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NATUR FOR A LLE
Det er nærmest en menneskeret med adgang til natur,
eller burde være det. Årtiers forskning peger på positiv
sammenhæng mellem helbred og natur.
Men er naturen for alle?
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det økologiske mejeri Naturmælk

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 handlinger, der kan øge bæredygtighed på
gården.

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 udelukkende består af træ fra nordiske
skove. Vi ønsker at agere ansvarligt,
derfor gør vi det!
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LIGE NU BEGYNDER NATUREN SIT FANTASTISKE OG DRAMATISKE

Opgaven er åbenlys.
Vi mister arter i
uhyggelig fart, og
den største årsag er,
at naturen mangler plads.

farveskift, og det indvarsler samtidig det måske mest
dramatiske natur- og klimapolitiske efterår i nyere tid.
Det er nemlig nu, vi skal have indfriet de mange flotte
grønne valgløfter. Jeg håber på et politisk “Big Bang”, når
det gælder naturen og klimaet. Vi skal se politisk handling, der svarer til udfordringerne, og det kræver et helt
andet mod, tempo og ambitionsniveau end det, vi hidtil
har set.
Klimamålet er heldigvis lovfæstet. Nu kommer så den
politiske handleplan, der skal sikre en omfattende omstilling af landbruget, transportsektoren, energisystemet
og af den måde, vi forbruger og producerer på. Klimarejsen mod et CO2-neutralt samfund bliver omfattende,
overraskende og vild. Jeg er helt sikker på, at vi roligt kan
glæde os, men vi må også huske på, at klimarejsen ikke
udelukkende er en politisk opgave. Vi skal alle bidrage og
handle klimaklogt.
Rigtig mange af os er dette år kommet meget tættere på
naturen, og vi har genopdaget, hvad naturen kan. Børnefamilier bevæbnet med fiskestænger, ældre med kikkerter og unge med picnikkurve har fået øjnene op for den
enorme livskvalitet, synet af en rød glente eller fløjtet fra
en grønsisken giver.
Vi har fået overvældende mange begejstrede fortællinger fra naturen. Den begejstring skal vi nu sammen bringe
ind til politikerne på Christiansborg og ind i regeringskontorerne, for de kommende måneder skal der nemlig også
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forhandles en stor natur- og biodiversitetspakke. Opgaven
er åbenlys. Vi mister arter i uhyggelig fart, og den største
årsag er, at naturen mangler plads. I dag er kun 0,5 procent
af Danmarks areal beskyttet på en måde, hvor naturens
interesser kommer først. Det tal skal være mindst 20 procent, hvis vi skal stoppe arternes tilbagegang.
Arbejdet for mere vild natur er en del af vores kampagne Natur Nok. Jeg håber, du ved at skrive under på
kampagnen vil være med til at vise politikerne, at vi vil
se handling nu. For glæden ved naturen tilhører os alle,
og den tilhører alle generationer. Det viser historien her i
bladet om niårige Robin tydeligt. Hans glæde ved at være
den første, der spotter den røde glente, er smittende. Hvis
Robin skal kunne tage sine børnebørn med ud i en rig og
mangfoldig natur, har vi brug for et naturpolitisk “Big
Bang”. For at få det skal vi bruge den eneste nøgle, der
virker: Vi skal have natur nok. Rigtig godt efterår.
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Natur Nok er en naturkampagne, der
skal sikre mere vild natur i Danmark
– blandt andet ved at få vore
politikere til at tænke mere grønt.
Læs mere på www.naturnok.dk.

PL ADS TIL NATUREN
– OGSÅ I
FINANSLOVEN

NATUR
& MILJØ
FINDES
SOM APP

DEN DANSKE NATUR ER PRESSET SOM ALDRIG FØR. Den

har brug for mere plads, hvis den skal komme
sig. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at mindst 20 procent af Danmark bliver gjort
til Naturzoner, hvor den vilde natur har absolut
førsteprioritet.
Hvis det skal blive virkelighed, skal der sættes penge af til vild natur på finansloven. Så for
at minde beslutningstagerne om det har vi sendt
dette billede, hvor naturen overtager folketingssalen, til samtlige folketingspolitikere. Og når
finansloven skal behandles den 8. september,
inviterer vi politikerne til debat i en opstillet Naturzone lige uden for Christiansborg.
Læs mere på Naturnok.dk
NATUR & MILJØ

BIFANGSTER AF HAVFUGLE TRUER BESTANDE
Har du en
tablet som
en iPad, kan
du læse ikke
bare det
seneste, men
også tidligere
udgaver af dit
Natur & Miljø.
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Den utilsigtede fangst af havfugle under fiskeri med
net dræber flere hundrede tusinde havfugle årligt.
Det viser en ny dansk undersøgelse, der netop er
offentliggjort i tidsskriftet Biological Conservation.
90 procent af bifangsterne var edderfugl, skarv og lomvie.
Omkring 40 procent af de dødelige bifangster stammede
fra kun 0,2 procent af fangsterne. Det antyder, at det har
betydning, hvor og hvornår man sætter net, hvis man vil
nedbringe antallet af bifangster. Undersøgelserne bygger på
videoovervågning af fiskeriet gennem ni år.
03 : 2020
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BÆREDYGTIGT
FISKERI OG
K ARTOFFELAVLERLOGIK
Husk at gemme nogle af kartoflerne, hvis du
vil have kartofler igen næste år. Det forstår de
fleste. Men hvad med fisk? Vi har set kollaps
efter kollaps af fiskebestande, fordi vi har fisket
mere, end fiskebestande kunne bære.
HVEM EJER FISKENE? Det simple
svar er fiskerne. I forbindelse
med den danske fiskerireform
fra 2002 forærede staten fiskerne retten til at fiske vores
fælles naturressource kvit og
frit. De i dag så omtalte fiskekvoter, som kan købes og sælges, blev indført.
Reformen skulle sikre fiskerne en bedre økonomi og
modernisere fiskeflåden. Realiteten er dog, at fiskekvoterne i dag – stik mod hensigten,
trods talrige lovændringer og
stærk kritik fra Rigsrevisionen – er koncentreret på meget få hænder. I 2018 rådede 28
fartøjer, svarende til 5 procent
af fiskeflåden, over 96 procent
af de individuelt omsættelige
fiskekvoter målt i kroner og
øre. Bagmandspolitiet tiltalte i
juni 2020 en af Danmarks helt
store fiskere for overtrædelse
af reglerne om fiskekvoter.
FISKEKVOTER SKAL STOPPE OVERFISKERI – MEN VI NÅR IKKE MÅLET
I 2020. Selv

om fiskerne har

ICES – DET
INTERNATIONALE
HAVUNDERSØGELSESRÅD
Forskerne i ICES
analyserer fiskedata fra mange
lande og bruger
modeller til at
beregne, hvor
mange ton fisk
der kan fiskes på
en bæredygtig
måde. Analysen
giver et billede
af, hvordan fiskebestandene har
det. ICES leverer
rådgivning til
EU-Kommissionen og andre
lande.
På baggrund
af forskernes
rådgivning og
rammerne i
EU-lovgivningen udarbejder
EU-Kommissionen sine forslag
til kvoter.

fået fiskene foræret, så sætter
EU-reglerne grænser for, hvor
meget der må fiskes af den
enkelte fiskebestand og i de
enkelte havområder. Det sker
for at bevare fiskebestande og
økosystemer samt et konkurrencedygtigt fiskerierhverv.
Ifølge den fælles EU-fiskeripolitik fra 2013 er Danmark
forpligtet til at stoppe overfiskeri senest i 2020, men vi
er ikke i nærheden af målet.
46 procent af fiskebestandene, som udnyttes kommercielt
i Nordøstatlanten, er udsat
for overfiskeri. I Østersøen er
tallet 50 procent. Overfiskeri påvirker hele det marine
økosystem – fra havfugle til
vandmænd.
Fiskekvoter, der respekterer
den videnskabelige rådgivning
(ICES), er et af midlerne til at
stoppe overfiskeri. Desværre
har Danmark de sidste mange
år valgt at ignorere den videnskabelige rådgivning og truffet
en politisk beslutning om at
øge kvoterne.

NATUR & MILJØ

7

03 : 2020

FIS KEK VOTERN E

FO RHAN D LES

HVERT ÅR. Ved forhandlingerne

om fiskekvoterne for 2020 for
Østersøen valgte fiskeriministrene igen at tilsidesætte videnskabelige anbefalinger om
en nulkvote for både den vestlige sild og østlige torsk, som
fortsat er under pres i det kommende år. For 2021 anbefaler
ICES igen en nulkvote for begge
bestande.
Og ved forhandlinger om fiskekvoterne for 2020 for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
vedtog fiskeriministrene en
bifangstkvote for den truede
Kattegat-torsk på 130 ton trods
ICES-anbefaling
om
ingen
fangst.
Danmark tog dog et væsentligt skridt i den rigtige retning
og besluttede samtidig – til
fiskernes store irritation – at
supplere bifangstkvoten med
krav om kameraovervågning
af bundtrawlfiskeriet i Kattegat
og brug af selektive redskaber for at minimere bifangst af
torsk.

TEMA NATUR MED ADGANG FOR ALLE

TEMA OM
HANDICAPVNELIG NATUR
At komme rundt i naturen på egen hånd kan synes så naturligt, at det
næsten skulle være en medfødt menneskeret. Det kan mange nikke
genkendende til. Men ikke alle. Og det ser vi nærmere på her.

ØNSKE FRA MENNESKER MED HANDICAP

NATUR MED
ADGANG FOR ALLE
Trin, løse sten og for smalle stier er forhindringer, der holder mennesker
med handicap indendørs. Mennesker i kørestol besøger naturen langt
sjældnere end mennesker uden handicap, og ofte ender skovturen
allerede på parkeringspladsen. Nyt forskningsprojekt skal udvikle
handicapvenlige ruter, som både er trygge og udfordrende.

NATUR & MILJØ
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M E T TE IV ER S EN
C A MILL A H Y LLEB ERG

... de seneste årtiers
forskning peger på en
sammenhæng mellem
ophold i naturen og
godt helbred.

ULRIKA STIGSDOTTER
PROFESSOR I
LANDSKABSARKITEKTUR,
KØBENHAVNS UNIVERSITET

ødderne træder varsomt på parkeringspladsens sten og grus. Som om de må føle sig frem,
for at benene ikke skal svigte under kroppen.
“Jeg føler mig meget heldig, at jeg trods alt kan gå en
smule,” siger Martin Jørgensen, mens han løfter sin Wolturnuskørestol ud af bilen ved Bidstrupskoven nær Lejre. For 13 år siden fik han stillet diagnosen sklerose og
oplevede kontrollen over nerverne, som styrer hans ben,
smuldre, så han efter få år måtte have en kørestol til hjælp
for at komme omkring. Martin Jørgensen har altid været stor naturelsker, og kærligheden til naturen har hans
sygdom på ingen måde ændret.
“Hvad natur betyder for mig? Det er ligesom at spørge,
hvad mad betyder for mig. Hvis jeg ikke spiser, dør jeg.
Naturen betyder uendeligt meget,” siger han. Men livet
med en kørestol har gjort det langt vanskeligere at udforske de skovstier, strandenge, klipper og fiskerige søer,
som hele livet har tiltrukket hans nysgerrige blik.
“Problemet begynder mange steder allerede på parkeringspladsen. Belægningen dur ikke til kørestole med små
hjul, som kører fast. Andre steder er terrænet for ujævnt,
eller stierne for smalle. Jeg har siddet mange gange i en
bil på en parkeringsplads og ventet, mens de andre går
tur i det fri,” fortæller han, mens han monterer et ekstra,
stort såkaldt næsehjul fortil, så kørestolen kan bane sig
vej over parkeringspladsens sten. Arbejdshandskerne på,
så huden på hænderne ikke bliver slidt af at dreje hjulene
fremad, og så er Martin Jørgensen klar til en tur gennem
skovens grønne farver.

F

UFRIVILLIGE INDEMENNESKER. Oplevelsen af at ville ud i det
grønne, men alligevel blive bag bilruden eller måske slet
ikke komme afsted fra hjemmet deler Martin Jørgensen
med mange andre mennesker med handicap. Ud fra arbejdsspørgsmålet om, hvorvidt “mennesker med handicap er ufrivillige indemennesker”, har en forskergruppe
fra Københavns Universitet undersøgt, hvordan mennesker med mobilitetshandicap – fortrinsvis mennesker,
som har problemer med at gå – bruger naturen, samt
hvilke barrierer de møder, der forhindrer dem i at nyde
naturen, som de egentlig ønsker.
“Vi kan se, at folk med hjælpemidler som kørestol eller
krykker bruger naturen markant mindre end folk uden
hjælpemidler, selv om de bor tæt på naturen,” siger Ulrika
NATUR & MILJØ
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Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, som har ledet studierne.
“Vores udgangspunkt er, at de seneste årtiers forskning peger på en
sammenhæng mellem ophold i naturen og godt helbred. Det her er ofte
mennesker med dårligt helbred, som
mere end nogen andre har brug for
naturen,” tilføjer hun. I Danmark
registrerer man ikke handicap, men
ifølge en undersøgelse fra VIVE – Det
Nationale Forsknings- og Analy-

KILDE Rapporten ”Sundhedsfremmende natur for mennesker med
bevægelseshandicap” fra Københavns Universitet samt Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE.

MENNESKER MED
HANDICAP BLIVER
INDENDØRS
Mennesker med kørestol, krykker
eller andre hjælpemidler besøger
naturen langt sjældnere, end
mennesker uden handicap. For
eksempel besøger mere end tre ud
af ti mennesker med hjælpemidler,
og som bor mere end en kilometer
fra et grønt område aldrig eller
sjældent naturen.
Til sammenligning gælder det for
mindre end en ud af ti mennesker uden
handicap.
Antallet af besøg i naturen stiger, hvis
folk bor nærmere end 300 meter fra
et grønt område. Men også her er forskellen mellem mennesker med og uden
handicap markant.
Hver 10. dansker mellem 16 og 64 angiver, at de har et større fysisk handicap.

NATUR & MILJØ
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secenter for Velfærd svarer hver 10.
dansker mellem 16 og 64 år, at de har
et større fysisk handicap. Det svarer
til 357.599 voksne mennesker, som
potentielt kan have problemer med at
bevæge sig i naturen, hvis ikke naturen er gjort tilgængelig for alle. Hertil kommer gruppen af ældre, som på
grund af aldersrelaterede skavanker
kan opleve samme udfordringer.
Sif Holst, næstformand i Danske
Handicaporganisationer, mener, at

TEMA NATUR MED ADGANG FOR ALLE

Når fysikken giver
begrænsninger, beg ynder
man at vælge ting fra, fordi
man bliver usikker. Især
hvis man ikke allerede er
vant til at være i naturen.

SIF HOLST
NÆSTFORMAND I DANSKE
HANDICAPORGANISATIONER

problemet med at vælge skovturen
eller badeturen fra, fordi det er for
bøvlet i en kørestol, er langt større,
end vi går og tror.
“Når fysikken giver begrænsninger, begynder man at vælge ting fra,
fordi man bliver usikker. Især hvis
man ikke allerede er vant til at være i
naturen,” siger hun.

100

Mennesker med et
fysisk handicap bliver
oftere bare derhjemme
i stedet for at komme ud
i naturen. Er afstanden
til et grønt område
mere end 300 meter er
forskellen særlig stor.
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SKRÅ STIER DUR IKKE. I Bidstrupskoven

20

triller Martin Jørgensen fredeligt hen
ad en bred, asfalteret skovsti. Inde
mellem granerne flakser lyse sommerfugle omkring over skovbunden.
Mus piler rundt i underskoven langs
stien og virker ikke spor sky. Her på
asfalten går det glat, fuglene synger
lige skønt, om man er på hjul eller
gåben.
“Før i tiden ville jeg have trampet
ind i krattet. Det kan jeg ikke længere,” siger han. Men trods sit handicap
drages Martin Jørgensen stadig af de
mindre stier – stier, som øjet ikke ser
enden på, men som blot slynger sig
ind i det grønne. Og sådan en sti drejer vi nu ned ad. Selv om kørestolen
skrumpler let, har han stadig fart i
hjulene.
“Jeg kører normalt inde på midten,
hvor stien er mere plan. At vejen går
lidt op ad eller ned ad bakke, er ikke
et problem, men hvis der er hældning
skråt ud til siden, skal jeg hele tiden
justere vægten og kan næsten kun
koncentrere mig om at holde balancen,” fortæller han.
Sidelæns hældning er blot en ud
af mange barrierer, som Martin Jørgensen, Sif Holst og forskerne fra
Københavns Universitet nævner. Andre kan være for stejl hældning, løse
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belægninger, hvor kørestolens hjul
sidder fast, strandsand, trin, trærødder, kvægriste, tunge låger, for smalle plankestier eller regnvejr. Natur &
Miljø skulle egentlig have været på
skovtur med Martin to dage tidligere, men det øsede ned, og han måtte
aflyse.
“Man tænker ikke over det, når
man går almindeligt, men i en kørestol bliver man drivvåd, fordi overfladen er større. Hjulene kører fast i
mudder, og jeg kommer hjem som en
hund, der har væltet sig i kokasser,”
som han siger.
For et menneske med handicap risikerer de konkrete forhindringer i
skoven at blive til mentale forhindringer.
“Man bliver tøvende. Hvad, hvis
vejen er for lang? Hvad, hvis der er
bump undervejs? Hvad, hvis jeg falder? Man kommer til at frygte for, om
man kan klare den. Når mennesker
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Ugentligt
Flere gange om ugen
Dagligt

med handicap holder sig væk fra naturen, er det nok på grund af lige dele
fysiske og psykiske barrierer,” siger
Sif Holst. På hendes ønskeseddel står
en opdateret oversigt over, hvor man
som kørestolsbruger eller bruger af
andre hjælpemidler kan komme frem
uden bekymring. Og måske er ønsket
på vej til at gå i opfyldelse. I hvert
fald har Danske Handicaporganisationer sammen med Friluftsrådet
og Videnscenter om Handicap netop
sendt en fondsansøgning afsted om
støtte til udvikling af en app med en
landsdækkende guide til handicapvenlige naturoplevelser.
DEN GRØNNE, RØDE OG SORTE LØJPE FOR
KØRESTOL. Samtidig med at Martin
Jørgensen indsnuser duften af skov
nær Lejre, arbejder Ulrika Stigsdotter og hendes forskerhold godt 70
kilometer væk – i Arboretet i Hørsholm – på at udvikle løsninger, så

TEMA NATUR MED ADGANG FOR ALLE

MEDLEM AF DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
KORTLÆGGER CAMØNOEN FOR HANDICAPPEDE
Hvor kan jeg trygt opleve naturen fra min kørestol? Og hvor sætter
terrænet grænser? Disse spørgsmål kan mennesker med handicap,
som ønsker at opleve Camønoen, få besvaret på et særligt kort,
som siden sidste år har været en guide til handicapvenlige etaper og
naturoplevelser på Møns populære vandrerute.

FIND
DET DIGITALE
HANDICAPKORT

CAMOENOEN.DK

naturen bliver tilgængelig for alle.
Med eller uden kørestol. Med al den
viden, forskningen har givet dem om
handicappede menneskers oplevelser
i naturen, barrierer, behov, fysiske
formåen og ønsker, har de under projektet Move Green designet et laboratorium, hvor de skal eksperimentere
med forskellige typer ruter og opholdssteder i naturen.
Sammen med landskabsarkitekt
Ulrik Sidenius viser Ulrika Stigsdotter
rundt i det naturområde, som til næste år gerne skulle være anlagt som
Move Green Lab.
“Vi anlægger et stisystem med tre
ruter, der krydser hinanden, så man
kan bevæge sig fra den ene til den
anden. Grøn rute er den korte og lette, rød længere og lidt sværere, sort
rute bliver for dem, der gerne vil have
udfordringer,” forklarer Ulrika Stigsdotter. Uanset hvor udfordrende en
rute man begiver sig ud på, er grundfilosofien i Green Move Lab, at man
ikke skal lægge mærke til, at man
befinder sig på en særlig handicapsti.
Stålramper, asfalt og iøjnefaldende
handicapskilte hører ikke hjemme i
Move Green Lab. Ruterne skal opbygges af naturens egne materialer som
træplanker, stenskærver, pilehegn.
“Vi lægger vægt på, at man kommer helt tæt på og kan dufte og røre
ved naturen, som den er. Vi skærer
ikke træer bort, men lader træer og
landskab bestemme rutens udformning,” forklarer Ulrik Sidenius, mens
han stryger hånden over et væltet træ
på stien.
Selv om stierne skal være trygge,
NATUR & MILJØ
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Manden bag kortlægningen er
Ivan Ingemansen, som tidligere har arbejdet sammen med
Handicaprådet i Vordingborg
Kommune og derigennem fik
idéen til sit projekt.
“Jeg gennemgik Camønoen
og fandt ud af, hvor den var

Camønoen for mennesker
med handicap er altså ikke en
alternativ rute, men udvalgte,
tilgængelige etaper, som typisk
også ligger på eller nær landevejene, hvor man kan komme til
med bil. Oven i etaperne har Ivan
Ingemansen udpeget 24 natur-

tilgængeligt for alle, og hvor
man ikke kan komme frem med
en kørestol – de strækninger er
skåret fra på kortet. Jeg kender
området godt i forvejen, men
nogle steder var jeg ude og
vurdere forholdene på stedet,”
fortæller Ivan Ingemansen.

vil forskerne også gerne udfordre kørestolsbrugerne, så de mærker suset
i maven. På ruterne vil man kunne
køre ud på en gyngende flydeponton
og stikke fødderne i søens vand, og
for at give mulighed for at komme
helt tæt på træernes blade vil en del
af turen gå over en slags hængebro,
hvor man er i øjenhøjde med trækronerne flere meter over jordoverfladen.

Det, der
piner mig, er,
når folk bruger
store summer på
anlægsprojekter,
men ikke lige
får tænkt på
de sidste fem
procent, der ville
gøre naturen
tilgængelig
for alle.
MARTIN
JØRGENSEN
KØRESTOLSBRUGER
NATUR & MILJØ
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og kulturoplevelser, som også er
tilgængelige for alle. Projektet
med kortlægningen blev lavet
sammen med Møns Museum og
støttet af Danmarks Naturfredningsforening, Velux Fonden,
Vanførefonden og Vordingborg
Kommune.

FÅ CENTIMETER GØR HELE FORSKELLEN.

Fra grusstien i Bidstrupskoven drejer
Martin Jørgensen nu sin Wolturnus
ned ad en smal skovsti uden belægning. Næsehjulet gør ham i stand til
at fortsætte off-road i slalom mellem
stammer og krat.
“Hvis jeg vælter, ved jeg, at jeg godt
kan komme op igen ved egen hjælp.
Jeg kører i en let, manuel kørestol,”
som han siger. Og det er heller ikke
stier som denne, at Martin Jørgensen
ønsker sig anderledes.
“Det, der piner mig, er, når folk
bruger store summer på anlægsprojekter, men ikke lige får tænkt på de
sidste fem procent, der ville gøre naturen tilgængelig for alle,” siger han
og nævner en ellesump ved Sjælsø,
hvor der er anlagt en helt ny og smuk
plankebro, som netop er så smal, at
han ikke kan bevæge sig derud i kørestolen uden risiko for at styrte i
sumpen.
“At lave broen 20 centimeter bredere ville ikke have kostet en bondegård
i det samlede budget.” Som et eksempel på den modsatte oplevelse nævner
han en lignende plankebro på Ulfshale, Møn, hvor han trygt kan køre,
og der også er plads, hvis han møder
modsatrettet trafik. Ifølge Martin
Jørgensen ødelægger forholdene aldrig hans naturoplevelse, men ni ud
af ti gange begrænser de oplevelsen.
“Det bedste ville nok være at sætte landskabsarkitekterne og teknisk
forvaltning i en kørestol og sige:
KØR!”
Følg projekt Move Green på
ign.ku.dk/movegreenlab/om-move-green
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“VI SK AL
KUNNE KENDE
EN MASSE ARTER”

Som barn var Emil Bech Sanderhoff en kropumulig knægt,
der kun havde en stor altopslugende interesse, natur.
Skoven, mosen og marken blev hans klasseværelse. Det er
de stadig, nu er han bare på den anden side af katederet.
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INTERVIEW EMIL BECH SANDERHOFF

kolen interesserede ikke Emil det
mindste. “Jeg pjækkede som en gal
og stak af ud i naturen, det var meget
mere spændende.” En dag stod han,
som sædvanlig, og var ved at fange en snog i en sydfynsk mose. Lige
da han var ved at have fat i den, blev
han prikket på skulderen af en voksen
mand. Drengen blev noget distraheret,
da manden spurgte, om han ikke burde
være i skole. Emil rablede en forklaring af sig om vigtigheden af at fange
snoge, og manden nikkede forstående
og sagde derefter: “Hvis du bliver naturvejleder, kan du fange snoge hver
dag, men så skal du passe din skole.”
Den sætning brændte sig fast i hovedet på drengen. Dog ikke så meget,
at han kom i skole hver dag, men det
med at blive naturvejleder blev hængende foran ham som et fjernt paradisisk mål. Tænk at alt det spændende,
der kribler og krabler, alle frøer, fugle
og ikke mindst slangerne, kunne være
arbejde. Emil startede på en målrettet,
men samtidig temmelig slingrende,
vej mod det forjættede land. Der skulle brændes en masse krudt af, inden
han kunne sidde nogenlunde roligt i et
klasseværelse.
Hans forældre byttede arbejde med
et norsk par i et år. “Jeg gik i 7. klasse
i Norge, og først der fik jeg lært at
læse. Noget, der dog stadig får mig
til at stave nogle ord lidt underligt.”
En sidegevinst ved opholdet var, at
de boede midt i naturen. “Jeg elskede
det, alt det fine, spændende og storslåede var lige rundt om mig.”

