
 Velkommen til 
 din lokale natur

    

      Danmarks Naturfredningsforening
      Holbæk

Fjord, øer, kyster, bakker, søer, skove og 
landskaber

Vi har meget dejlig natur. Det skal der også 
være til de næste generationer. 

Støt natur og miljø af hjertet.

Kontakt DN Holbæk

Formand: Carsten Lambrecht

tlf.: 2712 55 49, mail: holbaek@dn.dk

web: dn.dk/holbaek
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Projekter
Fredningsprojekterne for Fælleden og 
Brorfelde er afsluttet, nu mangler ar-
bejdet med plejeplaner for områderne.  
Et nyt fredningsprojekt for østkysten af 
Orø er på vej.

Vi støtter kogræsserlaug i Tuse og på 
Orø og vil også meget gerne have et 
kogræsserlaug på Fælleden. 

Nye stier og vedligeholdelse af eksiste-
rende er vi også engagerede i. Hage-
sted Bro og Engsti samt Digestien mel-
lem Audebo og Gislinge er projekter, vi 
laver sammen med lokalfora på stedet. 

Medlemmerne af Danmarks Naturfred-
ningsforening holder meget af naturen. 
De bidrager til at bevare og forbedre 
den. Nogle er aktive, de fleste støtter 
blot den gode sag via deres medlem-
skab. 

DN i Holbæk består af frivillige, der ar-
bejder med sager, projekter og ture og 
aktiviteter.

Vi taler naturens sag i Holbæk, så kon-
takt os gerne, hvis du oplever steder, 
hvor natur og miljø trues.

Sager
Vi følger med i strømmen af sager fra 
kommunen, Naturstyrelsen mm. Det 
spænder fra kommune- og lokalplaner 
til landbrugs- og landzonetilladelser.

Smag på Naturen 

Svampeture og den årlige kystvan-
dring har altid mange deltagere. 

Se vores ture og andre arrangementer 
på dn.dk/ture

Ture og aktiviteter
Vi arrangerer ture i naturen for store og 
små. Krible-krableture, drageflyvning, 
blomsterture,  svampeture, fugleture, 
vandreture, landskabsture og ind i mel-
lem cykelture. 

Tema- og debatmøder holder vi også, 
f.eks. op til valg. Har du en idé, eller 
kender du et sted, du gerne vil vise 
frem, så kontakt os.

Din indsats
Du er altid velkommen på vores ture, 
og der er mange andre måder at være 
aktiv i DN:

Hvert forår afholder DN en landsdæk-
kende affaldsindsamlingen. Du kan 
finde en indsamling eller oprette din 
egen på dn.dk/affald

Vil du med ud og vedligeholde natur 
og stier med kommunens grej-trailer, 
så ring til Carsten Lambrecht på 27 12 
55 49.

Alle er velkomne, men hvis du har sær-
lig indsigt i natur og miljø eller plan-
love, vil vi meget gerne kunne trække 
på dig.

Velkommen i DN
Støt natur og miljø af hjertet.

Små og store projekter er en del af indsatsen. 
Billedet her er fra indvielsen af Hagested Bro.

Stier i landskabet gør nemmere at komme ud i 
naturen. Her en sti mod Børrehoved på Orø. 

Det naturskønne Audebo plantage.

Natur og miljø af hjertet


