det elektroniske 
ansøgningsskema på: 
www.dn.dk/merrildsferielegat. 
Ansøgninger modtages kun 
denne vej. 
 
Det udfyldte skema skal være 
fonden i hænde senest den 22. 
april 2020, for at ansøger kan 
komme i betragtning ved legat-
uddelingen 1. maj 2020. 

 M E R R I L D S   
 F E R I E L E G A T  1 KRONE FOR 1 KILOBILKA INVITERER TIL 

AFFALDSINDSAMLING Bilka støtter igen i år Affaldsind-
samlingen – for hvert kilo affald 
giver Bilka 1 krone. Fra den 
14. april og frem til Affaldsind-
samlingen søndag den 26. april 
inviterer Bilkas 19 varehuse 
skolebørn indenfor i Bilkas Af-
faldsskole. Her kan eleverne lære 
om, hvordan Bilka håndterer og 
minimerer affald. 
I denne periode kan skoleklas-
ser og almindelige kunder også 
hente sække til at samle affald 
i naturen og aflevere affaldet 
i containere på Bilkas p-plad-
ser. Kunder kan også aflevere 
affaldssække fra deres egen 
affaldsindsamling i Bilka. 
Alle affaldssække, der afleveres i 
Bilka, er med i lodtrækningen om 
præmier. Udfyld konkurrence-
kupon i varehuset.

Bilka opfordrer alle danskere til at samle skrald 
under Affaldsindsamlingen. Hent affaldposer til at 
rydde op i naturen i den nærmeste Bilka.
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LAD DANMARKS FUGLE ARVE 

EN RIG NATUR
SKRIV TESTAMENTE TIL FUGLEVæRNSFoNDEN

Fuglene og naturen er fælles gods, som vi alle har glæde af, 
og i Fugleværnsfonden skaber vi åndehuller i en stadig mere 
trængt natur, hvor alle er velkomne.

Fugleværnsfonden ejer og forvalter i dag 22 naturområder  
fordelt over hele landet. Dette er kun muligt takket være  
generøs økonomisk hjælp fra fugle- og naturelskere. Dit  
bidrag har derfor stor værdi.   

Et bidrag eller en arv - uanset størrelse - er en gave, som  
omsættes til mere natur.  For fugle, for folk og for fremtiden.

FÅ MERE AT VIDE HER: 
Klik ind på www.fuglevaernsfonden.dk/testamente
Ring til vores sekretariat på 3328 3839 
 
Du kan også vælge at støtte her og nu på Mobile Pay 90682 

“Et grønnere valg” produkter fås i alle Friluftsland butikker. 
Læs mere om “Et grønnere valg” og se hele udvalget 
på www.friluftsland.dk/et-groenere-valg
* Medbring dit DN-medlemskort i vores butikker eller oplys rabatkoden 
dnm02cgt. Rabatkoden kan også bruges på www.friluftsland.dk
Besøg os i København, Field’s, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, 
Aarhus, Randers og Aalborg eller på friluftsland.dk

Oplevelser 
i det fri

MEDLEMSRABAT: 10%* | KÆMPE UDVALG AF BÆREDYGTIGE PRODUKTER

02.2020 - Natur og miljø DN.indd   102.2020 - Natur og miljø DN.indd   1 17/02/2020   15.2317/02/2020   15.23
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trængt natur, hvor alle er velkomne.
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fordelt over hele landet. Dette er kun muligt takket være  
generøs økonomisk hjælp fra fugle- og naturelskere. Dit  
bidrag har derfor stor værdi.   

Et bidrag eller en arv - uanset størrelse - er en gave, som  
omsættes til mere natur.  For fugle, for folk og for fremtiden.

FÅ MERE AT VIDE HER: 
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Du kan også vælge at støtte her og nu på Mobile Pay 90682 
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Læs mere om “Et grønnere valg” og se hele udvalget 
på www.friluftsland.dk/et-groenere-valg
* Medbring dit DN-medlemskort i vores butikker eller oplys rabatkoden 
dnm02cgt. Rabatkoden kan også bruges på www.friluftsland.dk
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26.  APRIL 2020

Se hvor du kan være med til rengøringen af naturen på: 

www.affaldsindsamlingen.dk. 
Det tager kun et par timer, og din indsats gør en stor forskel for naturen.
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 S P I S  N A T U R E N    M E T T E IV ER S EN

   PER NILLE H O FFM A N N KØ PPEN

KYLLING 
OG VIN I 
BÅLGRYDEN
“Vi lever vitterlig i et hamsterhjul, 
men kan hoppe ud af hjulet, 
når vi laver mad over knitrende 
ild”,  mener  Pernille Hoffmann 
Køppen, som står bag kogebogen 
‘Mad over bål’.

T

DU SKAL BRUGE

• 6-8 kyllingelår  
• 2 skiver gourmet-bacon  
• 2 skalotteløg  
• 2 solohvidløg 
• 1 bakke champignoner 
• 1/4 l fløde  
• 2 glas hvidvin (tør)  
• En lille håndfuld salvieblade 
• 1 bundt persille 
• 50 g smør 
• Salt og peber

SÅDAN GØR DU

Rengør champignoner og skær dem 
i kvarte. Skær løg og hvidløg i små 
tern. Skær bacon først i skiver og 
derefter i tern. Smelt smør i bålgry-
den. Brun kyllingelårene af på begge 
sider sammen med bacon. 
Tilsæt derefter champignoner og en 
lille håndfuld friske salvieblade, og 
lad det stege lidt. Tilsæt løg og hvid-
løg – det er vigtigt, at de ikke bliver 
brune. Når løgene er blevet blanke, 
tilsættes to glas hvidvin og 1/4 liter 
fløde. Lad retten simre 10 minutter. 
Server med en god håndfuld finthak-
ket persille og en skive surdejsbrød.

 BÅL TIL GRYDERETTER 
Coq au vin kræver et bål, som 

kan give god varme i 20 minutter. 
Retten kan laves over en blanding 

af flammer og gløder eller rene 
gløder. Sæt gryden på et bålstativ 

eller blot nogle havefliser. Hvis 
varmen er for høj, kan man 

sprede bålet lidt ud. Hold liv i 
nogle brændeknuder ude i siden, 

så man kan skubbe flere gløder 
ind under gryden undervejs.

Pernille Hoffmann Køppen 
er selvstændig artdirector 

i Hoffmann Studio, 
madmenneske og kvinden bag 
bogen 'Mad over bål'. Ideen er 

opstået på ture til Sverige, hvor 
en flok familier sidder omkring 

bålet og siger “Det her burde 
vi da også gøre derhjemme”. 

'Mad over bål' er simpel 
hverdagsmad. Læs mere på 

backyardstories.dk

irsdag eftermiddag. Hjem fra job. 
Hente børn. Handle ind. Lyset i kø-
ledisken flimrer. Heldigvis kan man 
godt handle ind til coq au vin på en 

helt almindelig tirsdag. Og hvis man tilbereder 
retten over flammerne fra et bål, sker der ifølge 
Pernille Hoffmann Køppen noget næsten magisk.

“Sceneskiftet, som det er at gå udenfor og lave 
aftensmaden over bål, får mig til at vågne. Det 
kalder på andre sanser, og jeg bliver opmærksom 
på, hvad jeg egentlig laver,” siger hun.

“Coq au vin smager af luksus. Retten er for-
bundet med weekendmad. Ligesom bål for mange 
mennesker er forbundet med gode oplevelser som 
weekendture, hvor man har tid. Men budskabet 
med min bog er, at hvis man gør det enkelt, kan 
man netop bringe den luksus ind i hverdagen”.

HOLD MADLAVNINGEN SIMPEL. “Jeg har gjort mig 
umage med, at råvarer ikke skal op af gryden, når 
de først er dernede. Det er one-way. Og vi bruger 
kun én gryde. Bålgrydemad skal også gerne være 
skovlemad, som ikke kræver opdækning med 
kniv og gaffel, men hvor vi kan sidde på en stub 
rundt om bålet med en skål i den ene hånd og 
en gaffel i den anden hånd,” siger Pernille Hoff-
mann Køppen og bemærker, at man på den måde 
også sparer opvask. Begynd med at tænde et bål. 
Når der er fut i brændet, kan man forberede rå-
varerne, og så passer det nok nogenlunde med, at 
bålet er klart til at sætte blus under bålgryden. 

SPIS BRØD TIL

Tip til bålgrydemad
Én gryde er nemmere at 
styre end to gryder, når 
man laver mad over bål. 

Vælg brød til retten i stedet 
for ris eller kartofler. Det 

smager fortrinligt at køre et 
godt stykke groft surdejs-

brød rundt i sovsen.

COQ AU VIN

PERNILLE HOFFMANN 
KØPPEN

ARTDIRECTOR 
OG FORFATTER

Opskrift til 4 personer

 | BÅLGRYDEN | MAD I BÅLET | 
 | BÅLRISTEN | BAGNING I BÅL | 
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HOVEDSTADEN

ALBERTSLUND 
WWW.DN.DK/ALBERTSLUND
Albertslund Grøn Dag. Lørdag 
den 25. april kl. 10-14. Mødested: 
Albertslund Genbrugsstation, 
Materialegården, Holsbjergvej 
44. Albertslund Grøn Dag er den 
årlige store fællesdag for grønne 
aktiviteter i kommunen. Vi del-
tager med flere arrangementer, 
som i skrivende stund ikke er helt 
på plads. Der kommer folk fra for-
eninger, kommunens forvaltning, 
politikere og en masse borgere fra 
byen og nabokommuner. Info: Poul 
Evald Hansen, tlf. 53 61 43 62, pou-
levaldhansen@hotmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10893. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-16. Mødested: 
Naturcenter Herstedhøje, Her-
stedhøje Allé 1. Vi har base ved 
Naturcenter Herstedhøje. Her kan 
du få affaldssække m.v. og aftale 
rute, og du kan aflevere indsamlet 
affald her frem til kl. 16. Opdate-
rede oplysninger kommer på vores 
Facebook-side. Info: Poul Evald 
Hansen, tlf. 53 61 43 62, poule-
valdhansen@hotmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10892. 

Vilde Blomsters Dag. Søndag den 
14. juni kl. 10-12.30. Mødested: 
Hundige Havnevej ud for Star-
stien, omtrent hvor vandet løber 
under vejen. Vi besøger området 
sydvest for Hundige Havn, hvor 
der er mange orkideer og andre 
usædvanlige planter. Vi har af-
holdt turen adskillige år, og ingen 
af gangene er folk blevet skuffet. 
Fællesarrangement for Dansk Bo-
tanisk Forening og DN’s afdelinger 
i Albertslund, Ishøj-Vallensbæk og 
Greve. Info: Poul Evald Hansen, tlf. 
53 61 43 62, poulevaldhansen@
hotmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10895. 

BALLERUP 
WWW.DN.DK/BALLERUP
Affaldsindsamling. Måløv. Søndag 
den 26. april kl. 11-13. Der uddeles 
materialer til brug ved affaldsind-
samlingen. Info: Bjarne Frimann 
Skov, tlf. 42 25 81 26, frimann.

skov@gmail.com. 
Mødesteder:
Brydegården i Måløv. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11134.
For enden af Bybjergvej ved Skov-
lunde Bypark.  Læs mere: https://e.
dn.dk/11135.
Skovvejens Skole Vest. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11137.
Ballerup kommunes rådhus. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11138.
Hedegårdskirken. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/11140.

BORNHOLM 
WWW.DN.DK/BORNHOLM
Foråret i Bobbeåen og Salene. 
Søndag den 19. april kl. 10-12. Mø-
dested: P-pladsen ved Bobbebro-
en, Helligdomsvej 7B, Gudhjem. 
Jens Kofoed kender hver en krog 
i dette kystlandskab og vil fortælle 
om både dyr og planter i det gry-
ende forår. Læs mere: https://e.
dn.dk/10983. 

Økologisk restaurering af øvre 
Øle Å. Søndag den 3. maj kl. 10-12. 
Mødested: P-pladsen ved Slamre-
bjergvej og “det gamle savværk”, 
Grønnevad i Poulsker Plantage. 
Om dyre- og plantelivet samt 
de fysiske forhold i Øle Å. Jonas 
Morsing Thomasen, ph.d. og forsk-
ningsassistent fra Københavns 
Universitet, fortæller. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10993. 

BRØNDBY 
WWW.DN.DK/BROENDBY
Mandag-morgen-slentreture. 
Mandage kl. 9–12. Mødested: 
Brøndbyvester Kirke. Det er mu-
ligt at få kørelejlighed. Pris for 
medkørere: 20 kr. Husk kaffe/te. 
Info: Bodil Koch, tlf. 43 96 62 51 / 
22 12 62 51.
2/3: Kringelstien, Orchidevej/Bal-
lerupvej.
9/3: Avedøre/Vestvolden, Aved-
øre Kirke, Trædrejerporten 1.
16/3: Mågeparken, Mågevej/
Strandvangen.
23/3: Den grønne kile, Midler-
gårdsvej.
30/3: Kagsmosen, Kagsvang 29.
6/4: Hareskoven, Skovlyst.
20/4: Strandparken, Arken/Skov-
vej.
27/4: Karlstrup Kalkgrav, Silovej.
4/5: Damhusengen, Rødovre-
gaard.
11/5: Dyrehaven, Fortunen.
18/5: Glostrup, Dommervangen.
25/5: Ejby Mose, Ejby Hallen/Mo-
setoften 35. 
 
EGEDAL 
WWW.DN.DK/EGEDAL
Aftentur til Gundsømagle Sø. 

Tirsdag den 19. maj kl. 19-22. Mø-
dested: P-pladsen udenfor Østrup 
ved reservatet. På turen frem og 
tilbage, mellem de to fugletårne, 
vil vi blive guidet af Allan Gudio 
Nielsen, som er naturvejleder hos 
Fugleværnsfonden. Han vil på 
sin meget underholdende facon 
fortælle om, hvad vi oplever un-
dervejs. Det bliver ikke kedeligt. 
Planter, insekter og fugle, intet går 
hans næse forbi. Info: Søren Funch 
Vinding, tlf. 42 31 77 06, soren-
vinding7@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10853. 
 
Tur til Allindelille Fredskov. 
Søndag den 24. maj kl. 10-14. 
Mødested: Den lille p-plads ved 
Kastrupvej overfor nr. 75 (vest 
for skoven). Jimmy Lassen fra Ple-
jegruppen viser os rundt i skoven 
og fortæller om områdets store 
botaniske værdier og ideen og 
formålet med plejen. Info: Søren 
Funch Vinding, tlf. 42 31 77 06, 
sorenvinding7@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10801. 
 
Fugletur til Skenkelsø Sø. Tirsdag 
den 26. maj kl. 19-22. Mødested: 
P-pladsen for enden af Mimose-
vej. Igen i år har vi været heldige, 
at Arne Volf, fra DOF, vil hjælpe 
os med at identificere fuglene. 
Skenkelsø Sø er et af de mest 
fuglerige områder, vi har i Egedal, 
så der bliver helt sikkert noget at 
se på. Husk vandtæt fodtøj. Info: 
Søren Funch Vinding, tlf. 42 31 
77 06, sorenvinding7@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10847. 

Bus/sejltur til Hallands Väderö. 
Søndag den 14. juni kl. 7.15-19. 
Mødested: Stationspladsen ved 
Stenløse St. Bussen kører fra 
Stenløse St. kl. 7.15. Vi samler op 
ved Farum St. kl. 7.45. Hjemme i 
Stenløse ca. kl. 19. På turen skal 
vi bl.a. på sæl-alkefugle-safari. På 
selve øen mulighed for flere for-
skellige spændende ynglefugle. 
Medbragt mad nydes i naturen. 
Pris: 350 kr./ børn under 18: 100 
kr. 50 pladser. Tilmelding: hurtigst 
muligt til sorenvinding7@gmail.
com, derefter betaling på konto: 
3434 3435809235 eller Mobi-
lePay: 42 31 77 06. Info: Søren 
Funch Vinding, tlf. 42 31 77 06, 
sorenvinding7@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10987. 

FREDENSBORG 
WWW.DN.DK/FREDENSBORG
Byg en mejsekasse. Lørdag den 
14. marts kl. 10-12. Mødested: 
Naturstyrelsens Planteavlsstati-
on, Krogerupvej 21, Humlebæk. 

Kom og byg din egen mejsekasse. 
Alle materialer er skåret til, og du 
skal bare samle den med søm og 
skruer. Du må gerne medbringe 
din egen skruemaskine og skrue-
bits. Tilmelding: senest d. 5/3 til 
Rasmus Offersen, tlf. 72 20 27 
62, offersen@stavnsbjerg.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11073. 

Natur og kultur i Grønholt Vang. 
Søndag den 5. april kl. 13-16.30. 
Mødested: P-pladsen overfor 
Grønholt Station, ved Grønholt-
vangen 19. Natur og kultur i Grøn-
holt Vang er en opfølgning af turen 
med samme navn i 2019. Denne 
gang koncentrerer vi os om sko-
vens nordlige del. Vi har forstær-
ket holdet med Kurt Christensen, 
der kender skoven og har kortlagt 
den ned til mindste detalje. Info: 
Carl Holten-Andersen, tlf. 21 29 
90 09, cha@cha.dk. Læs mere: ht-
tps://e.dn.dk/10923. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 11-13. Mødested: Nivå 
Havn ved bålpladsen. Igen i år del-
tager DN Fredensborg i den lands-
dækkende affaldsindsamling med 
Nivå Havn som et af mange ud-
gangspunkter. Læs mere på hjem-
mesiden, når tiden nærmer sig. 
Info: Dennis Jæger, tlf. 49 14 74 
55, dennis.n.jaeger@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10896. 