HAN DUKKER OP MELLEM TRÆERNE iført
vandrestøvler, islandsk sweater og
kasketten, der stort set aldrig forlader
hans hoved. Fra toppen af rygsækken
stikker en slangekrog op, Emil skal
på hugormejagt. For ham bliver dyr
lidt mere spændende, hvis de er giftige. “Hele familien var på ferie i Sydfrankrig. Min lillebror og jeg havde
højtideligt lovet, at vi ikke ville tage
noget levende med hjem til Danmark.
Min lillebror fulgte altid med og var
min evige medskyldige, det fordelte
skideballerne lidt. Vi fangede skorpioner, puttede dem i et stort glas og
så på dem. Det var bare så svært at
sætte dem ud igen, de var så fine.” Af
grunde, som drengene bagefter ikke
helt kunne redegøre for, blev glasset
med de små giftige spindlere gemt
under bilens førersæde og smuglet
med hjem. Nede i kælderen byggede
de et hemmeligt terrarium, der havde
en enkelt ulempe; skorpioner klatrer
glimrende på silikonefugerne i hjørnerne. “Vi opdagede det en dag, da vi
kom hjem fra skole. Katten lå i entreen og var lam i bagkroppen. Imens
vi var i gang med en højlydt diskussion om, hvem der skulle aflive katten, kom vores far ind ad døren. Sikken en ballade.” Emil kan ikke lade
være med at smile. Skorpionerne var
stadig i huset, men forsvandt på en
mere end uheldig måde. “Jeg er vild
med krudt og lavede lunter oppe på
mit værelse. De ville ikke brænde ordentligt, så jeg smed dem bare ud ad
vinduet fra mit værelse på første sal.”
Lunterne endte i tagrenden, antændte nogle tørre blade, og så gik der ild
i taget. “Det var på ingen måde med
vilje, men hele huset brændte ned, og
vi mistede alt. Det var meget voldsomt at se min far stå og græde, han
havde lagt ti års arbejde i det hus.
Sjovt var det ikke, men vi blev stærkere sammen.”
Naturvejlederen begyndte at vokse inde i den urolige dreng, da han
kom på efterskole. “Jeg elskede den
skole og stiftede en ornitologisk forening. Det var så nemt at organisere
en tur ned i mosen en lørdag formiddag. Jeg kunne vise naturen frem for
de andre.” Da året på efterskolen var
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“Hvis vi ikke
kender arterne,
ved vi ikke,
hvad der
forsvinder.”
EMIL BECH SANDERHOFF
NATURVEJLEDER
• 31 år.
• Bor i Haastrup på Sydfyn,
hvor han også er vokset op.
• Gift med Lene Bech Sanderhoff,
der er biolog og naturvejleder.
• De har en pige på 3 år og en dreng på 6.
• Har arbejdet på Naturama i
Svendborg siden 2009.

slut, prøvede Emil at starte på gymnasiet, to gange. Det gik ikke, han
kunne ikke sidde stille. I stedet ville
han være soldat. Det bekymrede hans
forældre meget, fordi Danmark havde en del udsendt til Afghanistan på
det tidspunkt. De åndede lettet op, da
sønnen valgte marinen. “Jeg tilbragte halvandet år i kabyssen, som den
absolut yngste ombord. De passede
alle sammen på mig, nærmest som
en lillebror. Måske det var derfor, jeg
fik lov til at indføre en pizzadag om
ugen. Altså pizza, vi hentede i land,
så slap jeg for køkkentjansen,” fortæller han med et stort grin. Marinen fik bragt så meget ro i kroppen
på Emil, at han endelig kunne tage
en uddannelse. På et år tog han alle
de fag, han kunne nå, på HF og startede derefter på Den Frie Lærerskole
i Ollerup. “Det er en fantastisk skole.
Et sted, hvor alle brænder for et eller
andet, nørdernes paradis. Jeg lærte
en masse. Ikke bare af lærerne, men
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også af de andre studerende, passion
smitter.”
EMIL STILLER RYGSÆKKEN I GRÆSSET og får
et helt andet udtryk i øjnene, jægerens blik. “Der bor en stor hun oppe
i det krat der, men hun er nok ikke
fremme endnu. Lad os se, om der
ikke er et par hanner et andet sted.”
Han kender området og dets beboere, hugormene, så godt, at man får
fornemmelsen af, at der er både husnumre og navneskilte på de små krat.
En af årets første citronsommerfugle
flagrer i sin uberegnelige flugt hen
over græsset, Emil ænser den kun
lige, selv om han selvfølgelig har haft
en insektsamling som knægt. Hele
hans bevidsthed er koncentreret om
at finde de små sorte skovhugorme,
der forhåbentlig ligger og soler sig.
Vandrestøvlerne bliver til listesko.
“Jeg kunne sagtens snakke rimelig
højt nu, de hører ret dårligt. Til gengæld kan de mærke hver en vibration
i jorden.” Han stivner. Nede i krattet
ligger en hugorm i en solplet. Den er
ikke nem at se, før blikket er blevet
indstillet til hugorm. Emil foretager
et langsomt, snigende tilbagetog.
Solen, spændingen og den tykke islandske sweater har givet ham varmen. Han smider trøjen og finder et
par lange tykke læderhandsker frem.

Så gentager han den langsomme, forsigtige tur tilbage til krattet og bukker sig forover. Efter et par hurtige
bevægelser står han med hugormen i
hånden. Slangen bliver godt sur over
at blive forstyrret midt i solbadningen. Den hvæser og hugger ind i de
tykke handsker. Emil smiler og lader
den rase løs. “De sorte er altså noget
mere hidsige end de almindelige.”
Han peger på de bittesmå giftdråber,
hugormen har efterladt på handsken. “Giftslanger sparer altid på
giften, de ved aldrig, hvornår de får
brug for mere. Hvis det havde været
en snog, havde den bidt meget mere
aggressivt i forsøget på at skræmme
mig.” Han lægger forsigtigt hugormen i græsset og holder den behandskede hånd et lille stykke over den.
“Truslen” får slangen til at slappe af,
krølle sig sammen og bare holde hovedet en smule hævet. Emil beundrer
slangen, den har en smuk blå farve
på undersiden.
IMENS HAN GIK PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE, fik Emil arbejde på Naturama i
Svendborg som naturvejleder. “Det
er lidt underligt. Man skal have jobbet, inden man kan få uddannelsen.
Den består af en række kurser, hvor
man får opgaver med hjem. Jeg var
artsnørden på holdet, ham, der kun-
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ne navnene på stort set alt, vi fandt
på kurserne.” Emil får glød i stemmen, det her betyder noget. “Vi skal
have masser af artskendskab. Der
findes mennesker, der ikke kan kende en solsort fra en råge. Hvis vi ikke
kender arterne, ved vi ikke, hvad
der forsvinder.” Han holder en kort
tænkepause. “Eller hvad der kommer
til.” Uddannelsen som naturvejleder handler mest om at formidle til
børn, men de er ikke de eneste, der
får noget med, når Emil er på arbejde. “Jeg har lært en del biologilærere om arter, det er ikke dem alle, der
kan det. Det er synd, fordi børnene
synes, det er spændende at kunne
navnene på løbebillerne og frøerne.”
Han ånder tungt ud. “Jeg har faktisk
mødt biologilærere, der aldrig havde
set en frø. Artskendskab er lidt det
samme som tabeller i matematik, det
er grundlaget.” Det er dog ikke ligefrem terperi, der præger Emils måde
at være naturvejleder på. Det skal
være sjovt. Derfor gør han ting som
at lade en agam og en kakerlak løbe
om kap. Når agamen æder insektet,
jubler børnene, og han tager det stik
hjem, der får dem til at høre efter.
HUGORMEN HAR AFFUNDET SIG MED SITUATIONEN. Selv om den ikke ligger gemt

i krattet, bliver den stadig bagt af solen. Et par kommer gående på stien.
“Vil I se en hugorm?” spørger Emil og
kigger op på dem. Han er naturvejleder al den tid, han er vågen. Kvinden
viger nervøst tilbage, men alligevel
lykkes det Emil at få dem til at komme tættere på. Han løfter slangen op
og begynder at forklare om yngletid,
føde, og at hugorme altid vil forsøge
at komme væk i stedet for at bide. Til
sidst viser han den fine blå underside
frem. Parret træder et skridt nærmere, de er blevet fascineret og det
er lige det, han gerne vil have. Emil
har fanget dem med sin begejstring
for og viden om natur. Da parret er
gået videre, lader han hugormen glide tilbage i krattet. “Nu skal den have
fri. Der er et par stykker mere, der
ikke synes, hugorme er farlige, men
snarere spændende. Så har jeg ikke
fanget den forgæves.”

INTERVIEW EMIL BECH SANDERHOFF

FRILAND
Økologi

FRI

til at skabe bedre vilkår for
vilde planter, insekter og dyr

Mød frilandmand Helle Friis Buhl,
Solhøjgård, på friland.dk
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DEN DANSKE NATUR
EN KAMP OM PLADS
Der er sket fremskridt i dansk natur de seneste år, men de er få og kan ikke
opveje, hvor stærkt det er gået tilbage for størstedelen af arterne og især de
steder, hvor de lever. Menneskeskabte forstyrrelser – ikke mindst vores brug
af plads til landbrug, byer og veje, vores udledning af kvælstof, vores hugst i
skovene og vores trang til at udrette og afrette naturen efter vores behov –
forringer naturens muligheder for at trives på egne betingelser.

M

an kan bruge lang tid på at
diskutere, hvad der er smuk
natur. For nogle er en blomstrende rapsmark eller en
neongrøn katedral af en forårsbøgeskov indbegrebet af en smuk naturoplevelse. For andre er det slet ikke
natur, men dyrket land.
Vi er derfor nødt til at have en mere
faktuelt baseret målestok end skønhed og smag, når vi skal vurdere,
hvordan naturen i Danmark har det.
En af de mest brugte metoder er at
kigge på arterne af pattedyr, insekter, fugle, mosser, svampe, planter
osv. og se, hvor mange af dem der er,
og om de har gode steder at leve.
Alle medlemslande i EU er forpligtet til at bevare en række arter og na-

turtyper. Det kan være natur, som er
sjælden, truet eller særlig typisk for
EU-landene. Og hvert sjette år skal
landene så indberette til EU, hvordan
det går med den indsats. Det gjorde
en forskergruppe fra Aarhus Universitet i 2019 – og ifølge den indberetning står det skidt til med den danske natur.
I alt har forskerne kigget på 60
naturtyper og 84 arter – det er dem,
vi er forpligtet til at indberette tilstanden for til EU. Den dårlige nyhed er, at størstedelen har det elendigt. 95 procent af naturtyperne får
vurderingen ‘ugunstig’ eller ‘stærkt
ugunstig’, når deres tilstand skal bedømmes. Lidt bedre går det for de 84
arter, her er det 57 procent, som har
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en bevaringsstatus inden for de to
ugunstige kategorier.
Indberetningen siger ikke alt om
dansk natur. Der kan være politisk
strid om, hvad det er, forskerne skal
tage med i vurderingen. Og der er arter, som ikke er med i denne indberetning, men som kan nuancere billedet. Her er den danske rødliste – den
samlede liste over cirka 13.000 danske
arter – uvurderlig og kan supplere.
Når man til gengæld kigger på habitaterne, altså arternes levesteder,
dækker indberetningen størstedelen
af de danske arters levesteder. Og når
levestederne har det skidt, går det
også tilbage for en række af de sjældne og sårbare arter.

S USA N N E SAY ER S
B ERT WIKLU N D
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DE STØRSTE TRUSLER MOD DANSK NATUR
FOR MANGE NÆRINGSSTOFFER
Næringsstoffer som kvælstof og fosfor
er gødning, og det kan lyde bizart, at det
er en ulempe for naturen. Men i vandet
betyder næringsstoffer, at mængden af
alger vokser. De fjerner ilten fra vandet,
hvad der går ud over andre arter. Og de
skygger for lyset, så der ikke længere
kan vokse for eksempel ålegræs, som
ellers skulle have givet skjul og mad
til andre arter. Uklart vand og mangel
på lys gør det også svært for de fisk og
andre dyr, som bruger synet til at jage
med. En gedde er afhængig af klart
vand. Det samme er en isfugl.
På land er problemet det samme:
Nogle arter trives så godt med kvælstof
og fosfor, at de så at sige optager
pladsen for alle andre planter. På den

måde bliver naturen mere ensformig.
Hurtigtvoksende planter som Brændenælde, skvalderkål og kvikgræs kan
vokse uhæmmet og skygge for de mere
nøjsomme blomsterplanter, som er
mange vilde insekters spisekammer.
GRÆSNING
Der er to problemer med den måde,
vi har græssende husdyr i dag. Dansk
natur er udviklet til at blive gnavet ned
og rodet rundt i af store, planteædende dyr. Engang var det vilde dyr, men
dem udryddede vores fjerne forfædre.
Siden har vores husdyr som heste, får,
geder og køer varetaget den opgave.
Når dyr græsser på et stort område,
opstår der pletter, hvor de æder meget, mens andre planter får lov at stå.

Deres efterladenskaber gøder nogle
områder, mens andre ikke gødes. De
skaber trampede lysninger og roder op
i jorden, så frø får bedre mulighed for at
spire. Det skaber variation og dermed
gode vilkår for flere arter. Men den type
ekstensiv græsning er vi holdt op med
de fleste steder, og så gror naturen til.
Til gengæld er det heller ikke til
naturens fordel, at man sætter en
masse dyr ud og lader dem græsse i
bund sommeren igennem, mens de
bliver fodret om vinteren. Så er der for
mange dyr på et areal, og så bliver de
nødt til at spise op om sommeren. Det
går ud over de blomstrende planter,
som ellers skulle have givet mad til
insekterne. Overgræsning gør naturen
fattigere.

MENNESKETS ÆNDRING
AF LANDSKABET
Vi mennesker ændrer landskabet,
så det bliver sværere at trives i
for andre arter. Vi bygger byer og
veje, men hvad der er helt særligt
for Danmark, er, hvor intensivt
landet er dyrket. Næsten 60
procent af Danmark er under plov.
For at kunne dyrke har vi pløjet
heder op og drænet et tidligere
vådt land næsten knastørt. Alene
i Nordsjælland forsvandt mellem
75 og 86 procent af moserne,
kilderne og søerne i løbet af
1800-tallet. Nogle af dem er blevet genoprettet, men det er stadig
en brøkdel af tidligere tiders våde
landskab. Og vi har rettet åer ud,
og vi har bygget diger og høfder
i forsøg på at tæmme havets
påvirkning af vores kyster. Når
vi fisker med trawl, forstyrrer vi
vigtige levesteder i havet, blandt
andet sten– og boblerev.

Mennesket fylder
mere og mere, og vores
konstant voksende
infrastruktur deler
landskabet op i mindre
og mindre parceller.
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LIVET I HAVET. Alle naturtyper i de dan-

ske have har det skidt undtagen én
type: havgrotterne på Bornholm. En
af hovedårsagerne er overgødskning,
altså for meget kvælstof og fosfor i
vandet. Det gælder især tæt på land.
Fiskeriet med trawl ødelægger rev og
levesteder, og invasive arter som stillehavsøsters og asiatisk strandkrabbe
fortrænger blandt andet blåmuslinger. Elendighed udgør dog ikke hele
billedet. Selv om tilstanden i bugter og laguner og på sandbanker er
ugunstig, har der været fremgang at
spore siden 2013. Spættet sæl er blevet mere almindelig, marsvinene har
det godt undtagen i Østersøen, hvor
de til gengæld er truet af udryddelse.
Gråsælen, som er vores største rovdyr, var tidligere udryddet i danske
farvande, men er nu kommet tilbage.
Marsvin og til dels spættet sæl trues
af, at de kan ende som bifangst i fiskernes net og trawl. Og travl menneskelig aktivitet og støj i havet gør
det svært for dem at kommunikere og
kan muligvis give dem høreskader.
KYSTERNE. Danmarks strande, særligt

kystklitterne, er vores mest uberørte natur. Men heller ikke de trives.
Kvælstof, som fremmer tilgroning,
hindring af sandets frie vandring,
afvanding og kystbeskyttelse er de
mest alvorlige trusler. Når vi prøver
at beskytte kysterne mod nedbrydning med høfder og diger, fjerner vi
den naturlige dynamik, hvor havet
fjerner materiale ét sted for så at levere det et andet. Havets egen dynamik skaber variation. Vi ensretter.
Strandengene og klitter lider under
manglende græsning, og invasive
arter som rynket rose skaber store
ensartede flader, hvor det er svært
for andet at gro. Til gengæld går det
godt for den type natur, som hedder
vadegræssamfund. Her dækker det
hårdføre og salttålende græs hurtigt
store mudderflader. Det findes især
ved Vadehavet.
DE FERSKE VANDE. Danmark har gjort
en stor indsats for at rette op på
vandmiljøet i søer og åer efter tidligere tiders massive forurening med

både gødning, spildevand og direkte
udledninger fra fabrikker. Det har
hjulpet – blandt andet trives fisken
bæklampret i de jyske vandløb. Odderen boltrer sig i Jylland efter en
indsats med stopriste i fiskeruser og
trafiksikre underføringer af vandløb.
Bæveren breder sig langs vandløb
og skaber ny dynamik i store dele af
Vestjylland og i Nordsjælland. Gudenåen har Danmarks og en af Europas rigeste bestande af vandplanter.
Det renere vand er formentlig også
medvirkende til, at store insekter
som guldsmedene generelt har fået
det bedre. Alligevel er tilstanden stadig ugunstig eller stærkt ugunstig,
fordi der stadig kommer for mange
næringsstoffer til vandene. Dræning
og udretning af åer samt grødeskæring er andre trusler mod naturrigdommen i områderne. Fisk som stalling, hav- og flodlampret er truet, og
mange af de padder, som er knyttet
til ferske vande, er truet.
DEN TØRRE NATUR PÅ LAND. Ulven løber

igen i det øde jyske hedelandskab. Og
overdrevne er blandt de mest varierede og blomstrende naturtyper, vi
har. På magre jorde får tørketålende, nøjsomme blomsterplanter plads
til gavn for blandt andet de farvestrålende dagsommerfugle, og fordi
vegetationen er lav, kommer der lys
og varme til jorden. Det er der mange insekter og smådyr som firben
og hugorme, der nyder godt af. Men
den tørre natur – heder, krat, indlandsklitter og overdrev – har stærkt
ugunstig bevaringsstatus. Igen er
næringsstofferne blandt hovedsynderne, fordi næringselskende planter
overskygger den vegetation af lyng
og blomsterplanter, som ellers hører
til og skaber artsrigdom. Det betyder
færre insekter og krybdyr og dermed
også mindre føde for de arter, som
lever af insekterne og de små krybdyr. Sommergræsningen er nogle
steder så intensiv, at der intet bliver
tilbage som mad for insekter, mens
andre steder lider under mangel på
græsning. Og så er invasive arter som
bjergfyr og rynket rose nogle steder
med til at udkonkurrere de hjemlige
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arter. De bornholmske klippeområder vurderes til at have det godt, men
forskerne har behov for at vide mere
om dem.
ENGE OG MOSER. Vores våde natur på
land har det skidt. Engene påvirkes
af afvanding, næringsstoffer og vores
tæmning af åerne, så de ikke oversvømmer de enge, der før blev våde
med jævne mellemrum og skabte
helt særlige betingelser for en række arter som blandt andet viber og
storke. Og moser og kildevæld gror
til på grund af manglende græsning
eller næringsstofbelastning, eller de
tørrer ud på grund af afvanding. Når
vores padder generelt har det svært,
skyldes det ikke mindst, at vi mangler rene vandhuller.
SKOVENE. Danmark er oprindeligt et
skovland, og over halvdelen af alle
danske arter er knyttet til skov. Men
samtlige 10 skovtyper får vurderingen ‘stærkt ugunstig’, og der er tegn
på, at både bøgeskove og egeskove
og egekrat får det værre. Det samme gælder skovbevokset tørvemose.
Når vores skove har det skidt, går det
også ud over de arter, som er knyttet
til skoven, og netop skovenes tilstand
er en af de vigtigste årsager til naturens tilbagegang i Danmark. Næsten
al skov er dyrket skov, hvor træerne
har samme alder, står plantet i række
og geled, og hvor gamle træer og alt
dødt ved fjernes. Men de arter, som er
knyttet til skovene, har brug for dødt
træ og for store, rådnende gamle træer med huller til fugle, små pattedyr,
flagermus og insekter og gode vilkår
for svampe og mosser. I en gennemsnitlig dansk skov er der fem-seks
kubikmeter dødt træ per hektar. I
Suserup Skov, som stort set får lov at
passe sig selv, er der 190 kubikmeter dødt træ per hektar. Den dyrkede
skov er mørkere end naturlige skove, fordi vi gerne vil have høje, lige
stammer til tømmer. Derved kvæles
alle tilløb til blomstrende underskov
af buske og urter og deres tilhørende
liv af sommerfugle og bier. Mosser og
laver på træernes stammer har også
brug for lys.
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GIV NATUREN PLADS
OPRÅB TIL POLITIKERNE

Vi mangler områder, som er dedikeret til naturen på dens
egne præmisser. At reservere en del af landet til natur for
naturens skyld vil være det bedste, vi kan gøre for den, siger
biolog og seniorforsker Rasmus Ejrnæs.

R

asmus Ejrnæs er en af de forskere, som overvåger, hvordan den danske natur har det,
og indberetter det til Folketinget og til EU. “Det er ikke en opgave,
man nødvendigvis bliver i godt humør
af, for generelt går det tilbage, og det
har været tilfældet længe. Men der er
dog lyspunkter midt i elendigheden,”
siger Rasmus Ejrnæs, som er seniorforsker på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og ekspert i biodiversitet.
“Skal man pege på områder, hvor det
går frem, så er det vores store hvirveldyr. Store fugle som ørne, traner og
gæs. Det gælder også i havet. Spættet
sæl og gråsæl går frem. Og vi har fået

et stort rovdyr som ulven tilbage, mens
guldsjakalen er kommet til Danmark
og er gået lidt under radaren i al debatten om ulven,” siger Rasmus Ejrnæs.
“Vi kan også se, at vandmiljøplanerne virker, selv om tilstanden i vandløb, søer og havet stadig er ugunstig.
Vandet er blevet renere, så vi har fået
ålegræsset tilbage i nogle af de fjorde,
hvor det ellers var væk,” tilføjer han.
DET ER OGSÅ BEMÆRKELSESVÆRDIGT, at

flagermusarterne trives, selv om vi
mangler gamle træer i skovene. Insekttilbagegangen er heller ikke så entydig, som debatten ellers bærer præg
af. Nogle typer insekter forsvinder
hurtigt, blandt andet sommerfuglene
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og de store biller, der lever af gødning.
Andre har fremgang, især de insekter,
der er tilknyttet krat, træer og ferske
vande.
“Men det generelle billede er en forarmelse. Og der er mange problemer,
men det allerstørste er, at der ikke er
områder i Danmark, hvor man så at
sige går all in på naturen. Det er menneskets præmisser, der gælder, hvad
enten det er dyrkning eller friluftsliv.
Det er altid et kompromis, hvor naturens behov må vige for vores,” siger
Rasmus Ejrnæs.
DANMARK HAR FORPLIGTET SIG TIL at stop-

pe tilbagegangen i biodiversitet. Det er
også en del af FN’s verdensmål. Alli-
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R A SMUS EJRNÆS
BIOLOG OG
SENIORFORSKER

gevel går det den gale vej. Men det kan
ændres, siger Rasmus Ejrnæs.
“Hvis de virkelig mener dette her, så
skal politikerne sætte et langsigtet politisk mål for, hvor stor en del af Danmark der skal være natur på naturens
betingelser. Og så skal de ændre lovgivningen, så naturen kan få mulighed
for at fungere med naturlige dynamikker i de reserverede områder. Det vil
sige, at vi ikke skal fjerne kadavere af
døde dyr, for vi har alvorlig mangel på
død i naturen. Det er mad for en række
arter, og for eksempel ræve ville opføre
sig anderledes, hvis der var ådsler. Det
er et let måltid for mange rovdyr, men
også mad til insekter, orme og andre
arter.”

... Det vil sige, at vi ikke
skal f jerne kadavere af
døde dyr, for vi har alvorlig
mangel på død i naturen.

DET VIL OGSÅ BETYDE, at der på naturare-

alerne skal være langt flere græssende
dyr, end tilfældet er i dag. I dag er bestandene af hjortevildt og andre planteædere unaturligt lave, fordi vi jager
dem. Vi kalder det regulering, men
set med biodiversitetsbriller er det en
regulering for menneskets skyld. Bestandene kunne og burde være meget
større. Det ville give syge og gamle dyr,
men det er en del af naturen.
“Her ville man igen være nødt til at
kigge på lovene, så dyreværnsloven –
der er målrettet vores hus- og produktionsdyr – ikke gælder i naturområderne. Her må naturen råde, og det må
man så gøre en indsats for at fortælle
om værdien af. Det er svært for mange

NATUR & MILJØ

25

03 : 2020

at acceptere død og sygdom, men det
er altså en del af naturen og med til at
skabe liv.”
AT SKABE DEN TYPE NATUROMRÅDER er

ikke gratis, men omvendt er det måske
heller ikke så dyrt, som mange tror,
siger Rasmus Ejrnæs.
“Jeg kan ikke lade være at tænke på,
at vi taler om at give nogle af de indefrosne feriepenge fri. Der ligger cirka
100 milliarder. For et beløb af den størrelse ville man kunne gøre 20 procent
af Danmark til natur for tid og evighed. Det svarer til en månedsløn for
hver af os. Det gav jeg gerne. Og skulle
nogle være lidt trængt økonomisk, gav
jeg såmænd også gerne en til.”
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DU KAN
HJÆLPE NATUREN
Danmarks natur har aldrig været mere presset.
1.844 dyr og planter er i fare for at uddø! Men
vi kan redde dem ved at give mere plads til
vild natur. Skriv under på vores åbne brev til
Folketinget – det er lige nu, slaget skal stå.
Der findes stort set ikke et område
i Danmark, som ikke først og fremmest tjener menneskets interesser.
Over halvdelen bliver pløjet, gødet og
sprøjtet, og skovene er nærmere træmarker end vild natur.
Det gør, at naturen mistrives og
arter forsvinder. 389 dyr og planter
er allerede regionalt uddøde, og yderligere 1.844 er i fare for at forsvinde
fra den danske natur. Det viser Den
danske rødliste 2019.
Det er trist, hvis vi i fremtiden ikke
kan opleve en rig og vild natur. Arter
har udviklet sig gennem millioner af
år, og når de først er uddøde, kommer
de aldrig igen.
Derudover er naturen grundlaget for en lang række tjenester, vi
mennesker er afhængige af. Insekter
bestøver afgrøder, naturområder beskytter grundvandet mod sprøjtegifte, og naturen er en helt central del af
løsningen på klimakrisen.
Vi skal give naturen plads til at udfolde sig frit, så den kan komme sig
– og blive vild igen. Men det skal gå
hurtigt, hvis vi skal nå at redde de
truede arter.

GÅ IND OG
SKRIV UNDER PÅ
NATURNOK.DK
Så hjælper du den hårdt
pressede natur og de
mange truede dyr og
planter.

