Velkommen til
Danmarks Naturfredningsforening Amager
Danmarks Naturfredningsforening
(DN) på Amager dækker Dragør og
Tårnby kommuner. Vi 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.
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Velkommen til
din lokale natur

Amager byder på mange naturoplevelser, og i DN Amager arbejder
vi for, at der bliver passet godt på
naturen. Desuden arrangerer vi ture
for alle interesserede.
Du kan læse mere om vores ture og
andre DN arrangementer på vores
hjemmeside: www.dn.dk/amager

Det arbejder vi med

Naturfredning

DN Amager arbejder for, at naturen får
de bedste vilkår til glæde for os alle.
Vi holder øje med, at de store
virksomheder overholder reglerne og
ikke udvider ved at bygge i naturskønne områder.

I mere end 100 år har DN arbejdet for
at bevare naturen i Danmark og for at
sikre befolkningen adgang til landets
naturområder. Resultatet er en
enestående
række
af
fredede
landskaber, udsigter og levesteder for
dyr og planter, der nu er sikret for
fremtiden, og som vi alle kan opleve
og få glæde af.

Ture
Vi arrangerer familievenlige ture i
Amagers natur.
I 2013 inviterer vi blandt andet på
gevirindsamling, hvor vi finder
hjortenes tabte gevirer og tager
”takkerne” med hjem. Vi inviterer også
i Krageskole, hvor vi ser på krager og
lærer at kende forskel på de fem
almindeligste kragefugle.

På Amager er der store fredede
områder: Hele Vestamager, Saltholm
og store dele af den sydlige strand i
Dragør. DN er den eneste private
forening, der har ret til at rejse
fredningssager,
men
det
er
Fredningsnævnet, der afgør, om
området skal fredes.

En del af en større forening
Som medlem af DN Amager er man
automatisk
medlem
af
den
landsdækkende forening Danmarks
Naturfredningsforening og modtager
medlemsmagasinet Natur & Miljø fire
gange årligt.
DN er Danmarks største natur- og
miljøorganisation
med
133.000
medlemmer og 1.500 frivillige aktive,
der gør en stor indsats for den danske
natur.
DN arbejder for et smukt og varieret
landskab, en rig og mangfoldig natur
og et rent og sundt miljø.

Kom med på tur og led efter hjortens
tabte gevirer.

Har du lyst til at blive medlem af DN, så
meld dig ind via hjemmesiden:
www.dn.dk/medlem.

Klimakommuner

Både Dragør og Tårnby kommuner har
indgået en klimakommuneaftale med
DN. En klimakommuneaftale med DN
forpligter kommunen til at nedbringe
CO2-udslippet fra egne aktiviteter med
minimum to procent om året. Aftalen
hjælper kommunen til at iværksætte
konkrete initiativer til fordel for klimaet
på lokalt plan.

I Krageskolen kan du lære at kende
forskel på fem kragefugle.

