


Om DN Favrskov

Vi er din lokale afdeling i Danmarks Naturfredningsforening.

Vi vil sikre natur, miljø og klima til glæde for os selv, vore børn og børne-
børn.

Vi arrangerer ture i naturen, arbejder med vandreruter og naturpleje m.m. 
og laver særlige aktiviteter for børnefamilier.

Vi arbejder både praktisk og politisk, da det er vigtigt at holde politikerne 
på naturens side.

Vi holder øje med overgreb på naturen og anmelder ulovligheder.

Vi klager over myndighedsafgørelser, når det er nødvendigt.

Vi vil gerne have dig som medlem. Jo stærkere vi er, jo mere kan vi.

Det koster 1 kr. om dagen. Se www.dn.dk/medlem.

Som medlem støtter du lokale 
aktiviteter, som f.eks.:

•	 Turgruppe
•	 Børnefamiliegruppe
•	 Landbrugsgruppe
•	 Klimagruppe
•	 Bjørneklobande
•	 Naturplejegruppe
•	 Stigruppe
•	 Høringer om drikkevand
•	 Sagsarbejde natur og miljø

Vi indgår også i landsdækkende 
aktiviteter som f.eks. affaldsind-
samling, ”Giftfri haver” og ”Biodi-
versitet Nu”.

Alle i DN Favrskov er frivillige og 
du er altid velkommen som aktiv 
- uanset om du har lidt eller me-
gen tid!

Har du selv ideer til aktiviteter, 
som DN kan støtte op om, så ring 
eller skriv til os og hør nærmere 
om mulighederne.

En af vore vigtige opgaver er at arrangere ture og at give 
naturoplevelser, da viden om naturen er den bedste måde 
til at få flere til at holde af den og passe på den.

I Favrskov er der ca. 1.100 frivillige medlemmer 
og ca. 25 aktive. Heraf 9 i Bestyrelsen.

Naturen har ingen stemme, hvis vi ikke er der.

Vi var aktive ved oprettelsen af 
Lilleådalens Græsningslaug.

Vi udgav i 2006 pjecen Fremti-
dens Natur i Favrskov til inspira-
tion til naturplanen.
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