OVER 40.000 HAR ALLEREDE SKREVET UNDER. Løsningen ligger ligefor. For-

skerne, FN og EU peger alle på, at
naturen har brug for mere plads og
bedre beskyttelse.
Kun 0,5 procent af Danmarks areal
er beskyttet på en måde, hvor naturens interesser kommer først. Det tal
skal være mindst 20 procent, hvis vi
skal stoppe arternes tilbagegang.
NATUR & MILJØ
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I år kan vi tage meget vigtige skridt
til at redde naturen. Både internationalt og i Danmark skal politikerne
forhandle om, hvordan vi vender udviklingen.
Danmarks Naturfredningsforening
vil med kampagnen Natur Nok overbevise politikerne om, at det er nu, de
skal sætte ind.
Over 40.000 danskere har allerede
skrevet under, og vi afleverer underskrifterne, når politikerne skal
forhandle om naturens redningsplan
senere på året. Til den tid håber vi,
at vi har rundet 50.000 underskrifter.
Det tager politikere alvorligt, fordi
det svarer til kravet for borgerforslag.
Vi håber, at du som medlem af
Danmarks
Naturfredningsforening
vil skrive under og være med til at
sprede budskabet. Det er lige nu, vi
skal handle, og hver en underskrift
tæller.
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NY MODEL / DOF BIRDLFE WhITE-TAILED EAgLE
25-50x82MM TELEsKOp
Med ELD-glasset får du blandt andet en imponerende
opløsning og en yderst høj farveægthed. Her er virkelig
kræset for både deltaljegraden og ikke mindst den
sande naturoplevelse. Indekstilpasset APO glas sikrer
styrede farver i hele billedfladen. Det betyder, at farvefejl er holdt på et absolut minimum, som man også
genkender på andre high-end teleskoper. Asfærisk glas
er med til at sikre White-tailed Eagle et enormt synsfelt
op til 50%!! Med en objektivdiameter på hele 82mm er
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Vesterbrogade 138

du sikret masser af lys uanset årstid. 5 års garanti og 60
dages tilfredshedsgaranti: Vi er så sikre på du bliver fuld
tilfreds med købet, at vi som kvalitetsstempel giver dig
mere end de sædvane 5 års garanti og tilføjer 60 dages
fuld tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage.
—
Pris kr. 13.999,-

Medlemspris kr. 13.299,-

1620 København V
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SLIP BØRNENE FRI

I weekenderne plager han sin far om, at de
skal stå tidligere op. For Robin Hedeland
Naselli på ni år kan ikke komme tidligt nok
ud og se på fugle. I dag er han på jagt med
sin kikkert efter isfuglen.

FUGLENØRD
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M E T TE IV ER S EN
C A MILL A H Y LLEB ERG

SLIP
BØRNENE
FRI
Lyden af mos under
fødderne. Følelsen
af piletræets
gæslinger på kinden.
En våd sok i skoen.
Eller den særlige
lugt, der hænger
på fingrene, når en
mariehøne tisser på
dig. Vores forhold til
naturen grundlægges i barneårene, så
lad os begynde her!
NATUR & MILJØ
er taget med børnene ud i naturen – for
at opleve naturen i
børnehøjde.

obin står der med håndskrift på
den kakifarvede rygsæk, som
bumper op og ned på ryggen af
niårige Robin Hedeland Naselli.
Han småløber hen ad en skovsti
så mudret, at gummistøvlerne klæber, ned mod
Nivåen, hvor han håber på at støde på en helt
særlig af vandløbets beboere.
“Jeg har set isfuglen to gange før. Man ser
ikke rigtig fuglen, det er mere som et blåt lyn.
Dengang jeg så den, blev jeg så glad, at jeg måtte ringe og sige det til min far lige med det samme,” fortæller Robin, da vi når frem til åen og
sænker farten fra trav til listefødder.
Her ved bredden strækker pil og ask grenene
ud over åen på sådan en måde, som isfugle trives med. Her kan den farverige fugl sidde vagt
i et træ og holde øje med sit bytte i det strømmende vand.
Robin er fuglenørd – det er hans eget ordvalg,
for i hans ører er nørd på ingen måde noget dårligt.
“Det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om,”

R
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som han siger. At være fuglenørd betyder, at han
er vild med fugle, suger al viden om fugle til
sig, bruger weekender og ferier i naturen på jagt
efter fugle og i øvrigt deler sine fugleoplevelser
på YouTube-kanalen Fuglenørd.
“Da jeg var fire år, begyndte jeg at tegne fugle,
da jeg var fem-seks år, talte jeg om fugle med
mine forældre, og for to år siden begyndte jeg
rigtigt at interessere mig for fugle,” fortæller
Robin. Han har fregner på næsen, som han rynker, når han forklarer noget, og to agtsomme
øjne, der har travlt med at scanne omgivelserne.
Hver en bevægelse mellem grene og stammer
bliver registreret af hans blik.
Isfuglen, som Robin i selskab med sin bedstefar Bent Aksel Kofoed er på udkig efter i dag,
har plads på en toptre over hans favoritfugle.
De to andre er biæder og stillits. Isfuglen er en
favorit, fordi den har “et mega næb og flotte
farver”, som Robin siger. I weekenderne plager
han sin far om, at de skal stå lidt tidligere op,
fordi isfuglen oftest er til at få øje på om morgenen.
03 : 2020
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ROBINS BIRDING-TIPS TIL BØRN
Sid stille uden at larme. At kigge på fugle kræver
tålmodighed!
Husk kikkert og gerne en fuglebog.
Hold afstand til fugle, og lad fuglereder være i
fred.
Robin er den eneste i klassen, der går op i fugle,
og for at møde andre fugleinteresserede har han
meldt sig ind i Ørneklubben, som er Dansk Ornitologisk Forenings børneklub.
Find Robins kanal Fuglenørd på YouTube.

Trækfugle er vildt seje. De kan f ly ve
hele vejen til Afrika uden et kort.
De har bare ruten inde i hovedet.
ROBIN HEDEL AND NA SELLI
FUGLEKIGGER, 9 ÅR
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RØD GLENTE I SIGTE. Man

skal
ikke have gået mange skridt
langs åen sammen med Robin,
før det står klart, at han er en
omvandrende fuglebog. Fuglefløjten foroven vil for mange
være lyden af sommer. Men for
Robin lyder de af musvitter. Og
da bedstefar et øjeblik tror, at
han har set fuglen træløber,
må Robin rette ham:
“Nej, Bent, det var en spætmejse.” Midt i en sætning
trækker Robin sin kikkert,
som en cowboy i en westernfilm ville trække sin pistol, og
stiller skarpt på en fugleflok
over os i trækronerne.
“Der er grønsiskene,” konkluderer han. Robins eneste
faste oppakning er kikkerten.
“Engang havde jeg også
fuglebog med, men det behøver jeg ikke mere,” siger han.
Isfuglen giver sig tilsyneladende ikke til kende ved åen
denne lørdag formiddag, så
Robin og hans bedstefar sætter kursen mod fugletårnet
på strandengen ved Nivåens
udløb. Vadefugle pirker i det
lave havvand, måger vugger i
havoverfladen, og på en lang
række sten står skarver opmarcheret som sorte silhuetter med vingerne udstrakt til
tørring. Solen er brændt igennem skydækket. I fugletårnet
har en flok voksne fuglekiggere kikkerterne rettet mod
himlen på udkig efter rovfugle, som det milde vejr måske
vil lokke på vingerne. Det er
Robin, som først får øje på den
røde glente.
“Respekt!” lyder det fra en
fuglekigger ved hans side.
Og sådan står fuglekiggerne med blikket rettet skiftevis mod himlen og ud over
landskabet, mens solen farver
sivene i vandkanten gyldne,
og lørdagen går. Robin kunne
ikke ønske sig en bedre lørdag. Det skulle da lige være,
hvis isfuglen ville dukke op.
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M
MEENNNNEESSKKEERR OOGG NNAATTUURR

Først som voksen fandt
naturvejleder Liv Holm
forklaringen på den sitren i
benene, der fik klasselokalet
til at føles som et glasbur.
Tordnende ADHD og en stærk
instinktiv trang mod at leve i
7. gear. I dag hjælper hun børn
og voksne ved at bringe dem
i kontakt med naturen, lade
dem finde hjem i sig selv.

un vidste præcis, hvor
mange knager der
var på gangen uden
for klasselokalet. Bag
bordet i klassen var
det, som lukkede rummet sig som en
glasklokke omkring hende. Hun havde ligesom ild i benene.
“Jeg havde svært ved at sidde stille, drømte mig væk og ud. Tænkte på
alt det spændende, jeg skulle lave,
når jeg kom hjem i haven. De dyr,
jeg skulle redde, og den nye hule, jeg
havde bygget,” forklarer hun.
Vi har taget plads i hendes stue i
det stråtækte skovløberhus ved skovbrynet i midtsjællandske Hvalsø.
Den indre ild kunne få hende til at
stikke af, når skolen var på tur, varme dørhåndtaget til klassen med en
lighter eller tisse på tavlesvampen,
når de skulle have en lærer, hun ikke
kunne lide.
“Det var en vildskab, som hverken
jeg selv eller lærerne kunne tæmme.
I virkeligheden ønskede jeg bare at

H

AF

blive mødt og accepteret,” siger hun.
Hjemme på landstedet nær Kattinge havde forældrene travlt med hvert
sit selvstændige arbejdsliv. Fulde af
engagement og skabertrang, drevet
af deres indre ild.
Så Liv Holm stak ofte af på eventyr i sin egen verden. Med en kælk
under armen eller i en sæbekassebil,
hun havde bygget. Med sig hjem havde hun som regel en masse dyr. Egern
eller pindsvin. En skildpadde, hun
havde fundet i en sø inde i Roskilde.
Eller en svane, hun ville redde, fordi den virkede syg. Den fangede hun
ind i en papkasse, så den ikke gjorde
for meget modstand på hjemturen.
Hjemme på gården lagde hun den i
hønsehuset, hvor hendes mor fik et
chok, da hun skulle give hønsene
mad næste morgen. En anden gang
indrettede hun et helt lille hjem til en
større musefamilie i postkassen.
“Min mor havde travlt med at putte mig i sådan nogle søde kjoler, og
det gjorde jeg ret meget oprør mod.
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A N N E A NTH O N A N D ER S EN
SIM O N S KIPPER

melsen af at kaste anker i naturen.
Algernes magiske gnistrende lys i
mørket, som stjerneskud i fjordens
favn.
“Jeg kan tydeligt huske første gang,
jeg så morild. Den sagte glidende bevægelse gennem stille vand. Det var,
som åbnede der sig en lem til en indre ro. Det gik op for mig, at der var
en adgang til noget helt særligt her.”
På Handelsskolen trådte hun ind i
en alvor og ud af barndommens land.
Det var, som lukkede skoleburet sig
igen om hende. Men her kunne hun
ikke tilbringe tiden med at tælle knagerækker på gangen. Det, der
startede som en voldsom hovedpine,

STYRKET AF NATUR
Vi taler ofte om, at vi mennesker skal passe på naturen.
Men ofte er det naturen, der passer på os. Forskning viser, at
naturen helbreder, har en positiv effekt på angst, stress og
depression og i det hele taget gør os gladere. NATUR & MILJØ
har mødt nogle af dem, der henter styrke i naturen.

udviklede sig til depression, og pludselig sad hun foran en psykiater, der
gav hende en forklaring på den udbrydertrang, der altid havde rullet i
blodet.
“Jeg havde tordnende ADHD. Det
gik op for mig, at der var en logisk
forklaring, men herfra var der endnu
langt igen.”
NATURENS VALIUM. I det spirende vok-

På den måde var jeg nok lidt besværlig,” konstaterer hun med den ligefremhed i replikken, der kendetegner
betragtninger, som har vævet sig ind
i sindet, er blevet en del af det.
MAGISK MORILD OG RO. Der var en læ-

rer på skolen, som kunne se igennem
den skal af oprør, der lagde sig i lag
omkring hende. Fysik- og kemilæreren Kristian Denker var ung, nørdet
og opslugt af sit fag.
“Han slap os fri, gav os lov til at
lave noget vildt og spændende, at
sætte ild til noget i forskellige forsøg
for eksempel. Dét kunne fange mig,”
smiler hun, så øjnene lyser som sole i
stjernestormens epicenter.
Selv om hun stadig tilbragte en del
af timerne på skolens gange, spirede
en fornemmelse af, at der visse steder i verden var plads til vildskab. At
der måske lå et potentiale i hendes 7.
gear.
Lykken var at løbe mod fjordens
åbne vidder, langt ud i naboskoven,

klatre op i et træ. Her fik hun vinger,
herfra var barndommens udsigt lys
som gyldent sommerkorn, markerne
mulighedernes land. På hjemvejen
strøg hun ofte forbi naboen, som var
tømrer og havde et magisk værksted.
Bare duften af frisk savsmuld og den
stille forestilling, det var at se ham
fremtrylle det ene og andet af planker af træ. Hun byggede sin egen
tømmerflåde, sejlede ned ad Lejre Å
eller ud til den lille ø i grusgravens
dybe vand for at tænde et bål. Sommerferierne tilbragte hun på sin onkels landsted. Her var hun med til at
høste, blev givet ansvar for at bidrage
til fællesskabet. Efter skole lagde hun
ofte vejen forbi farmoren på Vindingevej i Roskilde.
“Hun var en virkelig sej dame. Hun
talte til og sang for sine planter som
det mest naturlige i verden. Hun inspirerede mig og fik mig til at acceptere mit særegne væsen.”
Fjordens blanke vandspejl på lune
sommeraftener forstærkede fornem-
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senlivs krav om præstation manifesterede vildskabens energi sig i tårnhøje ambitioner. Liv Holm kastede sig
ud i sejlsport og skiløb på eliteplan.
“I dag kan jeg godt se, at alle projekterne, min ekstreme målrettethed
i alting, var et forsøg på at skabe en
afstand til alt det nærvær, den intensitet, jeg lever livet med,” siger hun.
Livet i 7. gear kørte hurtigt og godt,
til det pludselig blev umuligt at finde
bremsen. For at finde ro forsøgte hun
at medicinere sig selv. Selvmedicineringen blev den bro, hun var nødt til
at bygge i jagten på fastland fra oprørt hav, men også en hårfin balancegang, og en dag vågnede hun med
udsigt til hvide vægge på psykiatrisk
skadestue. Herfra gik turen til Lolland og otte måneders afstand til det,
der var. I en blindgyde må man se sig
tilbage for at finde ud.
“Den kvindelige terapeut, jeg gik
hos, brød alle murene i mig ned. Jeg
måtte bygge mig selv op fra bunden.
Det blev tydeligere for mig end nogensinde, hvor afhængig jeg er af naturen. Hvis jeg skulle leve så stærkt

MEN
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og intenst, som jeg gør, havde jeg
brug for at være i nærkontakt med
den.”
Hun uddannede sig til gartner for at
sikre jordforbindelsen. Men selv om
hun nød det grønne selskab, savnede
hun kontakten til mennesker, følelsen af at gøre en forskel for nogen.
At fortælle historier, som morfaren
havde inspireret til ved at optage
hendes fortællinger på kassettebånd,
da hun var barn. Så da hun fik mulighed for at arbejde i Sagnlandet Lejre
et par dage om ugen, besluttede hun
sig for at uddanne sig til naturvejleder på Skovskolen.
“I Sagnlandet mødte jeg Jutta. Hun
så mig og hjalp mig til at sætte ord på
mine værdier. Hun fremkaldte min
trang til at fortælle, styrkede mig i
troen på, at jeg er god til det. Og så
var der det at være ude hele tiden,
at mærke luften, iklæde sig duften
af bål. Jeg genkendte noget trygt fra
barndommen, fandt ligesom tilbage
til mig selv.”
Særligt børnene oplever hun en direkte adgang til. Måske mærker de
instinktivt, at hendes selvforglemmelse er ægte, måske spejler hendes legende tilgang til naturen deres
måde at lade sig opsluge af nuet på.
Måske er det dét, der får dem til at
glemme deres iPads og i stedet forsvinde ind i de historier, hun pakker
viden om naturen ind i. Det bliver kimen til virksomheden We do nature,
hvor hun i nu fire år har taget børn
og voksne med ud i naturen. Hun laver undervisningsforløb for skoler,
selvudviklingskurser og workshops
i forskelligt håndværk. Alt sammen
for at give folk oplevelser i naturen,
der hjælper dem til at mærke sig selv
og erkende, hvor meget styrke, der er
at hente her.
“Jeg har brugt mange kræfter på at
forsøge at passe ind i én lang flugt fra
den, jeg er. Det var først, da jeg stod
helt ude på kanten, at det for alvor
gik op for mig, at det ikke nytter at
flygte. I skoven kan man altid komme, som man er. Den erkendelse er
jeg nødt til at give videre til andre,
der er faret vild, så de kan finde hjem
i sig selv.”
N A TNUART &
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Jeg havde tordnende
ADHD. Det gik op
for mig, at der var
en logisk forklaring,
men herfra var der
endnu langt igen.
LIV HOLM
NATURVEJLEDER
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MÅNEDENS ØKOVIN
MENNESKER OG NATUR

I Månedens Økovin fokuserer vi på de udsøgte vine, hvor pris og kvalitet
hænger godt sammen. Som abonnent sparer du ca. 200 kr./6 fl.

ABONNEMENTSPRIS:
3 flasker 300 kr./md.
Mindst 3 forskellige vine,
inkl. Økovin Magasinet.

4 flasker
300 kr.

1 GAVE
VIN

ØKOVIN MAGASINET fortæller om udviklingen
indenfor økologi, vin og den kultur det hele er
rundet af. Foreløbig er det en ydmyg lille sag, men
som navnet indikerer, så er ambitionen, at det
med tiden skal blive et rigtig stort og flot magasin.
Uanset om du
vælger 3 eller 6
flasker følger
Økovin Magasinet med i
kassen. Glæd
dig til en
hyggelig stund
med både vin
og læsestof.

ABONNEMENTSPRIS:
6 flasker 500 kr./md.
Mindst 3 forskellige vine,
inkl. Økovin Magasinet.

8 flasker
500 kr.
GÅ IND PÅ

2 GAVE
VINE

MÅNEDENSØKOVIN.DK OG BESTIL DIT INTROTILBUD

FORDELE OG GARANTI NEMT OG TRYGT ■ Gratis medlemskab ■ Ingen købetvang ■ Levering lige til døren ■ Nye vine hver måned - altid kvalitetsvin
■ Direkte import - ingen fordyrende mellemled ■ Du kan til enhver tid melde dig ud. ■ Månedens Økovin udgives af Vinklubben VinoVenue, som blev stiftet i
2002 og i dag har 8.500 medlemmer ■ Som abonnent på Månedens ØkoVin har du fri adgang til at handle til medlemspriser i Vinklubben VinoVenue. Det betyder også,
at du kan efterbestille de vine fra Månedens ØkoVin, som du særlig godt
kan lide. ■ GRATIS FRAGT. 3 5
01 : 2020
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UDGIVES AF VINKLUBBEN VINOVENUE
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KLIMAHACKER
Theresa Scavenius er hævet over jorden, sådan cirka 7-8 centimeter.
Iført sorte stiletter ser den 35-årige klimapolitiske forsker fra Aalborg
Universitet på verden med et overblik, der er de færreste forundt.

gnorance is bliss’,
siger man på engelsk, når viden
gør verden mere
kompleks, og det
er lettere at holde hænderne for
øjnene som den lille abe-emoji
på ens smartphone. De hænder
ønsker den klimapolitiske forsker at fjerne, og hun vil forandring nu. Theresa Scavenius
ønsker ikke at putte sig i nogen
tryg forskerboble, hvorfor hun
har engageret sig i både Radikale Venstre og Alternativet.
Hun mener, at vi skal tænke og
diskutere klima på en helt ny
måde.
“Mange danskere tror, at vi
med valget i 2019 og klimaloven får meget mere klima for
pengene, men sådan forholder
det sig jo ikke,” siger Theresa
Scavenius med en to-go-kaffe i hånden og en fortællelyst,
der ikke levner tvivl om hendes
engagement.
Theresa Scavenius valgte at
skrive ph.d. om global klimapolitik på statskundskab, fordi
hun så nogle barrierer i løsningen af klimaspørgsmålet,
afstedkommet af at vi har nationale politikker på et globalt
område. Samtidig så hun, at
klima var højt prioriteret i befolkningen, men ikke i de politiske partier. Derfor meldte hun
sig i 2016 ind i Radikale Venstre og stillede op til næstformandsvalget i 2017. Men da hun
ikke blev valgt, og heller ikke
mente, de var ambitiøse nok på

‘I

“Mediefortællingen var et
parti, som dansede rundt i tylskørter, og som ingen tog seriøst,” siger hun.

klimaområdet, meldte hun sig
ud samme år.
“Jeg har siddet i debatter med
Ida Auken, som stadig argumenterede for et hensyn til den
økonomiske bundlinje, for eksempel i spørgsmålet om stop
af olieboring i Nordsøen,” fortæller Theresa Scavenius.
Flertallet
af
Folketingets
partier følger samme midtsøgende og pragmatiske vej i forhold til klimaet, men det var
ikke for at være pragmatisk, at
Theresa Scavenius engagerede
sig i politik.
HÅBET VAR LYSEGRØNT. I

2017
melder hun sig ind i Alternativet, fordi hun så det unge parti
som en platform ikke alene for
udvikling og dyrkelse af nye
ideer, hvad angår klima, men
også en mere medlemsstyret
demokratisk organisering. Til
folketingsvalget i 2019 scorede
hun flest stemmer som kandidat i Nordsjællands Storkreds,
men partiet fik ikke stemmer
nok i kredsen til at få nogen i
folketingsgruppen.
I forbindelse med valget fik
hun kritik for at modtage kampagnestøtte fra en tidligere
Goldman Sachs-chef og blev
kaldt ‘uempatisk’ for ikke at
ville dele midlerne med de andre kandidater. Kan man være
empatisk, hvis man vil vinde en
valgkamp? Uanset hvad er det
tydeligt, at Theresa Scavenius
er træt af mediernes fortælling
om Alternativet.
NATUR & MILJØ
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Theresa Scavenius mener
derimod, at partiet var udgjort
af mange helt almindelige seriøse mennesker, som havde
fået nok og ville engagere sig
i politik. Da Uffe Elbæk i februar 2020 fratrådte som politisk leder, stillede hun op mod
folketingsgruppens
favorit,
Rasmus Nordqvist, og partimedstifteren Josephine Fock.
Sidstnævnte løb som bekendt
med sejren med sine 936 stemmer over for Scavenius’ 668.
Nordqvist røg ud med sine 403
i første afstemningsrunde og
skiftede til SF i maj.
“Jeg vidste godt, at Fock var
favoritten blandt medlemmerne. Det er ærgerligt for Danmarks og for klimaet, men personligt har jeg det fint med det.
Jeg fik et godt valg og mange
personlige stemmer også til
folketingsvalget,” siger hun.
Theresa Scavenius ønskede at
tage klimadebatten et helt nyt
sted hen, se på den igennem et
nyt vindue, hvor den ikke underordnes en økonomisk bundlinje. Ifølge hende er Fock for
optaget af at drikke kaffe med
Mette Frederiksen til at rykke
på klimaet.
“Klimapolitik skal ikke ligge
inden for konkurrencestaten.
Det var ikke Alternativets
raison d’être,” siger Theresa
Scavenius.
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Hun finder hurtigt ud af, at
hun og Fock ville to forskellige
projekter, og samtidig sker udvandringen fra partiet.
“At man opløser sig selv i
denne tid med hastelovgivning, hvor man har fået givet
en platform af borgerne til at
kunne stå vagt om demokratiet, retsstaten og klimaet, synes
jeg er utilgiveligt,” siger Theresa Scavenius.
Selv kaster hun håndklædet i
ringen i marts. Så hvad nu? Har
hun opgivet politik, eller vil
hun stifte et nyt parti?
Det sidste vil Theresa Scavenius ikke ind på, men hun er
ikke færdig i politik. Hun harcelerer over populismens sejrsgang i verden og herhjemme og
mener, at vi ikke lytter nok til
eksperter.

“Anders Fogh indledte kampen mod eksperterne og gjorde
lovprocesser med fagligt beslutningsgrundlag for korte.
Vi ser det også i dag i kampen
mod corona, hvor der træffes
beslutninger imod fagkundskabens anbefalinger. Og så
står vi med problemerne, når vi
ikke har forberedt os på krisen,
hvilket er det, som eksperter
kan,” sukker Theresa Scavenius.
KLIMAHACKER. For tiden arbej-

der hun på at bringe forskellige
eksperter sammen til en stor
konference i foråret 2021 for at
diskutere klima på en ny måde.
Hun kalder det et ‘klimahack’.
Her skal de tale klima i relation
til sundhed og andre områder
for at forstå sammenhænge og
NATUR & MILJØ
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skabe handlingsredskaber.
“Lige nu diskuterer vi klima
ud fra en teknokratisk regnearksmodel om, hvor meget CO2
der udledes, og hvad det koster?
Jeg vil hellere diskutere: Hvad
er klima egentlig? Hvad er effekterne, og hvordan kan vi
begrænse dem? Der har været
et for stort fokus på at tale enkeltsags-politikker. Det handler ikke bare om en, tre eller ti
havvindmølleparker. Vi skal se
på hele vores system, og hvilket
system der har kapacitet til at
lave denne klimapolitiske forandring,” mener Theresa Scavenius.
Udfordringen ser hun i, at
den systemiske kapacitet i EU
og andre bærende institutioner
er blevet for lav. Økonomierne
er for svækkede til at afsætte
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DEN GRØNNE GENERATION
Fremover vil du møde unge mennesker
fra den grønne generation, som brænder 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 temperaturer og arter i tilbagegang.

Theresa
Scavenius,
ph.d. i global
klimapolitik.
Omdrejningspunktet var
vanskelighederne
ved at finde
løsninger af
klimaspørgsmålet
med nationale
politikker på et
globalt område.

de ressourcer, der skal til for
at ændre systemet, hvorfor der
placeres et for stort fokus på
den enkelte borgers forbrugsmønstre, mener Theresa Scavenius.
“Hvis jeg havde brug for en
bil, kunne jeg godt købe en elbil, men det ændrer ikke ved, at
der kører en masse almindelige biler rundt,” argumenterer
hun.
Derudover ser Theresa Sca-

venius det skadelige i den ide
og konflikt, som Trump og folk
herhjemme opstiller mellem
eksperter, de elitære, og folket.
“Man behøver ikke være elitær,
fordi man ved noget,” siger
hun. Men hun ser det som et
smart træk, fordi man så sætter parentes om eksperterne.
“Jeg kommer ikke til at melde mig ind i et andet parti. Der
er ingen partier på venstrefløjen – heller ikke Enhedslisten,
som prioriterer klima højt –
der formår at forny sig og have
den nødvendige analyse med
for at kunne omsætte klimadagsordenen til reel politisk
forandring. Det kræver, at vi
forstår hele vores energiinfrastruktur,” siger hun.
Spørgsmålet er bare, i hvor
høj grad danskerne er villige til
at omstille sig, og hvilken rolle
eksperter får fremover. Meget
kan ske på tre år til næste folketingsvalg.

Det handler ikke
bare om 1, 3 eller 10
hav vindmølleparker.
Vi skal se på hele
vores system, og
hvilket system, der
har kapacitet til at lave
denne klimapolitiske
forandring.
THERESA BIRGIT TA
BRØNNUM SCAVENIUS
LEKTOR VED AALBORG
UNIVERSITET I KLIMAPOLITIK
NATUR & MILJØ
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HER BYGGER
MAN SKOVE
MED STEN
I mange årtier er der fisket sten fra havbunden, en praksis,
der er forbudt i dag. Stenene har skabt fundamentet til
mange store byggerier på land, men deres fravær i vandet
har efterladt havbunden øde og gold. Foreningen Als Stenrev
arbejder på at genoprette de forsvundne rev. Man “planter”
sten i havet og kan nu se livet vende tilbage.