Naturdag på Krogerup. Søndag 
den 3. maj kl. 13-17. Mødested: 
Krogerup Højskole, Krogerupvej 
13. Forårets store møde om klima, 
biodiversitet og cirkulær økonomi 
finder sted på Krogerup Højskole. 
Indlæg af blandt andet professor 
Katherine Richardson og direktør 
Annemette Fuglsang, affaldssel-
skabet Renosyd. Info: Niels Hald, 
tlf. 49 14 61 60, lewinsky.hald@
lic-mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10924. 

Høslæt på Skovfogedengen. Søn-
dag den 17. maj kl. 10-14. Møde-
sted: Præstemosevej 33, ved ind-
kørsel til Skovvej, små flag viser 
videre til engen, ca. 500 m. Fre-
densborg Høslætlaug inviterer til 
høslæt. Tag familie og venner med 
til en dag med naturpleje med le på 
Skovfogedengen i Grønholt Hegn. 
Instruktion til uøvede. Husk: gum-
mistøvler, handsker og drikkeva-
rer. Tilmelding: Ikke nødvendig, 
men hvis du ønsker en sandwich, 
så skriv til fredensborg@dn.dk 
senest 10/5. Info: Odd Bakken-
gen, tlf. 26 36 47 75, odderland@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10927. 

T A G  P Å  T U R
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Nattergaletur i Langstrup Mose. 
Fredag den 29. maj kl. 19-21.30. 
Mødested: Vejenbrødvej, ved 
nedkørslen til Langstrup Mose, 
vest for Helsingørmotorvejen. På 
denne tur skal vi lytte til natterga-
len og alle de andre fugle, der net-
op nu synger for fuld hals. Biolog 
Uffe Fester er turleder. Info: Uffe 
Fester, tlf. 49 14 33 92, uffefe-
ster@mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10888. 

Kystvandring. Søndag den 7. juni 
kl. 14-16.30. Mødested: Nivå St. 
ved stationsbygningen, Niverød-
vej 4. Sammen med medlemmer 
af Hjerteforeningen går vi fra Nivå 
Station gennem det gamle Nivå, til 
Fugleværnsfondens reservat ved 
Øresund. Herfra videre til Nivå 
Havn. På turen tilbage til statio-
nen følger vi tracéet fra den gamle 
teglværksbane. Info: Niels Hald, 
tlf. 49 14 61 60, lewinsky.hald@
lic-mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10928. 
 
FREDERIKSSUND 
WWW.DN.DK/
FREDERIKSSUND
Fra brugt til genbrugt på Vestfor-
brænding. Mandag den 30. marts 
kl. 18.30-20. Mødested: Kør ind 
fra Strandvangen og forbi Gen-
brugspladsen, så kommer du til 
DNs skilte. Se de store mængder 
til presning af papir, pap og hus-
standsindsamlet plast. Bunkerne 
til omlastning af bøger, glas, me-
tal, restaffald, plasthavemøbler, 
haveaffald og madaffald. Og til 
inddeling af indendørs- og uden-
dørs træ. Hør om det indsamledes 
vej fra brugt til genbrug. For hvad 
sker der med det? Max. antal: 
30 voksne, børn desværre ingen 
adgang. Tilmelding: ”først-til-
mølle” på frederikssund@dn.dk, 
medlemmer har fortrinsret. Du 
får bekræftelse på din tilmelding. 
Info: Per Seerup, tlf. 20 81 52 62, 
frederikssund@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11090. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-12. Mødested: 
Flere steder i kommunen, bl.a. 
Slangerup Bio, Frederikssund ved 
Sillebroen, Jægerspris ved toilet-
bygningen, rundkørslen Parkvej/
Hovedgaden og Skibby Kino. Læs 
lokalavisen for flere mødesteder. 
Der uddeles affaldssække, re-
fleksveste, handsker og snaptæn-
ger. Info: Ursula Lange, tlf. 24 82 
93 53, umlange@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11096. 

Få mere ud af dit medlemskab. 
Mandag den 11. maj kl. 19-21. 
Mødested: vort bestyrelsesloka-
le i Opgang E, 1. sal i Forenings-
centeret Pedersholm, Roskildevej 

161. Du får en introduktion i, 
hvordan vi arbejder for natur, mil-
jø og klima. Mest indenfor kom-
munens geografiske område, men 
også på landsplan. Det drejer sig 
om aktuelle udfordringer og om 
planer for den nærmeste fremtid. 
Og vi lytter til dine forventnin-
ger, for natur, miljø og klima er vi 
fælles om. Tilmelding: “først-til-
mølle” på frederikssund@dn.dk, 
maks. 10 deltagere. Info: Per Se-
erup, tlf. 20 81 52 62, frederiks-
sund@dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10982. 

FURESØ 
WWW.DN.DK/FURESOE
Bæverspor i Nordsjælland. Søn-
dag den 15. marts kl. 10-12. Mø-
dested: Auderødvej 52, p-pladsen 
ved Ladegårdsøen. DN Furesø 
inviterer til en tur til Arresø for at 
se efter bæverspor ved bæverter-
ritoriet ved Dronningeholm. Niels 
Worm fra Naturstyrelsen vil for-
tælle om bæverne og vise spor i 
området. Der er ingen garanti for, 
at vi ser bævere, men til gengæld 
er der mange spor efter bæverak-
tiviteter i området. Husk: vand-
tæt fodtøj og kikkert. Tilmelding: 
senest mandag d. 9/3 til Hanne 
Christensen, hast.christensen@
gmail.com, evt. på tlf. 24 22 80 
38, med angivelse af antal per-
soner, der deltager, samt navn 
på føreren af bilen samt dennes 
kontaktmuligheder. Transport 
sker i egne biler til p-pladsen. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11038. 

Vandhulstur til Baunesletten. 
Søndag den 19. april kl. 11-13.30. 
Mødested: P-pladsen på Baune-
stedet, sidevej til Nørrevænget. 
DN inviterer på vandhulstur på 
Baunesletten. Vi fanger dyr med 
de medbragte net og kigger på 
frøer, salamandre, insekter og 
fisk i vores akvarium. Undervejs 
ser vi på fuglelivet. Info: Carsten 
Juel, tlf. 51 41 67 81, cjuel.cj@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10799. 
 
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 11-13. Mødested: 
Furesø Bad. Info: Freddie Nød-
dekær, tlf. 44 95 62 28, fino@vip.
cybercity.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10562. 

Landskabstur i Stavnsholtki-
len. Søndag den 3. maj kl. 10-15. 
Mødested: Kantparkering ud for 
Stavnsholt Gydevej 68. Vandretur, 
med turledere Lisbet Heerfordt, 
Kay Geels og Poul Korsholm, i den 
nordlige del af Stavnsholtkilen til 
Stavnsholt Overdrev, Tivolihu-
sene, Allerød Lergrav, Ravnsholt 
Skov og Bregnerød. Turen er på 
ca. 7 km og går i kuperet terræn, 

så ikke egnet for gangbesværede. 
Medbring frokost. Info: Lisbet He-
erfordt, tlf. 21 61 98 89, lisbet@he-
erfordt.name. Læs mere: https://e.
dn.dk/10790. 
 
Nattergaletur ved Søndersø. 
Tirsdag den 19. maj kl. 19.30-22. 
Mødested: P-pladsen på Balle-
rupvej 70A, skråt overfor gen-
brugspladsen. Vi byder igen på 
nattergaletur på stierne ved Søn-
dersø og Flyvestationen. Vi lytter 
og kigger efter fugle, ikke mindst 
nattergalen. Vi kigger også på 
planteliv og naturpleje, så med-
bring gerne både kikkert og flora. 
Turleder er ornitolog Jan Smidt. 
Info: Hanne Juel, tlf. 26 18 18 
61, juelhanne@hotmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10561. 

Flagermustur ved Søndersø. 
Torsdag den 4. juni kl. 21.45-
23.15. Mødested: P-pladsen på 
Ballerupvej 72A, nær Søndersø, 
skråt overfor genbrugspladsen. 
Først fortæller vi lidt om DN Fu-
resøs flagermusprojekt. Derefter 
går vi en tur langs Søndersø og lyt-
ter efter flagermus. Vi medbringer 
flagermusdetektorer til udlån. 
Info: Carsten Juel, tlf. 51 41 67 81, 
cjuel.cj@gmail.com. Læs mere: ht-
tps://e.dn.dk/10167. 

Bus/sejltur til Hallands Väderö. 
Søndag den 14. juni kl. 7.15-19. 
Mødested: Bussen kører fra 
Stenløse Station kl. 7.15. Vi sam-
ler op ved Farum Station kl. 7.45 
og byder på en bolle og kaffe 
på vejen til Helsingør/ Helsing-
borg-færgen. Arne Volf, DOF, er 
med som guide. På turen skal vi 
bl.a. på sæl-alkefugle-safari. På 
selve øen mulighed for flere for-
skellige spændende ynglefugle. 
Medbragt mad nydes i naturen. 
Pris: 350 kr./ børn under 18: 100 
kr. 50 pladser. Tilmelding: hurtigst 
muligt til sorenvinding7@gmail.
com, derefter betaling på konto: 
3434 3435809235 eller Mobile-
Pay: tlf.42 31 77 06. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11045. 

GLADSAXE 
WWW.DN.DK/GLADSAXE
Fuglesangstur i Smør- og Fedt-
mosen. Søndag den 31. maj kl. 
05-07. Mødested: På hjørnet af 
Gråpilevej og Værebrovej. Oplev 
pinsesolen danse akkompagneret 
af fuglenes sang. Vi går en tur i mo-
sen og hører undervejs almindelige 
danske fugles sang, og måske også 
et par mere ualmindelige. Natter-
galen skulle gerne være aktiv. Vi 
gør holdt ved fugletårnet, hvor 
man kan nyde sin medbragte kaffe. 
Info: Kurt Loftkjær, tlf. 30 29 94 
66, kurt@loftkjaer.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11085. 

GLOSTRUP 
WWW.DN.DK/GLOSTRUP
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-12. Mødested: 
Broen over Fabriksparken/Nor-
dre Ringvejen, ved Stark. Kom og 
hjælp os med at holde naturen 
ren. Vi hygger og snakker imens 
vi samler skrald. Info: Louise Mo-
retta, glostrup@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10998. 

HALSNÆS 
WWW.DN.DK/HALSNAES
Tag kampen op mod japansk 
pileurt. Torsdag den 12. marts 
kl. 19-21.30. Mødested: Krudt-
huset, Krudtværksalléen 15B, 
Frederiksværk, parkér evt. ved 
Halsnæs Rådhus. Den invasive, 
meterhøje og meget aggressive 
japanske pileurt kvæler og ud-
konkurrerer vilde hjemmehøren-
de planter. Derfor er den uønsket 
i vores natur og bør bekæmpes. 
Leif Øgaard fra Pileurt-banden, 
Helsingør, kommer og fortæller, 
hvad man her gør for at bekæmpe 
planten. Info: Birgitte Bang, hals-
naes@dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10930. 

Besøg på Melby Renseanlæg. 
Søndag den 22. marts kl. 13-15. 
Mødested: Tørvelodsvej 44, Lise-
leje. På Vandets Dag arrangerer 
vi en tur til Melby renseanlæg. 
Vi følger spildevandets vej fra 
renseanlægget til atter ledes ud 
i Kattegat. Maks. 30 deltagere. 
Tilmelding: ”“Først-til-mølle” til 
Ingelise Kahl, tlf. 20 42 21 74, 
ingelise.kahl@outlook.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10872. 

Melby Overdrev: Træk et træ, 
bevar lyngheden. Søndag den 29. 
marts kl. 10-13. Mødested: Ind-
kørsel fra Tangvej 2, følg skiltene 
til “Campen”. Aktiv dag på Mel-
by Overdrev, et af de 15 bedste 
naturområder i Danmark. Bevar 
lyngen, og vær med til at fjerne 
de små fyrre- og birketræer, så 
lyngen og heden bevares. For 
hele familien. Dagens arbejde af-
sluttes med gratis frokost kl. 13. 
Arrangementet er i samarbejde 
med Naturstyrelsen. Info: Knud 
Pedersen, tlf. 28 23 19 24, hals-
naes@dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/237. 

Halsnæs Naturkommune 2020? 
Onsdag den 1. april kl. 17-20. Mø-
dested: Gjethuset. Gjethusgade 
1. Skal Halsnæs Kommune være 
naturkommune? Gjethuset i Fre-
deriksværk er igen i år rammen 
om et stort DN-arrangement. Na-
turen i Halsnæs er flot: kyst, skov, 
hede, overdrev, mose og åbent 
land mellem bysamfundene. Des-
værre er mange arter truede.  Der 
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vil være paneloplæg, debat, og 
boder med oplysning. Info: Bir-
gitte Bang, halsnaes@dn.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10931. 
 
Giftfri have: bod på Krudtværks-
festival. Lørdag den 9. maj kl. 10-
17. Mødested: Krudtværksalleen 
14. På Krudtværksfestivalen har 
DN en bod. Vi opfordrer de man-
ge gæster til at undgå sprøjtegift 
i deres haver. Vi ønsker ikke gift 
i grundvandet, vores drikkevand. 
Medlemskabet er gratis. Vi ud-
leverer en fin folder med tips og 
tricks til den giftfri have. Info: Bir-
gitte Bang, halsnaes@dn.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/1005. 

Morgenfugletur i Sonnerup Skov. 
Lørdag den 23. maj kl. 04-07. 
Mødested: P-plads ved skoven, 
tilkørsel fra Kappelhøjvej, syd for 
rideskolen. Når kalenderen siger 
maj måned, er fuglene i fuldt kor, 
og der er også chance for at høre 
nattergalen. Kom og hør lidt om, 
hvorfor fuglene trækker så langt 
for at synge for os, hvorfor de syn-
ger, dialekter fugle imellem, og om 
huskeregler for deres sang. Info: 
Per Baatrup, tlf. 30 79 34 90. Læs 
mere: https://e.dn.dk/688. 

Blåt flag på Trekanten, grund-
lovsdag. Fredag den 5. juni kl. 
8-8.45. Mødested: Trekanten, 
Hundested strand. Det Blå Flag 
bliver hejst på den skønne ba-
destrand, Trekanten. Vi mødes i 
klitten ved flagstængerne. Flaget 
hejses, DN holder lille tale, alle 
synger Pouls sang, og DN byder 
på en kop kaffe. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/986. 
 
Familietur. Bliv klog på skovens 
træer og fugleliv. Søndag den 7. 
juni kl. 12-13.30. Mødested: Bro-
en ved Frederikkes anløbsplads, 
Arresødalvej 103. Familietur for 
voksne og børn i alle aldre. Gå på 
opdagelse gennem skoven, og 
lær om træerne og fuglene, mens 
I løser forskellige opgaver. Info: 
Per Baatrup, tlf. 30 79 34 90. Læs 
mere: https://e.dn.dk/976. 

Naturvandring ved Runde Bak-
ke. Torsdag den 11. juni kl. 19-
21. Mødested: C. A. Nielsensvej 
44,  Ølsted. Området er kendt for 
sin natur med mange specielle 
blomster. Det er et gammelt over-
drevsområde, som takket være 
god naturpleje står som et af de 
bedste naturområder, der i dag 
er tilbage langs fjordens østkyst 
i Halsnæs Kommune. Info: Ebbe 
Jensen, tlf. 25 21 70 46, ebbe-
vitt@gmail.com. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/10894. 

Le-slåning på Rakenhøj i Ølsted. 

Søndag den 14. juni kl. 10-14. 
Mødested: Parkering ved Ølsted 
Kirke, gå mod Rakenhøj, DN-flag 
viser vejen. Det smukke Raken-
høj-område skal atter slås, så det 
ikke vokser til i uønsket opvækst. 
Hjælp os med at svinge leen, så 
de sjældne insekter og planter at-
ter får lys og luft. Knud Pedersen 
giver introduktion til leslåningen. 
Hvis du giver en hånd, så sørger 
Halsnæs Kommune for mad og 
drikkevarer. Info: Knud Pedersen, 
tlf. 28 23 19 24, halsnaes@dn.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/4666. 

HERLEV 
WWW.DN.DK/HERLEV
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-12. Mødested: 
Naturcenter Kildegården. Yderli-
gere startsteder offentliggøres i  
lokalavisen. Der uddeles affalds-
poser, og efter endt affaldssorte-
ring afsluttes der med forfrisknin-
ger og pandekager fra kl. 12-13. 
Læs mere: https://e.dn.dk/11026. 
 
HILLERØD 
WWW.DN.DK/HILLEROED
Svanholm Permakultur Land-
brug. Søndag den 10. maj kl. 10-
16. Mødested: Bussen kører fra 
p-pladsen ved Teglgårdssøen, Hil-
lerød. Tag med på en rundvisning 
på Svanholm Permakultur Land-
brug, hvor vi skal høre om den 
overordnede vision for permakul-
tur og se, hvorledes der dyrkes i 
praksis. Vi skal bl.a. se Permakul-
turgårdens nyplantede skovhave 
og det nyopførte halmhus. Pris: 
100 kr. for bustransport og rund-
visning. Tilmelding: senest d. 5/5 
ved indbetaling via MobilePay 
på tlf. 28 89 59 23, Michael Liesk. 
Info: mfh.liesk@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10946. 

HØJE-TAASTRUP 
WWW.DN.DK/HOEJE-
TAASTRUP
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 11-13. Mødested: 7 
forskellige steder i Høje-Taastrup. 
Vi samler skrald ind. Info: Knud 
Anker Iversen, tlf. 50 12 68 68, 
knudankeriversen@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10956. 
 
Nattergaletur ved Naturplan-
teskolen. Lørdag den 23. maj 
kl. 05-07.30. Mødested: Natur-
planteskolen, Stærkendevej 177, 
Hedehusene. Ornitolog Carsten 
Høyer vil gå i spidsen og fortælle 
om alle de fuglestemmer, vi mø-
der. Pris: 50 kr. Maks. 30 delta-
gere. Tilmelding og forudbetaling 
via www.naturplanteskolen.dk. 
Info: Knud Anker Iversen, tlf. 50 
12 68 68, knudankeriversen@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11072. 

