
Danmarks Naturfredningsforening har 125.000 medlemmer. I Struer 
Kommune er der 435 medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen i DN Struer består af 6 personer valgt på den 
årlige generalforsamling.

Kontakt formand Signe Ambrosius
signeambrosius1@gmail.com

Vi har en lovsikret klage- og høringsret i natur-, miljø- og plan-
sager. Denne benytter vi lejlighedsvis, f.eks. holder vi øje med
fredede diger, opsætning af vindmøller, ændringer i husdyrbrug 
og byggeri i det åbne land.

Vi kæmper for, at atomaffald ikke skal graves ned i undergrunden 
på Thyholm.

Vi deltager i projekt om etablering af Geopark Vestjylland og
deltager i Oddesund-projektet.

Samarbejder med Struer Kommune ved etablering af naturstier.

Vi deltager i naturpleje ved Hellerød Kær.

Mødedeltagelse i Grønt Råd, Brugerråd i Naturstyrelsen Vestjyl-
land og ved lokale sager i Fredningsnævnet.

Vi arrangerer flere forskellige ture i naturen, specielt i sommer-
halvåret.

Vi afholder hvert forår affaldsindsamling i forskellige steder i 
Struer Kommune. 

DN Struer arbejder aktuelt med:

DN Struer arbejder for, at Struer Kommune er et bæredygtigt samfund 
med en rig og mangfoldig natur, har et smukt og varieret landskab og
et rent og sundt miljø.



 DN Struer
  - din lokale DN-afdeling

DN er en apolitisk forening

Vi har brug for dig

Du støtter DN’s arbejde alene ved at være 
medlem. Hvis du har tid og lyst, kan du der-
udover deltage i det lokale arbejde på flere 
måder:
• Du kan kontakte os, hvis du får kendskab 

til et problem for naturen eller miljøet, du 
gerne vil have os til at kigge på.

• Du kan arbejde med et af vores projekter i 
en periode.

• Du kan stille op på årsmødet, hvor der skal 
vælges to bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter.

• Du kan give os gode råd og ideer til aktive-
teter og projekter, vi bør tage op.

• Du kan deltage i forskningsprojektet Na-
turtjek. Du skal blot downloade en app fra 
hjemmesiden biodiversitet.nu og registrere 
dyr og planter i vores natur.

Find information på www.dn.dk/struer, hvor 
du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.