NATUR & MILJØ
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AVUDSIGT. Det vil vi danskere godt have, og

mange betaler gerne et par ekstra millioner,
hvis villaen ligger, så man kan få et glimt af
blåt. Men faktisk er det, vi køber udsigt til,
ofte en gold ørken, hvor der kan være døde områder under
overfladen.
Det er biolog Bo Mammen Kruse, der påpeger ironien.
Han er ansat ved Sønderborg Kommune og projektleder
for Als Stenrev.
Vi sejler netop nu i foreningens båd hen over Sønderborg Bugt ud for Sønderskov, syd for Sønderborg. Her fiskede Bo Mammen Kruse selv som barn, og han udpeger
steder, hvor man dengang kunne pilke den ene torsk efter
den anden. Næsten for let, som han siger. Sådan er det
ikke mere.
“‘Ude af øje, ude af sind’ er desværre alt for aktuelt et
ordsprog, når det gælder havet. Folk har et forhold til den
natur, de færdes i og ser på til daglig. Står det skidt til,
råber de op. Men vi færdes ikke under havoverfladen, de
færreste har et forhold til havbunden. Vi udnytter havet,
vi fisker dets ressourcer og hælder vores lort tilbage, men
vi ser det ikke. Det er et overset problem,” siger Bo Mammen Kruse.
EN INDSATS FOR HAVMILJØET. I 2008 byggede man det første
huledannende stenrev som et forsøgsprojekt i Danmark.
Det var projektet Blue Reef ved Læsø, og man så tydelige
positive effekter på havmiljøet. Det er blandt andet inspiration herfra, der førte til ønsket om noget lignende omkring Als, hvor Sønderborg Kommune har 220 kilometer
kyststrækning.
I 2010 lykkedes det at skaffe lidt penge fra LAG-midlerne, og foreningen Als Stenrev blev etableret med Bo Mammen Kruse som projektleder. Man oprettede en stenbank,
hvor landmændene samlede sten sammen, og firmaet bag
den nye Sønderborg-motorvej leverede en stor del af stenene, som kom frem under deres arbejde. I 2012 lykkedes
det endelig at få etableret det første huledannende stenrev
på Als, Poseidons Rev, på Middelgrund i Flensborg Fjord
med 2.000 kubikmeter kampesten.
På baggrund af dette første projekt har man sidenhen
fået flere fondsmidler. Blandt andet har Velux Fonden
doneret 10,4 millioner kroner, og Miljø- og Fødevareministeriet samt Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 3,8
millioner kroner. Der er nu anlagt mange flere rev i farvandet omkring Als, og DTU Aqua forsker i resultaterne
af projektet.

Mit håb er,
at næste
generation i
det mindste
får et forhold,
et ejerskab, til
forholdene på
havbunden,
så respekten
for naturen
kommer igen
også her, og vi
bliver bedre til
at passe på den.

I HAVET ER STENENE GROBUND FOR SKOV.

“Tænk på en stor sten på landjorden, hvad vokser her?
Praktisk talt ingenting!”
Det er Jon C. Svendsen, seniorforsker på DTU Aqua og
leder af studierne omkring Als-revene, der tænker højt,
og han fortsætter:
“Træer, græs og urter vokser på jorden ved siden af. I
havet er det ofte lige omvendt. Ålegræs vokser på sandNATUR & MILJØ

BO MAMMEN
KRUSE
PROJEKTLEDER,
SØNDERBORG
KOMMUNE
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bunden, men derudover er vegetationen sparsom. Det meste
af havets skove, hvor tang er en
vigtig komponent, kræver hårdt
underlag for at gro. I havet er vegetationen derfor ofte afhængig
af sten.”
Læner man sig ud over siden
af gummibåden på vandet hos Bo
Mammen Kruse ved Sønderborg
og ser i den store, orange vandkikkert ned på bunden, er det tydeligt at se. Vi sejler over områder
med lys sandbund. Her er sand,
lidt tomme muslingeskaller, intet andet. Pludselig kommer vi til
store grønbrune plamager. Her er
uldne, lodne vækster, stjerneformer, noget, der ligner rensdyrlav, der er blæretang, som man
kender det fra stranden, når det
skyller op, og meget andet. Midt i
det hele sidder en krabbe og putter sig, små fisk i stimer svømmer
ind og ud. Det er hér, det sker.
“Vegetationen og de små organismer, der vokser på stenene, er
føde for myriader af smådyr, der

DEN GODE NATURHISTORIE

igen er føde for andre, større fisk. Når man lægger en
bunke sten, dannes der huler i sprækkerne mellem dem,
man taler om huledannende rev, og her kan fiskene gemme sig. Stenrevene giver både føde, levesteder og ly for
rovdyr som sæler og skarv, derfor er de essentielle for livet i havet,” siger seniorforsker Jon C. Svendsen.
OP MOD 100 GANGE FLERE TORSK. DTU Aqua følger revene nøje.
Studierne er store, analyserne er ikke endeligt færdige
endnu, men de peger i en positiv retning.
“Forskningen tyder helt klart på en positiv effekt på
biodiversiteten. Mange arter er allerede flyttet ind. Havkarusse og toplettet kutling,” bemærker Jon C. Svendsen,
men særligt ét resultat blæste ham omkuld.
På under ét år var antallet af torsk, der er en fisk, der
har det særligt svært, nærmest eksploderet med op mod
100 gange flere registreringer ude ved revene sammenholdt med tal fra kontrolområder.
“Der er en diskussion om, hvorvidt stenrev selv ‘produ-

NATUREN KOMMER IGEN
Biodiversitet og naturgenopretning er på dagsordenen i
disse tider. Men nytter det noget? Kan naturen genskabes?
NATUR&MILJØ sætter fokus på nogle af de allerede eksisterende genopretningsprojekter og undersøger, hvordan
naturen kommer igen, når den får mulighed og plads.
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cerer’ mere liv, eller de blot tiltrækker de fisk, der allerede
findes i havet. Selvfølgelig er de 100 gange flere torsk på
under ét år nogle, der er tiltrukket af revet, men de gode
leveforhold og den allerede voksende biodiversitet vil jeg
mene, giver grundlag for, at revene også selv vil afføde
flere fisk i fremtiden,” siger Jon C. Svendsen.
Det tager ti år, før et stenrev er fuldt udviklet, og man
kan måle resultaterne.
KUNSTEN AT BYGGE ET REV. Det er de færreste, der har erfaringer med at anlægge stenrev.
En stor hjælp i projektet har været 30 års grundige optegnelser fra en tidligere stenfisker.
“I hans dokumenter kunne vi se, hvor han havde fisket
sten, hvor mange, og hvor de var blevet brugt. Vi kunne
finde stenene i havnemoler og andre byggerier bagefter
og derfor vide, om det var store sten, små sten, runde
sten, der havde ligget derude, og hvor mange. Derfor kan
vi genetablere de naturlige rev, der var før, efter bedste
evne,” fortæller Bo Mammen Kruse.
Revene er bygget op på forskellige måder. Nogle er høje,
nogle lave, nogle med store sten, andre med små sten.
De er på forskellige dybder og i forskellige strømforhold.
Tanken er, at forskellighed skaber biodiversitet, og man
forsker også i den optimale måde at bygge rev på.
“Vi forsker for eksempel i, om resultaterne er bedst i ét
stort samlet rev, eller hvis man lægger samme mængde
sten ud i mange små rev, og lige nu peger det på, at resultaterne er bedst i mange små rev,” siger Jon C. Svendsen
og peger på endnu et aspekt i forskningen.
“Den viden, vi får, kan bruges til at anlægge rev bedst
03 : 2020
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Det meste af havets skove,
hvor tang er en vigtig
komponent, kræver hårdt
underlag for at gro. I havet
er vegetationen derfor ofte
afhængig af sten.

muligt i fremtiden, men den kan også bruges i vindmølleindustrien, når de anlægger fundamenter til havvindmøller. Fundamenterne i havet minder om rev, så når vi ved
mere om revenes positive effekter på havmiljøet, så har vi
også en bedre idé om, hvordan vindmøllefundamenterne
kan påvirke havet,” fortæller seniorforskeren og nævner,
at det er samme problematik, når man etablerer kystbeskyttelse med store sten i vandet.
FORMIDLING ER CENTRAL. Netop formidlingen om revene og
resultaterne er en central del af hele projektet.
Bo Mammen Kruse fortæller, at Sønderborg Kommune som foregangseksempel oplever stor interesse. Mange
andre kommuner og også nationalparker kontakter ham
for at få inspiration til at anlægge rev. I september er Als
Stenrev vært for en stor konference om projektet, hvor de
deler deres viden og erfaringer.
Men en meget vigtig del af formidlingen foregår ude i
naturen, og den er for alle interesserede.
Man har bygget et såkaldt formidlingsrev, Tritons Rev,
inde ved Sønderborg Havn på lavt vand. Her kan man
snorkle ud og læse på infotavler under vandet om livet
i revet, og man kan følge udviklingen. Skoler, turister,
dykkere besøger revet flittigt.
“Lige nu er vi ved at bygge endnu et formidlingsrev med
fokus på biodiversitet for naturskolernes undervisning.
Mit håb er, at næste generation i det mindste får et forhold, et ejerskab, til forholdene på havbunden, så respekten for naturen kommer igen også her, og vi bliver bedre
til at passe på den,” siger Bo Mammen Kruse.
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FORENINGEN ALS STENREV
Foreningen blev DANNET I 2010 og har Aase Nyegaard,
tidl. borgmester i Sønderborg Kommune, som formand.
MEDLEMMERNE tæller både lystfiskere, erhvervsfiskere,
Dykkerklubben Poseidon-Als, Sønderborg Kommune,
Landbo Syd og Danmarks Naturfredningsforening.
Biolog Bo Mammen Kruse fra Sønderborg Kommune er
projektleder og ENESTE LØNNEDE ansatte.
I 2012 anlagde man det første stenrev, Poseidons Rev, i
Flensborg Fjord. I dag har man med 32.000 ton sten bygget
19 REV .
TIL SEPTEMBER er foreningen vært for en stor
stenrevskonference i Sønderborg, hvor der deles erfaringer.
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BØGER
INSEKTERNES
FORUNDERLIGE LIV

DIT TE CHRIS TIN A
LUS TRUP: H Y B EN .
14 4 SID ER , 20 0 KR . ,
M U US M A N N FORL AG .

SÅ ER DET HYBENTID!
Frugterne fra den invasive rynket rose
er en vitaminbombe i verdensklasse.
Med sit store indhold af C-vitamin
er hyben særdeles velegnet i
husholdningen og kan bruges til
marmelade, saft, frugtsuppe, urtete
eller kryddersnaps. Den næringsrige

frugt har en mild og delikat smag og
kan endda spises rå som slik, hvis man
fjerner frøene og den yderste tynde
hinde. Bogen “Hyben” byder på lækre
opskrifter, som alle er uden raffineret
sukker, samt for størstedelens
vedkommende glutenfri.

DAV E G O U L S O N:
D EN KRIB LEN D E
H AV E . 320 SID ER ,
3 0 0 KR . , D O M M A X .

Den britiske forsker Dave Goulson
giver i sin nye
bog et fascinerende indblik i
insekterne og den
frodige natur, der
findes i haver og
parker, hvis det
vilde liv får lov til
at udfolde sig. Han
viser, hvordan man
kan dyrke sin have
på en naturvenlig
måde, samtidig
med at man er
med til at redde
verden. Til trods
for, at der ikke er
en eneste illustration i bogen, rives
man med af hans
fortælling, som er
yderst billedrig.

H A N S J Ø RG EN
BO N NICH S EN M . FL .:
S Ø N D ER J Y LL A N D.
336 SID ER , 4 0 0 KR . ,
LIN D H ARDT O G
RIN G H O F.

GUIDEBOG TIL VILDMARKSLIV
Hvis man går med en drøm om at tage på vildmarkstur,
der måske grænser til en overlevelsestur, så er det bogen
“Bushcraft i Norden”, man skal have fat i. Bushcraft betyder
vildmarksfærdigheder, og med en grundlæggende viden om
naturens ressourcer og visse færdigheder, kan man klare
sig med forholdsvis lidt udstyr. Uanset om man udlever
vildmarkseventyret i baghaven eller i Nordnorge.

FORTÆLLINGER FRA SØNDERJYLLAND

JE S PER H ED E:
BUS H CR A F T I
N ORD EN . 18 4
SID ER , 250 KR . ,
M U US M A N N
FORL AG .
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Sønderjylland er kontrasternes land, med Vadehavet og
fugletrækket mod vest og bakkeland og dybe fjorde mod
øst. Lindhardt og Ringhof er i gang med en stor og flot
bogserie, hvor kendte fortæller om deres hjemstavn, og
det er oplagt at udgive en bog om Sønderjylland netop i år.
Blandt skribenter med sønderjyske rødder er Søren Ryge
Petersen, Bertel Haarder, Siegfried Matlok og Gretelise
Holm. Bogens fotos er i topklasse og en nydelse. En rigtig
hyggelæsningsbog.
03 : 2020
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S Ø REN O L S EN

A N N E HJERN Ø E:
LIG E VÆG T - S TÆRK ,
LE T O G M Æ T. 236
SID ER , 250 KR . ,
P O LITIKEN S FORL AG .

SUND MAD, DER MÆTTER

LEN E M O LLERUP:
KLOS TERH AV EN V ED
Ø M . 28 0 SID ER , 3 0 0
KR . , T URBIN E .

Hvis man er interesseret i kalorielette og sunde
madopskrifter, er det Anne Hjernøes seneste bog,
“Ligevægt, stærk, let og mæt”, man skal have fat i.
Det er egentlig en slankebog, og hvem kan ikke tåle at smide nogle
af de overflødige kilo, men bogens opskrifter udmærker sig ved at
være både meget velsmagende og mættende. De fleste retter er
desuden enkle at gå til, med forholdsvis få ingredienser, der kan
skaffes, uden at man behøver at besøge alle byens specialbutikker.

DE GAMLE KLOSTERPLANTER
Med udgangspunkt i planterne ved Øm Kloster
fortæller Lene Mollerup fra om de læge- og
krydderplanter, som middelalderens munke bragte
med sig sydfra. Der berettes om Øm Klosterhave og
andre klosterhavers kulturhistorie, men hovedparten
af bogen er en gennemgang af 80 planter, som er de
arter, man finder i Øm Kloster i dag. Alle arter er vist
med foto og relevante oplysninger.

NORDENS FLORA
Det botaniske standardværk
“Nordens flora” med Bo Mossbergs
smukke illustrationer er kommet i
en omarbejdet og udvidet udgave.
Plantesystematikken afspejler nu den
nyeste viden, og der er tilføjet omkring
400 nyopdagede vilde arter, så der i
alt er afbildet 3.600 planter. De mange
planter beskrives med nye oplysninger
om deres kendetegn, udbredelse og
typiske voksesteder.

VÅS OG FAKTA OM VEJR OG KLIMA
Amazonas er med sin biodiversitet en berigelse
for vores klode, men det er en myte, at 20 procent
af klodens ilt kommer fra Amazonas. Til gengæld
er det fakta, at der ikke findes to helt ens snefnug,
fremgår det af den seneste mytebog fra FADL’s
Forlag om vejr og klima. På en humoristisk,
videnskabelig og letforståelig måde får man svar
på, om gigtpatienter virkelig kan mærke, at et
omskift i vejret er på vej, eller om det er solpletter,
der er hovedårsagen til klimaforandringerne.

U LL A CO NR A D:
G EN DARM S TIEN – 8 4 KM
VA N DRIN G L A N G S D EN
DA N S K-T YS KE G R ÆN S E .
14 4 SID ER , 19 0 KR . ,
H OV ED L A N D.

PÅ VANDRETUR I
GRÆNSELANDET

JEN S RIN G G ÅRD
CHRIS TIA N S EN &
K A S PER M Ø LLER
NIEL S EN: 10 0 M Y TER
O M V E JR O G KLIM A .
262 SID ER , 23 0 KR . ,
FA D L’ S FORL AG .

Gendarmstien er en af Danmarks
smukkeste kystvandreruter. Det
varierede landskab byder både på en
spændende natur og en unik historie.
Bogen har fine kort og praktiske
oplysninger om forplejning undervejs
og om overnatningsmuligheder.
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BO M OS S B ERG &
LEN N ART S TEN B ERG:
N ORD EN S FLOR A .
976 SID ER , 750 KR . ,
GY LD EN DA L .

KRYDS & TVÆRS

(L ØSNING

ELSEB ETH GLUD STED,
Taa str up
K I KK ERTE TU I )

SEND IND OG VIND

Indsend løsning til opgave@dn.dk inden den 1. okt. Der trækkes lod blandt løsningerne.
Vinderen får gavekort på 300 kr., som kan benyttes i shop.dn.dk.
NATUR & MILJØ
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H A N N E REFFELT
LO UIS E THR A N E JEN S EN

TIL MEDLEMMERNE

LØRDAG 19. SEPTEMBER 2020

BRUG ET PAR TIMER LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER
OG VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR NATUREN
Find en indsamling på

AFFALDSINDSAMLINGEN.DK

Affald20_annonce_N&M_210x135mm.indd 1

04.08.2020 15.33

LAD DANMARKS FUGLE ARVE

EN RIG NATUR
SKRIV TESTAMENTE TIL FUGLEVæRNSFoNDEN

Fugleværnsfonden ejer og forvalter i dag 23 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
NATUR & MILJØ
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Du kan også vælge at støtte her og nu på Mobile Pay 90682

Foto: Isfugl af Torben Andersen

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.

TIL MEDLEMMERNE

MEDLEMSINFO

BILK A OG MERRILD
K AFFE OPFORDRER
ALLE DANSKERE TIL
AT SAMLE AFFALD
Bilka donerer gratis affaldssække og
1 kr. per kilo affald, der samles ind i
Affaldsindsamlingen 2020 – sidste
år blev det til over 150.000 kr. til
Danmarks Naturfredningsforening.
FRA DEN 7. TIL 20. SEPTEMBER kan
Bilkas kunder afhente gratis
indsamlingssække til at samle
affald i naturen og aflevere affaldet i sorteringscontainere på

Bilkas p-pladser. Derudover er
kunder også velkommen til at
aflevere sække fra egne indsamlinger i Bilka.
Merrild støtter årets indsamlinger af affald med økologisk
kaffe i alle indsamlingskit og
med inspirationsmateriale til,
hvordan man kan gøre en grøn
forskel i hverdagen – både til
privat brug og til brug i undervisning i skolerne. Herudover

NATUR & MILJØ
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Brug et par timer lørdag
den 19. september, og
vær med til at gøre en
forskel for naturen.
Find en indsamling på
affaldsindsamlingen.dk.

sætter Merrild i år 25.000 kr.
på højkant til et grønt skoleprojekt og opfordrer alle skoler
til at kåre og hylde deres egen
affaldshelt. Mere information
og materialet kan hentes her:
www.affaldshelt.dk

L ÆS MERE PÅ

AFFALDSINDSAMLINGEN.DK

TIL MEDLEMMERNE

NATURENS DAG
Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings
og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser.
Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år
er temaet “Vild i Naturen”. Naturens Dag er støttet af
Nordea-fonden.

BLIV HØRT – MEDLEMSUNDERSØGELSE OG DEBAT!
Siden juni har medlemmer kunnet
besvare DN's medlemsundersøgelse via et link udsendt på mail.
Hvis du ikke allerede har svaret,
så kan du gøre det ved at gå ind
på dette link til og med 27.9.: da.
surveymonkey.com/r/DN-analyse
Eller ved at scanne denne QR-kode med din telefons kamera.
I undersøgelsen spørger vi medlemmerne om deres tilfredshed

med foreningen, hvad der kan
blive bedre fremover, og hvad
foreningen skal lægge vægt på
i arbejdet for et grønnere samfund. Medlemsundersøgelsen er
blot en af flere muligheder for at
kunne præge DN's nye strategi. Debatten foregår også i de
lokale afdelinger, på de regionale
samråd og til repræsentantskabsmødet i efteråret, ligesom
medlemmer kan debattere online
på dn.dk/debatten

Børn, der bruger naturen, er sunde, glade og vokser op
som ansvarlige mennesker, der benytter og beskytter
naturen. Derfor er det bekymrende, at en gallupundersøgelse viser, at børn i dag er meget mindre i
naturen, end deres bedsteforældre var, da de var børn.
Naturens Dag afholdes hvert år for familier anden
søndag i september og for skoler og institutioner i ugen
op til. Formålet med Naturens Dag er at få børn og
børnefamilier ud i naturen og give dem inspiration til at
komme mere ud hele året – og resten af livet! Naturens
Dag åbner dørene til naturen og viser, at det er både nemt
og sjovt at få gode naturoplevelser.
I år kan du og din familie komme til
Naturens Dag SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER.

L ÆS MERE PÅ

NATURENSDAG.DK

Gå efteråret
i møde

YGTIGE PRODUKTER
10% MEDLEMSRABAT* | KÆMPE UDVALG AF BÆRED
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*Kan ikke kombineres med andre tilbud/rabataftaler.
Medbring dit DN medlemskort, når du handler i
Friluftslands butikker eller Fjällräven Brand Store
København eller indtast rabatkoden: dnm02cgt når
03 : 2020
du handler i webshoppen www.friluftsland.dk.
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GRILLEDE
TAPAS

M E T TE IV ER S EN
PERNILLE H O FFM A N N KØ PPEN

GENOPLIV
DAGGAMMELT
RUGBRØD

Når den lille sult
melder sig i sene
aftentimer omkring
bålet, smider man bare
et par oste og lidt frugt
på bålristen. Vupti –
natmaden er serveret.

Tip til bålmad på rist
Rugbrødschips til de grillede
tapas kan købes eller – endnu
bedre – laves på bålet.
Daggammelt rugbrød får nyt
liv, hvis du skærer det i tynde
skiver, gnider lidt olivenolie
på skiverne og drysser med
flagesalt, inden brødet lægges
på risten. Grill kun brødet
et øjeblik, så det ikke bliver
brændt.

rillede tapas er mindst lige
så nemt som at bage et snobrød eller riste skumfiduser, men langt mere delikate,” mener Pernille Hoffmann Køppen,
som står bag kogebogen ‘Mad over bål’.
Mørket er faldet på, og børnene lagt
i seng, men sensommernatten er stadig
mild, og gløderne fra tidligere på aftenen ulmer under asken. Hvorfor ikke
nyde aftenstunden ved bålet?
“I min familie har vi måske været i
gang hele dagen og spist tidligt på grund
af børnene. Nu er klokken ni, og fordi vi
har spist aftensmad klokken halv seks,
kan man godt spise en bid igen. Ikke et
stort måltid, men lidt at nippe af til et
glas kold øl. Grillede tapas kan man lave
af småting, man alligevel har i køleskabet,” siger Pernille Hoffmann Køppen.
“I mit bålunivers er fællesskabet og
samværet i centrum – så maden skal
være nem at lave. Ikke noget stort projekt.”

“G

FRUGT OG OSTE GRILLES PÅ BÅLRISTEN. Oste-

ne i opskriften er – ud over smagen –
valgt, fordi de ikke øjeblikkeligt smelter
og drypper ned i gløderne. Alle skal dog
kun grilles let. Camembert er klar, når
skindet begynder at revne, og skal ikke
vendes, men blot tages af risten med en
paletkniv. Halloumien må gerne vendes,
så osten får grillstriber på begge sider.
“Røgsmag klæder både fede oste og
syrlig frugt. Smagsløgene får lige et
smølfespark, så vi bliver vækket og er
til stede. Det er dét, båloplevelsen kan.”

GRILLEDE TAPAS
Opskrift til 4 personer

PERNILLE HOFFMANN
KØPPEN
ARTDIRECTOR
OG FORFATTER

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

BÅL TIL GRILLEDE OSTE
Grillede tapas kræver et
glødebål uden hidsige flammer.
Havde bålet været et komfur,
ville der stå “ved jævn varme” i
opskriften. Bålet behøver ikke
være stort, da ost og frugt kun
skal grilles cirka 10 minutter.
Risten fra grillen kan sagtens
bruges – sæt den på et par
gamle havefliser, hvis ikke du
ejer et bålstativ.

| BÅLGRYDEN | MAD I BÅLET |
| BÅLRISTEN | BAGNING I BÅL |
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DET SKAL DU BRUGE:
• Halloumi
• Camembert
• Blåskimmelost
• Dadler
• 1 pk bacon i skiver
• Abrikoser
• Blommer
• Rødløg
• Kulørte cherrytomater
• Hjertesalat
• Rugbrødschips
• Flydende honning

Vinaigrette af
• 1/4 dl balsamico
• 1/2 dl olivenolie
• 1 tsk dijonsennep
• 1 tsk flydende
honning
• Salt og peber

SÅDAN GØR DU
Hæld alle ingredienser til din vinaigrette i et
gammelt syltetøjsglas og ryst det godt. Den
bliver kun bedre af at være lavet i god tid, før den
skal bruges. Fjern stenene fra dadlerne, og læg
cirka 1 tsk blåskimmelost ind i hver daddel, og
luk dem ved at vikle en skive bacon omkring. Lav
2-3 stk til hver person. Skær halloumien i skiver.
Forbered en lille salat af halve cherrytomater,
blommer skåret i både, hjertesalat og finthakket
rødløg vendt i vinaigretten. Halver en håndfuld
abrikoser. Start med at grille dadlerne, da de skal
have længst tid. Læg derefter halloumiosten og
abrikoserne på bålgrillen. Når dadler, halloumi
og abrikoser er færdige, lægges de på et fad.
Læg camemberten på grillen, mens du blander
halloumi med salaten. Hold godt øje med bålet;
når camemberten begynder at dryppe lidt, er
den klar – skal kun grilles på den ene side. Det
tager ikke mere end nogle minutter. Server rugbrødschips til og evt. en god flydende honning til
at dryppe over.

TURE

TA G PÅ T U R
HOVEDSTADEN

ALBERTSLUND

Æblets Dag. Lørdag den 3. oktober kl. 10-13. Mødested: Foran
Centerhallen. Æblets Dag markeres med æblepresning. Man
kan få presset egne æbler på en
gammeldags presse. Medbring
egne friske og vaskede æbler
samt flasker til opbevaring af saften og måske en kniv. Læs mere:
www.e.dn.dk/14212.

WWW.DN.DK/ALBERTSLUND
Julefugletur til Vestskoven. Lørdag den 26. december kl. 10-13.
Mødested: Naturcenter Herstedhøje. Vi går 6-8 km i Vestskoven
og oplever naturen sammen. Turen er blevet en tradition og har
været gennemført i samme form
snart en snes år. Der er mulighed
for vinterfugle, vintersvampe og
en masse andet afhængigt af vejret. Info: Poul Evald Hansen, tlf. 53
50 43 62, poulevaldhansen@hotmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/14073.

Årsmøde. Onsdag den 4. november kl. 19.30-21. Mødested:
Sognegården, Lillerød Kirke.
Årsmøde i DN Allerød. Dagsorden, jf. vedtægter. Info: Marianne Engberg, tlf. 51 95 05 06,
dn@blovstroed.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/8587.

ALLERØD

BALLERUP

WWW.DN.DK/ALLEROD
Vandretur i Naturpark Mølleåen.
Søndag den 13. september kl. 1012. Mødested: Terkelskov, Naturstyrelsens p-plads, Nymøllevej.
Kom på guidet vandretur i naturpark Mølleåen, og bliv klogere på
områdets natur. Du kan også høre
om DN’s sommerfugleprojekt.
Info: Kurt Borella, tlf. 29 24 24
82, kurtborella@outlook.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16630.