HØRSHOLM 
WWW.DN.DK/HOERSHOLM
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-12.30. Mødested: 
Ved broen, hvor Mortenstrupvej 
krydser Usserød Å. Vær med til at 
befri naturen for affald. Info: Bo 
Madsen, tlf. 20 28 82 64, mad-
sen-molbech@mail.tele.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10140. 

KØBENHAVN 
WWW.DN.DK/KOEBENHAVN
Cykeltur i Københavns parker. 
Lørdag den 7. marts kl. 10-14. 
Mødested: Østre Anlæg, indgan-
gen ved krydset Stockholmsga-
de/Sølvgade. Grib cyklen og tag 
med os, når Ove Løbner fra DN 
København fortæller om fred-
ningsforhold, udviklingsplaner, 
drift og pleje af de enkelte parker 
og naturområder samt om na-
turen og den rekreative brug af 
områderne. Læs mere: https://e.
dn.dk/10935. 

DN KØBENHAVN UNG. 
Fossiljagt. Lørdag den 14. marts 
kl. 12-16. Mødested: Lynæsbak-
ken 12,  Hundested. DN Køben-
havn Ung inviterer jer for første 
gang med ud og finde fossiler. 
På turen har vi fået Peter Schei-
bye til at guide os i, hvor man kan 
finde fossiler her i Danmark, og 
hvad vi skal kigge efter. Begræn-
set deltagerantal. Tilmelding: til 
Julie Brønnum, julie-broennum@
hotmail.com, skriv dit fulde navn 
og antal deltagere. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/10734. 

LYNGBY-TAARBÆK 
WWW.DN.DK/LYNGBY-
TAARBAEK
Affaldsindsamling: Kongens 
Lyngby. Søndag den 26. april kl. 
10. Mødested: Toftebæksvej 26. 
Kom og deltag i indsamlingen af 
affald i de grønne områder i Kon-
gens Lyngby. Alt for meget affald 
ender i vore grønne områder i ste-
det for i skraldespande og på gen-
brugsstationen. Det ser grimt ud 
og forringer de grønne områders 
rekreative værdi.

Affaldsindsamling: Sorgenfri. 
Søndag den 26. april kl. 13. Mø-
dested: Hummeltoften 1,  Virum. 
Kom og vær med til den årlige ren-
gøring af vore grønne områder for 
affald. Det ser grimt ud og forrin-
ger de grønne områders rekreati-
ve værdi.

Fugletur i Mølleådalen. Tirsdag 
den 26. maj kl. 19-22. Mødested: 
Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4. 
Vi går en tur langs Mølleåen og 
lytter til årstidens fugle. Alle san-
gerne er ankommet, og stræknin-
gen fra Fuglevad til Brede er et 

eldorado for sangfugle. De sidste 
par år har hvinanden ynglet i Bre-
de Dam. Undervejs vil vi fortælle 
om DN’s naturpleje i området. 
Info: Jan Erik Johnsson, tlf. 26 85 
19 49, janerik@newmail.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11059. 
 
RØDOVRE 
WWW.DN.DK/ROEDOVRE
Fårene på Vestvolden. Søndag 
den 5. april kl. 10-11. Mødested: 
Ved Ejbybunkeren, Jyllingevej 
303. Kom lidt tættere på fårene 
på Vestvolden. Formanden for 
fåregræsserforeningen Ellen 
Jensen fortæller om formålet 
med foreningens arbejde. Den 5. 
april lukkes fårene ud af vinter-
stalden. Hvis vejret er til det, kan 
I være heldige at se fårene blive 
klippet den første søndag i maj. 
Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13, 
jann.larsen@mail.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10849. 

Bliv medlem af “Bjørnebanden”. 
Torsdag den 23. april kl. 17-18.30. 
Mødested: Batteritogsmagasinet 
på Voldgaden. Planten bjørneklo 
er ikke kun giftig for mennesker, 
den er også en trussel for alle 
andre planter, som den skygger 
ihjel. Derfor skal den bekæmpes. 
Vil du aktivt støtte den sag, så 
mød op i Batteritogsmagasinet 
og hør nærmere om bekæmpelse 
af bjørneklo. Info: DN Rødovre, 
tlf. 36 41 06 13, jann.larsen@
mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10177. 

Forårsmarked på Rødovregaard. 
Lørdag den 25. april kl. 10-15.30. 
Mødested: Rødovregaard, Kir-
kesvinget 1. Gratis forårsmarked 
på Rødovregaard med fokus på 
natur, håndværk, underholdning 
m.m. På DN’s stand får du en 
virtual reality-oplevelse af vild 
natur, når du med virtual-briller 
oplever en ugle i et gammelt træ, 
ulve der flænser et bytte, eller 
en elg der komme gående ud af 
skoven med retning mod dig, og 
meget mere. Info: Jann Larsen, 
tlf. 36 41 06 13, jann.larsen@
mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10899. 
 
Ren Dag, giv naturen en hånd. 
Søndag den 26. april kl. 10-12. 
Mødested: Ejbybunkeren på 
Vestvolden, Jyllingevej 303, eller 
Biblioteket Trekanten, Rødov-
revej 405, eller Cafebiblioteket 
“Tremilen”, Nørrekær 8. Kom til 
den landsdækkende affaldsind-
samling. Vi samler affald på Vest-
volden, i Islev og i Kærerne. Der 
udleveres affaldssække på de 
forskellige mødesteder. Mød blot 
op, tilmelding er ikke nødvendig. 
Sække kan hentes før 26.4. på 
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Rudebækvej 18. Info: Jann Lar-
sen, tlf. 36 41 06 13, jann.larsen@
mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10151. 

Storebededagsaften på Vestvol-
den. Torsdag den 7. maj kl. 18-20. 
Mødested: Artillerimagasinet på 
Voldgaden. Kom med på en lille 
gåtur på den 100 år gamle Vest-
vold med en guide, der fortæller 
om volden og dens historie, samt 
dyre- og plantelivet. Efter turen 
serveres der gratis varme økolo-
giske hveder. Børn er meget vel-
komne og vil elske turen i kase-
matterne. Husk lommelygte. Info: 
Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13. Læs 
mere: https://e.dn.dk/5312. 

Bekæmp de invasive planter på 
Vestvolden. Søndag den 10. maj 
kl. 10-13. Mødested: Ved Ejbybun-
keren, Jyllingevej 303. Giv natu-
ren på Vestvolden en hjælpende 
hånd ved at bekæmpe de invasive 
planter lundgylden og japansk pi-
leurt. Arrangeret af DN og Rødov-
re Kommune. Få frisk luft, motion. 
forplejning og en hyggelig formid-
dag med andre, der elsker naturen. 
Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13, 
jann.larsen@mail.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10663. 

Forårstur til Saksisk Schweiz med 
bus. Søndag den 17. maj kl. 8.30 
til lørdag den 23. maj kl. 17. Mø-
dested: P-pladsen ved Rødovre 
St., Hendriksholm Boulevard / 
Rødovre Stationsvej 1. Tag med 
på en fantastisk forårstur, hvor vi 
besøger Dresden, Leipzig, Pillnitz 
Slot og tager på udflugt til Tjek-
kiet med sejltur. Turen byder på 
spændende natur i bjerge og fa-
scinerende kulturoplevelser. Pris: 
8845 kr. i dobbeltværelse. Tilmel-
ding og program: Jann Larsen, tlf. 
36 41 06 13, jann.larsen@mail.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10939. 

Spis Vestvoldens vilde planter. 
Fredag den 29. maj kl. 15-17. 
Mødested: Batteritogsmagasinet 
på Voldgaden i Rødovre. Søren 
Espersen, ekspert i Nordens spi-
selige vilde planter, leder en gratis 
gåtur på Vestvolden, og fortæller 
undervejs om de planter, der er 
spiselige, hvilke retter de er gode 
til, og hvordan man tilbereder 
dem. Få smagsprøver på lækker 
pesto lavet af vilde planter. Ar-
rangeret af Rødovre Kommune og 
DN. Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 
06 13, jann.larsen@mail.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10900. 

Kystvandring omkring den oprin-
delige Damhussø. Søndag den 7. 
juni kl. 13-15. Mødested: Foran 
Café Damhuskanten. Overskrif-
ten henviser til dengang, engen 

var en del af søen. Som “kystvan-
dring” byder Rødovre og Vanlø-
se på en dejlig tur om en søkyst. 
Damhussøen har en spændende 
natur- og kulturhistorie og et rigt 
dyreliv, især fugle, men også pile-
træerne har deres historie. Info: 
Anne-Mette Ibsen, tlf. 50 56 51 
83, amdi.ibsen@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11066. 

Guided byvandring til torvene 
i Københavns indre by. Torsdag 
den 11. juni kl. 10-12. Mødested: 
Under statuen “Lurblæserne” ud 
for Københavns Rådhus og Var-
tov på Vester Voldgade. Lone 
Wredstrøm viser rundt på de 
gamle torve Ny- og Gammeltorv, 
Bispetorvet og pladsen ved dom-
kirken og Universitet og videre ad 
Gråbrødre Torv og Amagertorv. 
Vi slutter ved Nikolaj Kirke ved 
12-tiden, hvor det vil være muligt 
at få lidt at spise (ikke inkl. i turpri-
sen): Pris: 50 kr. p.p. Tilmelding: til 
Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13 med 
oplysning om navn, adresse, tlf.  
og mailadresse, samt om du vil 
deltage i spisningen. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10995. 

Krigshistorisk Festival på Vest-
volden. Lørdag den 13. juni kl. 
10-17. Mødested: På hele Vest-
volden fra Artillerimagasinet til 
Ejbybunkeren. Oplev middelal-
derkampshow, vikingekampe, 
romerske legionærer, kavalerio-
pvisning, heste og våbendemon-
stration, uniformer fra 1. og 2. 
verdenskrig og meget mere på 
den over 100 år gamle Vestvold. 
Speakere fortæller om de forskel-
lige optrædener og deres historie. 
Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13, 
jann.larsen@mail.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10920. 

Kongernes Nordsjælland. Lørdag 
den 13. juni kl. 10-16. Mødested: 
Rødovre St. Engang jagtområde 
for kongerne, i dag den næst-
største nationalpark i Danmark. 
Vi hører om Nationalparkidéen 
på vejen til Esrum Kloster, hvor vi 
vises rundt på grunden og hører 
om klosteret og egnens historie. 
Dernæst let frokost, for egen reg-
ning, og så til Gribskov, der er ved 
at udvikles til “urørt skov”. Pris: 
200 kr. Tilmelding: senest 18/5 til 
Anne-Mette Ibsen, amdi.ibsen@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11082. 
 
VALLENSBÆK/ISHØJ 
WWW.DN.DK/VALLENSBAEK-
ISHOJ
Affaldsindsamling: Strandparken 
i Vallensbæk. Søndag den 26. april 
kl. 10-12. Mødested: Tanghusene 
neden for slusen mellem Havnen 
og Ringebæk Sø. DN Vallens-

bæk-Ishøjs årlige affaldsindsam-
ling i Strandparken. Info: Dan San-
dager, dansandager@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/11104.

SJÆLLAND

HOLBÆK 
WWW.DN.DK/HOLBAEK
Ugler i Danmark. Torsdag den 
12. marts kl. 19-21.30. Møde-
sted: Holbæk Bibliotek. NVNF og 
DOF-Vestsjælland inviterer DN’s 
medlemmer til et spændende 
foredrag om de 7 danske uglear-
ter. Klaus Dichmann, formand for 
DOF’s uglegruppe og også ivrig 
natur- og fuglefotograf, giver en 
status over vore danske uglearter 
og en vurdering af deres fremti-
dige eksistensmuligheder i Dan-
mark. Info: Hanne Gelting, tlf. 29 
45 61 10, hannegelting@hotmail.
com. Foredraget er gratis, men 
af hensyn til siddepladser øn-
skes tilmelding til hannegelting@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10231. 

Det store svigt og fredningen af 
Tempelkrogen. Torsdag den 19. 
marts kl. 19-21. Mødested: Tem-
pelkrogens familiecamping. Der 
er p-muligheder på Ågerup Skoles 
p-plads. Keld Hansen, journalist, 
miljødebattør og forfatter til bl.a. 
“Det store svigt”, en beretning 
om 100 års naturfredning i Dan-
mark, fortæller om fredninger og 
kommer ind på den forhåbentlig 
forestående fredning af Tempel-
krog-Nord. Info: Inger Baumann 
Møller, tlf. 21 91 18 85, ingerbm@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10916. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-15. Mødested: Cir-
cle K-tanken, Roskildevej. Vi sam-
ler affald i området, eller du kan 
oprette din egen indsamling. Info: 
Frank Lykke Hansen, tlf. 60 76 75 
81, holbaek@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10985. 

Cykel- og vandretur til Tempel-
krog-Nord. Lørdag den 9. maj kl. 
10-13. Mødested: Den grønne 
plæne foran ishuset “Sonny boy” 
ved Dragerup Marina. Cykeltur 
fra Holbæk Marina ad Fjordsti-
en til Ågerup Skoles p-plads. Vi 
vandrer ad stien rundt om våd-
området og ser på fuglene under 

kyndig vejledning af Knud Erik 
Strange. Info: Frank Lykke Han-
sen, tlf. 60 76 75 81, frank-lykke@
mail.tele.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10918. 
 
Kystvandring på Orø. Søndag den 
7. juni kl. 9.45-15. Mødested: Ved 
Orø-færgen i Gammel Havn, Hol-
bæk. Kystvandring på Orø med 
start fra færgen i Holbæk eller 
Brønde, Orø 30 min. senere. En 
god travetur på 8-10 km ad tram-
pestier og småveje. Info: Carsten 
Lambrecht, tlf. 27 12 55 49, hol-
baek@dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10988. 

KALUNDBORG 
WWW.DN.DK/KALUNDBORG
Skovens Dag. Lørdag den 21. 
marts kl. 10-12. Mødested: Trold-
bjergskoven, Hvidebækvej 1,  Jer-
slev S. Info: Carsten Clausen, tlf. 
59 50 00 11, Carstenbclausen@
hotmail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10958. 

Affaldsindsamling: Ubby-Jerslev. 
Søndag den 26. april kl. 10-12. 
Mødested: Østergårdsparken 
ved Hovedgaden 75, Jerslev Sj. Vi 
samler affald ind i området. Info: 
Carsten Clausen, tlf. 59 50 00 11, 
carstenclausen@hotmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10960. 

Affaldsindsamling: Gisseløre. 
Søndag den 26. april kl. 10-12. Mø-
dested: ved ankeret, Radiovej 4. Vi 
samler affald ind på Gisseløre. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11070. 

Flasken, Vejlen, fugle og beskyt-
telser. Søndag den 24. maj kl. 13-
16. Mødested: Gravlundstenen 
på Reersøvej. Vi går tur i området 
og ser på spændende natur og 
fugle. Info: Erling Brock Jakob-
sen, tlf. 53 66 46 49, erbrockjak@
me.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10962. 

Nattergaletur i Lille Åmose og 
Madesø. Torsdag den 28. maj kl. 
20.30-22. Mødested: Madesøvej 
23, Jordløse. Nattergaletur Lille 
Åmose og Madesø. Læs mere: ht-
tps://e.dn.dk/10994. 

Besøg Tyrsgaards rekreative 
univers. Lørdag den 6. juni kl. 19-
22. Mødested: Tyrsgaard, Søvang 
11. Vi går en tur i Tyrsgaards 
rekreative univers og prøver at 
nærme os vores sanser. Hør om 
ideerne bag stedet. Måske kan 
vi også høre nattergalen. Efter-
følgende er der natursynsdebat 
rundt om bålet. Info: Ulrik Hei-
mann, tlf. 50 51 78 05, Ulrikhei-
mann@gmail.com. Tilmelding: til 
Info@tyrsgaard.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10965. 
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Naturdag på Røsnæs. Søndag 
den 14. juni kl. 10-15. Møde-
sted: Naturskolen på Røsnæs, 
Røsnæsvej 458. I samarbejde 
med Danmarks Jægerforbund 
og DOF samt Botanisk Forening. 
Der arrangeres mange forskellige 
aktiviteter. Læs mere: https://e.
dn.dk/10968. 

Vilde Blomsters Dag. Søndag den 
14. juni kl. 10.15-12. Mødested: 
Røsnæsvej 458. I forbindelse 
med naturdag på Røsnæs afhol-
des Vilde Blomsters Dag, i sam-
arbejde  med Botanisk Forening. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10969. 

Vilde Blomsters Dag på Fugle-
degård. Søndag den 14. juni kl. 
13-15. Mødested: Fugledegård 
28, St. Fuglede. Vi ser på floraen 
på Fugledegård. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/10971. 
 
KØGE 
WWW.DN.DK/KOEGE
At se på fugle: en livslang glæ-
de. Torsdag den 2. april kl. 19-21. 
Mødested: Ejby Medborgerhus, 
Gemsevej 19. En introduktion til 
ornitologi ved Bjarne Bo Jensen. 
Hvordan kommer man i gang med 
at se på fugle eller videre med en 
gryende interesse? Foredraget 
vil bredt handle om det at se på 
fugle, hvor og hvornår i løbet af 
året man ser de forskellige fugle-
arter med fokus på Sjælland. Info: 
Ib Johnsen, tlf. 28 25 14 04, Ibj@
bio.ku.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11114. 

Vandhulstur på cykel for børn og 
voksne. Lørdag den 4. april kl. 10-
14. Mødested: I krydset mellem 
Nyportstræde og Allegade, i Lov-
parken. Vi cykler stille rundt til 
vandhuller mellem Køge og Lel-
linge for at finde frøer, tudser og 
salamandre. Turleder er Henrik 
Bringsøe. Medbring mad og drik-
ke, da turen varer ca. 4 timer og 
er ca. 12 km lang. Net på stang og 
gummistøvler er en fordel. Info: 
Henrik Bringsøe, tlf. 52 69 82 01. 
Læs mere: https://e.dn.dk/11111. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-12. Mødested: 
Pileengens fælleshus, Boholte-
vej 169. Indsamlingen vil ligesom 
sidste år dække flere forskellige 
lokaliteter i kommunen. Yderli-
gere mødesteder annonceres se-
nere på dn.dk og offentliggøres i 
dagspressen. Info: Lisbeth Müller, 
tlf. 21 18 53 41, lisbeth.muller@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11122. 

