
Velkommen til 
din lokale natur

Danmarks Naturfredningsforening 
Faaborg-Midtfyn

I den lokale afdeling i Faaborg-
Midtfyn arbejder vi for at bevare, 
udvide og beskytte vores allerede 
dejlige naturområder. 

Kontakt 
www.dn.dk/faaborg-midtfyn



Vi arrangerer ture og foredrag for alle  
interesserede. 

Affaldsindsamlingen er DNs store årlige 
indsamling af affald i naturen. Indsamlin-
gen foregår hvert år i april. I 2013 kan du 
sætte kryds d. 21. april. 

Se aktiviteter på 
www.dn.dk/faaborg-midtfyn
 eller i medlemsmagasinet Natur & Miljø.

Naturpleje
I afdelingen arbejder en del med 
naturpleje. Det betyder at vi er med 
til at holde nogle naturtyper fri for 
planter, der ellers ville overtage. Det 
drejer sig bl.a. om gyvel i Sundbak-
kerne, birketræer i højmosen Store 
Lung, og høslet i Tarup Davinde.

På den måde er vi med til at bevare 
områder med stor artsdiversitet.
I løbet af året har vi flere arrange-
menter med naturpleje, så du også 
har mulighed for at være med. 

Hvem er vi?
DN i Faaborg-Midtfyn består af en 
bestyrelse på 12 personer og et par 
suppleanter. Vi kommer med vidt 
forskellige baggrunde og aldre, men 
med en fælles interesse og kærlig-
hed for natur og miljø.

Vi holder bestyrelsesmøder ca. hver 
anden måned, og mødes der ind 
mellem i små arbejdsgrupper. På 
den måde kan man lægge sin ener-
gi, der hvor man ønsker det. Da vi er 
en geografisk stor kommune, er det 
vigtigt, at bestyrelsens medlemmer 
er bosat i alle områder. På den måde 
kan vi sikre et godt lokalkendskab.

Hvad arbejder vi med for tiden?

Diger og levende hegn
Vi oplever desværre for tit at der bli-
ver fældet og fjernet levende hegn 
og jorddiger, som er en beskyttet 
naturtype. Disse hegn er utrolig 
vigtige for vores plante- og dyreliv. 
Både som levested og spredningsvej 
i det åbne land.

Evighedstræer
Projektet Evighedstræer er en frivil-
lig ordning, hvor alle kan gå ind og 
”frede” store gamle træer. Det er 
godt med opmærksomhed på de 
gamle træer, da de er levested for 
utrolig mange arter – lige fra flager-
mus og fugle til små insekter, mosser 
og laver.

Lige nu har vi et samarbejde med 
Damsbo Skoven og DN Assens om 
at udnævne flere gamle ege til Evig-
hedstræer. 

Vi er så heldige at have grønbroget tudse 
flere steder i kommunen. Her er det en fra 
Åstrup, men de lever også ved Bøjden Nor.

Solduggen er en kødædende plante, som 
lever meget næringsfattige steder, som 
højmosen Storelung nær Nr. Broby.