WWW.DN.DK/BALLERUP
Affaldsindsamling: Hedegårdskirken. Lørdag den 19. september
kl. 10-12. Mødested: Hedegårdskirken, hvor der udleveres materialer til brug ved affaldsindsamlingen. Info: Bjarne Frimann Skov,
tlf. 42 25 81 26, frimann.skov@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/11140.

Affaldsindsamling. Lørdag den 19.
september kl. 10-12. Mødested: i
Lynge, Lillerød og Blovstrød, nærmere information om mødesteder
kommer i Allerød Nyt. Kom og giv
en hånd med til den årlige landsdækkende affaldsindsamling i Allerød. Alle kan være med, børn og
voksne, store og små. Info: Hans
Phillipsen, hans_philipsen@hotmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/14213.
DN Allerød på Aktiv Fritid. Lørdag den 26. september kl. 10-12.
Mødested: Se hjemmesiden. Kom
og få inspiration til at opleve naturen i Allerød, hør lidt om efterårets DN-ture og vores arbejde
for den lokale natur, bl.a. om vores sommerfugleprojekt. Måske
får du lyst til at være med? Læs
mere: www.e.dn.dk/14211.
Bæredygtig Borgerdag. Lørdag
den 3. oktober kl. 10-14. Mødested: Centerhallen. I anledning af

Affaldsindsamling:
Skovlunde.
Lørdag den 19. september kl.
10-12. Mødested: For enden
af Bybjergvej ved byparken. Vi
mødes ved Skovlunde Bypark
og får udleveret materialer til affaldsindsamlingen. Info: Bjarne
Frimann Skov, tlf. 42 25 81 26,
frimann.skov@gmail.com.
Læs
mere: www.e.dn.dk/11135.

Allerød Kommunes 50-års jubilæum afholdes Bæredygtig Borgerdag i Centerhallen med mange
aktiviteter og underholdning. DN
Allerød er til stede med en stand,
hvor vi har sjove natur-aktiviteter specielt for børn og unge. Læs
mere: www.e.dn.dk/16019.

BORNHOLM
WWW.DN.DK/BORNHOLM
Naturens Dag: Vild natur på Raghammer. Søndag den 13. september kl. 10-12. Mødested: P-plads
ved Raghammer, Sdr. Landevej
184. Kryb og kravl på Raghammer. Morten Top-Jensen finder og
fortæller. Læs mere: www.e.dn.
dk/12258.
Gryets forhistorie, som resultat
af målinger med georadar. Søndag den 27. september kl. 10-12.
Mødested: P-plads ved Gryet,
Plantagevej 8B, Nexø. Danmarks
Naturfond, som ejer Gryet, har
arvet 150.000 kr., der ønskes
anvendt i Gryet. Finn Ole Sonne
Nielsen, chefarkæolog på Bornholms Museum, fortæller, hvad
der kom ud af det. Læs mere:
www.e.dn.dk/12257.
Granitkysternes geologi ved
Årsdale og Gule Hald ved Listed.
Søndag den 4. oktober kl. 10-12.
Mødested: P-plads ved Aarsdale
Havn, Strandvejen 4. Den bornholmske granit er ikke den samme
på Nordbornholm og langs øens
østkyst. Jørgen Butztbach forklarer hvorfor og hvordan. Læs mere:
www.e.dn.dk/12255.

Affaldsindsamling:
Ballerup
Rådhus. Lørdag den 19. september kl. 10-12. Mødested: Ved Ballerup Kommunes rådhus, hvor vi
får udleveret materialer til brug
ved affaldsindsamlingen. Info:
Bjarne Frimann Skov, tlf. 42 25
81 26, frimann.skov@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/11138.

BRØNDBY
WWW.DN.DK/BROENDBY
Mandag-morgen-slentreture.
Mandage kl. 9–12. Mødested:
Brøndbyvester Kirke. Det er muligt at få kørelejlighed. Pris for
medkørere: 20 kr. Husk kaffe/
the. Info: Bodil Koch, tlf. 43 96 62
51/22 12 62 51.
7/9: Ejby Mose, Ejbyhallen, Mosetoften 35.
14/9: Hedeland, Brandhøjgårdsvej 2.
21/9: Jonstrup Vang, Skovvej 199
ved planteskolen.
28/9: Hakkemosen, for enden af
Lervangen.
5/10: Glostrup, Dommervangen.
12/10: Valbyparken, Parkstien.
19/10: Karlstrup Kalkgrav, Silovej.
26/10: Brøndbyvester, Guildhøj
160.
2/11: Hundigeparken, for enden
af Hundige Havnevej.

Affaldsindsamling:
Ballerup
Skovvejsskolen Vest. Lørdag den
19. september kl. 10-12. Mødested: Skovvejens Skole Vest,
hvor der udleveres materialer til
affaldsindsamlingen. Info: Bjarne
Frimann Skov, tlf. 42 25 81 26,
frimann.skov@gmail.com.
Læs
mere: www.e.dn.dk/11137.
Affaldsindsamling: Måløv. Lørdag den 19. september kl. 10-12.
Mødested: Brydegården i Måløv, hvor der uddeles materialer
til brug ved affaldsindsamlingen. Info: Bjarne Frimann Skov,
tlf. 42 25 81 26, frimann.skov@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/11134.
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9/11:
Oxbjerget/Vestskoven,
Oxbjergvej.
16/11: Kystagerparken, Hvidovre
Havn.
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 11-14. Mødested:
Naturskolen, Voldgaden 21 D. I
et samarbejde med Naturskolen,
spejdere og DN afholdes Naturens Dag. Info: Eva Boring Petersen, tlf. 20 22 77 35, povleva@
lynweb.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16465.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 13-16. Mødested: Ditlevs Butik i Brøndbyøster
Landsby. Lad os holde Brøndby
ren for affald, og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen. Info:
Dan Holt Højgaard, tlf. 31 72 20
11, dan@holthoejgaard.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16463.

FREDENSBORG
WWW.DN.DK/FREDENSBORG
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 11-13. Mødested: Nivå Havn ved bålpladsen.
Igen i år deltager DN Fredensborg
i den landsdækkende affaldsindsamling, med Nivå Havn som et af
mange udgangspunkter. Se nærmere på hjemmesiden, når tiden
nærmer sig. Info: Dennis Jæger,
tlf. 49 14 74 55, dennis.n.jaeger@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/10896.
Fugletur til Vestamager. Søndag
den 1. november kl. 11-15.30.
Mødested: Vestenden af Ugandavej på Amager. Småfugletrækket er ved at være overstået,
mens bestanden af andefugle er
forøget med trækkende og rastende ænder, lappedykkere og
skalleslugere. Mest markante er
dog rovfuglene, hvor sommerens
musvåger og tårnfalke bliver suppleret med bl.a. blå kærhøg og
fjeldvåge. Info: Arne Christenen,
tlf. 49 14 12 82, arne.christensen49@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/12584.
Årsmøde. Torsdag den 19. november kl. 19.30-22. Mødested:
Den store sal på Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40. Aftenen starter med en åben præsentation af bestyrelsesformand for
Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl F. Bruun, om status på nationalparken. Herefter
følger det vedtægtsbestemte årsmøde. Info: Jens Søndergaard, tlf.
24 60 24 72, fredensborg@dn.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16441.

TURE

FREDERIKSBERG
WWW.DN.DK/
FREDERIKSBERG
Årsmøde. Torsdag den 29. oktober kl. 19-21. Mødested: KU.BE,
Dirch Passers Allé 4. Dagsorden
efter vedtægterne. I forlængelse af mødet vil DN’s præsident
Maria Reumert Gjerding holde et
indlæg om foreningens arbejde
for Danmarks natur. Info: Niels
Hartung Nielsen, tlf. 20 43 43 90,
frederiksberg@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16263.

FREDERIKSSUND
WWW.DN.DK/
FREDERIKSSUND
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 14-16. Mødested:
I vandkanten ved ophalerpladsen ved Østersvej, over for Rema
1000. Børnevenligt arrangement,
hvor vi vil soppe i vandkanten og
undersøge fangsten i mikroskop
og baljer. Desuden vil der blive
fortalt om de fugle, vi kan se.
Medbring håndnet og kikkert,
eller lån af os. Info: Ole Gorm
Norden Andersen, tlf. 27 63 34
35, luscus@mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/14230.
Velkomstmøde for nyeste medlemmer. Mandag den 14. september kl. 19-21. Mødested: Skibby
Aktives lokale, Bymidten 18. Du
får en introduktion i, hvordan vi
arbejder for natur, miljø og klima.
Mest indenfor kommunens geografiske område, men også på
landsplan. Det drejer sig om aktuelle udfordringer, og om planer

for den nærmeste fremtid. Så får
du mere ud af dit medlemskab.
Tilmelding: til frederikssund@
dn.dk. Du får bekræftelse på din
tilmelding efter “først-til-mølle”.
Info: Per Seerup, tlf. 20 81 52 62,
frederikssund@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16655.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-12. Mødested: Mange mødesteder, bl.a.
Slangerup Bio, Frederikssund ved
Sillebroen, Jægerspris ved toiletbygningen, rundkørslen Parkvej/
Hovedgaden og Skibby Kino.
Læs lokalavisen for flere mødesteder. Der uddeles affaldsække.
Medbring gerne egne handsker
og snaptænger. Info: Ursula Lange, tlf. 24 82 93 53, umlange@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/11096.
Fernisering på fotoudstilling: Dit
yndlings-fortidsminde. Torsdag
den 24. september kl. 15. Mødested: Egnsmuseet Færgegården,
Nordlængen. Særudstillingen er
resultatet af sommerens fotokonkurrence lavet af DN Frederikssund og Romu, hvor deltagerne
har taget et billede af et af kommunens fortidsminder. Alle indsendte fotos vises på en projektor.
Dommerkomiteen udvælger 2025 stk. som trykkes. Info: Ursula
Lange, tlf. 24 82 93 53, umlange@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16643.
Velkomstmøde for nyeste medlemmer. Onsdag den 30. sep-

tember kl. 19-21. Mødested:
Foreningscentret
Pedersholm,
Roskildevej 161, opgang E, 1. sal,
lokale 1.05. Du får en introduktion i, hvordan vi arbejder for natur, miljø og klima. Mest indenfor
kommunens geografiske område,
men også på landsplan. Det drejer sig om aktuelle udfordringer
og om planer for den nærmeste
fremtid. Så får du mere ud af dit
medlemskab. Tilmelding: på frederikssund@dn.dk. Du får bekræftelse på din tilmelding efter
“først-til-mølle”. For at opnå bedst
udbytte for alle satser vi på højst
10 deltagere. Info: Per Seerup,
tlf. 20 81 52 62, frederikssund@
dn.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16654.
Fællessang om naturens 99 arter.
Tirsdag den 27. oktober kl. 1819.45. Mødested: Frederikssund
Gymnasium, den store festsal. Vi
begynder aftenen med en varm
ret og 1 øl/vand/vin. Derefter er
der fællessang med Frederikssunds Fjordkor og dirigent Bo
Davidsen. Der findes arter overalt i naturen. Nogle er sjældne,
mens andre er almindelige. Vi
synger om de almindelige, og du
får sangbogen med hjem. Info:
Per Seerup, tlf. 20 81 52 62, frederikssund@dn.dk. Pris: gratis for
medlemmer, andre 50 kr. p.p. Tilmelding: senest den 12/10 til frederikssund@dn.dk. Info: Ursula
Lange, tlf. 24 82 93 53. Læs mere:
www.e.dn.dk/16476.
Årsmøde. Tirsdag den 27. okto-

ber kl. 20-21.30. Mødested: Frederikssund Gymnasium, den store
festsal. Årsmødet er fortællingen
om, hvad der er sket det seneste
år, og om idéer til fremtidens indsats. Dagsordenen er iht. DN’s
vedtægter valg af dirigent, årsberetning, valg til bestyrelsen og
forslag fra medlemmer. Endvidere
fremsatte og begrundede forslag
fra medlemmer. Info: Per Seerup,
tlf. 20 81 52 62, per.seerup@outlook.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16477.

FURESØ
WWW.DN.DK/FURESOE
Cykeltur: Flyvestationen på Hjul
2020. Søndag den 13. september
kl. 12-14. Mødested: Rullebanen
ud for hangar 2 i Sydlejren på Flyvestation Værløse. Se efter DN’s
flag. Cykeltur med DN Furesø i
forbindelse med Flyvestationen
på Hjul 2020. Temaet for cykelturen er: natur kontra bebyggelse.
Info: Carsten Juel, tlf. 51 41 67
81, cjuel.cj@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16370.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 11-13. Mødested: Furesø Bad. Vi samler ind i
Nørreskoven, Fiskebæk Å og østlige ende af Farum Sø. Vi nyder den
skønne natur undervejs og en kop
kaffe efter endt arbejde. Vi stiller
affaldsposer og “papirsnappere” til rådighed. Medbring gerne
arbejdshandsker, krus, praktisk
fodtøj og tøj. Info: Henrik Tyle 29
24 79 23, henrik.tyle@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/10562.

OB
S

CORONA,
CORONA,
CORONA …

I forbindelse med ture og arrangementer skal vi pointere, at vi følger
de gældende covid-19 retningslinjer. Se mere på www.coronasmitte.dk
Det er ligeledes en god idé at tjekke. www.dn.dk/arrangementer
eller den lokale afdelings hjemmeside www.dn.dk/#bynavn for, om
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Årsmøde. Lørdag den 24. oktober
kl. 14-17. Mødested: Fiskebæk
Naturskole, parkér evt. ved Furesø Bad. Info: Carsten Juel, tlf. 51
41 67 81, cjuel.cj@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/8403.

GENTOFTE
WWW.DN.DK/GENTOFTE
Affaldsindsamling. Lørdag den 19.
september kl. 10-13. Mødested:
Foran Leg og Idé på Jægersborg
Allé. Info: Lea Jacobi, tlf. 25 65 53
51, leagram@live.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/13108.

GLOSTRUP
WWW.DN.DK/GLOSTRUP
Leslåning og hyldebærsuppe.
Søndag den 13. september kl.
11-15. Mødested: Parkering ved
Ejbyhallen, der sker noget i det
meste af mosen. Kom og besøg os
på bakken, hvor vi bl.a. vil slå med
le, det plejer at være ret hyggeligt.
Info: Louise Moretta, tlf. 60 14 56
55, glostrup@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16690.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-12. Mødested: broen over Fabriksparken/
Nordre Ringvejen, ved Stark. Kom
og hjælp os med at holde naturen
ren. Vi hygger og snakker, imens
vi samler skrald. Info: Louise Moretta, glostrup@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/10998.
Årsmøde. Torsdag den 29. oktober kl. 19-21.30. Mødested: Bibliotekssalen, Kildevældets Alle 5.
Aftenen indledes med et foredrag
ved Mette Larsen, miljømedarbejder, Glostrup Kommune. Hun vil
fortælle om historie og klimatilpasning i Ejby Mose og Harrestrup
Å. Derefter afholdes årsmødet jf.
DN’s vedtægter, hvor der bl.a. vil
være bestyrelsesberetning, valg
mv. Info: Louise, glostrup@dn.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16220.

GRIBSKOV
WWW.DN.DK/GRIBSKOV
Svampetur med naturvejleder.
Torsdag den 3. september kl. 1518. Mødested: P-pladsen ved
Tinghussøen ved Tinghusevej ,
vej nr. 205, ca. 400 m. vest for
Mårum Trinbræt. Kom med i skoven og lær noget om almindelige
svampe med naturvejleder Mikael
Sonniks. Er vejret til det, laves der
svampesuppe efterfølgende. Tilmelding og info: Jens Prom, tlf. 29
45 88 61, jens.prom@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/16652.
Årsmøde. Tirsdag den 20. oktober
kl. 19-21.30. Mødested: Esrum
Møllegård, Møllestuen el. Mølleloftet, Klostergade 12. Vi indleder
årsmødet med et foredrag på ca.

1 time af geolog og seniorforsker
hos DN Walter Brüsch. Walter
Brüsch vil holde et foredrag om
sprøjtegiftene i vores drikkevand.
Efter foredraget afholdes årsmødet med valg til bestyrelsen iht.
vedtægterne. Tilmelding: Grundet
COVID-19 er der deltagermaks og
tilmelding senest d. 15/10 til gribskov@dn.dk. Info: Linda Bruhn
Jørgensen, gribskov@dn.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/15998.

HALSNÆS
WWW.DN.DK/HALSNAES
Melby Overdrev: Træk et træ, bevar lyngheden. Søndag den 6. september kl. 10-13. Mødested: Melby Overdrev, kør ind ved Tangvej
2, følg skilte og flag til campen.
Aktiv dag på Melby Overdrev, et
af de 15 bedste naturområder i
Danmark. Bevar lyngen ved at
fjerne de små fyrre- og birketræer, så lyngen og heden bevares.
For hele familien. Dagens arbejde
afsluttes med gratis frokost kl. 13.
I samarbejde med Naturstyrelsen.
Info: Knud Pedersen, tlf. 28 23 19
24, halsnaes@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/14283.
Svampetur. Lørdag den 12. september kl. 10-12. Mødested:
P-pladsen ved indgangen til Auderød Skov, Nordhusvej. Kom med
på svampetur. Medbring: svampekurv, kniv, evt. svampebog samt
gerne egne svampe hjemmefra til
bestemmelse. Evt. kaffe / te. Sidst
på turen laver vi en udstilling af
det fælles indsamlede materiale.
Læs mere: www.e.dn.dk/7523.
Naturens Dag: Familiearrangement på Hvide Klint. Søndag den
13. september kl. 11-14. Mødested: Hvide Klint, Parkovsvej 9. På
Naturens Dag afholder vi familiearrangement, hvor vi skal opdage
og opleve naturens vilde verden.
I området omkring klinten og bålhytten vil der være forskellige
aktiviteter, som har fokus på vores
vilde natur. Brug sanserne og oplev naturens vilde skønhed. Info:
Per Baatrup, tlf. 30 79 34 90, Per_
baatrup@hotmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16674.
Efterårs-vandretur langs Kanalen i Frederiksværk. Søndag den
4. oktober kl. 10-12. Mødested:
Turbinehuset, Brotorvet, Frederiksværk. Vi går langs den gravede
kanal, der blev færdig for 301 år
siden. Kanalen er grundlaget for
byen Frederiksværk og dens industrihistorie. Læs mere: www.e.dn.
dk/16565.
Åbent møde om naturen i Halsnæs. Mandag den 5. oktober kl.
16.30-20. Mødested: Gjethuset,
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Gjethusgade 5. Skal Halsnæs
være Naturkommune? Passer vi
på vores drikkevand? Hvordan
plejes de mange smukke naturområder i Halsnæs? Info: Birgitte B.
Bang, halsnaes@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16584.

KØBENHAVN

Årsmøde. Tirsdag den 10. november kl. 19.30-22. Mødested: Frederiksværk Gymnasium, Strandgade 34. Årsmøde 2020 med
bestyrelsens beretning og foredrag ved professor Kaj Sand-Jensen. Læs mere: www.e.dn.
dk/16600.

WWW.DN.DK/KOEBENHAVN
Naturens Dag: Amager Fælled.
Søndag den 13. september kl. 1015. Mødested: Ved Københavns
Kogræsserlaug. Gå fra DR-byens
metrostation ad Grønjordsstien
ind på Amager Fælled over den
landskabelige kanal, fortsæt ca.
300 m ad stien mod vest. Kom til
Naturens Dag (Fælledens Dag)
på Amager Fælled. En lang række foreninger deltager i dagen,
der er arrangeret af bl.a. DN og
Miljøpunkt Amager. Læs mere:
www.e.dn.dk/16588.

HERLEV

LYNGBY-TA ARBÆK

WWW.DN.DK/HERLEV
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 10-14. Mødested:
Naturcenter Kildegården. Kom og
oplev aktiviteter i naturen. Arrangement offentliggøres i den lokale
presse. Info: Inge Marie Pedersen,
tlf. 30 25 72 73, ingemariepedersen@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16449.

WWW.DN.DK/LYNGBYTAARBAEK
Årsmøde. Onsdag den 7. oktober
kl. 19.30-21.45. Mødested: Frivilligcenteret i lokalet på loftet,
Rustenborgvej 2. Årsmødet indledes med oplæg og debat om foreningens strategi for fremtiden.
Herefter vil formanden aflægge
beretning, og der vil være valg til
bestyrelsen og mulighed for en
debat om naturen i Lyngby-Taarbæk. Alle er velkomne. Info:
Hans Nielsen, tlf. 30 57 42 17,
hans@nielsen.mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16720.

Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-12. Mødested: Naturcenter Kildegården.
Yderligere startsteder offentliggøres i lokalavisen. Der uddeles
affaldsposer. Info: Inge Marie
Pedersen, tlf. 30 25 72 73, ingemariepedersen@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/11026.

HILLERØD
WWW.DN.DK/HILLEROED
Årsmøde. Tirsdag den 17. november kl. 19.30-22. Mødested: Kedelhuset. Vi sætter fokus på kommunens klimastrategi. Herefter
holdes årsmøde efter vedtægterne. Info: Jørgen Nielsen, tlf. 86 91
52 10, jbn.post5@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/16523.

HØJE-TAASTRUP
WWW.DN.DK/HOEJETAASTRUP
Fugle i Hedeland. Tirsdag den 1.
september kl. 19-21. Mødested:
Foreningshuset, Brandhøjvej 100.
Rundtur i Hedeland i fuglenes slipstrøm med start i Brandhøj Kolonihaveforening. Info: Knud Anker
Iversen, tlf. 50 12 68 68, knudankeriversen@gmail.com.
Tilmelding: til hoeje-taastrup@dn.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/15636.

HØRSHOLM
WWW.DN.DK/HOERSHOLM
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september 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,
madsen-molbech@mail.tele.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/10140.

03 : 2020

RØDOVRE
WWW.DN.DK/ROEDOVRE
Naturens Dag ved Damhussøen. Søndag den 13. september kl.
12-16. Mødested: Kiosken ved
Damhussøen, Damhusdæmningen 2B. Oplev Damhussø og -eng
med Enggruppen og Energi og
Vandværkstedet.
Enggruppen
har flotte plancher om, hvad man
kan finde, høslæt-demonstration
og planer om naturgenopretning.
Vandværkstedet sejler børnene
ud på fisketur på søen. Bagefter
kan jeres børn gå på opdagelse
med Lions klub. Info: Anne-Mette
Ibsen, amdi.ibsen@gmail.com, Per
Stengade,
ps@perstengade.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16671.
World Cleanup Day, giv naturen
en hånd. Lørdag den 19. september kl. 10-12. Mødested: Ejbybunkeren på Vestvolden: Jyllingevej
303, eller Biblioteket Trekanten:
Rødovrevej 405, eller Cafebiblioteket “Tremilen”: Nørrekær 8.
Kom til den landsdækkende affaldsindsamling. Vi samler affald
på Vestvolden, i Islev og i kærene. Ved mødestederne udleveres der affaldssække. Mød blot
op, tilmelding er ikke nødvendig.
Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13,
jann.larsen@mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/14338.
Befæstningens Dag på Vestvolden. Søndag den 27. september
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kl. 10-16. Mødested: Vestvolden
ved Artillerimagasinet. Befæstningens Dag fejres igen i år på hele
Vestvolden med mange aktiviteter som fåreklipning, bueskydning, historiske våben, støbning
af tinsoldater, affyring af kanoner,
lege for børn m.m. Udstillinger og
film i Artillerimagasinet og rundvisninger i kapo. Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13, jann.larsen@
mail.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/10173.
Pres æblesaft i Frugtlunden.
Søndag den 4. oktober kl. 1112.30. Mødested: Frugtlunden
på Vestvolden ved Jyllingevej-afkørslen fra Motorring 3. Kom og
smag friskpresset æblesaft, og
hør om de forskellige æblesorter
på børnenes træer i Frugtlunden.
Tag eventuelt nogle æbler med
fra haven og få sorten bestemt af
pomet-mesteren fra Københavns
Universitets pomet i Tåstrup. Tag
børn og børnebørn med. Info:
Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13,
jann.larsen@mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/14336.
Kongernes Nordsjælland. Lørdag
den 24. oktober kl. 10-16. Mødested: Rødovre Station. Vi hører
om nationalparkidéen på vejen til
Esrum Kloster, hvor vi vises rundt
på grunden. Dernæst let frokost
og så til Gribskov, der er ved at
udvikles til “urørt skov”. Vi guides
2 timer. Medbring gerne lille stol.
Pris: 200 kr. Tilmelding: senest d.
24/9 til amdi.ibsen@gmail.com.
Info: Anne-Mette Ibsen, tlf. 50
56 51 83, amdi.ibsen@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/11082.
Årsmøde, med besøg på Heerup
Museet. Tirsdag den 27. oktober
kl. 19-22. Mødested: Heerup Museet på Rødovregård, Kirkesvinget 1. Vi får en omvisning i Heerup Museet og ser den aktuelle
udstilling suppleret med en dialog
om museet. Efter en forfriskning
er der årsmøde med dagsorden
efter DN’s love, beretning og valg
af medlemmer til bestyrelsen.
DN er DIN forening, så mød op.
Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13,
jann.larsen@mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/15623.

Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13,
jann.larsen@mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/10170.
Bustur til Frederikssund Kirkes
store julemarked og julefrokost
på Hundested Kro. Lørdag den
28. november kl. 9-17. Mødested:
Rødovre Station på busholdepladsen. Deltag i vor berømte og traditionsrige juletur med bus og det
store, lækre danske julebord, sange og gaver. Vi besøger Frederikssund Kirkes store julemarked, og
der er mulighed for køb af en juleblomst. Pris: 480 kr. inkl. bus m.
guide og julebuffeten. Tilmelding:
til Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13.
Læs mere: www.e.dn.dk/16375.
Fårenes julearrangement på
Vestvolden. Søndag den 13. december kl. 10-11. Mødested: Ved
Ejbybunkeren på Vestvolden.
Fårene på Vestvolden holder juleåbent og siger tak for en god
sommer. Der har været stort
besøg af børn og voksne med gulerødder og æbler i løbet af sommeren. Kom og sig god jul til fårene. Fåregræsserforeningen har
saftevand, gløgg og æbleskiver.
Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13,
jann.larsen@mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/14337.

SJÆLLAND

FA XE
WWW.DN.DK/FAXE
Svampetur. Søndag den 27. september kl. 10-13. Mødested:
P-plads ved Sibirien. DN og Foreningen til Svampekundskabens
Fremme arrangerer guidet svampetur til Sibirien/Gl. Strandskov
ved Faxe Ladeplads. Info: Rudy
Burmeister, tlf. 21 54 34 20,
toveogrudy@mail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/13475.

GULDBORGSUND
Juledekorations- og hyggeaften
på Rødovregaard. Tirsdag den
24. november kl. 18-21.30. Mødested: Rødovregaard, “loen”, Kirkesvinget 1. Lav juledekorationer
med Grethe Pedersen, som viser,
hvordan de smukke dekorationer
laves. Medbring skål eller fad, lys,
gran og andet materiale og ler eller oasis. Efter dekorationerne
hygger vi os med julekonfekt, julekager og kaffe/the. Pris: 40 kr.