Fuglestemmetur. Onsdag den 
20. maj kl. 20-22. Mødested: 
NV-hjørnet af den store p-plads 

nord for Køge bådehavn. Fugle-
stemmetur i Tangmoseskoven 
ved Køge Bådehavn. Vi skal op-
leve koret af fuglestemmer, inden 
de falder til ro for natten. Vi hå-
ber på at høre kærsanger, gulbug 
og nattergal, alle nys ankommet 
fra Afrika. Turledere er Ib John-
sen og Bjarne Bo Jensen. Turen er 
ikke strabadserende, børn er vel-
komne. Info: Ib Johnsen, tlf. 28 25 
14 04, Ibj@bio.ku.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11119. 

LEJRE 
WWW.DN.DK/LEJRE
Affaldsindsamling: Ejby. Søndag 
den 26. april kl. 10-12. Møde-
sted: Ejby Havn. DN Lejre og Ejby 
Bylaug afholder affaldsindsam-
ling. Vi samler affald i byen og 
langs kysten. Handsker, tænger 
og affaldsposer er der sørget for, 
og der vil være lidt mad og drikke 
til deltagerne. Info: Carsten Chri-
stiansen, carstenchristiansen@
yahoo.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11103. 

Krible-krable på Tadre Mølle. 
Søndag den 10. maj kl. 11-15. Mø-
dested: Tadre Mølle. Igen i år by-
des alle interesserede til en dag, 
hvor vi udforsker livet i åen ved 
Tadre Mølle. Net og waders kan 
lånes til fangsten af små vanddyr, 
og naturvejleder Carsten Christi-
ansen hjælper med identifikation 
af dyrene. Vi bygger insekthotel-
ler og bager pandekager over bål. 
Info: Carsten Christiansen, car-
stenchristiansen@yahoo.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11110. 

LOLLAND 
WWW.DN.DK/LOLLAND
Cykeltur til blomstrende Fejø. 
Søndag den 17. maj kl. 9.40-16.10. 
Mødested: Ved færgen til Fejø på 
Kragenæs Havn. Æbletræerne 
er i fuldt flor, nyplantede popler 
og øens naturmæssige seværdig-
heder nydes fra cyklen. Turen er 
på ca. 25 km i roligt tempo. Med-
bring frokost, DN er vært ved 
en kop kaffe i Iduns Have (www.
idunshave.dk). Færgen hjem sej-
ler 16.10. Info: Gunvor Thorsen, 
tlf. 53 70 95 85, gunvorthorsen@
outlook.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11084. 

NÆSTVED 
WWW.DN.DK/NAESTVED
Fugletur til Gødstrup Engsø. 
Søndag den 5. april kl. 8-11.30. 
Mødested: Bag Ravnstrupvej 28, 
hvor der kan parkeres. Kom og 
oplev forårsstemning blandt de 
mange fuglearter ved søen og 
engene. Info: Poul Stahlschmidt, 
tlf. 22 85 46 55, poulschmidt9@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10796. 

Anemonetur i Borgnakke og Saltø 
Skov. Søndag den 19. april kl. 13-16. 
Mødested: Indgangen til Borgnak-
ke Skov, ca. 100 m ned ad cykelsti-
en mod Karrebæk fra Isgrillhytten 
ved p-pladsen. Turens formål er at 
se på den rige flora i skovbunden, 
bl.a. de store områder med hvid og 
gul anemone og den lille bestand af 
blå anemone, men også en række 
andre vilde plantearter. Info: Kurt 
Ramskov Laursen, tlf. 22 31 92 50, 
krl@pletvinge.dk. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/11025. 

Affaldsindsamling: Enø. Søndag 
den 26. april kl. 10-12. Mødested: 
Næstved Sejlklub, Karantæne-
huset, Ved Broen 31, Karrebæks-
minde. Der indsamles affald i Enø/
Karrebæksminde-området. Info: 
Leif Fredebo, tlf. 21 12 31 11, leif-
fredebo@hotmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10611. 

Naturpleje på Holmegårds Mose. 
Søndag den 3. maj kl. 10-14.30. 
Mødested: P-pladsen i Fensmark 
Skov. GPS: Fensmark Skov 11, Hol-
megaard. Siden 2007 har Næstved 
DN i samarbejde med Naturstyrel-
sen foretaget en frivillig naturpleje 
af et område i Holmegårds Mose. 
Har du lyst til at yde en frivillig 
indsats for at genskabe naturvær-
dierne i mosen ved at fælde træer, 
så har du chancen her! Tilmelding: 
kun hvis du vil have sandwich og 
drikkelse,  senest d. 1/5 til Rune 
Larsen, tlf. 61 30 26 00, mr@
larsen.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10898. 

ROSKILDE 
WWW.DN.DK/ROSKILDE
Åbent kunstnerværksted hos Kir-
sten Lehrmann Madsen. Tirsdag 
den 10. marts kl. 19.30-21.30. Mø-
dested: Byvolden 10. Botanikeren 
og kunstneren 
Kirsten Lehrmann Madsen fortæl-
ler i eget værksted om sit arbejde 
med plantemotiver og om de tek-
nikker, som hun bruger. Info: Claus 
Helweg Ovesen, helweg.ovesen@
get2net.dk. Begrænset antal plad-
ser. Tilmelding: til helweg.ovesen@
get2net.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11040. 

Himmelsøen rundt. Tirsdag den 
7. april kl. 11-12.30. Mødested: 
P-pladsen overfor indgang til dy-
reinternatet, Darupvej 131. Tu-
rens formål er at følge årets gang 
i en tidligere grusgrav og se, hvor-
dan naturen langsomt, men sikkert 
“overtager” området. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11051. 

Byg dit eget insekthotel. Tirsdag 
den 7. april kl. 16.30-19. Mødested: 
P-pladsen, Gadstrup Bibliotek, 
Nyvej 40. Vi hjælper dig med at 

bygge et insekthotel, du kan tage 
med hjem. Vi går sammen fra Gad-
strup Bibliotek til Spejderhytten 
ved mosen, hvor vi bygger og snak-
ker om insekter. Afsluttes med 
fælles aftensmad på biblioteket. 
Tilmelding: til Roskilde Bibliotek, 
boern@roskilde.dk. Info: Nan-
na Høegh Wenzell, nanna_mig@
hotmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11097. 

Vandhulstur på cykel ved Him-
melev. Lørdag den 18. april kl. 
13.30-16.30. Mødested: P-plad-
sen ved Himmelevcentret, ud 
mod Sognevej, lige syd for ben-
zintanken. Vi ser efter frøæg, ha-
letudser og andet vandliv, hører 
de første fuglestemmer og ser på, 
hvad der blomstrer. Info: Claus 
Helweg Ovesen, helweg.ovesen@
get2net.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11034. 

Guidet fugletur ved Gundsø-
magle Sø. Lørdag den 2. maj kl. 
9-12. Mødested: P-pladsen over-
for Østrupgård, St. Valbyvej 276, 
Veksø. Nu er det tid at lytte efter 
de første rigtige sangere i skoven 
som gransanger og munk. Vi ser ef-
ter trækgæster, ænder og gæs på 
søen. Måske ser vi også gæslinger. 
Husk praktisk fodtøj og evt. kaf-
fe/the og en bid mad. Info: Claus 
Helweg Ovesen, helweg.ovesen@
get2net.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11041. 

Himmelsøen rundt. Tirsdag den 
5. maj kl. 11.30-12.30. Mødested: 
P-plads overfor indgang til dyrein-
ternatet, Darupvej 131. Turens 
formål er at følge årets gang i en 
tidligere grusgrav og se, hvordan 
naturen langsomt, men sikkert 
“overtager” området. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11052. 

To bi or not to bi: Hvordan sikrer vi 
bierne og biodiversiteten? Tirsdag 
den 19. maj kl. 17.30-20.30. Mø-
dested: Salen på Roskilde Biblio-
tek. Hvor mange bier dør egentlig, 
hvad skyldes det og hvordan kan 
vi gøre noget med udgangspunkt 
i Roskilde? Tilmelding: Hent gra-
tis billetter på biblioteket, eller på 
roskildebib.dk/detsker. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10890. 

Himmelsøens flagermus. Tirsdag 
den 19. maj kl. 21-22.30. Møde-
sted: P-plads overfor indgang til 
dyreinternatet, Darupvej 131. Vi 
leder efter flagermus. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11056. 

Himmelsøen rundt. Tirsdag den 
2. juni kl. 11-12.30. Mødested: 
P-plads overfor indgang til dyrein-
ternatet, Darupvej 131. Turens 
formål er at følge årets gang i en 
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tidligere grusgrav og se, hvordan 
naturen langsomt, men sikkert 
“overtager” området. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11054. 

Naturvandring i Boserup Skov: 
Vilde Blomsters Dag. Søndag den 
14. juni kl. 10.30-12. Mødested: 
Boserupgård, Boserupvej 84. Bo-
tanisk vandring i Boserup Skov 
med biolog Claus Helweg Ovesen 
fra Boserupgård. Arrangementet 
er en del af den landsdækkende 
kampagne Naturstafetten. På Bo-
serupgård vil der være en spæn-
dende markedsplads med mange 
forskellige naturaktiviteter. Info: 
Claus Helweg Ovesen, helweg.
ovesen@get2net.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11043. 

Strandengs- og fjordtur til 
Sønderø: Vilde Blomsters Dag. 
Søndag den 14. juni kl. 13.30-
15.15. Mødested: P-pladsen ved 
Vigen Strandpark, Baunehøjvej. 
Guidet tur ned til fjorden, hvor vi 
ser på planterne på engene og i 
fjorden og fisker efter dyr for at 
se, hvad bl.a. områdets fugle har at 
leve af. Medbring evt. selv kikkert, 
net og bakke, og gummistøvler el-
ler let fodtøj, der kan tåle at blive 
vådt. Info: Claus Helweg Ovesen, 
helweg.ovesen@get2net.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11044. 
 
SORØ 
WWW.DN.DK/SOROE
Affaldsindsamling. Søndag den 26. 
april kl. 10-14. Mødested: Ved bor-
de-bænke-sættet ved Skælskør-
vej/Banevej ved Sorø Sø. DN søger 
affaldshelte for en dag. Den årlige 
indsamling lever af lokale ildsjæle, 
der for en dag skifter sofaen ud 
med affaldssækken. Info: Linda 
Nielsen, tlf. 29 82 20 27, linn@
soroe.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10909. 

Nattergaletur på Flommen. Søn-
dag den 24. maj kl. 03.30-06. 
Mødested: For enden af Inge-
mannsvej i Sorø, ved indgangen til 
Flommen. Den årlige nattergaletur 
over Flommen ved Sorø. Info: Rolf 
Lehrmann, tlf. 30 45 70 35, rolf.
lehrmann@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10772. 

STEVNS 
WWW.DN.DK/STEVNS
Affaldsindsamling: Rødvig. Søn-
dag den 26. april kl. 10-13. Mø-
dested: P-pladsen ved Rødvig 
Flinteovn. Affaldsindsamling langs 
Stevns Klint. Info: Mirco Jordan, tlf. 
29 88 56 09, mijo@outlook.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11124. 
 
VORDINGBORG 
WWW.DN.DK/VORDINGBORG
Tur langs Stensby Møllebæk. Fre-

dag den 10. april kl. 10-14. Møde-
sted: P-pladsen ved boldbanerne 
i Stensved. Turleder: Flemming 
Kruse. Vi går ned og følger Stensby 
Møllebæk gennem det flotte her-
regårdslandskab ned til, og igen-
nem, Mallings Kløft. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10929. 

Debataften: mere og bedre natur i 
Vordingborg. Onsdag den 22. april 
kl. 19-21.30. Mødested: Mødesa-
len på første sal, Kulturarkaden, 
Sydhavnsvej 6. Kom og hør, hvad 
der er sket for naturen i Vording-
borg Kommune siden statusmødet 
i april 2019. Hør om fremtidspla-
nerne, og vær med i debatten om 
forbedring af vores lokale natur. 
Info: Flemming Kruse, tlf. 22 14 53 
87, kruse@nyraad.net. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10315. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-15. Mødested: 
Mange steder i kommunen, tjek 
affaldsindsamlingen.dk. Deltag i en 
af de mange affaldsindsamlinger i 
Vordingborg Kommune. Vær med 
til at rense op i naturen, så der 
ikke ligger plastik og andet, som 
dyrene kan komme til skade med. 
Opret evt. din egen indsamling på 
affaldsindsamlingen.dk, og tilmeld 
til Trine hos kommunen, rieo@
vordingborg.dk, så bliver dit affald 
hentet. Info: Ditte Lautrup-Larsen, 
tlf. 40 77 87 60, lautrup-larsen@
webspeed.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11128. 

Nattergale, løvfrøer og flager-
mus på Kulsbjerg. Lørdag den 23. 
maj kl. 21-23. Mødested: Ved den 
sydlige indkørsel til Kulsbjerg Sky-
deterræn, nær Kulsbjergvej 2. På 
det militære øvelsesterræn ved 
Kulsbjerg er der en stor bestand 
af både nattergale og løvfrøer. Vi 
bruger denne aften på at gå ud og 
høre deres imponerende koncert 
i skumringen. Flagermusene lyt-
ter vi til med flagermusdetektor. 
Info: Bo Kayser, tlf. 51 34 62 78, 
bo.kayser@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10567.

NORDJYLLAND

BRØNDERSLEV 
WWW.DN.DK/BROENDERSLEV
Affaldsindsamling: Brønderslev 
og Dronninglund. Søndag den 26. 

april kl. 10-12. Mødested 1: Brøn-
derslev, gården bag Brønderslev 
Bibliotek. Info: Regner Mathi-
asen, tlf. 98 82 27 68 / 60 69 62 
12. Mødested 2: Dronninglund, 
genbrugspladsen på Dregårdsvej 
1b. Info: Bjarne Lykkenshede, tlf. 
24 60 06 96. Læs mere: https://e.
dn.dk/11009. 
 
FREDERIKSHAVN 
WWW.DN.DK/
FREDERIKSHAVN
Naturplejedag. Lørdag den 28. 
marts kl. 9.30-14. Mødested: 
Nordlige ende af Råsigvej, umid-
delbart vest for jernbaneover-
skæringen. Fysisk naturpleje i 
Tolshave-fredningen ved Jerup. 
Der er fokus på den truede som-
merfugl hedepletvinge. Der skal 
fjernes yngre opvækst af træer, 
buske og andre invasive og uøn-
skede arter. Alle med interesse 
for natur og naturpleje kan være 
med. Medbring madpakke, drik-
kelse og håndværktøj. Tilmelding 
og info: Hans-Henrik Jørgensen, 
tlf. 30 45 49 30, hans.henrik.jo-
ergensen@mail.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10933. 

Affaldsdag. Søndag den 26. april 
kl. 10-12. Mødested: Du bestem-
mer. Skal din forening, virksom-
hed eller familie arrangere en 
affaldsindsamling? Det er nemt! 
På DN’s hjemmeside kan I opret-
te jer. Så inviterer I folk lokalt og 
får en hyggelig søndag. Vi sen-
der affaldssække og materiale. 
Til slut registrerer I jeres fund 
online. Info: Karin A. Jensen, tlf. 
23 21 77 69, karinarverschoug@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10938. 

Skagen Fuglefestival. Fredag 
den 8. maj kl. 10-17. Mødested: 
P-pladsen ved Det Grå Fyr. Kom 
og besøg DN Frederikshavn/Læ-
søs stand på Skagen Fuglestation, 
og hør om DN’s virke for naturen. 
Info: Erik Rømer, tlf. 23 30 03 29, 
erikperromer@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10934. 

Vandretur på Hangarstien og 
besøg i Hangaren. Onsdag den 
13. maj kl. 17-20. Mødested: 
P-pladsen ved Hangaren. Guidet 
vandretur i den smukke natur i 
Knivholt-skoven og efterfølgen-
de besøg i Hangarmuseet. Guide 
på turen er museumsinspektør 
Erik Christensen. Efter turen er 
der sandwich og kaffe. Pris: 40 
kr. Tilmelding: til Freddy Axelsen, 
tlf. 98 42 34 53, freddyaxelsen@
hotmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10937. 

Forårsfest i Nellemanns Have. 
Lørdag den 16. maj kl. 10-16. 

Mødested: Festpladsen i Nelle-
manns Have. Vi er igen i år at fin-
de ved forårsfesten i Nellemanns 
Have i Sæby. Dagen igennem bli-
ver der forskellige former for un-
derholdning på festpladsen. DN 
byder på oplysningsmateriale fra 
foreningen og en god snak. Info: 
Karin A. Jensen, tlf. 23 21 77 69, 
karinarveshoug@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10936. 
 
HJØRRING 
WWW.DN.DK/HJOERRING
Forår på Rubjerg Knude. Tirsdag 
den 21. april kl. 19-21.30. Mø-
dested: P-pladsen ved Fyrvejen/
Rubjergvej. Tag med på tur til den 
nu verdensberømte Rubjerg Knu-
de, hvor naturkræfterne virkelig 
hersker. Hvis vejret er til det, går 
vi ned på stranden ved Grønne 
Rende for at opleve Knuden fra 
dens mest storslåede side. Al-
ternativt går vi ind i plantagen. 
Turen kræver god fysik og godt 
bentøj. Info: Jakob Kofoed, tlf. 
31 34 62 91. Læs mere: https://e.
dn.dk/10941. 

