
Dan ma rks Natu rfredn ingsforen i n g

Veiiå-Å vaa Ravning

Der er masser af dejlig,natur iVejle
Kommune, men naturen er under
pres. Naturen tilføres for mange

r. næringsstoffer, og enge, overdrev
og heder gror til, fordi de ikke

, afgræsses.'tr,låturen er desuden truet

Vejle

Velkommen til
din lokale natur

af bl.a. byudvikling og øget trafik.

Formand for DN-Vejle, Uffe Rømer:
Tlf.50 57 16 27, mail: ufferomer@gmail.com

www.dn,dk/vejle
Udgivet af DN Vejle, marts 2013

Danmarks
Naturfred ningsforeninq

I

Danmarks
Naturfredninqsforening



Danmarks Naturfredningsforening

arbejder for, at Danmark bliver et

bæredygtigt samfund med en rig og

mangfoldig natur, et smukt og varieret
landskab og et rent og sundt miljø.

DN-Vejle deltager i debatten om
offentlig planlægning f.eks.

kommuneplanen, statens natur- og

vandplaner, vejprojekter og planer for
nyt byggeri.

Vi gennemgår Kommunens og
Naturcentrets afgørelser i miljø- og

natursager. Det kan f.eks. være

tilladelser til byggeri i det åbne land

eller et indgreb i et beskyttet
naturområde.

Blomstertur ved Spjarup

Hvert år på blomsternes dag i juni
måned inviterer vi på en tur til et af
kommunens smukke naturområder.

Hvis vi skØnner, at en tilladelse vil

betyde en væsentlig forringelse af
natur eller miljø, og hvis vi mener, at

en afgørelse strider mod den

gældende lovgivning, anker vi sagen.

Vi lægger vægt på, at vores arbejde er
præget af dialog og samarbejde

snarere end konfrontation. Derfor

bruger vi også tid på samarbejde med

Kommunen og interessegrupper,

organisationer og private om mere og

bedre natur iVejle Kommune.

På www.dn.dk/vejle kan du tilmelde
dig et Nyhedsbrev, hvor vi fortæller
om vores aktuelle arbejde.

Ture og arrangementer
Hvert år laver vi 10-12 ture og

arrangementer. Faste er forårsture til
Vejle Fjord og Fårup Sø, en

nattergaletur, en tur på blomsternes

dag og et par svampeture.

Naturpleje
Vi deltager i kogræsserlaug nær Vejle

og laver naturpleje på Bjerlev Hede.

Hvis du har tid og lyst til at blive
frivillig aktiv i DN-Vejle kan du:

1. Stille op ved årsmødet og blive

medlem af bestyrelsen.

2. Blive medlem af en af vores

lokalgrupper (Vejle-Børkop, Egtved og

Jelling-Grejs) eller faglige grupper
(f.eks. natur, Hærvejsmotorvej,

naturpleje).

3. Deltage iet naturplejeprojekt.

Læs mere på www.dn.dklvejle eller

kontakt os via: vejleodn.dk