WWW.DN.DK/
GULDBORGSUND
Årsmøde for DN Lolland og DN
Guldborgsund. Onsdag den 7.
oktober kl. 19-22. Mødested:
P. Hansens Vej 15, Sakskøbing.
Årsmødet indledes med, at Kjeld
Hansen holder foredrag med udgangspunkt i sin bog: “Farvel til
dansk landbrug”. Derefter holder
afdelingerne årsmøde ifølge vedtægten. Info: Åse Irminger, tlf. 41
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68 67 83, aairminger@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/15978.

bclausen@hotmail.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16737.

HOLBÆK

Affaldsindsamling:
Gisseløre.
Lørdag den 19. september kl.
10-12. Mødested: Gisseløre, ved
ankeret. Affaldsindsamling på
Gisseløre. Info: Peter Breinholt,
peterogulla@2gmail.com.
Læs
mere: www.e.dn.dk/16714.

WWW.DN.DK/HOLBAEK
Naturens Dag: Holbæk og omegn. Søndag den 13. september
kl. 13-16. Mødested: P-pladsen i
skoven for enden af Bognæsvej.
Vild i naturen: Vi laver en aktivitet på Tuse Næs, og der kommer sikkert også aktiviteter ved
Naturskolen og i Hagested. Tjek
nettet, når datoen nærmer sig.
Info: Finn Bjerregaard, tlf. 20 32
57 56, holbaek@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16667.
Affaldsindsamlinger. Lørdag den
19. september kl. 10-15. Mødested: Circle-K-tanken, Roskildevej. Vi laver en indsamling, der
starter fra Circle-K-tanken på
Roskildevej. Der er en række andre på nettet. Sidste år var der 25
ruter rundtomkring i kommunen.
Tjek nettet, når datoen nærmer
sig. Info: Frank Lykke Hansen, tlf.
60 76 75 81, holbaek@dn.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16669.
Årsmøde og Kjeld Hansen. Lørdag den 3. oktober kl. 13-17.30.
Mødested: Foreningshuset “Bispehøjen”, øst for skolens store
p-plads. Her mødes vi kl. 13 til
Fælledturen eller kl. 15. til foredraget. Vi starter dagen med en
tur på Fælleden, hvor vi hører
seneste nyt om planerne for den
videre pleje. Derefter fortæller
Kjeld Hansen om regeringens
klimaplaner, og vi slutter af med
årsmødet. Kaffe og kage serveres
undervejs. Info: Carsten Lambrecht, tlf. 27 12 55 49, holbaek@dn.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16650.

KALUNDBORG
WWW.DN.DK/KALUNDBORG
Naturens Dag på Vikingecenter
Fugledegård. Søndag den 13.
september kl. 10-15. Mødested:
Vikingecenter Fugledegård. I
samarbejde med Naturpark Åmosen afholdes Naturens Dag. Der
vil være mange gratis aktiviteter
såsom stenmaling, træsnitning,
botanik- og kryddersnapsetur.
Mulighed for at bygge en fuglekasse eller insekthotel. Naturpark Åmosen byder på mad over
bål. Info: Carsten Clausen, tlf. 59
50 00 11, Kalundborg@dn.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16710.
Affaldsindsamling:
Ubby-Jerslev. Lørdag den 19. september
kl. 10-12. Mødested: Østergårds-parken ved Hovedgaden
73, Ubby. Vi samler affald ind i
Ubby-Jerslev. Info: Carsten Clausen, tlf. 59 50 00 11, carsten-
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Se Reersø uden master. Søndag
den 18. oktober kl. 10-12. Mødested: P-pladsen over for Reersøhuset. Vi går tur på Reersø og
kigger på natur og kultur. Reersø
kan nydes uden forstyrrelse af
masterne, som er kommet væk.
Info: Erling Brock Jakobsen, tlf.
53 66 46 49, erbrockjak@me.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/16712.
Årsmøde. Søndag den 29. november kl. 14-17. Mødested: Mødelokalet, kantinen på Kalundborg
Forsyning. Programmet er ikke
endeligt fastlagt. Vi arbejder på en
rundvisning, et indlæg og debatoplæg. Mulige emner er klimaændringer, hvad kan du selv gøre for
at beskytte din bolig, udledning af
urenset spildevand. Info: DN Kalundborg, Susanne Ladefoged, tlf.
22 38 88 58, kalundborg@dn.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16705.

KØGE
WWW.DN.DK/KOEGE
Affaldsindsamlinger:
Køge.
Lørdag den 19. september kl. 1014. Mødested: Se hjemmesiden
www.affaldsindsamlingen.dk. På
nuværende tidspunkt er der oprettet 7 affaldsindsamlinger. Info:
Lisbeth Müller, tlf. 21 18 53 41,
lisbeth.muller@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/16706.
Affaldsindsamling: Store Ladager.
Lørdag den 19. september kl. 1114. Mødested: gadekæret ved frysehuset. Vi orienterer om forløbet,
uddeler ruter, veste og poser, og siden mødes vi over en vand eller øl
i frysehuset. Kom og hjælp til. Info:
Ib Johnsen, tlf. 28 25 14 04, ibj@
bio.ku.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16708.
Foredrag om padder og krybdyr,
efterfulgt af årsmøde. Torsdag
den 22. oktober kl. 19-21.30.
Mødested: Køge Kulturhus på
Strandvejen. Henrik Bringsøe vil
fortælle om padder og krybdyr i
Køge Kommune. De to dyregrupper er utrolig spændende og noget oversete. Foredraget ledsages af lysbilleder. Efter foredraget
afholder DN Køge årsmøde efter
foreningens vedtægter. DN Køge
byder på kaffe. Info: Ib Johnsen,
tlf. 28 25 14 04, ibj@bio.ku.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/15890.
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LEJRE
WWW.DN.DK/LEJRE
Lefestival/efterslæt på Kildeengen. Lørdag den 5. september kl.
10-20. Mødested: på Kildeengen,
i Bidstrupskovene, ved Skovvej
52. Følg skiltene fra p-pladsen i
starten af skoven, lige efter Mortenstrupvej 37. Du kan svinge en
le, deltage i kurser og workshop
og høre om, hvad le-slåning kan
gøre for naturens ve og vel. På Kildeengen i Bidstrupskovene bliver
græsset slået med le og fjernet et
par gange hver sommer. År efter
år takker engen med flotte orkidéer og andre blomster, der får
lys og plads til at gro. I samarbejde
med Nationalpark Skjoldungernes Land, Kildeengens Høslætlaug og Naturstyrelsen. Tilmelding: Se hjemmesiden. Læs mere:
www.e.dn.dk/14143.
Krible Krable på Tadre Mølle.
Søndag den 13. september kl. 1114. Mødested: Tadre Mølle. Info:
Carsten Christiansen, carstenchristiansen@yahoo.com.
Læs
mere: www.e.dn.dk/16482.
Affaldsindsamling: Ejby. Lørdag
den 19. september kl. 10-12. Mødested: Ejby Havn. DN Lejre og
Ejby Bylaug afholder affalds-indsamling. Vi mødes på havnen
og 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 Christiansen, carstenchristiansen@
yahoo.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/11103.
Svampeudstilling. Lørdag den
3. oktober kl. 10-16. Mødested:
Ny Tolstrup Sognegård. Se hvilke svampe du kan finde i skov og
mark, uden at få våde tæer eller
snotnæse. Din guide vil være vores svampeekspert Hans Strandberg. Info: Hans Strandberg,
hans.strandberg@mail.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16483.
Svampetur i Bidstrupskovene.
Søndag den 11. oktober kl. 1416. Mødested: Naturstyrelsens
p-plads, Avnstrupvej 22, lidt forbi Avnstrup Modtagecenter. En
guidet tur rundt i skoven med
fortællinger om svampe og mulighed for selv at samle. Ved turens
afslutning får du mulighed for at
få kurvens indhold set efter af
de svampekyndige, så du ikke får
nogen giftige svampe med hjem.
Medbring kurv og evt. lup. Info:
Erik Olsen, eriko1@live.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/14144.
Årsmøde. Tirsdag den 17. november kl. 19-21.30. Mødested:

Ejby og Omegns Forsamlingshus,
Ejbyvej 60. Årsmødet afholdes
i henhold til DN’s vedtægter.
Derefter vil Birger Prahl fra
Ejby bl.a. fortælle historier fra
Ejby Ådal om geologi, botanik og
mord. Info: Erik Olsen, tlf. 42 33
83 20, eriko1@live.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16680.

LOLLAND
WWW.DN.DK/LOLLAND
Årsmøde med foredrag af Kjeld
Hansen. Onsdag den 7. oktober
kl. 19-21.30. Mødested: Sakskøbing Sportscenter, Grønnegårdssalen. Årsmøde afholdes
sammen med DN Guldborgsund,
og indledes med foredrag af Kjeld
Hansen. Kjeld har nylig udgivet
bogen: “Farvel til dansk landbrug”
og er en af dansk landbrugs skarpeste kritikere. Kom og deltag i
debatten. Derefter årsmøde jf.
vedtægten. Info: Gunvor Thorsen, tlf. 53 70 95 85, gunvorthoesen@outlook.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/8541.

NÆSTVED
WWW.DN.DK/NAESTVED
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 10-16. Mødested:
Se hjemmesiden. Naturens Dag
afholdes sammen med Natur &
Ungdom Sydsjælland. Indholdet
er under udarbejdelse. Info: Henriette Gaborit, tlf. 22 55 72 95, hegaborit@hotmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16673.
Årsmøde med foredrag af Kjeld
Hansen. Tirsdag den 6. oktober
kl. 19-21.30. Mødested: Se hjemmesiden, da mødestedet ikke er
endelig afklaret. Årsmødet indledes med foredraget “Det store
Svigt”. Foredrag om hundrede
års naturfredning i Danmark af
forfatteren Kjeld Hansen. Efter
en pause holdes den formelle del
af årsmødet. Info: Erica Heyckendorff, ericaheyckendorff@hotmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/14342.

ODSHERRED
WWW.DN.DK/ODSHERRED
Besøg fredningen i Klint og
Sonnerup Skov. Søndag den 13.
september kl. 10-13. Mødested:
P-pladsen for enden af Skovløbervej, hvor vi vil fortælle mere
om ruten. Tag på tur, i mindre
grupper, til den nye fredning ved
Klint og nogle fine steder i udkanten af Sonnerup Skov, og besøg
vores poster rundt i området. Læs
mere: www.e.dn.dk/16536.
Årsmøde. Tirsdag den 13. oktober kl. 19-22. Mødested: Det Vilde Køkken. Årsmødet afholdes jf.
DN’s vedtægter. Mødet indledes
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med et oplæg om “Naturlig grøn
genstart”. Tilmelding: til odsherred@dn.dk, da vi pga. afstandskrav ift. corona har brug for at
vide, hvor mange vi bliver. Læs
mere: www.e.dn.dk/8559.
Så er det Dragedag. Lørdag den
17. oktober kl. 10-14. Mødested:
Bag den røde lade for enden af
Vejrhøjvej. Stedet med flot udsigt
til Vejrhøj og meget, meget mere.
Kom op på Vejrhøj. I dag kan hele
familien lege med drager. Læs
mere: www.e.dn.dk/14242.

RINGSTED
WWW.DN.DK/RINGSTED
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 10-14. Mødested:
Bag ved Klostermarkskirken , ned
mod åen. Vild i naturen med forskellige naturaktiviteter for børn
og voksne. Info: Tom Christiani,
tlf. 24 26 01 53, tomchristiani@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16290.
Årsmøde og oplæg om Ringsteds
Natur af Jon Feilberg. Mandag
den 9. november kl. 19.30-21.15.
Mødested: Kulturhusets store
sal, Søgade 3. Vi skal til kommunens natur-hotspots, altså de
kendte og især ukendte naturområder i vores kommune. Vi ser
på eksempler på planter og dyr/
fugle derfra og filosoferer lidt
over, hvad der kan gøres, for at de
bliver endnu bedre. Tilmelding:
til Ringsted@dn.dk, af hensyn
til lokalets størrelse og det lette
traktement. Info: Tom Christiani,
tlf. 24 26 01 53, tomchristiani@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/15904.

ROSKILDE
WWW.DN.DK/ROSKILDE
Himmelsøen rundt. Tirsdag den
1. september, kl. 11-12.15. Mødested: P-plads overfor indgang
til dyreinternatet Darupvej 131,
4000 Roskilde. Turens formål er
at følge årets gang i en tidligere
grusgrav og se, hvordan naturen
langsomt, men sikkert “overtager” området. Turen, der er ca.
2 km lang, tager godt og vel 1 t.
Medbring kikkert, der er mange
vandfugle især på den af de 3 øer,
som i efteråret blev ryddet for
bevoksning. Vi slutter turen i et af
de opsatte shelters, nyder medbragt frokost/kaffe. Læs mere:
www.e.dn.dk/1048.
Havtornfest ved Lynghøjsøerne. Søndag den 6. september kl.
10-13. Mødested: P-pladsen ved
Lynghøjsøerne ved Lindenborgvej. Indkørsel mellem rundkørslerne ved bommen til det tidligere
firma, der foretog grusgravning.
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Havtornen breder sig ved Lynghøjsøerne og skal bekæmpes for
at give naturen mere plads. Kom
og giv et nap med arbejdet, pluk
modne havtorn til eget forbrug,
og slut af med grillmad. I år holdes
festen ved den østlige sø. Medbring solide handsker til eget brug
og poser til egne havtorn. Info:
Anne Lise Dahl, tlf. 61 40 46 40,
dahlqq@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16681.
Svampetur til Sorø Sønderskov.
Lørdag den 26. september kl.
9.45-13.30. Mødested: Pladsen
lige nord for Sorø St. Varieret
skovbillede med løv og nål, tørt
og vådt og med god chance for
masser af svampe, hvis vejret
ikke har været for tørt. Turen tilbydes også studerende på Roskilde Universitet, så guidningen
af biolog Claus Helweg Ovesen
kan blive delvis på engelsk, men
med danske svampenavne. Info:
Claus Helweg Ovesen, helweg.
ovesen@get2net.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16583.
Himmelsøens flagermus. Tirsdag
den 29. september, kl. 21-22.30.
Mødested: P-plads overfor indgang til dyreinternatet Darupvej
131, 4000 Roskilde. Vi leder efter
flagermus med hjælp fra nyanskaffede
flagermusdetektorer,
der kan “oversætte” flagermusens orienteringsskrig til noget,
vi kan høre. Læs mere: www.e.dn.
dk/11056.
Himmelsøen rundt. Tirsdag den
6. oktober, kl. 11-12.15. Mødested: P-plads overfor indgang til
dyreinternatet Darupvej 131,
4000 Roskilde. Turens formål er
at følge årets gang i en tidligere
grusgrav og se, hvordan naturen
langsomt, men sikkert “overtager” området. Turen, der er ca.
2 km lang, tager godt og vel 1 t.
Medbring kikkert, der er mange
vandfugle især på den af de 3 øer,
som i efteråret blev ryddet for
bevoksning. Vi slutter turen i et af
de opsatte shelters, nyder medbragt frokost/kaffe. Læs mere:
www.e.dn.dk/1049.
Vandretur og bålmad med indsamlede svampe, urter og bær.
Lørdag den 24. oktober, kl. 10-16.
Mødested: Brøndby Station. Vi
går fra Brøndby St. til Strandparken og samler svampe, urter, bær
og nødder til bålet og den lækre
mad. Bjørn Petersen sikrer de
spiselige svampe. Vi udleverer
opskrifter til maden og vejleder.
Overskuddet går til at støtte
Plants and Health Cooperative i
det nordlige Uganda. Pris 120 kr.
Betaling med MobilePay til Karen

TURE

Ingrid Schultz, 26 39 34 31, eller
kontant ved starten af turen. Turen er på 10 km. Sen frokost. Tag
en klapsammen og vand med til
formiddagspausen og også gerne egne svampe- og urtebøger,
sankekurv, kniv osv. Turen arrangeres i samarbejde mellem DN,
Dansk-Ugandisk
Venskabsforening, “Det spiselige Hvidovre” og
Bjørns Naturtjeneste. Læs mere:
www.e.dn.dk/16770.
Himmelsøen rundt. Tirsdag den
3. november, kl. 11-12.15. Mødested: P-plads overfor indgang
til dyreinternatet Darupvej 131,
4000 Roskilde. Turens formål er
at følge årets gang i en tidligere
grusgrav og se, hvordan naturen
langsomt, men sikkert “overtager” området. Turen, der er ca.
2 km lang, tager godt og vel 1 t.
Medbring kikkert, der er mange
vandfugle især på den af de 3 øer,
som i efteråret blev ryddet for
bevoksning. Vi slutter turen i et
af de opsatte shelters, nyder medbragt frokost/kaffe. Læs mere:
www.e.dn.dk/1833.
Årsmøde med landbrugsaftale,
årsberetning og valg. Tirsdag den
3. november kl. 19-21. Mødested:
Byens Hus, Den Gamle Byrådssal,
indgang gennem Laurentii kirketårn. Landbrugsfaglig medarbejder i DN’s sekretariat, Thyge
Nygaard, fortæller om aftalen
mellem DN og dansk landbrug.
Han vil desuden kunne besvare
de fleste spørgsmål, hvis der da
er tid nok, inden vi kl. 20 går over
til årsmødet med årsberetning og
valg af bestyrelse. Info: roskilde@
dn.dk. Evt. tilmelding: roskilde@
dn.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16621.

SOLRØD
WWW.DN.DK/SOLROED
Kalk, flint og fossiler. Lørdag
den 26. september kl. 14-16.
Mødested: Karlstrup Kalkgrav,
p-pladsen ved Silovej 8. Hør om
Danmarks geologiske historie fra
kridttiden til i dag. Du får det berømte fiskeler at se og mulighed
for at finde fossiler af dyrelivet
fra fortidens tropehav. Medbring
selv hammer og gerne mejsel samt
en pose til de fossiler, du finder.
Info: Dorte Linder, tlf. 23 33 55 81,
dmo@postkasse.org. Læs mere:
www.e.dn.dk/12745.
Nyt fugletårn og årsmøde. Søndag den 27. september kl. 14-16.
Mødested: P-pladsen ved Jersie
Strandpark. Indkørsel i rundkørslen Jersie Strandvej/Parkvej. Oplev fuglelivet i lagunerne fra det
nye fugletårn ved Jersie Strandpark. Med en pragtfuld udsigt i 7,5

m’s højde får du fint overblik over
lagunerne, hvor de trækkende
fugle raster inden den videre færd
sydpå. Vi slutter af med årsmøde
kl. 15 ved kiosken. Info: Jens Garde, tlf. 20 12 37 80, jensgarde42@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16454.

Mødested: P-pladsen ved Rødvig Flinteovn. Affaldsindsamling
langs Stevns Klint. Info: Mirco
Jordan, tlf. 29 88 56 09, mijo@
outlook.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/11124.

VORDINGBORG
WWW.DN.DK/
VORDINGBORG
Naturens Dag på Avnø. Søndag
den 13. september kl. 10-14. Mødested: Avnø, parkering ved Naturskolen. DGI, Avnø Naturskole,
naturvejleder, flere spejdergrupper, DN-Vordingborg og mange
flere inviterer til aktivitetsdag
for børn, unge og voksne på det
skønne Avnø. Tag tøj på efter vejret, medbring mad og drikke. Vi
byder på smagsprøver. Info: Ditte
Lautrup-Larsen, tlf. 40 77 87 60,
lautrup-larsen@webspeed.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16653.

Fuglenes forunderlige verden.
Torsdag den 29. oktober kl. 1921.30. Mødested: Solrød Bibliotek og Kulturhus. Hvordan er fuglene blevet til de moderne fugle, vi
har i dag? Hør sidste nyt om fuglenes liv, deres sanser, intelligens
og adfærd. Hør om fugletrækket.
Hvorfor trækker de, og hvordan
finder de vej? Tilmelding: Se Solrød Biblioteks hjemmeside: solbib.dk. Info: Jens Garde, tlf. 20 12
37 80, jensgarde42@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/15938.
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BRØNDERSLEV
WWW.DN.DK/
BROENDERSLEV
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 11-15. Mødested:
P-pladsen ved Naturskolen i Lunken. DN, Brønderslev Lystfiskeriforening og spejderne i Nørreå
Gruppe arrangerer forskellige aktiviteter om insekter og dyrelivet
i naturen og søen. Info: Pernille
Hald, tlf. 21 80 83 70. Læs mere:
www.e.dn.dk/14282.

SORØ
WWW.DN.DK/SOROE
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 11-15. Mødested:
Den store p-plads ved Kongskilde, Skælskørvej 34. DN i Sorø og
Kongskilde Naturcenter inviterer
til Naturens Dag 2020. Temaet for
Naturens Dag 2020 er ”Vild i naturen”, og det vil vi leve op til med
en masse aktiviteter for børn og
voksne ved Kongskilde Naturcenter og ved Frederikskilde Strand.
Info: Simone Andersen, tlf. 31 62
68 68, simonefiea@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/16324.

Nyd naturen, glimt fra de bedste
steder og fra det helt nære. Onsdag den 16. september kl. 19-21.
Mødested: Kulturarkaden, foredragssalen, Sydhavnsvej 6. Følg
en af vores lokale havørnefamilier, se orkideer og sommerfugle
på Høvblege, hør om vandfugle
i Jordbassinerne ved Stege, om
efterårets flotte svampe og meget mere. Tilmelding: www.vordingborgbibliotekerne.dk/arrangementer. Info: Bo Kayser, tlf. 51
34 62 78, bo.kayser@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/16016.

Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-13. Mødested: ved Affaldsindsamlingens
bod på Folkemødet i Sorø. DN
Sorø søger affaldshelte for en dag.
Den 19/6 er der affaldsindsamling
i hele Danmark. 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: www.e.dn.
dk/10909.

Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-15. Mødested: Se www.affaldsindsamlingen.dk. Vil du være med til at slå
sidste års rekord, hvor der var 16
indsamlinger i vores kommune?
Vær med til at rense op i naturen,
så der ikke ligger plastik og andet,
som dyrene kan komme til skade
med. Opret din egen indsamling
på: affaldsindsamlingen.dk. Du
kan vælge et område nær dig eller f.eks. et stykke strand, hvor
du færdes. Du kan også deltage i
en eksisterende indsamling. Info:
Ditte Lautrup-Larsen, tlf. 40 77
87 60, lautrup-larsen@webspeed.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/11128.

Årsmøde. Onsdag den 4. november kl. 19-22. Mødested: Salen,
Sorø Kultur- og Fritidshus (Værkerne), Frederiksvej 27. Foredrag
og årsmøde i DN Sorø. Aftenens
møde starter med et foredrag
af kunsthistoriker, mag.art. Line
Marschner om “Hvordan naturens rum kan påvirke os”. Derefter en kort pause, hvor DN serverer lidt frugt og en forfriskning.
Info: Niels Hilker, tlf. 30 40 05
09, niels.hilkers@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/15265.

STEVNS
WWW.DN.DK/STEVNS
Affaldsindsamling i Rødvig. Lørdag den 19. september kl. 10-13.
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Naturplejedag i Jydelejet. Søndag den 20. september kl. 10-15.
Mødested: P-pladsen ved Jydelejet. Årets naturplejedag i Jydelejet. Medbring: frokost, praktisk
tøj/fodtøj og evt. le og rive. Der
bydes på kaffe/te, vand og kage.
Arrangører: Naturstyrelsen Storstrøm, Vordingborg Kommune,
DN Vordingborg, Græsningsforeningen Høje Møn og GeoCenter
Møns Klint. Læs mere: www.e.dn.
dk/15976.
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Affaldsindsamling: Brønderslev
og Dronninglund. Lørdag den 19.
september kl. 10-12. Mødested: I
Brønderslev mødes deltagerne i
gården bag Brønderslev Bibliotek.
Info: Regner Mathiasen, tlf. 98 82
27 68/60 69 62 12. I Dronninglund mødes deltagerne ved genbrugspladsen på Dregårdsvej 1b.
Info: Bjarne Lykkenshede, tlf. 24
60 06 96. Læs mere: www.e.dn.
dk/11009.
Årsmøde. Tirsdag den 27. oktober
kl. 19-22. Mødested: Hjallerup
Kulturhus. Dagsorden if. vedtægter. Efter årsmødet fortæller
biolog Gorm Jørgensen om naturen i Brønderslev Kommune.
Der serveres kaffe og brød. Info:
Lars Schønberg-Hemme, tlf. 21
35 63 01. Læs mere: www.e.dn.
dk/16186.

FREDERIKSHAVN
WWW.DN.DK/
FREDERIKSHAVN
Affaldsdag. Lørdag den 19. september kl. 10-12. Mødested:
bestemmer du selv. Skal din forening, virksomhed eller familie
arrangere en affaldsindsamling?
Det er nemt. På DN’s hjemmeside
kan I oprette jer. Så inviterer I folk
lokalt og får en hyggelig søndag.
Vi sender affaldssække og materiale. Til slut registrerer I jeres fund
online. Info: Karin A. Jensen, tlf.
23 21 77 69, karinarverschoug@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/10938.

HJØRRING
WWW.DN.DK/HJOERRING
Kystvandring ved Kærsgaard
Strand. Søndag den 6. september
kl. 10-12.30. Mødested: P-pladsen ved Kærsgaard Strand. Til
gavn for både krop og sjæl arran-
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gerer DN igen i år, i samarbejde
med Hjerteforeningen, en vandring ved Kærsgaard Strand. Vælg
mellem en kort tur på ca. 1 t. og en
længere tur på ca. 2,5 t. Husk godt
fodtøj. Medbring gerne mad og
drikke. Info: Jørgen Jørgensen, tlf.
23 71 71 93. Læs mere: www.e.dn.
dk/10947.
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 10-13. Mødested:
Landskabs- og Landbrugsmuseet
i Mosbjerg. Med udgangspunkt i
årets tema ”Vild i naturen” tilbydes
forskellige aktiviteter i den rigt varierede natur i Naturpark Tolne. Tag
familien med til Tolne, og kom helt
tæt på naturen. Det bliver en helt
vild dag! Se mere på www.hjoerring.dn.dk/. Info: Jakob Kofoed, tlf.
31 34 62 91, kofoed@icloud.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/16685.
Affaldsindsamling i Vrå. Lørdag
den 19. september kl. 10-13. Mødested: P-pladsen i Jernbanegade. Kom og vær med til at samle
affald. Ved fælles hjælp vil vi befri
vores grønne områder og grøftekanter for andres henkastede affald. Info: Birthe Kristensen, tlf. 51
33 93 05, birthe.k49@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/12454.
Fyraftensmøde på AVV. Onsdag
den 7. oktober kl. 17-19. Mødested: hovedindgangen til AVV. Vi
inviterer til fyraftensmøde hos
AVV Hjørring. Efter en rundvisning på anlægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål om
kommunens affaldsindsamling. Få
f.eks. svar på, hvad der sker med
affaldet, hvad status er på genanvendelse, og hvad status er ift.
kommunens mål. Tilmelding: Se
hjemmesiden fra midt september.
Info: Elisabeth Hebo, tlf. 40 25 31
80, ajhebo@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16686.
Årsmøde. Tirsdag den 3. november kl. 19-21.30. Mødested: Bib-

liotekets mødesal i Metropolen.
Årsmøde if. vedtægter, herunder
valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Efter årsmødet sættes
fokus på Naturstyrelsens arealer
og tiltag i Vendsyssel med særlig
vægt på Hjørring Kommune. Oplægsholder bliver Bjarke Huus
Jensen, biolog i Naturstyrelsen,
Ven. Info: Elisabeth Hebo, tlf. 40
25 31 80, ajhebo@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/16687.

