
BORNHOLM

På Bornholm finder du uanset årstiden 
smuk og spændende natur. Dramatiske 
klippekløfter, frodige sprækkedale, fasci-
nerende geologi og meget andet.

DN Bornholm arbejder med aktuelle 
spørgsmål om natur, klima og energi. 
Ødelægger vindmøller landskabet, hvor-
dan håndterer vi fældning af gammel 
skov til biomasse eller hvordan forenes 
mountainbikes med sjældne arter?

VELKOMMEN 
- KOM OG VÆR MED



HVEM ER VI?
DN Bornholms formål er at være naturens stemme på 
Bornholm, og naturens vagthund når det gælder. Vi sam-
arbejder med alle foreninger, virksomheder og personer, 
hvor vi kan fremme vores formål.  Natur, klima og energi 
hænger sammen. Det er ikke enkelt, men spændende at 
arbejde med.

Vi tror på, at oplevelser med naturen skaber glæde, og 
at viden skaber forståelse. Derfor arrangerer vi guidede 
ture, laver arrangementer for børn og voksne og deltager 
i den offentlige debat. Du kan følge os på vores hjemme-
side og på Facebook.

HVAD LAVER BESTYRELSEN?

Ud over at lave ture og arrangementer så deltager vi i 
udviklingsarbejde og møder, som fx Fredningsnævnet, 
Grønt dialogforum, Naturrådet, grønt partnerskab for 
Poulsker-Bodilsker plantage. Desuden følger vi med i alle 
afgørelser i natur- og miljøsager, og alle planforslag fra 
kommunen. DN har nemlig klageret, så vi kan klage, hvis 
vi mener, at en afgørelse gør vold på naturen. Vi under-
søger også sager, som medlemmerne gør os opmærksom 
på, og anmelder overtrædelser til tilsynsmyndighederne.
 
Vi er 12 aktive i bestyrelsen, 9 medlemmer og 3 arbej-
dende suppleanter, og vi vil gerne være flere aktive. Der 
er så meget mere vi har lyst til tage fat i, og nye måder at 
gøre det på.

DØNDALEN

Døndalen, med høje lodrette klippevægge og med 
Danmarks højeste vandfald, er en af Bornholms flotte-
ste sprækkedale. Den kalk- og næringsrige jordbund og 
mange fugtige områder giver et rigt planteliv med 350 
registrerede arter. Dalen blev fredet af Danmarks Natur-
fredningsforening i 1975.



FREDNINGERNE ER GULD VÆRD
De har i mange tilfælde forhindret ødelæggelser eller forringelser af naturen og miljøet. Ikke 
mindst på Bornholm har det sat sig tydelige spor bl.a. i fredninger af:

- Gyldensådalen
- Døndalen
- Dueodde
- Madsebakke 
- Læsåen
- Ringebakkerne
- Kysten nord for Hasle
- Klintebakken ved NaturBornholm
- Svartingedalen

Læs om de mange fredede områder i ”Naturen på Bornholm” på vores hjemmeside 
www.dn.dk/bornholm

Fotos: DN Bornholm og Finn Hansen

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 BORNHOLM:

Mail: bornholm@dn.dk

Formand: 
Anna Sofie Poulsen 
annasofie.poulsen@gmail.com, tlf. 29 12 75 12

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

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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