Cykeltur på Kløverruten i Hjør-
ring. Onsdag den 6. maj kl. 19-22. 
Mødested: Springvandspladsen. 
Forårstur på cykel i Hjørring. Vi 
følger den 12 km smukke natur-
rute på Kløverstierne i Hjørring. 
Medbring cykel og aftenskaf-
fe. Info: Jakob Kofoed, tlf. 31 
34 62 91. Læs mere: https://e.
dn.dk/10942. 

Naturmødet 2020 i Hirtshals. 
Torsdag den 14. maj kl. 14-16. 
Mødested: DN’s stand på Na-
turmødet. Naturmødet er et 
folkemøde om og i naturen. Na-
turmødet er også vind i håret, 
fuglekiggere og natursyn i kon-
flikt, og masser af naturdebatter. 
DN og DN-Hjørring er med. Se 
mere på www.naturmoedet.dk. 
Info: Jørgen Jørgensen, tlf. 23 
71 71 93. Læs mere: https://e.
dn.dk/10943. 

Tur til Den Grønne Kile. Fredag 
den 15. maj kl. 10-12. Mødested: 
Vi mødes på DN’s stand på Natur-
mødet. Tag med på en vandretur 
til det fredede naturområde Den 
Grønne Kile lige syd for Hirtshals 
by. På turen fortæller vi om kilens 
historie, dyrelivet og de mange 
forskellige plantearter, der findes 
i dette dejlige bynære naturom-
råde, hvor by, land og vand mø-
des. Info: Jørgen Jørgensen, tlf. 
23 71 71 93. Læs mere: https://e.
dn.dk/10944. 

Nattergaletur i Tollestrup Mose. 
Onsdag den 27. maj kl. 20.30-
22.30. Mødested: Mosevej 16, 
Tollestrup. Tag med i Tollestrup 
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Mose og hør nattergalen. Vi føl-
ger et af de tre Spor i Landskabet, 
som findes i Hjørring Kommune 
(læs mere på www.spor.dk). På 
turen lytter vi til fuglesangen, 
kigger på engens blomster og hø-
rer lidt om mosens historie. Gum-
mistøvler anbefales. Info: Jakob 
Kofoed, tlf. 31 34 62 91. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10945. 

Kystvandring ved Kærsgaard 
Strand. Søndag den 7. juni kl. 10-
12.30. Mødested: P-pladsen ved 
Kærsgaard Strand. Til gavn for 
både krop og sjæl arrangerer DN 
igen i år, i samarbejde med Hjer-
teforeningen, en vandring ved 
Kærsgaard Strand. Vælg mellem 
en kort tur på ca. 1 time og en 
længere tur på ca. 2,5 time. Husk 
godt fodtøj. Medbring gerne mad 
og drikke. Info: Jørgen Jørgen-
sen, tlf. 23 71 71 93. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10947. 

JAMMERBUGT 
WWW.DN.DK/JAMMERBUGT
Den store fugletur. Søndag den 
17. maj kl. 10-17. Mødested: 
P-pladsen ved Fjerritslev Kirke. 
Kom med rundt på nogle af Nord-
jyllands absolut bedste fuglelo-
kaliteter ved Vejlerne, og oplev 
massevis af spændende fuglear-
ter til vands, til lands og i luften, 
bl.a. traner, havørn, gæs, vade-
fugle, ænder, måger, terner, små-
fugle og meget andet. Info: Louise 
Hansen, tlf. 41 10 66 66, louise-
lindboeghansen@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11083. 

MARIAGERFJORD 
WWW.DN.DK/
MARIAGERFJORD
Anemonetur ved Thygeslund. 
Tirsdag den 7. april kl. 18.30-20. 
Mødested: Gårdspladsen, Thy-
geslundvej 60. Midtvårens blom-
sterflor i skovbunden domineres 
af hvid anemone, men også man-
ge andre, og måske gul anemone 
på frodig muldbund. Vi går en dej-
lig tur i skoven ved Thygeslund, 
ser på årstidens blomster og 
hører om stedets historie. Info: 
Svend Grønkjær Madsen, tlf. 
60 48 79 96, svend.g.madsen@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10848. 

Fugle- og vandretur til diget ved 
Havnø. Lørdag den 18. april kl. 
8-10. Mødested: P-pladsen ved 
den store driftsbygning, Hav-
nøvej 38. Turen vil gå via Havnø 
Mølle, gennem Lunden (skoven) 
og over marken ud til diget langs 
fjorden. Vi vil på turen lytte til 
fuglesangen og se på fuglene i 
skoven og i det åbne land, samt 
fra digerne kigge på vade- og an-
defuglene ved og på fjorden og se 

evt. trækkende fugle. Info: Svend 
Grønkjær Madsen, svend.g.mad-
sen@gmail.com. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/10198. 
 
Forårstur til Ajstrupfrednin-
gen. Tirsdag den 12. maj kl. 19-
21. Mødested: Ajstrupvej ved 
p-pladsen, hvor fredningen be-
gynder. Fortsæt forbi nr. 25-27 
ind til den lille p-plads. Det er 
efterhånden blevet en tradition, 
at vi indbyder til en forårstur 
i Alstrup Krat, og i år er ingen 
undtagelse. Info: Ole Guldbe-
rg, tlf. 22 63 01 85, guldberg@
dadlnet.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10147. 

Tur til rigkær, kildevæld og 
overdrev. Tirsdag den 26. maj kl. 
18.30-21.30. Mødested: P-plads 
på Hemvej, ml. Hemvej 22 og 
Felinghøjvej. Kastbjerg Ådal in-
deholder en af landets største 
forekomster af naturtypen rig-
kær, og under turen vil vi stifte 
bekendtskab med mange af rig-
kærets karakteristiske planter. I 
Lambækdal finder vi værdifulde 
kildevæld og overdrev. Info: Per 
Edgar Jørgensen, tlf. 26 78 85 
20, peredgar2@mail.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10210. 

VESTHIMMERLAND 
WWW.DN.DK/
VESTHIMMERLAND
Affaldsindsamling: Ranum. Søn-
dag den 26. april kl. 10-12. Mø-
dested: Torvet i Ranum. Ruter 
fordeles mellem de fremmød-
te. Husk handsker. Info: Karen 
Steffensen, tlf. 23 88 00 99. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11129. 

AALBORG 
WWW.DN.DK/AALBORG
“Ahlmann Naturfilm” og den 
Nordjyske natur. Mandag den 
30. marts kl. 19-21. Mødested: 
“Golfhuset”, Borgmester Jør-
gensens Vej. Denne aften vil 
Flemming Ahlmann vise forskel-
lige filmklip fra den nordjyske 
natur. Der vil være situationer, 
hvor det vil være som at være 
der selv. Info: Anton Thøger 
Larsen, tlf. 28 69 13 73, ranger-
danmark@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10816. 

Bemandede tårne i Lille Vildmo-
se. Søndag den 19. april kl. 9-13. 
Mødested: Lille Vildmose. På 
denne forhåbentlige flotte for-
årsdag vil fugle- og naturkyndi-
ge folk fra DN og DOF bemande 
Rovfugletårnet, Tofte Sø-tårnet, 
Brandvagt-tårnet og pavillionen 
ved Birke Sø. Info: Anton Thøger 
Larsen, tlf. 28 69 13 73, ranger-
danmark@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10819.

.

MIDTJYLLAND

FAVRSKOV 
WWW.DN.DK/FAVRSKOV
Skovens Dag. Søndag den 3. maj 
kl. 10-15. Mødested: Ulstrup Slot. 
Velkommen på Ulstrup Slot i Ul-
strup, hvor vi fejrer Skovens Dag 
med masser af sjove aktiviteter for 
store og små!  Her er der det hele: 
løvskov, nåleskov, plæner, søer og 
et smukt slot med en spændende 
historie. Programmet er ikke ende-
ligt fastlagt, se hjemmesiden. Info: 
Anne-Mette Kirkegaard, tlf. 26 28 
19 10, kirkegaard.annemette@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11091. 

Fugletur til Damsbro Mose. Lør-
dag den 23. maj kl. 8-10. Møde-
sted: Hvor Damsbrovej krydser 
Lilleaaen. Stå tidligt op og nyd 
naturen i Damsbro Mose. Vi hå-
ber, nattergalen er ankommet. I 
samarbejde med DOF, Dansk Or-
nitologisk Forening. Guide: Peter 
Lange, DOF. Info: Niels Jørgen Sø-
rensen, njsorensen1@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10795. 

HEDENSTED 
WWW.DN.DK/HEDENSTED
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-13. Mødested: Flere 
steder, se hjemmesiden. Info: Anna 
Sørensen, tlf. 50 98 58 65, jamn@
post.tele.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10972. 
 
Slottet i skoven og Træskohage 
Fyr. Søndag den 3. maj kl. 13-15. 
Mødested: Multihuset i Stouby. 
Med Salatfadet til Slottet i skoven 
og videre til Træskohage Fyr. En Blå 
Flag-familietur med Stouby Lokal-
råd ved Ole Lyse og naturvejleder 
Benny Jensen. Info: Benny Jensen, 
tlf. 51 51 91 35, kysskrubtudsen@
gmail.com. Pris: 20 kr. for voksne, 
10 kr. for børn. Tilmelding: til Ben-
ny Jensen på mob. 51 51 91 35. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11109. 

Strandrensning, Daugård Strand. 
Tirsdag den 2. juni kl. 8.30-11. 
Mødested: Daugård Strand. Info: 
Benny Jensen, tlf. 51 51 91 35, 
kysskrubtudsen@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11112. 

Kystvandring ved “Bugten” i 
Juelsminde. Søndag den 7. juni kl. 

10-12.30. Mødested: P-pladsen 
ved “Bugten” i Juelsminde. Info: 
Anna Sørensen, tlf. 50 98 58 65, 
jamn@post.tele.dk. Læs mere: ht-
tps://e.dn.dk/11130. 
 
Blå Flag til Daugård Strand. Søn-
dag den 7. juni kl. 11-14. Mødested: 
P-pladsen ved Daugård Strand. 
Familietur: Blå Flag til Daugård 
Strand. Info: Benny Jensen, tlf. 
51 51 91 35, kysskrubtudsen@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11118. 

Nattergaletur i Uldum Kær. Søn-
dag den 7. juni kl. 20-22.30. Møde-
sted: Ved fugletårnet i Uldum Kær 
(Kærvejen, Uldum). Et Blå Flag-ar-
rangement. Nu er det højsommer, 
og fuglene skal have sikret næste 
generation. Nattergalen gør det på 
sin iørefaldende og lyriske facon. 
Info: Benny Jensen, tlf. 51 51 91 35, 
kysskrubtudsen@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11115. 
 
HERNING 
WWW.DN.DK/HERNING
Fremtidens natur. Mandag den 9. 
marts kl. 19-21. Mødested: Nørre-
gade 7. Fremtidens natur: forelæs-
ning via livestreaming. Info: Peter 
Vestergaard, khnpv@herning.dk. 
Tilmelding: se hjemmesiden. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11141. 

Bæredygtighedsdag. Lørdag den 
14. marts kl. 10-14. Mødested: 
Herning Bibliotek. Bæredygtig-
hedsdag på Herning Bibliotek. 
Info: Bent Rasmussen, tlf. 20 85 92 
46, Vardevej123@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11136. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 9-14. Mødested: Se 
hjemmesiden. Info: Leo Lisby, tlf. 
97 13 63 73. Læs mere: https://e.
dn.dk/11139. 

HOLSTEBRO 
WWW. DN.DK/HOLSTEBRO
Danmarks skove, nu og i frem-
tiden. Torsdag den 12. marts kl. 
19-21. Mødested: Rådhuset, Bib-
liotekssalen. Kom til en spænden-
de aften med forstkandidat Peter 
Friis Møller, som har skrevet flere 
bøger om skove og træer. Han 
fortæller om danske skoves forhi-
storie, udvikling og aktuelle status. 
Han ser også på udfordringer som 
klimaændringer, biodiversitetskri-
sen og skovens fremtid. Entré, 
men gratis for DN-medlemmer. 
Info: Ole Primdahl, tlf. 42 73 97 48, 
primdahl@vip.cybercity.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10099. 

DN på Økodagen i Sevel. Søndag 
den 19. april kl. 10-14. Mødested: 
Kom og se køerne blive lukket ud 
på marken på Økodagen ved Sevel 
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Øko. DN Holstebro er igen i år til 
stede med en spændende stand og 
aktive fra lokalforeningen. Vi glæ-
der os meget til at tale med mange 
børn og voksne og til en hyggelig 
dag. Info: Ole Primdahl, tlf. 42 73 
97 48, primdahl@vip.cybercity.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10123. 

HORSENS 
WWW.DN.DK/HORSENS
Vandretur på Bollerstien. Søndag 
den 22. marts kl. 10-12.30. Møde-
sted: Stien for enden af Fjordpar-
ken. Vandretur på Bollerstien fra 
Fjordparken til Boller Mole, hvor 
vi vil se på planter og fugle ved la-
gunen ved Dagnæs Bæks udløb, 
de fredede strandenge, Klokkedal 
Å og Boller Mole. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/11067. 

Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-13. Mødested: Se 
hjemmesiden. DN Horsens sam-
ler affald. Læs mere: https://e.
dn.dk/11069. 

Familieskovtur. Søndag den 17. 
maj kl. 14-16. Mødested: Fri bus 
fra Langmarksskolen kl. 13.15, Ba-
negården kl. 13.30 og Genbrugs-
centret på Vejlevej kl. 13.45. Kører 
du selv, mødes vi ved p-pladsen på 
Bjerre Skovvej kl. 14. Tag hele fami-
lien med i bøgeskoven, nu hvor den 
er allermest grøn og skøn. Tag kaf-
fen og madkurven med. Vi tager ud 
til Bjerre Skov med Elverdammen, 
hvor vi sørger for bål og snobrød. 
Der er fri fiskeri for børn og gamle. 
Læs mere: https://e.dn.dk/11068. 

Bustur til Fyns Hoved. Søndag 
den 7. juni kl. 9.30-18. Mødested: 
Den store p-plads ved Horsens 
Banegård. Bustur til det frede-
de område Fyns Hoved, som er 
et 400 år gammelt tørt overdrev 
med flere sjældne planter, bl.a. 
hjorterod, sommerfugle med bl.a. 
okkergul pletvinge, snoge, hugor-
me, strandtudser og fugle. Husk 
godt fodtøj. Tilmelding: senest d. 
31/5 til Carsten Fynbo, tlf. 75 64 
41 21, horsens@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11071. 

IKAST-BRANDE 
WWW.DN.DK/IKAST-BRANDE
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-14. Mødested: Se 
dagspressen og nyhedsbrevet, når 
datoen nærmer sig, for informati-
on om indsamlingsstederne. Igen 
i år er der mulighed for at deltage 
i affaldsindsamling i Ikast-Brande 
kommune. Læs mere: https://e.
dn.dk/10125. 

Cykeltur i omegnen af Brande. 
Mandag den 11. maj kl. 18.30-
20.30. Mødested: P-pladsen ved 
Brande Hallerne. Midt i foråret 

indbydes til en cykeltur ved Bran-
de. Vi mødes ved Brande Hallerne 
og bevæger os de næste par timer 
rundt i omegnen af Brande. Kørsel 
på grusveje kan forekomme. Info: 
Jens Nygaard, tlf. 22 95 23 57. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10779. 

LEMVIG 
WWW.DN.DK/LEMVIG
Affaldsindsamling. Lørdag den 
25. april og søndag den 26 april kl. 
10-16. Mødested: P-pladsen over 
for Rema 1000. Også i år bliver 
der mulighed for at indsamle affald 
mange steder i kommunen. Se de-
taljerede annoncer i dagspressen 
om mødesteder og tidspunkter. 
Der er muligheder både lørdag 
og søndag. Info: John Clausen, 
tlf. 30 11 25 16, clausenlemvig@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11080. 

NORDDJURS 
WWW.DN.DK/NORDDJURS
Vandretur langs Kolindsund. 
Søndag den 19. april kl. 10-12.30. 
Mødested: Fannerup Nordkanal-
vej, broen over Nordkanalen. Vi 
vandrer fra Fannerup til Ginnerup 
langs Nordkanalen og kigger ef-
ter forårstegn langs åen. Turleder 
Lars Sloth vil samtidig fortælle 
historier om Kolindsund og gisne 
om, hvad fremtiden bringer. Info: 
Jette Mouritzen, tlf. 86 38 64 19, 
jjjm@primanet.dk. Tilmelding: til 
Norddjurs@dn.dk eller på vores 
facebook-begivenhed “Vandretur 
langs Kolindsund”. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/11018. 

Affaldsindsamling: Kattegatcen-
tret. Søndag den 26. april kl. 11-
13. Mødested: Kattegatcentrets 
p-plads. I samarbejde med Ren 
Grenaa, Kattegatcentret og Mc-
Donald’s går vi sammen og rydder 
op i Grenå. I år er der især fokus 
på plastikaffald. Info: Kim Rath 
Kofoed, tlf. 22 48 26 43, nord-
djurs@dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11019. 

Affaldsindsamling: McDonald’s. 
Søndag den 26. april kl. 11-13. 
Mødested: McDonald’s p-plads. I 
samarbejde med Ren Grenaa, Kat-
tegatcentret og McDonald’s går vi 
sammen og rydder op i Grenå. I år 
er der især fokus på plastikaffald. 
Der vil være lodtrækningskonkur-
rence for børnene. Info: Kim Rath 
Kofoed, tlf. 22 48 26 43, nord-
djurs@dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11020. 

Forårsflora på skrænterne ved 
Gjerrild Nordstrand. Onsdag den 
6. maj kl. 18.30-20. Mødested: 
Gjerrild Nordstrand, for enden 
af Betinavej. Vi tager på en frisk 
forårstur med turleder Anne Mur-

mann, hvor vi skal ud og kigge på 
en spændende lokalitet i kommu-
nens nordøstlige ende. Info: Jette 
Mouritzen, tlf. 86 38 64 19, jjjm@
primanet.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11021. 