JAMMERBUGT
WWW.DN.DK/JAMMERBUGT
Naturpleje Aaby Bjerg: 2. slæt
i sensommeren. Lørdag den 19.
september kl. 10-13. Mødested:
P-pladsen ved Trædestenene på
Centralgårdsvej. Lelauget for
Aaby Bjerg tager endnu en gang
fat med et høslætarrangement, og
leen skal på arbejde. Vi slår nænsomt udenom blomster, således at
der også er mad til insekterne efterfølgende. Har du aldrig prøvet
at slå med le før, så er det ingen
hindring. Info: Søren Rosenberg,
tlf. 30 24 18 34, jammerbugt@
dn.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/12779.
Svampetur. Lørdag den 19. september kl. 13-16.30. Mødested:
P-pladsen ved Rødland Hede,
Hjortdalvej (vejen mellem Tranum og Hjortdal). Kom med på tur
og lær om en masse spændende
svampe, både dem der kan spises,
og dem der ikke kan. Info: Sigurd
Christensen, tlf. 61 72 62 86, limfjord@bbnpost.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/15694.
Årsmøde. Mandag den 9. november kl. 19-22. Mødested: Brovst
Sport- og Kulturcenter. DN Jammerbugt inviterer alle til en aften
om sommerfugle i haven, naturpolitik og årsmøde ifølge vedtægterne. Foredragsholder er Michael Stoltze, biolog og forfatter.
Michael har i over 30 år arbejdet
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med både sommerfugle og naturpolitik i Danmark. Info: Søren
Rosenberg, tlf. 30 24 18 34, s.rosenberg@bbnpost.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16729.

MARIAGERFJORD
WWW.DN.DK/
MARIAGERFJORD
Vandretur på de nye stier ved
Kastbjerg Ådal. Tirsdag den 1.
september kl. 18.30-21.30. Mødested: Kransmarksvej 8. Kom
med på en spændende travetur i
Kastbjerg Ådal, hvor vi vil fortælle
om naturgenopretnings-projektets resultater, og vi vil udforske
nogle af de nyetablerede stier i
den vestlige ende af Kastbjerg
Ådal. Husk: gummistøvler, kikkert
og kaffe. Info: Per Edgar Jørgensen, tlf. 26 78 85 20, peredgar2@
mail.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/10209.
Årsmøde. Tirsdag den 20. oktober
kl. 19-22. Mødested: kulturhuset.
Kom til afdelingens årsmøde og
hør bl.a. Mads Fjeldsø Christensen, biolog ved Vejle Kommune,
fortælle om livet under overfladen i en fjord. Info: Kaj Edlund, tlf.
61 77 98 52, edlund@dadlnet.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/15327.

VESTHIMMERL AND
WWW.DN.DK/
VESTHIMMERLAND
Naturens Dag: Insekthoteller. Søndag den 13. september
kl. 14-16. Mødested: Stranden
ved færgelejet i Hvalpsund. Du
får mulighed for at lave dit eget
insekthotel. Info: Sten Søndergaard, tlf. 30 89 07 03. Læs mere:
www.e.dn.dk/12725.
Affaldsindsamling i Ranum. Lørdag den 19. september kl. 10-12.
Mødested: Torvet i Ranum. Ruter
fordeles mellem de fremmødte.
Husk handsker. Info: Karen Steffensen, tlf. 23 88 00 99. Læs mere:
www.e.dn.dk/11129.

højre hånd. DN, Limfjordsrådet
og Limfjordsmuseet inviterer
på vandring langs strandengene
ved Aggersborg. På turen oplever vi strandengenes spændende
natur- og kulturlandskab. Undervejs byder Limfjordsmuseet
på maritime forfriskninger med
råvarer fra Limfjorden. Info:
Sten Søndergaard, tlf. 30 89 07
03, sten@bystrupgaard.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16675.
Årsmøde og præsentation af projekt: Genåbning af Frederik VII’s
Kanal i Løgstør. Tirsdag den 3. november kl. 19-21.30. Mødested:
Limfjordsmuseet,
Kanalvejen
40, i det lille hvide hus over broen. Inden årsmødet præsenterer
Limfjordsmuseet projektet, og
afdelingsbestyrelsen lægger op
til debat om, hvordan naturhensyn, kulturhistorien og moderne
turisme kan gå op i en højere enhed. Præsentation, debatten og
årsmødet er kun åbent for medlemmer af DN. Tilmelding: senest
d. 28/10 på mail til DN-mail@bystrupgaard.dk. Info: Sten Søndergaard, tlf. 30 89 07 03, DN-mail@
bystrupgaard.dk.
Læs
mere:
www.e.dn.dk/16571.

A ALBORG
WWW.DN.DK/AALBORG
Ahlmanns Naturfilm. Onsdag
den 30. september kl. 19-21. Mødested: Borgmester Jørgensens
Vej 11. Flemming Ahlmann ikke
bare fotograferer, han video-filmer også. Måske har I mødt ham
med hans megatunge kameraer
og stativer ude i naturen. Kvalitet kræver professionelt udstyr.
Der vises klip fra både kendte og
ukendte nordjyske naturlokaliteter. Info: Anton Thøger Larsen,
rangerdanmark@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/15955.

Svampetur for begyndere og
lettere øvede. Søndag den 20.
september kl. 13-16. Mødested:
Rønhøj i Rønhøj Plantage, p-pladsen vest for Aarsvej (A29) ved 41
km-stenen. Vi samler svampe og
gennemgår de vigtigste grundregler for indsamling af spise-svampe. Info: Ellen Poulsen, tlf. 30
25 98 57. Læs mere: www.e.dn.
dk/12723.

Årsmøde og foredrag om rewilding.
Onsdag den 28. oktober kl. 17-21.
Mødested: Folkeuniversitetet, Badehusvej. Årsmødet afholdes kl. 1719. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Herefter fortæller Jacob Skriver,
Aage W. Jensens Naturfond, om
rewilding, der sigter mod genopretning af store områder med vild natur gennem genudsættelse af store
pattedyr, såsom vildsvin, vildhest,
elg og europæisk bison. Info: Anton
Thøger Larsen, tlf. 28 69 13 73, rangerdanmark@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/15919.

Strandengsvandring ved Aggersborg. Søndag den 4. oktober
kl. 13.30-16.30. Mødested: Kør
ind ad grusvejen umiddelbart
syd for ejendommen Thorupvej
37, og fortsæt 850 meter, til du
kommer til en p-plads/mark på

Fuglenes syn. Tirsdag den 17.
november kl. 19-21. Mødested:
Borgmester Jørgensens Vej 11.
Øjenlæge og ornitolog Kim Frost
fortæller om fuglenes syn: Ude
på jagtmarkerne vil ørnen, i 300
meters højde, kunne få øje på en
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hare på fem kilometers afstand.
Uglerne kan se i totalt mørke, og
blåmejse og tårnfalk kan endda se ultraviolet lys. Info: Anton
Thøger Larsen, rangerdanmark@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/15954.

MIDTJYLLAND
.

HEDENSTED
WWW.DN.DK/HEDENSTED
Naturens Dag: Blå Flag-arrangement. Søndag den 13. september
kl. 10-14. Mødested: Mølledammen, parkering på Øster Snede
Skoles p-plads, Ribevej 65, Kragelund. Der vil være skilte, der peger
mod søen. Familieoplevelse ved
Mølledammen i Øster Snede. Info:
Benny Jensen, tlf. 51 51 91 35,
kysskrubtudsen@gmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/16736.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-13. Mødested: Se hjemmesiden. Info: Anna
Sørensen, tlf. 50 98 58 65. Læs
mere: www.e.dn.dk/10972.
Svampefest ved Vejle Fjord. Lørdag den 26. september kl. 10-19.
Mødested: Spejderlejren Kragereden, Stouby Skovvej 7C. Svampefest ved Vejle Fjord. Tilmelding:
senest d. 21/9 til Erik Kaxe på mail
eikaxe@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16740.
Med Salatfadet til Slottet i Skoven og Træskohage Fyr. Søndag
den 4. oktober kl. 13-15. Mødested: Multihuset i Stouby. Med
Salatfadet til Slottet i Skoven og
Træskohage Fyr. En Blå Flag-familietur med Stouby Lokalråd ved
Ole Lyse og naturvejleder Benny
Jensen. Der er 2 ture. Tur 1 kl. 13
til 15, tur 2 kl. 15 til 17. Pris: børn
10 kr. / voksne 20 kr. Tilmelding:
til Benny Jensen, tlf. 51 51 91 35.
Læs mere: www.e.dn.dk/11109.
Æbledag. Lørdag den 10. oktober
kl. 10-16. Mødested: Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51,
Daugaard. Æbledag & Åbent hus.
Info: Benny Jensen, tlf. 51 51 91
35, kysskrubtudsen@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/16741.
Årsmøde. Onsdag den 11. november kl. 19-22. Mødested: Hedensted Sognegård. Årsmøde ifølge
vedtægterne. Info: Martin Fritz-

ner, tlf. 22 66 38 13, Hedensted@
dn.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16742.

HERNING
WWW.DN.DK/HERNING
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 10-16. Mødested:
Løvbakkernes naturcenter. Læs
mere: www.e.dn.dk/11198.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 9-14. Mødested:
Torvet, Kølkær. Affaldsindsamling. Info: Bruno Sørensen, tlf. 21
72 26 53. Læs mere: www.e.dn.
dk/11139.
Svampetur i Feldborg Statsskov.
Lørdag den 26. september kl.
13-16.30. Mødested: P-pladsen
på Bjørnkærvej nær Sternehuset (grusvejen mellem Bjergby
og Feldborg). Svampetur med
turledere Ruth Nielsen og Gitte
Eriksen. Info: Bent Lund, tlf. 40
85 71 93. Læs mere: www.e.dn.
dk/16469.

HOL STEBRO
WWW. DN.DK/HOLSTEBRO
Kom med skovfogeden rundt i
Rydhave Skov. Søndag den 13.
september kl. 15-17. Mødested:
P-pladsen inde i Rydhave Skov
tæt på Rydhave Slot. Bliv klogere
på Rydhave Skov, og hvad “Naturskov” er for en størrelse. Skovfoged Jens Peter Clausen vil guide
os rundt i skoven og fortælle om
projektet Naturskov. Rydhave
Skov er udpeget til at være en
af de skove i Danmark, der lader
væltede træer blive liggende.
Info: Ole Primdahl, tlf. 42 73 97
48, primdahl@vip.cybercity.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16730.
Foredrag: Danmarks truede dyr,
planter og svampe. Onsdag den
30. september kl. 19-21. Mødested: Bibliotekssalen ved Rådhuset, Holstebro. Kom med til et
spændende og desværre aktuelt
foredrag med forsker Jesper Erenskjold Moeslund, der kommer
og fortæller om rødlisten fra
2020. Den bekræfter, at en stor
del af de danske arter er i tilbagegang. Kom med på en tur i den
truede danske natur. Info: Ole
Primdahl, tlf. 42 73 97 48. primdahl@vip.cybercity.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/13871.
Foredrag: Danmarks vilde orkideer. Onsdag den 7. oktober kl.
19-21. Mødested: Bibliotekssalen
ved Rådhuset, Holstebro. Kom til
et spændende foredrag om Danmarks vilde orkideer og 30 års
overvågning af de fredede blomster. Hvad er status lige nu? Er
vore smukke vilde orkideer også
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i tilbagegang? Seniorbiolog og
botaniker Peter Wind vil gøre os
klogere på spørgsmålene og vise
flotte billeder. Info: Ole Primdahl,
tlf. 42 73 97 48, primdahl@vip.cybercity.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/14436.

og McDonalds går vi sammen og
rydder op i Grenaa. I år er der især
fokus på plastikaffald. Bemærk
at der er to startpunkter, og man
vælger selv, hvor man helst vil
starte. Info: Kim Rath Kofoed, tlf.
22 48 26 43, norddjurs@dn.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/11019.

HORSENS
WWW.DN.DK/HORSENS
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-13. Mødested: Indgangen til Bollerstien ved
Fjordparken. DN Horsens samler
affald. Vi mødes ved indgangen
til Bollerstien ved Fjordparken
og går en tur langs Bollerstien.
Info: horsens@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/11069.

Svampetur i Grenaa Plantage.
Søndag den 20. september kl. 1315. Mødested: P-pladsen foran
Grenaa Idrætscenter. Vi tager
på svampejagt i Grenaa Plantage
sammen med turleder Annie Sloth. Maks 20 pladser. Tilmelding:
til Jette Mouritzen, jjjm@primanet.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/11024.

Årsmøde. Torsdag den 22. oktober kl. 19-21.30. Mødested: Sund
By Butikken, Åboulevarden 52.
DN Horsens inviterer hermed
vore medlemmer til årsmøde.
Mødet afholdes med en dagsorden if. foreningens vedtægter.
Info: horsens@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16722.

Årsmøde. Torsdag den 5. november kl. 19-22. Mødested: Pavillonen i Grenaa, i lokalet “Lille
Momme”, Kærvej 11. Vi afholder
årsmøde. Efter den formelle del af
årsmødet orientering om fredningen af Hevring Skydeterræn. Info:
Arne Holm-Hansen, tlf. 30 49
89 44, arne.holm-hansen@hotmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16508.

IK AST-BR ANDE
WWW.DN.DK/IKAST-BRANDE
Naturens Dag: Svampetur. Søndag den 13. september kl. 13-16.
Mødested: Gårdspladsen ved
Palsgård Skovmuseum. Kom med
på svampetur i skovene omkring
Palsgård Skovmuseum. På dagen deltager guider med stort
svampekendskab. Læs mere:
www.e.dn.dk/14354.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-14. Mødested: Se dagspressen og nyhedsbrevet, når datoen nærmer sig,
for information om indsamlingsstederne. Læs mere: www.e.dn.
dk/10125.

NORDDJURS
WWW.DN.DK/NORDDJURS
Naturens Dag : Havet under
overfladen. Søndag den 13. september kl. 10-12. Mødested: Kattegatcentrets p-plads. DN Norddjurs inviterer alle en tur under
havets overflade, hvor vi sammen
besøger Kattegatcenterets afdeling med hjemmehørende danske
arter. Vi vil blive guidet rundt
mellem de forskellige akvarier og
til sidst slutte med at fodre vores
danske hajer og rokker. Gratis for
tilmeldte, begrænset deltagerantal. Tilmelding: Kim Rath Kofoed,
biokim@outlook.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/11023.
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 11-13. Mødested: Kattegatcentrets p-plads
eller McDonalds. I samarbejde
med Ren Grenaa, Kattegatcentret

03 : 2020

ODDER
WWW.DN.DK/ODDER
Årsmøde, bliv klogere på vilde
bier. Onsdag den 11. november
kl. 19-22. Mødested: Valgmenighedens Forsamlingshus. Inden
det formelle møde kan du høre
om vores mange vilde bier. Info: Ib
Salomon, tlf. 24 44 39 87, Ibsalomon8300@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16394.

RINGKØBING -SK JERN
WWW.DN.DK/RINGKOEBINGSKJERN
Svampetur i Husby Klitplantage. Søndag den 6. september kl.
13-16. Mødested: P-pladsen ved
Husby Kirke. Vi kører sammen fra
Husby Kirke til startstedet på turen i plantagen. Husby Klitplantage er en gammel vestjysk klitplantage, hvor vi kigger efter svampe.
Der er kontrol af spisesvampe og
fælles svampebestemmelse. Info:
Peer Høgsberg, tlf. 23 64 02 65,
peer.natur@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/14314.

SAMSØ
WWW.DN.DK/SAMSO
Årsmøde. Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30-22. Mødested: Sælvigbugtens Camping, Staunsvej 2.
DN Samsø inviterer til årsmøde.
Alle er velkomne, men medlemskab giver stemmeret og ret til at
stille op til bestyrelsen. Dagsorden if. vedtægterne. Foreningen
er vært ved kaffe og kage. Se Samsø Posten for yderligere detaljer.
Info: Merete Hammeken, tlf. 23 61
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97 43, samsoe@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16716.

SKANDERBORG
WWW.DN.DK/SKANDERBORG
Svampetur i Kolskov. Søndag den
20. september kl. 13-16. Mødested: P-plads ved Kollens Mølle på
Kollens Møllevej. Kolskoven er en
varieret skov, hvor svampefloraen
består af såvel spisesvampe som
andre spændende svampe. De vigtige kendetegn, der skal forhindre
forveksling mellem de giftige og
de spiselige, bliver udpeget. Medbring gerne kurv og svampekniv
og en kop kaffe. Info: Peter Lange, tlf. 23 35 37 95, peterlange@
dofoj.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16285.
Hvad Holtsbækken og Sønderbækken viser om landskabets
dannelse. Søndag den 11. oktober kl. 13-16. Mødested: Gårdspladsen på Vestermølle. Kom
med på tur i Højvangens canyons.
Landskabet omkring Skanderborg bærer i høj grad præg af den
sidste istid. Vi skal på turen langs
Holtsbækken og Sønderbækken
se, hvordan dette viser sig i Vestermølleskovene. Vi går i dybe
dale i skove med en næsten magisk
stemning. Info: Lars Søgaard-Jensen, tlf. 30 72 25 82, ls-j@dadlnet.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/16731.
Efterårstur, skoven omkring Slåensø. Søndag den 1. november kl.
13-16. Mødested: P-13 på Sønderskovvej, ca. 3 km fra Virklund
ad Paradisvejen og ca. 3,9 km fra
Glarbo ad Tønningsletvej. Den lille
Slåensø syd for Borresø er en perle blandt de midtjyske søer. Ingen
bebyggelse i nærheden, klarvandet som få danske søer og midt i
skoven. Info: Otto Andersen, tlf.
61 50 13 80, karot.andersen@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16564.
Årsmøde. Onsdag den 11. november kl. 19-22. Mødested:
Meddeles senere på skanderborg.
dn.dk/arrangementer/ Info: Tina
Fleischer, tlf. 28 28 78 20, tfleischer020@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16728.

VIBORG
WWW.DN.DK/VIBORG
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 10-15. Mødested:
Naturskolen ved Hald. Info: Villy Lauritsen, tlf. 29 43 68 03,
famlau@oncable.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/16389.
Høslæt på Gelbækengen. Søndag
den 20. september kl. 10-15. Mødested: P-pladsen, hvor Ravns-

bjergvej krydser Gelbækken, vest
for inderøen. Kom og deltag i det
årlige høslæt på Gelbækengen,
en naturperle ved Hald Sø, og giv
orkideerne og sommerfuglene en
hjælpende hånd. Info: Leif Nielsen, tlf. 30 11 04 22, mail@brinken7.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/10062.

forfatter og naturdebattør Rune
Engelbreth Larsen. Vildskov &
Naturnationalparker, oplæg i ord
og billeder. Derefter årsberetning
fra DN Aarhus samt valg til bestyrelsen. Tilmelding: påkrævet via
www.aarhus.dn.dk fra primo september. Info: Sebastian Jonshøj,
tlf. 61 60 34 01, aarhus@dn.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16471.

FAABORG-MIDTFYN

Årsmøde. Mandag den 9. november kl. 19-22. Mødested: Gudenåhuset. Årsmøde i DN-Viborg.
Info: Jens Frydendal, tlf. 26 44 99
07, mail@jensfrydendal.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16391.

SYDDANMARK

ÅRH US
WWW.DN.DK/AARHUS
Rundvisning i Maskinrummet
på Aarhus Ø. Torsdag den 10.
september kl. 16.30-17.30. Mødested: Aarhus Ø, Hjortholmsvej
2. Kom forbi og hør nærmere om
innovativ teknologi og klimavenlig
fjernvarme, og oplev de nye havvandspumper. Maks 25 deltagere. Tilmelding: til jornenggaard@
gmail.com, noter gerne “DN besøg
i maskinrummet” i emnefeltet.
Info: Jørn Enggaard, jornenggaard@gmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16387.
Naturens Dag på Aabrinken: NaturTjek, kokasser og sneglevæddeløb. Søndag den 13. september kl. 11-13. Mødested: Vega,
træterrassen (ved klaplågen) på
Brabrandstien (cykelstien), i forlængelse af Åbrinkvej. Se hvilken
betydning køernes afgræsning af
arealet har for naturen, oplev fiskehejren hvis du står helt stille, få
svar på hvilke møgdyr der bor i kokasserne, og vær med når vi afgør,
hvilket insekt eller hvilken snegl
der bevæger sig hurtigst på væddeløbsbanen. Info: Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening,
tlf. 30 25 89 61, mail@aako.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16704.
Sensommerrengøring langs Aarhus Å. Lørdag den 19. september
kl. 9-12. Mødested: Y-krydset
hvor Åbrinkvej går over i Brabrandstien. Kom og hjælp os med
at holde området rent, og få en
snak om livet som kogræsser og
naturplejer ... måske er det også
noget for dig? Vi går højt op i natur
og bæredygtighed, og derfor samler vi naturligvis affald i det skønne område. Info: Christian Munk,
tlf. 23 74 78 57, mail@aako.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16707.
Årsmøde og foredrag med Rune
Engelbreth Larsen. Søndag den
1. november kl. 13.30-16. Mødested: Aarhus Universitet, Bygning
1530, Auditorium F, Ny Munkegade 118. Årsmøde og foredrag ved

NATUR & MILJØ

60

lægger og forvalter kommunens
naturområder med succes for samspillet mellem naturen og borgerne.
Efter årsmødet er der pølsebord.
På grund af coronaregler er deltagelsen begrænset til 50 deltagere.
Tilmelding: Karsten Enggaard, fredericia@dn.dk, tlf. 25 57 41 61. Læs
mere: www.e.dn.dk/16172.

ESBJERG
WWW.DN.DK/ESBJERG
Svampejagt i Sdr. Plantage. Torsdag den 24. september kl. 16.3019. Mødested: Sdr. Plantage, Natur-Kultur-Varde, Roustvej 111.
Evt. fælleskørsel fra Grønttorvet.
Vores meget svampekyndige og
erfarne guide Jonas Gadgaard
leder os gennem Sdr. Plantage på
jagt efter svampe. September er
normalt en rigtig god svampemåned, så vi håber, at kurvene bliver
fyldt op. Arrangeres af Natur Sydvest og Esbjerg Naturplejeforening. Tilmelding: Senest d. 20/9
til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk, tlf. 28 28 88 36. Læs mere:
www.e.dn.dk/8474.

FANØ
WWW.DN.DK/FANOE
Årsmøde. Tirsdag den 3. november kl. 19.30-21.30. Mødested:
Fanø Skole. Dagsorden if. vedtægterne. Læs mere: www.e.dn.
dk/16725.

FREDERICIA
WWW.DN.DK/FREDERICIA
Affaldsindsamling for institutioner i Fredericia. Mandag den
14. september til fredag den 18.
september. Mødested: Institutionerne vælger selv og melder sig til
Affald & Genbrug. DN Fredericia
organiserer sammen med Affald
& Genbrug i Fredericia affaldsindsamlingen 2020. Tilmelding: til
lizzie.jessen@fredericia.dk eller
mette.lorentzen@fredericia.dk,
tlf. 72 10 63 67 eller 22 16 10 55.
Læs mere: www.e.dn.dk/11036.
Årsmøde. Torsdag den 8. oktober kl. 19-21.30. Mødested: Hotel
Fredericia. Du kan få en parkeringstilladelse i receptionen. Efter
beretning og valg til bestyrelsen
fortæller Niels Ole Præstbro, hvordan Middelfart Kommune plan-
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WWW.DN.DK/FAABORGMIDTFYN
Affaldsindsamling. Lørdag den
19. september kl. 10-12. Mødested: Se DN’s hjemmeside og i lokalpressen. Giv naturen en hånd i
hele Faaborg-Midtfyn Kommune.
Gør en forskel. Efterårsrengøring
betaler sig. Info: dit lokalråd, eller
opret selv en affaldsindsamling på
DN’s hjemmeside. Info: Birgit Bjerring, tlf. 81 44 11 46, faaborg-midtfyn@dn.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/11145.
Årsmøde: Kom tæt på naturstrategien og dine politikere. Torsdag
den 29. oktober kl. 19-22. Mødested: Ringe Biblioteks store mødesal på 1. sal. Borgmester Hans
Stavnsager, viceborgmester Søren
Kristensen og FMK’s afdelingsleder for natur har sagt ja til at stille op, for at vi kan sætte fokus på
kommunens natur og naturpolitik.
Vi håber, at du vil bidrage med
gode input. Info: Birgit Bjerring,
tlf. 81 44 11 46, birgit.bjerring@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16676.

KOLDING
WWW.DN.DK/KOLDING
Fra dyrket mark til overdrev.
Søndag den 13. september kl.
10-12.30. Mødested: Gården
Lunderskov, Lejrskov Kirkevej
13. Landmand Peter Hindbo ved
Lunderskov har omlagt dyrkede
arealer til vedvarende overdrev i
bakket istidslandskab. Vi besøger
Peter Hindbo, som viser rundt på
arealet, og får fortalt om en landmands tanker fra ide til handling.
Tilmelding: til Sten Nielsen, stendof@gmail.com, tlf. 25 53 23 57. Læs
mere: www.e.dn.dk/14348.
Naturen netop nu: Jels Voldsted.
Søndag den 11. oktober kl. 1011.45. Mødested: Jels Voldsted
på p-pladsen. Jels Skovene og Jels
Midtsø. Naturen netop nu i oktober. Vi vandrer Midtsø rundt, ca.
4 km. Hvad byder naturen netop
nu? Svampe, fugle på søen, måske
trækkende gæs? Løvfald i efterårsskoven. Kom og vær med. Vi
tager aktuelle emner op. Friluftslærer Lars Johansen viser rundt.
Info: Paul Rasmussen, tlf. 60 92 13
48, dansk-skibstrae@mail.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16691.

TURE

LANGELAND

ODENSE

WWW.DN.DK/LANGELAND
Affaldsindsamling. Lørdag den 19.
september kl. 10-20. Mødested:
Lohals: på havnen ved havnekontoret, Snøde: ved Nordlangelandshallens p-plads, Tranekær: ved kirkens
p-plads, Tullebølle: ved gadekæret,
Rudkøbing: Rudkøbing Frivillighuset (rådhuset), Humble: p-plads
overfor Superspar. Vi afholder affaldsindsamling flere steder, hvor
indsamlere kan afhente poser og
aflevere affald 6 forskellige steder
på Langeland. Info: Carsten Friager,
tlf. 49 21 66 01, carsten@friager.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/16709.

