
VORDINGBORG

Som medlem af Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN) støtter du natur-
beskyttelsesarbejdet i Danmark. Dit 
medlemskab gør også, at vi lokalt i Vor-
dingborg Kommune kan tage initiativer 
til nye og forbedrede naturområder og 
klage over forringelser.

Du kan nyde naturområderne selv. Eller 
du kan være med i det positive fælles-
skab om fx ture, debataftener eller den 
årlige affaldsindsamling i naturen.

GIV OG FÅ MERE IGEN
I LOKALOMRÅDET



MERE OG BEDRE NATUR GENNEM INITIATIVER OG BREDT SAMARBEJDE

Vi har naturperlen Møns Klint og andre fine områder i Vordingborg Kommune. Se på hjem-
mesiden under Naturen i Vordingborg og Fredede områder. Men ellers er der mest marker 
og produktionsskov.

Nye spændende naturområdet vil kunne etableres flere steder til gavn for naturen selv og 
for de mange besøgende. DN Vordingborg arbejder sammen med bl.a. politikere, myndighe-
der, lodsejere og andre interessegrupper om at komme den lange vej fra idé til fx nye søer, 
moser og overdrev. Se under Vi arbejder med.

FIND TILBUD, NYHEDER OG VIDEN OM NATUREN I LOKALOMRÅDET

Hvornår holder lokalafdelingen guidede ture til vores spændende naturområder? Hvornår 
kan du deltage i debatmøder eller en naturplejedag? Se under Arrangementer på hjemmesi-
den vordingborg.dn.dk.

Få tilsendt vores nyhedsbrev med seneste nyt om DN Vordingborgs arbejde med at skaffe 
mere og bedre natur, med at få stoppet naturødelæggelse og meget mere.  Tilmeld dig 
nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Under Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg på Facebook kan du se glimt fra 
naturen og læse kort nyt.

tekst skrevet med denne farve henviser til at læse mere på vores hjemmeside vordingborg.dn.dk



HVAD LAVER DE AKTIVE I EN DN AFDELING?

Vi er en gruppe i Vordingborg Kommune, som har fundet sammen om at gøre noget 
godt for naturen og dele vores begejstring for naturen med jer andre. Nogle arbejder 
i den valgte bestyrelse, som bl.a. laver det naturpolitiske arbejde, se Bestyrelsen. 

Andre arbejder med arrangementer, lave nyhedsformidling eller er med til konkrete 
opgaver, som de har lyst til.

KOM OG VÆR MED!

Har du lyst til at være med, måske til noget helt nyt, så hører vi meget gerne fra dig. 
Se Bliv frivillig på hjemmesiden.

HVAD FÅR DU SOM 
MEDLEM AF DN?



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

KONTAKT DN VORDINGBORG:

Mail: vordingborg@dn.dk

Hjemmeside: vordingborg.dn.dk 

Facebook: Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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