Vilde Blomsters Dag. Søndag 
den 14. juni kl. 14-16. Mødested: 
Hjorterod Fredningen, for enden 
af Bellisvej, Grenaa. I samarbejde 
med Dansk Botanisk Forening af-
holder vi De Vilde Blomsters Dag 
og sætter fokus på hjorterod. Tur-
ledere: Peter Wind og Anne Mur-
mann, Dansk Botanisk Forening, 
samt Annette Limborg Madsen, 
Norddjurs Kommune. Info: Jette 
Mouritzen, tlf. 86 38 64 19, jjjm@
primanet.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11022. 
 
RINGKØBING-SKJERN 
WWW.DN.DK/RINGKOEBING-
SKJERN  
Oplev gæs, svaner og skestor-
ke i Skjern Enge. Søndag den 15. 
marts kl. 13-16. Mødested: I fug-
leskjulet på vejen mellem Skjern 
og Lønborg. Mange hundrede 
svaner og gæs gæster engene 
vinteren igennem. Her fouragerer 
de og hviler ud, inden de i løbet af 
april flyver op til ynglepladser-
ne i det nordlige Skandinavien. 
Skestorke begynder at ankom-
me til Høje Sande. I egne biler 
kører vi ud og finder gæs, svaner 
og skestorke. Info: Ole Amstrup, 
tlf. 20 46 83 36, amstrup.ole@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10975. 

Se tranerne danse på Lønborg 
Hede. Søndag den 22. marts kl. 
8-10. Mødested: Naturstyrelsens 
p-plads ved Bjerregårdsvej. Den 
store, smukke fugl tranen har i en 
årrække ynglet på Lønborg Hede. 
På denne tur vil vi forhåbentlig 
både se og høre tranerne, selvom 
tranen er en sky og forsigtig fugl, 
som trods sin højde på 120 cm 
formår at leve skjult. Vi kan være 
heldige både at se trompeteren-
de og dansende traner. Info: Jens 
Hasager, tlf. 20 72 83 78, jhkirk@
gmail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10976. 

Aftenfugletur til Værnengene og 
Tipperne. Torsdag den 23. april kl. 
17.30-20.30. Mødested: Nordla-
den på Værnengene, Tippervej 4. 
De våde enge på Værnengene og 
Tipperne er sandsynligvis i den-
ne måned fyldt med vadefugle, 
heriblandt brushaner og stor kob-
bersneppe. Vi tager et kik i og om-
kring Nordladen, hvorefter vi kø-
rer til fugletårnet ved Værnsande. 
Info: Ole Amstrup, tlf. 20 46 83 
36, amstrup.ole@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10977. 

Mød pomeransfuglen på kort vi-
sit. Tirsdag den 12. maj kl. 18-20. 
Mødested: Fugletårnet ved Skjer-
nåvej mellem Lønborg og Skjern. 
Den flotte pomeransfugl kan i 
Danmark kun opleves ganske få 
dage, blandt andet på markerne 
i Skjern Enge, hvor den raster og 
tanker op på føde på vej fra vinter-
kvarter i Nordafrika til de skandi-
naviske ynglepladser i fjeldene. 
Info: Marianne Linnemann, tlf. 20 
14 50 10, linnemann.marianne@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10978. 

Oplev mylderet af fugle på Fug-
lenes Dag. Søndag den 31. maj 
kl. 7-9. Mødested: Lønborggård 
p-plads, Lønborggårdsvej 2. Maj 
er midt i fuglenes ynglesæson, og 
koret og antallet af fugle i Skjern 
Enge boomer. I Skjern Enge mar-
keres Fuglenes Dag med to ar-
rangementer. Vi starter med en 
morgenvandring, hvor vi lytter 
til fuglekoret og spotter de for-
skellige arter af småfugle i parken 
omkring Lønborggård. Info: Jens 
Hasager, tlf. 20 72 83 78, jhkirk@
godmail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10979. 

Oplev mylderet af fugle på Fug-
lenes Dag. Søndag den 31. maj 
kl. 9-12. Mødested: Fugletårnet 
på Skjernåvej, mellem Lønborg 
og Skjern. Maj er midt i fuglenes 
ynglesæson, og koret og antallet 
af fugle i Skjern Enge boomer. I 
Skjern Enge markeres Fuglenes 
Dag med to arrangementer. Info: 
Marianne Linnemann, tlf. 20 14 
50 10, linnemann.marianne@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10980. 

SILKEBORG 
WWW.DN.DK/SILKEBORG
Danmarks Naturskove. Søndag 
den 8. marts kl. 15-18. Mødested: 
Statsskovens p-plads ved “Nåe-
ge”, overfor den gl. skovriderbo-
lig. Kom med på en forårsgåtur i 
naturskoven på Silkeborg Stats-
skovdistrikt. Info: Bo Ryge Søren-
sen, tlf. 60 64 86 78. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10086. 

SKANDERBORG 
WWW.DN.DK/SKANDERBORG 
Fugletur ved Klostermølle. Lør-
dag den 21. marts kl. 13-16. 
Mødested: Madpakkehuset/den 
gamle lastbilgarage ved p-pladsen 
overfor Klostermølle. Naturen 
ved Klostermølle er spændende 
med forskellige naturtyper. Her 
er meget at opleve. Her findes de 
smukke skalleslugere og isfuglen. 
Havørnen kan tænkes at dukke 
op. Vi skal også se det store na-
turgenopretningsprojekt, der 
udføres i Klosterkær, med gen-
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åbning af Gudenåens oprindelige 
løb. Info: Lars Søgaard-Jensen, tlf. 
30 72 25 82, ls-j@dadlnet.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11027. 

Anemonetur i Yding Skov. Lørdag 
den 4. april kl. 13-16. Mødested: 
P-pladsen ved Yding Skovhøj, 
Skovhøjvej. Tag med på en for-
årstur i Yding Skov på nordsiden 
af Danmarks største bakke. Vi 
skal på udkig efter de første for-
årsbebudere i skovbundsfloraen: 
blå, hvide og gule anemoner. Men 
der vil også være meget andet at 
se på. Husk fodtøj, der tåler mud-
der og kaffe. Uegnet for barne-
vogne. Info: Hanne Borre, tlf. 75 
78 24 54. Læs mere: https://e.
dn.dk/10992. 

Løvspringstur: Skoven omkring 
Slåensø. Søndag den 3. maj kl. 
13-16. Mødested: P-13 på Søn-
derskovvej, ca. 3 km fra Virklund 
ad Paradisvejen og ca. 3,9 km fra 
Glarbo ad Tønningsletvej. Den lil-
le Slåensø syd for Borresø er en 
perle blandt de midtjyske søer. 
Ingen bebyggelse i nærheden, 
klarvandet som få danske søer og 
midt i skoven. I maj er skovbun-
den i fuldt flor, og de fleste træer 
grønne. Der bliver meget at kigge 
på. Tag børnene, og kaffen til sol-
skinspausen, med på turen. Info: 
Otto Andersen, tlf. 61 50 13 80, 
karot.andersen@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10932. 
 
Morgenfugletur, på sporet syd 
for Hertha. Søndag den 10. maj 
kl. 04-07. Mødested: Herthas 
p-plads, Landsbyvænget 2. Vi går 
på sporet gennem Hertha, forbi 
den gamle mergelgrav og til fug-
letårnet på Engvej. Her er der en 
god udsigt over Lyngbygård Ådal. 
Per Clauson-Kaas, Hertha, vil for-
tælle om fuglene. Nattergalen vil 
sikkert synge. Vi går ned til åen 

og tilbage gennem slugten til Her-
skind, hvor kaffen venter. Info: 
Per Clauson-Kaas, tlf. 24 52 50 
00, per.clauson-kaas@hertha.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10905. 

Aftenfugletur, på sporet syd for 
Hertha. Lørdag den 23. maj kl. 
20.30-23. Mødested: Herthas 
p-plads, Landsbyvænget 2. Vi går 
på sporet gennem Hertha, forbi 
den gamle mergelgrav og til fug-
letårnet på Engvej. Her er der en 
god udsigt over Lyngbygård Ådal. 
Per Clauson-Kaas, Hertha, vil 
fortælle om fuglene. Nattergalen 
vil sikkert synge for deltagerne. 
Vi fortsætter ned til åen og til-
bage til Herskind gennem slug-
ten. Info: Per Clauson-Kaas, tlf. 
24 52 50 00, per.clauson-kaas@
hertha.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10908. 

Nattergaletur ved Tåstrup Sø, 
Stjær. Onsdag den 27. maj kl. 
20-23. Mødested: P-pladsen ved 
Stjær skole, Stjærvej 100. Vi går 
de ca. 2 km til Tåstrup Sø. Vi be-
søger først fugletårnet ved søen, 
derefter finder vi et godt sted på 
bakken ved søen, hvor vi lytter til 
fuglesangen. Medbring kikkert, 
solidt fodtøj, siddeunderlag og 
påklædning til den kølige aften,-
samt lidt varmt at drikke. Hunden 
må blive hjemme. Info: Peter Lan-
ge, tlf. 23 35 37 95, peterlange@
dofoj.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11092. 

VIBORG 
WWW.DN.DK/VIBORG
Fugle og natur ved Jordbro Eng-
sø. Lørdag den 18. april kl. 13-16. 
Mødested: P-plads ved Kærhu-
set, nord for Gammelstrupvej 8. 
Oplev Jordbro Engsø i april og hør 
Karen Marie Jørgensen fortælle 
om arbejdet med genopretning og 
adgangsforhold til Engsøen. Info: 

Villy Lauritsen, tlf. 29 43 68 03, 
famlau@oncable.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10817. 

Fugle og natur ved Kølsen Enge. 
Tirsdag den 19. maj kl. 18.30-21. 
Mødested: P-pladsen for enden 
af Brunbankevej, nord for Kølsen. 
Oplev naturen ved Kølsen-Skals 
Engsø samt få gode råd om foto-
grafering af fugle og natur. Info: 
Villy Lauritsen, tlf. 29 43 68 03, 
famlau@oncable.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10820. 

ÅRHUS 
WWW.DN.DK/AARHUS
Bustur til Gyllingnæs Gods. 
Onsdag den 25. marts kl. 16-20. 
Mødested: P-pladsen Viby Torv/
Kirke. Bussen køres af John Si-
moni, Natours. Godsforvalter 
Aksel Villumsen viser os rundt 
og fortæller om godsets historie, 
skov- og landbrugsdriften, jagt 
og vildt- og naturforvaltningen og 
fremtidsplaner. Pris: 125 kr. inkl. 
kyllingesandwich + et glas vin/øl 
(der kan bestilles vegetarsand-
wich, hvis det oplyses  ved tilmel-
ding). Begrænset deltagerantal. 
Tilmelding: senest d. 18/3 til Else-
beth Hansen, elsebeth.hansen@
outlook.dk , tlf. 86 22 04 40/ 26 21 
14 08.

SYDDANMARK

ESBJERG 
WWW.DN.DK/ESBJERG
Naturen som spisekammer: Slip 
naturen fri i din have. Mandag 
den 16. marts kl. 19-21. Møde-
sted: Esbjerg Hovedbibliotek, 
Storm P.-salen, Nørregade 19. 
Fotoforedrag. Merete Vigen bru-
ger naturen som spisekammer 
med svampe, bær og planter året 
igennem. Kærligheden til natu-
ren bliver året igennem til snaps, 
marmelader og meget andet. Det 
handler om, hvordan man får na-
turen ind i sin have eller på alta-
nen, skaber mere biodiversitet. 
Med Natur Sydvest. Info: Carsten 
Mathiesen, tlf. 28 28 88 36, cm@
egonline.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10719. 
Hedepleje i Marbækområdet. 
Søndag den 29. marts kl. 13-16. 
Mødested: Marbæk Plantage. 
Kør ad grusvejen Myrtuevej og 
drej ind ved skiltet “Øen spejder-
hytter”, lige syd for Marbæksøen, 

parker oppe på den store græs-
plæne. Kom og få en hyggelig dag 
med at fjerne uønsket opvækst af 
træer på heden i Marbækområdet 
ved Esbjerg, så vi sikrer, at heden 
stadig fremstår flot og lysåben. 
Esbjerg Naturplejeforening/DN 
Esbjerg i samarbejde med Na-
turSydVest og Natur- og Kultur-
formidlingscenter Myrthuegård. 
Info: Knud Erik Vinding, knud.erik.
vinding@gmail.com. Læs mere: ht-
tps://e.dn.dk/162. 

Forårstur i Hollænderskoven. 
Onsdag den 27. maj kl. 19-21. Mø-
dested: Naturskolen Kratskellet. 
Vi går en tur rundt i den meget 
varierede skov, hvor Esbjerg Kom-
mune praktiserer naturnær skov-
drift. Her får væltede træstammer 
lov at ligge, og naturen får så vidt 
muligt lov at råde i skoven. Guide: 
naturvejleder Jan Ryttersgaard. 
Arr. Natur Sydvest. Tilmelding: se-
nest d. 25/5 til Carsten Mathiesen, 
tlf. 28 28 88 36, cm@egonline.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10717. 

Sanke- og historietur til Skal-
lingen. Lørdag den 6. juni kl. 
10-12. Mødested: Den gamle 
redningsstation på Skallingen. Vi 
starter vores tur ud over de salte 
strandenge. Undervejs vil vores 
guide, naturvejleder Jonas Gam-
melgaard fra NaturKulturVarde, 
komme ind på stedets spænden-
de historie, som hovedsageligt 
bygger på 2. verdenskrig og Dan-
marks yngste land. Ellers er turen 
bygget op som en sanketur: Arr.: 
Natur Sydvest. Tilmelding: senest 
d. 4/6 kl. 20 til Carsten Mathie-
sen, tlf. 28 28 88 36, e-mail: cm@
egonline.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10718. 

FAABORG-MIDTFYN 
WWW.DN.DK/FAABORG-
MIDTFYN
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-12. Mødested: vil 
fremgå på DN’s hjemmeside og i 
lokalpressen. Giv naturen en hånd 
i hele Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne. Få frisk luft, motion og en god 
fornemmelse i maven ved at tage 
skraldet. Gør en forskel. Forårs-
rengøring betaler sig. Kontakt dit 
lokalråd, eller opret selv en affald-
sindsamling på DN’s hjemmeside. 
Info: Birgit Bjerring, tlf. 81 44 11 
46, faaborg-midtfyn@dn.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11145. 

Tarup-Davinde-Dagen. Lørdag 
den 2. maj kl. 10-16. Mødested: 
P-pladsen ved Tarup-Davinde. 
Følg skiltene. Hvert 2. år afholdes 
en stort event i det tidligere grus-
gravsområde Tarup-Davinde. DN 
Faaborg-Midtfyn og DN Odense 
samarbejder om en aktivitet og 
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glæder sig til at møde unge som 
ældre med interesse for naturen. 
Se hele dagens program, når det 
udkommer i foråret. Kom og tag del 
i aktiviteterne. Info: Elsebeth Pe-
dersen, tlf. 24 98 23 56. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11144. 

KOLDING 
WWW.DN.DK/KOLDING
Vester Nebel Ådal. Tirsdag den 
12. maj kl. 19-21.15. Mødested: 
Landbomuseet, Brødsgårdsvej 52. 
Vandretur i ådalen forbi nedlagte 
dambrug. Vi følger den smukke å, 
som løber i sit naturlige leje. Vi har 
mulighed for at se spor efter odde-
re, havørred- og laksegydegravnin-
ger. Med lidt held ser vi et glimt af 
isfuglen og bjergvipstjerten. Der 
fortælles om områdets historie og 
natur. Info: Jørn Chemnitz Kristian-
sen, tlf. 60 92 13 48, dansk-skibst-
rae@mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10952. 

Sjælden natur i Vejen Mose. Tirs-
dag den 26. maj kl. 19-21.15. Møde-
sted: Stavnsbjergvej 19, Vejen. Vi 
besøger landmand Henrik Bertel-
sen. Henrik afgræsser sine natura-
realer i Vejen Mose med stude, og 
det giver meget fine botaniske re-
sultater, bl.a. mange orkideer. Hen-
rik er formand for Familielandbru-
get Sydvest og aktiv deltager i den 
aktuelle natur- og landbrugsdebat. 
Tilmelding og info: Sten Nielsen, tlf. 
25 53 23 57, stendof@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10986. 

Hekseafbrænding og skovvan-
dring. Søndag den 14. juni kl. 
14-16.15. Mødested: P-pladsen 
“Bjerget” bag ejendommen Bin-
derup Strandvej 66, Bjert. Vi afli-
ver et bøgetræ ved bålbrænding. 
Hvorfor denne symbolske ilddåd 
i jagten på biologisk mangfoldig-
hed? Fokus på vores tvetydige 
behov for råstoffer/træmaterialer 
og moralske ansvar for mangfol-
dig natur. Børnevenlig. Begrænset 
deltagerantal. Tilmelding: Info: 
Paul Rasmussen, tlf. 60 92 13 48, 
dansk-skibstrae@mail.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10748. 

LANGELAND 
WWW.DN.DK/LANGELAND
Vandets Dag / FN-temadag.  Søn-
dag den 22. marts. Tid og møde-
sted: Se hjemmesiden. Besøg et 
vandløb sammen med Langelands 
sportsfiskere. Tur, hvor vi ser, hvor-
dan vandløbet “Tudserenden” er 
blevet forbedret. 
Affaldsindsamling. Søndag den 26. 
april. Tid og mødested: Annonceres 
i den lokale presse. DN-Langeland 
deltager hvert år i DN’s lands-
dækkende Affaldsindsamling. Læs 
mere på hjemmesiden.
Sommerfugle. Fredag den 22. maj. 

Tid og mødested: Se hjemmesiden. 
Tur, hvor vi ser på sommerfugle og 
de blomster, de findes på.
 