WWW.DN.DK/ODENSE
Naturpleje på Dyred Banke. Lørdag den 5. september kl. 10-15.
Mødested: På toppen af Dyred
Banke. P-plads og opgangssti
overfor Tommerupvej 115. Kom
og slå med le på naturskønne, fredede Dyred Banke i 123 meters
højde, med vid udsigt over Højfyn.
Husk arbejdstøj og havehandsker.
Vi har alle redskaber og giver
frokost, kaffe/te og drikkevarer.
Tilmelding: Til turleder Carsten
O. Hansen tlf. 51 32 76 07, carslisb@drejerbanken.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/15744.

NORDFYN

Affaldsindsamling ved Skovsøen.
Lørdag den 19. september kl. 1012.30. Mødested: Vaffelhuset ved
siden af skovsøen. Kom med ud til
skovsøen og få en hyggelig dag ved
at gøre noget godt for naturen. Vi
vil gå en dejlig tur rundt om søen
og rundt i skovene og samle affald.
Derefter byder vi på kaffe og kage
som tak for hjælpen. Tilmelding:
Bare duk op, men for at være sikker på, at der er kage nok til alle,
må du meget gerne sende en SMS
til 26 17 44 93 eller sende en
mail til Kirmichaelsembach@hotmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/14226.

WWW.DN.DK/NORDFYN
Fugle ved Ølundgaard og Firtalsstranden. Søndag den 4. oktober
kl. 16-18. Mødested: P-plads ved
Ølund vestre fugletårn. Et besøg
ved Ølund Strand for at se det rige
fugleliv i området. De to fugletårne
er velegnede til fuglekig. Info: Helge
Larsen, tlf. 23 43 39 22. Læs mere:
www.e.dn.dk/15940.
Årsmøde. Tirsdag den 17. november kl. 19.30-22. Mødested:
Tingstedet. Kom til DN Nordfyns
årsmøde. Her kan du høre om afdelingens aktiviteter og udfordringer
i det forløbne år samt planerne for
det kommende år. Info: Leo Jensen,
leo@leonidaskomm.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/15939.

NYBORG
WWW.DN.DK/NYBORG
Affaldsindsamling. Lørdag den 19.
september kl. 10-12. Mødested:
Ved Hesselhuset, 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: www.e.dn.dk/11086.
Fugletur til Knudshoved. Søndag
den 4. oktober kl. 8-12. Mødested: P-pladsen ved Kursuscenter
Knudshoved, Fyrvej 1. Kom med
på spændende fugletur på Knudshoved. Der vil bl.a. være mulighed
for at se ringmærkning af områdets fugle samt at besøge fugletårnet sammen med en ornitolog.
Info: Nanna Bille, tlf. 22 27 87 86,
n_bille@hotmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16723.
Generalforsamling. Torsdag den 5.
november kl. 19-21.30. Mødested:
Hotel Sinatur. Foredrag om sammenhængende naturområder ved
biolog Bo Levesen. Derefter er der
generalforsamling og kaffe og kage.
Info: Nanna Bille, tlf. 22 27 87 86,
n_bille@hotmail.com. Læs mere:
www.e.dn.dk/16721.

hauge. Info: Bert Wiklund, tlf. 40
28 68 15, bw@bwfoto.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16738.
Affaldsindsamlinger: Lørdag den
19. september kl. 10-12.
Bøsøre og Vormark. Mødested:
Gadekæret i Vormark. Kom og vær
med. Info: Irene Friis, tlf. 22 52 73
75, irene@lr-friis.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/11142.
Lundeborg. Mødested: Ved ishuset på havnen. Lundeborg Borgerforening og DN Svendborg inviterer til den årlige affaldsindsamling
i Lundeborg. Info: Benthe Hjorth,
tlf. 41 19 91 23, benthehjorth@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/11047.
Troense. Mødested: Lodshuset
på hjørnet af Troense Strandvej
og Lodsvej. Troense Beboerforening og DN Svendborg samler
affald. Kom og vær med. Info: Bert
Wiklund, tlf. 40 28 68 15, bw@
bwfoto.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/11046.
Årsmøde. Torsdag den 12. november kl. 19-22. Mødested: Ørkildskolen afd. Byen, Skolegade 2.
Årsmøde 2020 ifølge vedtægterne. Info: René Lund Chetronoch,
tlf. 23 26 87 14, rlc.dn.svendborg@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16739.

Biodiversitetskrisen. Diskussion
med Maria Reumert Gjerding.
Mandag den 28. september kl.
18-21.30. Mødested: Borgernes
Hus, Østre Stationsvej 15, kantinen 3. sal. Foredrag starter kl. 19.
Hvis du er tilmeldt spisning, er det
kl. 18.00. Kom og diskuter, hvad vi
kan gøre ved biodiversitetskrisen.
Arrangementet kræver tilmelding.
Pris: Foredrag og bæredygtigt
måltid kr. 150, foredrag alene 50
kr. Tilmelding: senest d. 22/9 på
www.place2book.com/da/sw2/
sales/h7oeof1r61. Læs mere:
www.e.dn.dk/16450.

SØNDERBORG
WWW.DN.DK/SOENDERBORG
Flagermustur i Augustenborg
Skov, familiearrangement. Lørdag
den 5. september kl. 19-21. Mødested: P-pladsen i skoven ved Palævej. Vær med, når vi tager i skoven
for at møde ét af de mest hemmelige og fascinerende dyr: flagermusen. Info: Heidi Jahnke, tlf. 24 65 34
72, heidijahnke@hotmail.com. Læs
mere: www.e.dn.dk/11062.
Bat Night. Tirsdag den 8. september kl. 20-22.30. Mødested:
P-pladsen vest for Sandbjerg Gods,
Sandbjergvej. I samarbejde med
Dansk Flagermusforening afholdes Bat Night 2020 ved Sandbjerg.
Info: Andreas Andersen, tlf. 61
34 19 31. Læs mere: www.e.dn.
dk/11081.

Årsmøde. Torsdag den 5. november kl. 19-22. Mødested: Fyns HF,
Kottesgade 2, Odense. Generalforsamling if. vedtægter og foredrag.
Læs mere: www.e.dn.dk/9158.

SVENDBORG
WWW.DN.DK/SVENDBORG
Naturens Dag. Søndag den 13.
september kl. 13-17. Mødested:
Skårupøre Strandvej 47. Naturens
dag med masser af aktiviteter.
Info: René Lund Chetronoch, tlf.
23 26 87 14, rlc.dn.svendborg@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16735.

Affaldsindsamling: Nordborg. Lørdag den 19. september kl. 10-13.
Mødested: P-pladsen ved Kvickly,
Nordborg. Vær med, når vi samler
affald i by og på land. Læs mere:
www.e.dn.dk/14317.
Naturpleje Dyndved Hav. Lørdag
den 3. oktober kl. 10-14. Mødested: P-pladsen ved Dyndved Hav,
for enden at Katholmvej. Vær med,
når vi udfører naturpleje ved Dyndved Hav. Tilmelding: til Andreas
Andersen, tlf. 61 34 19 31 eller mail

Svampetur. Tirsdag den 15. september kl. 10-12. Mødested:
P-pladsen Linkenkærsvej. Svampetur i Hallindskoven, Gl. Heste-
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a-andersen@mail.dk.
www.e.dn.dk/14499.

Læs mere:

Svampetur for begyndere, familiearrangement. Søndag den 11. oktober kl. 10-12. Mødested: P-pladsen
hvor Midtvej møder Egetoftevej
ved Kryb-i-Ly i Sønderskoven. Tag
med på tur i skoven, og lær hvilke
svampe der kan spises. Info: Birgitte Marcussen, tlf. 23 20 93 57. Læs
mere: www.e.dn.dk/14500.

TØNDER
WWW.DN.DK/TOENDER
DN Tønder samler affald! Lørdag
den 19. september kl. 10-12. Mødested: Medborgerhuset i Tønder.
Alle er velkomne, når DN Tønder
samler affald som del af den nationale affaldsindsamling. Info: Hans
Tonnesen, tlf. 60 93 38 64, hlt2@
toender.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/10911.

VARDE
WWW.DN.DK/VARDE
Gør din have vild med vilje. Onsdag den 18. november kl. 19-21.30.
Mødested: Filsø Naturrum, Kærgårdvej 14b, Henne. Fotoforedrag om, hvordan du gør din have
mere vild med vilje og får mere liv
i haven. Skab flere levesteder og
vilde hjørner, og få flere insekter,
padder, fugle og pattedyr. Det er
ofte små tiltag, der kan give øget
biodiversitet. Begrænset antal
pladser. Tilmelding: varde@dn.dk.
Info: Merete Vigen Hansen, tlf. 25
88 22 05, varde@dn.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/13131.

VEJEN
WWW.DN.DK/VEJEN
Naturens dag i Jels Voldsted.
Søndag den 13. september kl. 1016. Mødested: Jels Voldsted, Koldingvej 2. I samarbejde med andre
foreninger afholder vi Naturens
Dag, hvor vi har forskellige aktiviteter. Info: Kaj Lassen, tlf. 75 39 21
69, post@kajlassen.dk. Læs mere:
www.e.dn.dk/14529.
29. bukettur: Jels Voldsted. Søndag den 13. september kl. 13-16.
Mødested: Terassen, Jels Voldsted, Koldingvej 2. Vi går på opdagelse ved Jelssøerne. Info: Kaj
Lassen, tlf. 75 39 21 69, post@
kajlassen.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/10050.
Affaldsindsamlinger: Lørdag den
19. september kl. 10-12. Tag familien med. Info: Ingeborg Jønsson,
tlf. 61 85 11 94, ingeborg.schoenberg@gmail.com. Der er affaldsindsamlinger følgende steder:
Brørup. Mødested: Torvet, Torvegade 1, Brørup. Læs mere:
www.e.dn.dk/10155.
Holsted.
Mødested:
Torvet,

TURE

Østergade 1, Holsted.. Læs mere:
www.e.dn.dk/10156.
Rødding. Mødested: Enghaveplads,
Bredgade 2, Rødding. Læs mere:
www.e.dn.dk/10157.
Vejen. Mødested: Vejen Kunstmuseum, Østergade 4. Læs mere:
www.e.dn.dk/10158.
30. bukettur: Hovborg, cykeltur.
Søndag den 11. oktober kl. 13-16.
Mødested: Hovborg Kirke, Grønagervej 7. Vi fortsætter med buketturene, hvor vi denne gang mødes
med cykler. Turen går via Baldersbæk, Klelund, Løbners- og Hovborg/Risbøl Plantager. Undervejs
ser vi på faunaen. Info: Kaj Lassen,
tlf. 75 39 21 69, post@kajlassen.dk.
Læs mere: www.e.dn.dk/10051.
31. bukettur: Lintrup, cykeltur.
Søndag den 15. november kl. 13-16.
Mødested: Lintrup Kirke, Lintrupvej
29A. Vi cykler til Kanonstillingen,
den store fredning ved Åtte Bjerge,
Pansergraven og retur til Lintrup.
Undervejs ser vi på faunaen. Info:
Kaj Lassen, tlf. 75 39 21 69, post@
kajlassen.dk. Læs mere: www.e.dn.
dk/10614.

VEJLE
WWW.DN.DK/VEJLE
Svampe i Jelling Skov. Lørdag den
12. september kl. 13.30-15.30. Mø-

dested: Abrahamsens gård, Skovgade 27 C. Efter en kort gennemgang
af forskellige svampegrupper samler vi svampe, både store og små,
giftige og spiselige. Medbring: kaffe,
kniv, kurv og solidt fodtøj. Turledere: Bodil Asmund og Westy Esbensen. Tilmelding: westyesb@gmail.
com. Info: Westy Esbensen, tlf. 53
37 17 99, westyesb@gmail.com.
Læs mere: www.e.dn.dk/16561.
Affaldsindsamling.: Jelling. Søndag
den 13. september kl. 10-12. Mødested: P-pladsen ved Fårupvej 10. Vi
organiserer affaldsindsamling i Vejle Kommune sammen med Grønt
Forum, se mere i dagspressen. I

Jelling udleverer vi sække, tænger
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: www.e.dn.
dk/10948.
Familiesvampetur i Gødding Skov.
Søndag den 20. september kl.
13.30-16. Mødested: P-pladsen
ca. Billundvej 108, Randbøl, dvs.
lige inden Billundvejs møde med
Hærvejen. Svampeplukningen afsluttes med en gennemgang af de
fundne svampe. Medbring: kurv og
solidt fodtøj. Turen er gratis, men
tilmelding nødvendig. Tilmelding: til

Lars Kromann-Larsen, tlf. 40 41 16
96, lars@kromann-larsen.dk. Læs
mere: www.e.dn.dk/16557.
Årsmøde. Torsdag den 12. november kl. 19.30-21.30. Mødested:
Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle.
Årsmødet indledes med et foredrag
ved biolog Klaus Balleby, Vejle Kommune, som vil fortælle om Projekt
Sund Vejle Fjord, der forsøger at
genskabe den naturlige balance i
fjordens nuværende dårlige miljøtilstand. Derefter afholdes selve
årsmødet jf. vedtægterne. Info: Uffe
Rømer, tlf. 50 57 16 27, ufferomer@
gmail.com. Læs mere: www.e.dn.
dk/16558.

ÅRSMØDER I DN
Der er årsmøder i DN’s afdelinger på en dato
mellem 1. september og 30. november. Du
finder en opdateret indkaldelse på afdelingernes hjemmeside. Et årsmøde er en årsafslutning i afdelingen. Du får bl.a. en beretning om
afdelingens arbejde i det forløbne år, og der
kan komme gode diskussioner om lokale natursager. Ønsker du som medlem, at årsmødet
tager et særlig emne op, skal der indsendes
forslag til formanden senest en uge før mødet.

VILD I NATUREN
13. september 2020

NATUREN HOLDER ABENT HUS
Tag hele familien eller dine venner med på
Naturens Dag den 13. september

Læs mere og tilmeld dig på
NATURENSDAG.DK
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En tredjedel af bestyrelsen er på valg, og du
har mulighed for at komme med i det lokale
arbejde. Som aktiv i foreningen kan du bl.a. deltage i foreningens mange kurser. Årsmøderne
er åbne for alle medlemmer i kommunen for afdelingen. Ved nogle årsmøder er der tilmelding
for at kunne tilrettelægge mødet bedst muligt i
forhold til evt. brød til kaffen.
Vi håber, at du har lyst til at deltage i dit lokale
årsmøde og møde DN’s lokale aktive.

DN SHOP

S H O P. D N . D K
NATURKALENDEREN 2021 OG POSTKORT

POSTKORT 12 STK. DOBBELTE KORT MED KUVERTER
MEDL. PRIS KR. 89,Ikke medl. pris kr. 119,Varenr. 4711

Med Naturkalenderen kan du hver måned se og læse om den skønneste
natur i Danmark og samtidig blive klogere på dyre- og plantelivet i det
pågældende område.
Samtlige månedsark indeholder en stor oversigtskalender med
ugenumre, helligdage og månefaser indtegnet. 39,5X50 cm.
MEDL. PRIS KR. 145,Ikke medl. pris kr. 195,Varenr. 4710

SAMKØB AF
NATURKALENDEREN
OG POSTKORT
MEDL. PRIS KR. 219,Ikke medl. pris kr. 314,Varenr. 3061

DANMARKS
GENFORVILDEDE NATUR
Vilde danske naturlandskaber uden byer
og uden motorsavenes larm i skovene,
hvor genudsatte nøglearter skaber en
foranderlig natur- og oplevelsesrigdom,
kan blive virkeligheden i Danmark en
lang række steder.
MEDL. PRIS KR. 279,Ikke medl. pris kr. 339,Varenr. 4666

FALMET SKØNHED

Arbejdet med tørrede blomster er
en måde at hylde naturens skønhed
og forfald. Med denne bog om tørrede blomster vil Dorte Kvist vise, at
blomster også har et liv efter døden.
MED. PRIS KR. 219,Ikke medl. pris kr. 248,Varenr. 4704
NATUR & MILJØ

JYSKE ÅS
Denne bog læser man ikke på en
gang. Indtrykkene er så overvældende, at bogen må nydes i
mindre bidder, og man vil mærke
en stærk lyst til selv at opsøge
Åsens natur, give sig god tid,
og som Piet Hein skriver:
Se det store i det små.
MEDL. PRIS KR. 319,Ikke medl. pris kr. 375,Varenr. 4705

CIDER OG MOST
Denne bog handler om en af havens største kostbarheder, æblerne, og hvordan man får vidunderlig most
og sidenhen cider ud af dem.
MEDL. PRIS KR. 169,Ikke medl. pris kr. 189,Varenr. 4541
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VI SENDER GERNE
NATURKALENDEREN
TIL UDLANDET
Naturkalender
ekskl. fragt til Europa
MEDL. PRIS KR. 189,Ikke medl. pris kr. 229,Varenr. 3062
Naturkalenderen
ekskl. fragt til øvrige udland
MEDL. PRIS KR. 235,Ikke medl. pris kr. 275,Varenr. 3063

DN SHOP

DEN STORE SNITTEBOG

SNITTEKNIV UDEN SPIDS

En fremragende og omfattende
introduktion til alle, som skal
snitte for første gang. Men
også en skattekiste for den
avancerede. Her vises, hvordan
børn og voksne kan få noget
sjovt og spændende
ud af snitning. Slip fantasien
løs med kniv og træ.
MEDL. PRIS KR. 249,Ikke medl. pris kr. 288,Varenr. 4120

Kniv med et 2 mm tykt,
kort og stabilt blad.
MEDL. PRIS KR. 75,Ikke medl. pris kr. 87,Varenr. 4117

SNITTEKNIV
FROST 120

SNITTEKNIV FROST PRECISION

Kniv med kort blad
og træskæfte.
MEDL. PRIS KR. 119,Ikke medl. pris kr. 135,Varenr. 4118

Kniven har et 7,5 cm lagt blad, som er 2 mm tykt og spidst og af rustfrit stål, hårdhed 58 HRC.
MEDL. PRIS KR. 85,Ikke medl. pris kr. 99,Varenr. 4119

DANSKE STRANDSTEN
En let anvendelig guide til de sten,
du finder på stranden.
MEDL. PRIS KR. 139,Ikke medl. pris kr. 150,Varenr. 4703

FÅ ÉN AF HVER AF DE POPULÆRE
FELTNØGLER/FOLDETAVLER
– i alt 9 stk., i tre forskellige serier.

FUGLE VED KYSTEN
Fugle ved kysten er til alle
fugle- og naturinteresserede
samt folk, der nyder at gå ture
langs den dansk kyst og
gerne vil vide, hvilke fugle de
oplever på turen.
MEDL. PRIS KR. 179,Ikke medl. pris kr. 200,Varenr. 4702
1

KØB ONLINE PÅ

SHOP.DN.DK

Alle foldetavlerne er fremstillet i et vandog rivefast materiale, så de er perfekte at
have med i felten. Efter brug skal de blot
tørres af med en fugtig klud. Mål udfoldet:
42 x 60 cm Foldet: 10 x 21 cm.
MEDL. PRIS 399,Ikke medl. pris kr. 519,Varenr. 3910
Kyst og hav
Bløddyr, krebsdyr, smådyr, opskyl og
planter – Fugle – Fisk og pattedyr

Skoven
Smådyr, kryb og kravl –
Pattedyr og fugle – Planter

Sø og vandløb
Insekter og smådyr – Krybdyr, padder,
fisk og planter – Pattedyr og fugle

2
3

4
5
6
7

A2 PLAKATER MED
FORSKELLIGE MOTIVER
MEDL. PRIS KR. 69,Ikke medl. pris kr. 89,1) Stranden – Varenr. 4549
2) Muslinger og snegle – Varenr. 4547 5) Kystfugle – Varenr. 4546
6) Havets fisk – Varenr. 4707
3) Spiselig tang – Varenr. 4550
7) Ferskvandsfisk – Varenr. 4706
4) Strandplanter – Varenr. 4708
NATUR & MILJØ
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KIKKERTTEST 2020:
Find en kikkert, der passer til dig
Vores egen kikkertekspert har været i felten og testet en række kikkerter. Få hans dom
her og find ud af, hvilken kikkert der passer til dig. Læs mere på www.dn.dk/nyheder/
kikkerttest-2020-find-en-kikkert-der-passer-til-dig/

FOCUS DISCOVER
Focus Discover 8 X 32
MEDL. PRIS KR. 1.699,Ikke medl. pris kr. 1.999,Varenr. 4613

Focus Discover 8 X 42
MEDL. PRIS KR. 1.699,Ikke medl. pris kr. 1.999,Varenr. 4665

FOCUS HANDY 8X40
MEDL. PRIS KR. 499,Ikke medl. pris kr. 669,Varenr. 4664

KOWA BDII-XD WA
Kowa BDII-XD 6,5x32 WA
MEDL. PRIS KR. 2.699,Ikke medl. pris kr. 3.095,Varenr. 4659

Kowa BDII-XD 8x32 WA
MEDL. PRIS KR. 2.799,Ikke medl. kr. 3.195,Varenr. 4660

KØB ONLINE PÅ

SHOP.DN.DK

Pentax AD 9 X 32 WP
MEDL. PRIS KR. 2.699,Ikke medl. pris kr. 3.295,Varenr. 4612

PENTAX AD – SD – SP
Pentax AD 8 X 36 WP
MEDL. PRIS KR. 1.499,Ikke medl. pris kr. 1.799,Varenr. 4663

Pentax SD 8 X 42 WP
MEDL. PRIS KR. 2.399,Ikke medl. pris kr. 2.799,Varenr. 4662

Pentax SP 8 X 40
MEDL. PRIS KR. 1.299,Ikke medl. pris kr. 1.549,Varenr. 4667
NATUR & MILJØ
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Pentax SD 9 X 42 WP
MEDL. PRIS KR. 2.795,Ikke medl. pris kr. 3.599,Varenr. 4661
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RUND BAKKE MED SVAMPE

BAKKE MED SVAMPE

Bakke i miljøvenlig birkefinér.
Mål Ø38.
MEDL. PRIS KR. 239,Ikke medl.
pris kr. 279,Varenr. 4516

Bakke i miljøvenlig birkefinér. Mål 32 x 15 cm.
MEDL. PRIS KR. 159,Ikke medl. pris kr. 189,Varenr. 4518

ØKOLOGISK
ØKOTEX
VISKESTYKKE
MED SVAMPE
MEDL. PRIS KR. 79,Ikke medl. pris kr. 85,Varenr. 4517

KØB ONLINE PÅ

SHOP.DN.DK

SPISELIGE SVAMPE

SVAMPEPLAKAT

Kun et lille antal af alle de svampe, man
finder i naturen, er værd at spise, men det
er vigtigt at lære dem at kende. Her bringes
vellignende tegninger af de bedste og
vigtigste spisesvampe 96 sider.
MEDL. PRIS KR. 89,Ikke medl. pris kr. 99,Varenr. 4170

A2 plakat med
spisesvampe i
deres naturlige
omgivelser.
MEDL. PRIS KR. 69,Ikke medl. pris kr. 89,Varenr. 4383

KARL JOHAN SVAMPEKNIV
Svampekniv med rustfast knivblad.
MEDL. PRIS KR. 219,Ikke medl. pris kr. 279,Varenr. 4178

OPINEL SVAMPEKNIV
MED BØRSTE
Svampekniv med børste
i enden og riller på ryggen af klingen.
MEDL. PRIS KR. 249,Ikke medl. pris kr. 299,Varenr. 4177

GRØNNE FORDELE
TIL MEDLEMMER

FORDELSPRIS
damemodel

1.619,-

Patagonia Nano Puff Jacket
Let, varm og komprimerbar fiberjakke fra Patagonia. En utroligt
alsidig jakke, der både kan bruges som varm, let overgangsjakke
i efteråret, som varmt mellemlag på de kolde vinterture, eller
som varmejakke på alles sommerhalvårets eventyr.
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 medlemskort, når du handler i
Friluftsland, Fjällräven Brand Store eller indtast rabatkoden:
dnm02cgt i web-shoppen. Bestil på www.Friluftsland.dk

FORDELSPRIS
herremodel

1.439,-

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

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

GIV EN TESTAMENTEGAVE
TIL NATUREN I DANMARK

... og få
op til
5.0 0 0
kr. i tils
kud
til advo
k at e n

Så bliver din stemme også hørt langt ud i fremtiden
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.

Testamenterådgiver
Lone Norup
Tlf.: 3119 3262
Mail: Lone@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø



JA TAK – GIV MIG MERE INFORMATION OM TESTAMENTEGAVER
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

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

Andet: ...............................................................................................................................
Jeg ønsker at: Blive ringet op  Modtage et brev  Modtage en mail 
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Postnummer/by:...................................................................................
Tlf.nr:...........................................
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NÅR NATUREN KALDER
EFTERÅRSHØJSKOLE OM HAVEBRUG OG NATUROPLEVELSER
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UGE 42, 11. – 17. OKTOBER 2020
Vær med til en skøn efterårsuge på Krogerup, hvor vi i selskab
med nogle af Danmarks førende forskere og formidlere bliver
klogere på natur og biodiversitet. Når Naturen Kalder byder på
et væld af foredrag, workshops og ekskursioner, og så skal vi
også smage botanisk gin med Signe Wenneberg, besøge Kelleris
Vingaard, til koncert, ud at gå ture i efterårsskoven og synge
højskolesang ved bålet.

WORKSHOPS

Når Naturen Kalder er et praktisk kursus med naturoplevelser,
jord under neglene og ny viden i naturskønne omgivelser.
Vælg bl.a. mellem følgende workshops:
FRØSAMLING

Kom med foreningen Frøsamlerne ud at samle frø. Du lærer om
høst, tørring, rensning og opbevaring af frø og bliver introduceret til
den botaniske viden om frø og deres genetiske og kulturelle arv.

JORDFORBINDELSE

Lær hvordan du dyrker grønsager i vindueskarmen og på altanen
med gartner Livia Swart Haaland fra tagfarmen ØsterGRO på
denne workshop, hvor vi også skal høste urter og frø, genanvende
vores organiske affald og blive klogere på grønne fællesskaber.

VILDMARKSFÆRDIGHEDER

Kom med ud i skoven omkring Krogerup og lær nye
friluftsfærdigheder. Sammen skal vi på mikroeventyr og tilberede
vores egen frokost undervejs, så du inspireres
til selv at planlægge din næste friluftstur.

HAVELABORATORIUM FOR JORDENS FRUGTBARHED
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Hegn med VILDT og høre mere om
grønsagsproduktion og skovhave hos
Andelsgaarde, når vi besøger Nanna og
Christopher på Lerbjerggaard.

Plantevæksten over jorden afslører en masse om jordens
kvalitet. Dyk ned i bio-indikator-planter og jordforbedring gennem
grøngødning og lær, hvordan jorden bliver mere frugtbar i selskab
med Hervé Lognonné fra havelab.dk
Du kan desuden lære at indfarve garn og tekstil med planter,
komme på tegnekursus i efterårslandskabet og lære mere om
klimaretfærdighed.
Se hele programmet og læs om alle workshops på krogerup.dk
under korte kurser.

