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Mange af Vesthimmerlands naturperler 
er gemt lidt af vejen, så her kan du 
gøre en forskel som tur-arrangør. For 
eksempel ved at arrangere en tur til den 
plet i naturen, du holder allermest af.

Bliv lokal tur-arrangør

Danmarks Naturfredningsforening er 
med sine 130.000 medlemmer den 
vigtigste garant for naturen i Danmark.
I Vesthimmerland står den lokale 
afdeling for arbejdet - ofte i samarbejde 
med andre organisationer.

DN i Vesthimmerland

DN i Vesthimmerland er også naturens 
vagthund - ikke gøende og aggressiv, 
men mere som den vågne og opmærk-
somme hyrdehund, der venligt guider 
myndighederne i retning af mere og 
bedre natur og miljø.

Naturens hyrdehund

Skov og strand, vidtstrakte heder, 
overdrev, våde enge og snoede åløb.
Vesthimmerland byder på et væld af 
værdifuld natur og gode oplevelser i det 
fri. Det er værd at bevare og udbygge.

Store naturværdier

En forening som DN er ikke stærkere 
end dens aktive medlemmer. Derfor har 
vi brug for dig og dine ressourcer, hvad 
enten du har et par stærke hænder, en 
kreativ hjerne eller et varmt hjerte.

Sammen gør vi en forskel
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Vi gør en forskel
for natur og miljø

- vil du være med?

Danmarks Naturfredningsforening

Vesthimmerland
Danmarks Naturfredningsforening

Vesthimmerland

Danmarks Naturfredningsforening, sekretariatet,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Tlf. +45 39 17 40 00  |  mail: dn@dn.dk  |  web: dn.dk

Natur og miljø er de to emner, der er i 
fokus hos DN Vesthimmerland. Men i 
det daglige arbejde spænder opgaverne 
meget vidt - lige fra at arrangere 
svampetur og foretage naturpleje til 
miljøsager med jura som værktøj.
Vi har brug for alle kompetencer i det 
daglige arbejde - ring til formand Svend 
Dahl på 4051 5213, hvis du har lyst til at 
byde ind på en opgave.

Det arbejder vi for...
Danmarks Naturfredningsforening
Vesthimmerland
 Mailadresse:   vesthimmerland@dn.dk
 Hjemmeside:  vesthimmerland.dn.dk
 Facebook:       da-dk.facebook.com/
           DanmarksNaturfrednings
           foreningVesthimmerland/

 Formand:         Svend Skriver Dahl
 Telefon:         +45  4051 5213

Kontakt os:

Sponsor / produktion:    Bystrupgaard Kommunikation   |    tlf.  +45 3089 0703