MIDDELFART 
WWW.DN.DK/MIDDELFART
Haletudser og andre dyr: livet i et 
vandhul. Lørdag den 23. maj kl. 11-
12.30. Tidspunkt oplyses på hjem-
mesiden. Mødested: Indgangen til 
naturcentret, Galsklintvej 2. I sam-
arbejde med kommunens naturvej-
ledere arrangeres en tur til vand-
huller, hvor vi med net og bakker 
fanger og forsøger at bestemme 
vanddyrene. Turen plejer at være 
et hit for især børn. Husk tøj og især 
fodtøj efter vejret. Info: Lars Rytter, 
tlf. 30 27 10 07, middelfart@dn.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/11148. 

Forårsblomster i skoven. Fredag 
den 8. maj kl. 13-14. Mødested: 
P-pladsen på Staurbyskovvej, over-
for efterskolen. Følg med på hjem-
mesiden. Vi går en tur i en skov nær 
Middelfart og ser på og bestemmer 
forårsblomster i skoven. Vi håber, 
at vi blandt andre kan finde gule 
anemoner. Der kan forekomme 
ændringer i arrangementet. Så følg 
med på vores hjemmeside. Info: 
Carsten Pedersen, tlf. 51 19 85 05, 
middelfart@dn.dk. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/11147. 

Nattergaletur i Ejby Mose. Tirsdag 
den 19. maj kl. 19.30-21. Møde-
sted: P-pladsen på Ejby Mose. Der 
er ekstra p-pladser på Halvej ved 
Ejby Hallen. Vi går en tur rundt i 
Ejby Mose og lytter til nattergale 
og andre syngende fugle. Turen er 
desværre ikke velegnet for gang-
besværede. Husk praktisk beklæd-
ning, især fodtøj, og også gerne en 
kikkert. Info: Steen Christensen, 
middelfart@dn.dk. Lvæs mere: ht-
tps://e.dn.dk/11146. 
 
NORDFYN 
WWW.DN.DK/NORDFYN
Nattergaletur i Rue Mose. Tirsdag 
den 12. maj kl. 20.30-22.30. Møde-
sted: Rue Hed 50. Vi går en aftentur 
i Rue Mose for at opleve fuglelivet 
og den dejlige natur. Info: Helge 
Larsen, tlf. 23 43 39 22. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10582. 

Nattergale og flagermus ved Dal-
lund Sø. Tirsdag den 26. maj kl. 
21-23. Mødested: P-pladsen foran 
Dallund Slot. Vi går rundt om Dal-
lund Sø, ser på de svømmende fugle 
og lytter til aftenens fuglestemmer, 
især nattergalen. Info: Viggo Lind, 
tlf. 30 58 71 38. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/10583. 

Affaldsindsamling. Søndag den 26. 
april kl. 10-12. Mødested: Ved Hes-
selhuset, som er udleverings- og 
opsamlingssted. Familier, unge og 

gamle indbydes til en god gerning 
med ruter, sække, tænger etc. Info: 
Mariann Brandt, tlf. 61 10 06 89, 
aambrandt@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11086. 
 
NYBORG 
WWW.DN.DK/NYBORG
Fyraftenstur i naturen ved Holck-
enhavn Gods. Mandag den 4. maj 
kl. 16.30-18.15. Mødested: Avls-
gården. Holckenhavn Gods invite-
rer medlemmer af DN Nyborg til 
fyraftenstur i naturen ved Holck-
enhavn. Info: Mariann Brandt, tlf. 
61 10 06 89, aambrandt@gmail.
com. Maks 45 deltagere. Tilmel-
ding: til Nanna Bille, n_bille@
hotmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11087. 

Nattergaletur. Søndag den 24. 
maj kl. 19.30-21.30. Mødested: 
Åvej, Vindinge, kør ind mod enden 
af vejen. Kom og hør den lille san-
ger med den store stemme. Info: 
Mariann Brandt, tlf. 61 10 06 89, 
aambrandt@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11088. 

ODENSE 
WWW.DN.DK/ODENSE
Kanotur på Odense Å. Lørdag 
den 6. juni kl. 9.30-16.30. Mø-
dested: P-pladsen ved Kratholm, 
men nogle biler skal placeres på 
Stige Ø. Turlederen koordinerer 
dette. Turen starter ved Krat-
holm Skov og slutter ved Odense 
Å’s udløb ved Stige Ø. Vi sejler i 
2-3-mands-kanoer, hvor eneste 
krav er, at der er mindst én pers. 
over 15 år pr. kano. Der er plan-
lagt lidt morgenmad til start, en 
let frokost samt frugt og vand 
på turen. Pris: 50 kr. Tilmelding: 
Fra d. 1/4 efter “først-til-møl-
le-princippet” til Morten Jerris, 
jerris@nalnet.dk. Tilmeldingen 
er først accepteret, når betaling 
er sket via MobilePay på tlf. 61 
71 67 34. Læs mere: https://e.
dn.dk/11107. 

SKOVSGAARD 
WWW.DN.DK/SKOVSGAARD
Kys Frøen. Lørdag den 4. april til 
søndag den 1. november, alle dage 
kl. 10-17. Mødested: Skovsgaard, 
Kågårdsvej 8. Besøg Kys Frøen og 
få idéer, lån grej og tag på opda-
gelse i naturen med hele familien. 
Info: Marianne Petersen, tlf. 62 57 
26 66, mkp@dn.dk. Læs mere: ht-
tps://e.dn.dk/10121. 
Skovsgaard i påskeferien. Lørdag 
den 4. april til mandag den 13. 
april, alle dage kl. 11-16. Møde-
sted: Skovsgaard, Kågårdsvej 8. 
Skovsgaard byder på aktiviteter 
for hele familien i påskeferien. 
Info: Marianne Petersen, tlf. 26 
18 55 26, mkp@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11039. 

Syvkål og påskesjov. Søndag 
den 5. april kl. 13-17. Mødested: 
Skovsgaard Naturformidling. Tag 
familien med til en dag med mas-
ser af aktiviteter ved Skovsgaard. 
Pris: entré + 20 kr. Info: Marianne 
Petersen, mkp@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11035. 

En mindeværdig dag i Skovs-
gaards historie. Lørdag den 2. maj 
kl. 12-18. Mødested: Kågårdsvej 
10. Fra Skovsgaard vil der være 
fælles transport til Påø Strand, 
hvor arrangementet finder sted. 
Vær med til at mindes dagen, hvor 
Skovsgaard Gods pludselig blev 
centrum for begivenheder i 2. ver-
denskrigs sidste timer. Info: Ma-
rianne Petersen, tlf. 26 18 55 26, 
mkp@dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11014. 

Nat i Naturen. Lørdag den 2. maj kl. 
18 til søndag den 3. maj kl. 8. Mø-
dested: Skovsgaard Naturformid-
ling, Kågårdsvej 12. Nattemørket 
skærper dine sanser og byder på 
intense oplevelser. Info: Marianne 
Petersen, tlf. 26 18 55 26, mkp@
dn.dk. Evt. tilmelding: Nærmere 
informationer følger. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11012. 

Vild mad fra naturen. Søndag den 
17. maj kl. 13-17. Mødested: Skovs-
gaard Naturformidling. Vær med 
til at lave lækker mad fra naturens 
store spisekammer. Tilmelding: se-
nest d. 14/5 til Marianne Petersen, 
tlf. 26 10 55 26, mkp@dn.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11015. 

SVENDBORG 
WWW.DN.DK/SVENDBORG
Vinterfugletur på Monnet. Lørdag 
den 14. marts kl. 9-12. Mødested: 
Ved indgangen til Monnet, over 
for Monnetvej 8. Guidet fugletur 
til et af Svendborg Kommunes 
mest særprægede naturområder, 
inden det fredede område lukker 
for yngleperioden. Info: Christina 
Åkerman, tlf. 23 26 87 14, christi-
na.j.akerman@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10832. 

Affaldsindsamling: Troense. Søn-
dag den 26. april kl. 10-12. Møde-
sted: Lodshuset på hjørnet af Tro-
ense Strandvej og Lodsvej. Troense 
Beboerforening og DN samler af-
fald. Kom og vær med. Info: Bert 
Wiklund, tlf. 40 28 68 15, bw@
bwfoto.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11046. 

Affaldsindsamling: Lundeborg. 
Søndag den 26. april kl. 10-12. 
Mødested: ved ishuset på hav-
nen. Lundeborg Borgerforening 
og Danmarks Naturfredningsfor-
ening Svendborg inviterer til den 
årlige affaldsindsamling i Lunde-
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borg. Vi slutter som sædvanlig af 
med sild og øl til de voksne og pøl-
ser og sodavand til børnene kl. 12. 
Info: Benthe Hjorth, tlf. 41 19 91 
23, benthehjorth@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11047. 

Affaldsindsamling: Bøsøre og 
Vormark. Søndag den 26. april kl. 
10-12. Mødested: Gadekæret i 
Vormark. Kom og vær med. Info: 
Irene Friis, tlf. 22 52 73 75, irene@
lr-friis.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11142. 

Fugletur Tåsinge Vejle. Tirsdag 
den 26. maj kl. 19-21. Mødested: 
P-pladsen øst for Vejlen og tæt 
på Vejlen nr. 4. Kom og se Vejlens 
fugle med unger. Info: Flemming 
Hansen, tlf. 42 24 00 70, flemming-
hansen.dn@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11143. 

SØNDERBORG 
WWW.DN.DK/SOENDERBORG
Forårsblomstertur i Søndersko-
ven. Lørdag den 4. april kl. 13-15. 
Mødested: Kryb-i-ly, i krydset Ege-
toftevej/Midtvej i Sønderskoven. 
Vær med, når vi ser på forårsbebu-
dere i skoven. Læs mere: https://e.
dn.dk/10767. 

Affaldsindsamling: Nordborg. 
Søndag den 26. april kl. 10-13. 
Mødested: P-pladsen ved Kvickly, 
Nordborg. Vær med, når vi samler 
affald i by og på land, i den lokale 
natur og grønne områder. Info: Bir-
gitte Marcussen, tlf. 23 20 93 57. 
Læs mere: https://e.dn.dk/11060. 

Smådyr i søen, familiearrange-
ment. Søndag den 3. maj kl. 10-12. 
Mødested: Mjelsmark, 100 m øst 
for Solbækvej 18, Nordborg. Vær 
med, når vi fisker efter smådyr i 
søen ved Mjelsmark. Info: Birgitte 
Marcussen, tlf. 23 20 93 57. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11132. 

Flagermustur i Gråstenskovene. 
Torsdag den 14. maj kl. 21-23. Mø-
dested: P-pladsen ved Felstedvej. 
Tag med på tur i skumringen, og 
hør om de fascinerende flager-
mus. Info: Andreas Andersen, tlf. 
61 34 19 31. Læs mere: https://e.
dn.dk/10768. 

Skattejagt i Blommeskobbel, fa-
miliearrangement. Lørdag den 30. 
maj kl. 13-15. Mødested: P-plad-
sen ved Blommeskobbel. Skoven 
gemmer mange spændende skat-
te, og vi tager på jagt efter dem. 
Info: Heidi Jahnke, tlf. 24 65 34 72, 
heidijahnke@hotmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11061. 

Vilde Blomsters Dag: Gendarm-
stien. Søndag den 14. juni kl. 10-
12. Mødested: P-pladsen yderst 

på Sundgade, Sønderborg. Vi går 
lidt rundt og kigger på blomster og 
planter. Info: Finn Lindhart, tlf. 30 
93 93 23, finn@lindhart.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/33. 

Vilde Blomsters Dag: Traneodde 
Fyr. Søndag den 14. juni kl. 14-16. 
Mødested: P-plads ved stranden 
for enden af Skærveagervej. Oplev 
naturen omkring Traneodde Fyr, 
når vi ser på planter ved kyst og på 
eng. Info: Andreas Andersen, tlf. 
61 34 19 31. Læs mere: https://e.
dn.dk/10769. 
 
TØNDER 
WWW.DN.DK/TOENDER
Affaldsindsamling. Søndag den 
26. april kl. 10-12. Mødested: Med-
borgerhuset i Tønder. Alle er vel-
komne, når DN Tønder samler af-
fald på Affaldsindsamlingen. Info: 
Hans Tonnesen, hlt2@toender.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10911. 

VEJEN 
WWW.DN.DK/VEJEN
23. bukettur: Harreby, cykeltur. 
Søndag den 15. marts kl. 13-16. 
Mødested: Vejkrydset Harreby-
vej og Årupvej, Harreby. Vi mødes 
med vores cykler ved Genfor-
eningsstenen i Harreby. Info: Kaj 
Lassen, tlf. 75 39 21 69, post@
kajlassen.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10042. 

24. bukettur: Andst. Søndag den 
19. april kl. 13-16. Mødested: 
Andst Kirke, Vestergyden 14a. Vi 
fortsætter med buketturene. Info: 
Kaj Lassen, tlf. 75 39 21 69, post@
kajlassen.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10047. 

Affaldsindsamlinger. Søndag den 
26. april kl. 10-12. Tag familien 
med. Kom og vær med til at gøre 
Vejen Kommune forårsklar. Info: 
Ingeborg Jønsson, tlf. 61 85 11 94, 
ingeborg.schoenberg@gmail.com. 
Mødesteder: 
1. Brørup. Torvet, Torvegade 1. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10155.
2. Holsted. Torvet, Østergade 1. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10156. 
3. Rødding. Enghaveplads, Bred-
gade 2. Læs mere: https://e.
dn.dk/10157.
4. Vejen. Vejen Kunstmuseum, 
Østergade 4. Læs mere: https://e.
dn.dk/10158. 

Skovens Dag i Staushede. Lørdag 
den 2. maj kl. 10-13. Mødested: 
Stavhytten, Asserholtvej 14, Ge-
sten. Kom og nyd foråret i Staus-
hede, en rigtig familievandring 
i det grønne. Undervejs får vi 
smagsprøver på vildt fra skoven, 
hører om signalkrebs fra Gesten Å, 
kårer et Evighedstræ og får indsigt 
i plantagernes tilblivelse og funkti-

on. Info: Knud Feddersen, tlf.  23 
31 72 76, knud@staushede.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10953. 

25. bukettur: Harreby. Søndag 
den 17. maj kl. 13-16. Mødested: 
Vejkrydset Harrebyvej og Årup-
vej, Harreby. Vi fortsætter med 
buketturene, hvor vi denne gang 
mødes ved Genforeningsstenen 
i Harreby. Info: Kaj Lassen, tlf. 75 
39 21 69, post@kajlassen.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10045. 

Pinsemorgentur. Søndag den 31. 
maj kl. 7-11. Mødested: Museet på 
Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2. 
Vi går en 2,7 km lang tur på Mølle-
stien. Morgenbuffet efter første 
tur bestilles separat i Herregård-
skælderen, tlf. 75 38 38 45. Info: 
Kaj Lassen, tlf. 75 39 21 69, post@
kajlassen.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11125. 

Vilde Blomsters Dag. Søndag den 
14. juni kl. 13-16. Mødested: Ski-
belund, Skibelund Krat 4. Buket-
konkurrence: Tilmeld dig konkur-
rencen i DN’s telt og sammensæt 
din buket af vilde blomster fra hele 
området. Info: Mogens Kjær Poul-
sen, tlf. 21 54 92 34, mogenskjp@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11094. 

26. bukettur: Skibelund Krat, 
cykeltur. Søndag den 14. juni kl. 
17.30-20.30. Mødested: Moders-
målet, Skibelund Krat 4. I forlæn-
gelse af Folkefesten. Vi mødes 
med cykler ved Modersmålet. 
Info: Kaj Lassen, tlf. 75 39 21 69, 
post@kajlassen.dk. Læs mere: ht-
tps://e.dn.dk/10041. 

VEJLE 
WWW.DN.DK/VEJLE
Forår i Brandbjerg Sønderskov. 
Lørdag den 25. april kl. 13.30-
16.30. Mødested: P-pladsen ved 
Brandbjerg Højskole, Brandbjerg-
vej 12. Vi vandrer ad den smukke-
ste del af Grejsdalstien og hører 
om skovens og landskabets histo-
rie, lytter til forårets fuglesang og 
kigger på skovens rige planteliv. 
Turen er på 5 km i kuperet terræn. 
Solidt fodtøj anbefales, og kaffe 
medbringes. Info: Westy Esben-
sen, tlf. 53 37 17 99, westyesb@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/11116. 

Affaldsidsamling. Søndag den 26. 
april kl. 10-12. Mødested: P-plad-
sen ved Fårupvej 10, Jelling. Vi or-
ganiserer affaldsindsamling i Vejle 
Kommune sammen med Grønt 
Forum, se mere i dagspressen. I 
Jelling udleverer vi sække, tæn-
ger og handsker, og derefter gør 
vi forårsrent langs veje og stier. Vi 
slutter af med en kop kaffe. Info: 

Westy Esbensen, tlf. 53 37 17 99, 
westyesb@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10948. 

Forårstur i Vejle Ådal. Onsdag 
den 6. maj kl. 19-21. Mødested: 
Haraldskær Avslgård, Skibetvej 
139. Vi går på tværs af ådalen i et 
område med flotte landskaber, 
gode udsigter, lidt kulturhistorie, 
skræntskove, eng, mose og Vej-
le Å. Turen på 4-5 km er i delvis 
kuperet terræn og ikke egnet til 
klap- eller barnevogne. Robust 
fodtøj anbefales. Info: Lars Kro-
mann-Larsen, tlf. 40 41 16 96, 
lars@kromann-larsen.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11074. 

Fuglenes sang i morgendæmrin-
gen. Søndag den 31. maj kl. 04.45-
07.30. Mødested: P-pladsen ved 
Abrahamsens gård, Skovgade 27C, 
Jelling. Følg skiltene i skoven. Vi 
følger fuglenes opvågning i Jelling 
Skov, og i Grejs Ådal er der chance 
for at høre græshoppesangerens 
og nattergalens sang. Tag kaffen 
med, så giver vi rundstykkerne. 
Info: Westy Esbensen, tlf. 53 37 
17 99, westyesb@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10964. 

