
RINGKØBING-SKJERN

Ringkøbing-Skjern Kommune kalder sig 
Naturens Rige, og vi er da også beriget 
med en fantastisk og meget varieret 
natur. Vore største og mest besøgte na-
turområder er Vesterhavet, Skjern Åda-
len, Ringkøbing Fjord, Vest Stadil Fjord, 
Hoverdal Plantage og Borris Hede.

Vi har en rig natur at opleve og glæde 
os over. Men det betyder også, at vi 
har meget, der skal beskyttes og plejes. 
Det er især det, DN Ringkøbing-Skjern 
arbejder for.

VELKOMMEN 
TIL NATURENS RIGE



HVEM ER VI?
DN Ringkøbing-Skjern har en bestyrelse på 12 personer, 
der kommer fra hele kommunen. Tilsammen har vi stor 
viden og erfaring i arbejdet med beskyttelse af natur og 
miljø i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bestyrelsen ledes af 
et forretningsudvalg, der består af Per Mikkelsen, Stadil, 
Poul Holst-Johansen, Videbæk og Tage Madsen, Tarm.

HVAD LAVER BESTYRELSEN?

Vi udarbejder høringssvar, såvel til lokalplaner og andre 
kommunale planer som tilforslag fra regeringen.

Vi er naturens og miljøets vagthund. Vi holder øje med, 
om kommunen overholder natur- og miljølovgivningen og 
undersøger sager, som medlemmer og borgere beder os 
se på.

Vi er med i syv forskellige statslige og kommunale råd og 
udvalg, hvor vi rådgiver om natur- og miljøbeskyttelse.

Vi deltager i den offentlige debat om brugen og beskyt-
telsen af naturen.

Vi arrangerer guidede ture. I 2017 tilbød vi medlem-
merne 19 natur-ture i Naturens Rige.

Vi udfører naturpleje og vedligeholder stier på fredede 
arealer, blandt andet på Øster Lem Hede, i Hoverdal 
Plantage og i Bjørnemosen.

OPLEV BJØRNEMOSENS SPÆNDENDE NATUR
DN Ringkøbing-Skjern ejer via Danmarks Naturfond 
Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle (Bundsbæk Møllevej 
25, 6900 Skjern). Det fem hektar store eng- og mose-
område rummer en spændende natur. Om sommeren 
findes her sjældne planter som orkideer og soldug og 
svampen gul nøkketunge. Spanger og gode stier gør det 
let at færdes i området, hvor der også findes borde og 
bænke. Bjørnemosen blev testamenteret til DN i 2012 af 
isenkræmmer Svend Lund Poulsen, Tarm.



DN Ringkøbing-Skjern har knapt 700 medlemmer. Vi vil meget gerne være mange flere, der 
kan hjælpe hinanden med at holde øje med naturen i Naturens Rige og arbejde for beskyt-
telse og udvikling af den.

Dette får du som medlem af DN:
• Det flotte magasin Natur & Miljø fire gange om året
• Et nyhedsbrev pr. mail (hvis du ønsker det) fra DN Ringkøbing-Skjern hver anden måned. 

Heri fortæller vi om noget af det, vi arbejder med og annoncerer guidede ture
• Tilbud om gratis guidede naturture i Ringkøbing-Skjern Kommune og i hele landet 
• Mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder
• Mulighed for at henvende dig til bestyrelsen, hvis der er natur- og miljøproblemer i 

kommunen, som du mener, vi skal se nærmere på
• Mulighed for at deltage i vores naturpleje i fredede områder   
• Du støtter DN’s arbejde over hele landet og DN’s arbejde lokalt med natur- og miljø-

beskyttelse 

Du kan melde dig ind i Danmarks Naturfredningsforening på www.dn.dk  Klik på Støt os. Et 
almindeligt medlemskab koster 350 kr. om året. For studerende og pensionister koster det 
200 kr.

Vil du modtage det elektroniske nyhedsbrev fra DN Ringkøbing-Skjern, skal du melde dig til 
på vores lokale hjemmeside her: http://ringkoebing-skjern.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev

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 RINGKØBING-SKJERN:

DN Ringkøbing-Skjerns mail: ringkoebing-skjern@dn.dk

Forretningsudvalget/Per Mikkelsen: 
per.a.mikkel@gmail.com, tlf. 97 33 11 96

Læs mere om vort arbejde og find guidede ture på: 
www.dn.dk/ringkoebing-skjern

Tekst: Jonna Odgaard, fotos: Jonna Odgaard og Per Mikkelsen

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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