AABENRAA 
WWW.DN.DK/AABENRAA
Fototur del 1.2. Søndag den 22. 
marts kl. 10-13. Mødested: P-plad-
sen ved færgehavnen. Fotosafari 
ved Barsø Landing. Her tager vi ud 
og “vinkler” naturen på alle muli-
ge måder. Udover skov, strand og 
andre faste objekter finder vi et 
bredt udvalg af fugle inkl. isfugl. 
Derudover vil der også være mu-
lighed for at ”skyde” sæler og mar-
svin. Tilmelding og info: Henning 
Joe Jensen, tlf: 22 49 41 29 eller 
info@henningjoejensen.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10961. 

Fototur del 2.2. Søndag den 29. 
marts kl. 10-13. Mødested: Nyga-
dehuset, Nygade 23. Fotoredige-
ring. Kun for deltagere af fototur 
del 1.2. Tilmelding: ved afslutning 
af Fototur 1.2 d.22/3. Info: Hen-
ning Joe Jensen, tlf. 22 49 41 29, 
info@henningjoejensen.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10963. 

Flagermustur: Genner. Fredag den 
5. juni kl. 22-23. Mødested: P-plad-
sen ved hallen i Genner. Info: Hen-
ning Joe Jensen, tlf. 22 49 41 29, 
info@henningjoejensen.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10966. 

Flagermustur: Brundtlund Slot. 
Lørdag den 6. juni kl. 22-23. Mø-
dested: P-pladsen ved Brundtlund 
slot. Info: Henning Joe Jensen, 
tlf. 22 49 41 29, info@henningjo-
ejensen.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/10967. 
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ØKOHØNS 
– selvforsyning til husbehov

'Økohøns' omtaler de bedste  
hønseracer til små hønsehold,  
livet i hønseflokken, hønsenes  

menukort, hønsehuset, pasning  
og pleje, udseende og anatomi,  

sygdomme, æg, slagtning og  
meget andet. 

MEDL. PRIS KR. 169
Ikke medl. pris kr. 199,- 

Varenr. 4360 

ØKOLOGISK FRUGT I HAVEN
Denne bog giver dig inspiration og 

 viden til at dyrke dine egne frugter og 
 bær på økologisk og naturlig vis.  
Bogen beskriver over 60 arter af  

frugt og bær, som kan dyrkes i haven. 
MEDL. PRIS KR. 169,-

Ikke medl. pris kr. 198,-  
Varenr. 4653

DANSK VILDENG (UDEN GRÆS)
Flerårig frøblanding med 28 vilde danske blomster

Frøene er indsamlet og fremavlet i Danmark. Blandingen er bedst 
egnet til sandet jord.  

Såning og pleje: Såning i aug.–sept. er optimalt, men det er også 
muligt i april-juni. Der sås 10 gram til ca. 1 m2. 

10 gr.
MEDL. PRIS KR. 39,- 
Ikke medl. pris kr. 59,- 

50 gr.
MEDL. PRIS KR. 195,- 
Ikke medl. pris kr. 295,-

100 gr. 
MEDL. PRIS KR. 390,- 
Ikke medl. pris kr. 590,-

250 gr. 
MEDL. PRIS KR. 750,- 
Ikke medl. pris kr. 1.475,- 

500 gr.
MEDL. PRIS KR. 1.500,-

Ikke medl. pris kr. 2.950,- 

1000 gr. 
MEDL. PRIS KR. 3.000,-

Ikke medl. pris kr. 5.900,- 

1500 gr.
MEDL. PRIS KR. 4.200,-

Ikke medl. pris kr. 8.850,- 
Varenr. 4520

GIFTFRI HAVE 
– Forklæde

Forklæde i økologisk  
bomuld med lommer. 
MEDL. PRIS KR. 89,- 

Ikke medl. pris kr. 249,- 
Varenr. 4362 

ØKOLOGISKE  
BOMULDSVISKESTYKKER
Viskestykkerne måler 48x70 cm. 
MEDL. PRIS KR. 79,- PR. STK.
Ikke medl. pris kr. 85,-

1) Høns – Varenr. 4658
2) Grøntsager – Varenr. 4647
3) Frugter – Varenr. 4644 

ØKOLOGISK HAVE 
– selvforsyning til husbehov 

At dyrke økologisk i ens private have er sund fornuft – så enkelt 
kan det siges, men ikke gøres. I denne bog forklares, hvordan 
man kommer i gang, og hvordan man fortsætter, så det bliver  

en sport at få de flotteste, sundeste og bedste afgrøder ved  
at bruge naturens egne principper. 

MEDL. PRIS KR. 229,-
Ikke medl. pris kr. 268,- 

Varenr. 4244 

2)        

1)        

3)        

KØB ONLINE PÅ 
SHOP.DN.DK
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ØKOLOGISKE BOMULDSVISKESTYKKER
Viskestykkerne måler 48x70 cm. 
MEDL. PRIS KR. 79,- PR. STK.
Ikke medl. pris kr. 85,-
A) Jordbær – Varenr. 4298  
B) Valmue – Varenr. 4355
C) Krydderurter – Varenr. 4504 
D) Klosterhaven – Varenr. 4507 
E) Grøftekant – Varenr. 4646

ØKOLOGISKE BOMULDSVISKESTYKKER
Viskestykkerne måler 48x70 cm. 
MEDL. PRIS KR. 79,- PR. STK.
Ikke medl. pris kr. 85,-
1) Blå Anemone – Varenr. 4594  
2) Jakobsstige – Varenr. 4274  
3) Jomfru i det grønne – Varenr. 4388  
4) Anemone mønster – Varenr. 4639

ØKOLOGISKE BYHAVER 
Dette er bogen om, hvordan  

man dyrker økologiske spiselige  
plan ter i byen, hvor der er 

 begrænset plads. 
MEDL. PRIS KR. 194,-

Ikke medl. pris kr. 228,- 
Varenr. 4359 

ØKOLOGISK DRIVHUS 
– selvforsyning til husbehov

Vil du gerne tage et skridt mod at være selv forsynende på  
en bæredygtig, klimavenlig og økologisk måde? Så hjælper  
Jens Juhl og Sølva Falgren dig i denne bog godt på vej med 
etablering og dyrkning i drivhus med de rette metoder. 
MEDL. PRIS KR. 169,-
Ikke medl. pris kr. 198,- 
Varenr. 4245

BIER I BAGHAVEN
– Selvforsyning til husbehov

Bogen er målrettet dig, der vil starte  
med bier i din villa- eller byhave  
eller måske har haft bier et par år.  
At passe honningbier er rimelig  
enkelt, men det kræver viden om  
biernes liv og om sygdomsforebyg gelse,  
hvis det skal blive en succes. 
MEDL. PRIS KR. 169,-
Ikke medl. pris kr. 198,- 
Varenr. 4247 

 B) 

C)        

A)        

URTETE 
– Fra naturen og haven

Bryg din egen urtete. Den kendte urteskribent  
Anemette Olesen giver dig med  
denne bog opskrifter på en lang  
række urteteer, som man selv kan  
samle eller dyrke planterne til.  
Hun fortæller om de virksomme  
indholdsstoffer, og  
hvad de gør godt for. 
MEDL. PRIS KR. 89,-
Ikke medl. pris kr. 99,- 
Varenr. 4638

MIT GRØNNE APOTEK 
– Naturens lægeurter 

Mange af de planter, vi dyrker i haven og indsamler i naturen, 
indeholder stoffer, der kan lindre, fore bygge eller måske 

endda helbrede forskellige lidelser. I denne bog af den kendte 
urtespecialist Anemette Olesen, beskrives, hvad planterne 

indeholder og kan bruges til. 
MEDL. PRIS KR. 89,-

Ikke medl. pris kr. 99,-
Varenr. 4172 

DUFTENDE PLANTER 
– med opskrifter på cremer, salver, badesalt mv. 

Mange skønne dufte fra planter i haven  
og naturen kan anvendes til cremer og sæber mv.  

Men hvilke egner sig, og hvordan gør man? 
MEDL. PRIS KR. 89,-

Ikke medl. pris kr. 99,- 
Varenr. 4248

3)        

4)        

 D) 

 E) 

1)        

 2) 

KØB ONLINE PÅ 
SHOP.DN.DK
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ØKOLOGISKE BOMULDSVISKESTYKKER
Viskestykkerne måler 48x70 cm. 
MEDL. PRIS KR. 79,- PR. STK.
Ikke medl. pris kr. 85,-
a) Jellingsten – Varenr. 4277  
b) Runealfabet – Varenr. 4278  
c) Knude – Varenr. 4279  

BAKKE  
MED FLUESNAPPER 

32 X 15 cm.
MEDL. PRIS KR. 159,-

Ikke medl. pris kr. 189,- 
Varenr. 4648

KOSMETIKPUNG MED  
FLUESNAPPER
Lille taske til forskellige formål  
– toilettaske, kosmetikpung eller  
penalhus med bund. Produceret i  
økologisk bomuld. Måler 23 x 15 cm.  
Tåler vask ved 30 grader. 
MEDL. PRIS KR. 109,-
Ikke medl. pris kr. 135,-
Varenr. 4649

DÆKKESERVIET  
MED FLUESNAPPER
Produceret i bæredygtig  
eukalyptus.  
Måler 29 x 38 cm. 
MEDL. PRIS KR. 139,- 
Ikke medl. pris kr. 165,-
Varenr. 4651

a)        

c)        

HUSK, at overskuddet fra salget 
går direkte til naturen. Når du 
er medlem af DN, får du rabat i 
webshoppen. Du sparer typisk 
mellem 10 og 40 %. På webshoppen 
kan du læse om de enkelte varer, se 
flere gode tilbud og læse mere om, 
hvordan du handler.  
Se mere og bestil på shop.dn.dk

ØKOLOGISK BOMULDSVISKESTYKKE 
MED FLUESNAPPER
Viskestykket måler 48 x 70 cm. 
MEDL. PRIS KR. 79,- PR. STK.
Ikke medl. pris kr. 85,-
Varenr. 4645 

 b) 

KØB ONLINE PÅ 
SHOP.DN.DK
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PURE LUNCHBOX 3-i-1  
Madkasse i fødevaregodkendt rustfrit stål. To separate rum,  
hvor der er plads til en salat eller rugbrøds- 
madderne. Der  
medfølger ligeledes  
en snackbox til frugt  
eller nødder.  

Stor. 
MEDL. PRIS KR. 199,-  
Ikke medl. pris kr. 245,-
Varenr. 4441 

Lille. 
MEDL. PRIS KR. 159,-  
Ikke medl. pris kr. 195,-
Varenr. 4440

Få andel i fremtiden   |   SEAS-NVE.DK

Bliv klimavenlig her: seas-nve.dk/globalenergi

GlobalEnergi – klimavenligt elforbrug 
for under 1 krone om dagen

170283 Annonce til DN-avisen_210x135mm_01.indd   1 30/01/18   14:31

G R Ø N N E  F O R D E L E 
T I L  M E D L E M M E R

Få 10% rabat på  
markedets bedste  
friluftsudstyr
Vi fører udstyr og beklædning  
fra populære producenter  
som Fjällräven, The North  
Face, Icebreaker, Teva,  
Scarpa og mange flere.  
Medbring dit DN-medlems- 
kort, når du handler i  
Friluftsland, Fjällräven Brand 
Store, eller indtast rabatkoden:  
dnm02cgt i web-shoppen.   
Bestil på www.Friluftsland.dk

THE NORTH FACE VAULT
Komfortabel, slidstærk og praktisk hverdagsrygsæk.  
Et komfortabelt bæresystem og et enkelt design gør 
den velegnet til almindelig hverdagsbrug såvel som 
kortere vandreture. 26,5 liter.

PURETEAMUG
Tekrus i dobbeltvægget glas, så  
du kan holde dine drikke varme  
eller kolde i begrænset tid, når 
du er på farten. I krusets låg er 
et udtageligt tefilter, så du kan 
brygge din te direkte i kruset. 

Kruset er fremstillet af glas, tesien 
af fødevaregodkendt rustfrit stål. 
Låget er udvendigt af bambus og 
indvendigt af rustfrit stål med en 

silikonering, der sikrer, at kruset 
holder tæt.   

Rummer 500 ml. 
MEDL. PRIS KR. 169,-

Ikke medl. pris kr. 199,-
Varenr. 4657

PUREDRINKBOTTLE
Pure Drink Bottle er en termodrikkeflaske i  
fødevaregodkendt rustfrit stål. Den dobbeltvæggede 
termofunktion holder dine drikkevarer kolde i timevis  
året rundt. Det fødevaregodkendte rustfri stål  
garanterer, at ingen skadelige kemikalier eller  
plastikblødgørere overføres til dit vand. Samtidig er  
flasken meget holdbar og nem at renholde, så  
du undgår bakterier. Fri for ftalater, BPA. 

350 ml. 
MEDL. PRIS KR. 139,-
Ikke medl. pris kr. 159,- 
Varenr. 4655

500 ml. 
MEDL. PRIS KR. 159,-
Ikke medl. pris kr. 179,-
Varenr. 4656

PURELUNCHBOX OVAL 
Med madkassen er du sikker på at undgå hormonfor-

styrrende stoffer og ftalater fra plastik, og derudover 
har du en madkasse, som vil holde hele livet og spare 

miljøet for en masse unødig engangsemballage i form 
af folier, stanniol, plastikposer og anden engangs-

emballage. Madkassen rummer 700 ml. Snackboksen  
rummer 175 ml. Madkassen tåler opvaskemaskine. 

MEDL. PRIS KR. 149,-
Ikke medl. pris kr. 169,-

Varenr. 4654

FORDELS- 
PRIS

  494,-

KØB ONLINE PÅ 
SHOP.DN.DK
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Brug medlemsbeviset til at:
•  Få rabat i DN’s egen butik, DN Butikken (www.shop.dn.dk)

•  Få adgang til gratis guidede lokale ture (www.dn.dk/ture)

•  Få adgang til kurser og konferencer på Naturens Universitet (www.aktiv.dn.dk)

•  Få støtte til natur- og miljøprojekter under Grønt Guld (www.aktiv.dn.dk) 

•  Få adgang til lokale årsmøder (www.dn.dk/aarsmoeder)

 

Dit medlemsnummer er de første tal over dit navn, se bagsiden.

2020
Masnedøgade 20
2100 København Ø
tlf. 39 17 40 00
dn@dn.dk
www.dn.dk

         

WWW.HANWAG.COM

MOUNTAIN BOOTS 
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

HANWAG LHASA WIDE
Optimal komfort til længere ture. Lhasa 
Wide er produceret i robust tibetansk 
yakokse læder af høj kvalitet, der har en 
unik og naturlig struktur. Foringen er lavet 
af smidig og særdeles allergivenligt 
kromfrit garvet læder. Vores Wide læst 
giver ekstra plads ved forfoden.

19_Hanwag_Lhasa II Wide_210x270_DK.indd   1 14.02.19   17:30

JA TAK – GIV MIG MERE INFORMATION OM TESTAMENTEGAVER

Navn:........................................................................................................

Adresse:..................................................................................................

Postnummer/by:...................................................................................

Tlf.nr:........................................... E-mail:......................................................

Danmarks Naturfredningsforening
+ + + 11594 + + +
0893 Sjælland UFS B

Jeg ønsker at vide mere om: 
 Sådan opretter du et testamente og giver en testamentegave
 Støt naturen, miljøet og klimaet i fremtiden
 Fordele ved testamentegaver
 Værd at vide om arv og testamenter
 En liste med tre forslag til advokater i mit lokalområde

Andet: ............................................................................................................

Jeg ønsker at blive ringet op   Jeg ønsker at modtage en mail  

GIV EN TESTAMENTEGAVE  
TIL NATUREN I DANMARK

Overvejer du at få lavet dit testamente, så har du også muligheden for at give en 
testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening i fremtiden. 

Det er ret nemt. Vi tilbyder nemlig at hjælpe dig med at finde en advokat, som kan 
rådgive dig og skrive testamentet, så det bliver juridisk korrekt. Og vi tilbyder op til 
5.000 kr. i tilskud til advokatregningen, fordi vi ved, at hver en krone tæller og gør en 
kæmpe forskel for vores arbejde for naturen, miljøet og klimaet i fremtiden.

Få mere information om testamentegaver
→ Klik ind på www.dn.dk/testamentegave
→ Kontakt DN’s testamenterådgiver
→ Udfyld og indsend kortet herunder - portoen er betalt. 

... og få op til 
5.000 kr. i tilskud 

til advokaten

Testamenterådgiver 
Lone Norup
T: 3917 4040
M: Lone@dn.dk

Så bliver din stemme også hørt langt ud i fremtiden
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Med letvægts, pakbart, hurtigttørrende 
tøj og udstyr.

Med letvægts, pakbart, hurtigttørrende 

SUMMER trekking 
STARTS HERE

ua nse t om du vandrer i lavlandet mod syd eller 
de højtliggende dale i nord, skal dit tøj og dit udstyr 
være det sidste du bekymrer dig om. Deres opgave er 
at gøre din oplevelse bedre, ikke de� nere den – det er 
naturens opgave. Derfor har vi skabt luftigt, letvægts, 
hurtigttørrende og pakbart tøj og udstyr til vandring i 
varme vejrforhold, og dertil har vi brugt materialer og 
produktionsmetoder, med så lav indvirken på miljøet 
som muligt. Vores nye Abisko-serie med bukser, shorts, 
jakker, skjorter og t-shirts lavet i G-1000 Air Stretch

(lavet af genanvendt polyester og økologisk bomuld) 
med henblik på ekstra ventilation og fugta� edende uld 
til overlegen funktionalitet tur efter tur.
 Vi håber, at dine sommerminder vil være fulde af 
fantastiske vandreoplevelser, med mange snoede stier, 
bølgende bakker, åben himmel og i selskab med gode 
venner. Og at vores slidstærke, funktionelle og tidløse 
tøj og udstyr kan bidrage til at skabe disse minder. 
Naturen venter. Vi ses derude.

www.fjallraven.dk
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