Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, juni 2012
Kære læser
Velkommen til DN Hjørrings nyhedsbrev, som vi sender til
medlemmer i Hjørring Kommune. I dette nummer kan du blandt
andet læse om vores arbejde i DN Hjørring og vores
arrangementer.
Vi håber du vil synes om vores nyhedsbrev. Måske har du lyst til
at sende det videre til dine venner, der også interesserer sig for
natur og miljø. Alle kan gratis modtage nyhedsbrevet, uanset om
de er medlemmer af DN eller ej. De skal blot tilmelde sig her. Vil
du ikke modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde dig nederst i
nyhedsbrevet.
God læselyst
Bestyrelsen, DN Hjørring

Vundet klagesag om fiskefarm
Endelig kom afgørelsen i sagen om vores klage over fiskefarmen i
Hirtshals. DN fik medhold i stort set samtlige punkter!
Forhistorien er, at Hjørring kommune gav en miljøtilladelse til at
oprette en saltvandsbaseret fiskefarm ved Hirtshals, hvor
virksomheden fik lov til at udlede op til 111 tons kvælstof, 7 tons
fosfor og 87 tons organisk stof direkte til havet.
> Læs mere om sagen og afgørelsen her

Tag med på ture i juni
De dejlige forårsmåneder er højsæson for ture og arrangementer:
12.6 vandretur i Præstegårdsbakkerne
16.6 Orkidé-vandring på Vester Thirup-engen
17.6 Vilde blomsters dag ved Skiveren
22.6-23.6 Hjørring Dyrskue
Du kan læse mere om turene på vores hjemmeside
www.dn.dk/hjoerring

Kystsikring syd for Lønstrup afvist af byrådet
Et af forårets helt store debatemner har været ønsket fra en gruppe
sommerhusejere om, at lave et fast kystsikringsanlæg ved
Lønstrup Klint syd for Lønstrup by. Det er naturligvis forståeligt,
at sommerhusejerne ønsker at bevare deres fritidshuse med
havudsigt, men netop på dette sted er der meget store naturværdier
på spil.
> Læs mere om kystsikringen her

Fredningen af Præstegårdsbakkerne i Bjergby
Fredning af de enestående Præstegårdsbakker ved Bjergby har
igennem mange år været en hjertesag for DN Hjørring. Vi ønsker
først og fremmest at sikre områdets dyr og planter gennem en
professionel naturpleje og at skaffe bedre muligheder for
offentlighedens adgang. Fredningssagen er nu startet, og der blev
afholdt et offentligt fredningsmøde i slutningen af marts. Der var
en god stemning og alle parter er positive omkring
fredningsforslaget. Der var frist til at indsende forslag og
kommentarer til 1. maj, og nu arbejder Fredningsnævnet videre
med forslaget – vi håber, at der kan komme en endelig
fredningskendelse inden udgangen af året.
> Læs mere om fredningsforslaget for Præstegårdsbakkerne her

Mod DN Hjørring på dyrskuet den 22 og 23 juni
Deltagelse i Dyrskuet har været en tradition i mange år – sammen
med vores naboafdeling i Brønderslev. Således også i år, hvor
Naturens Ambulance kommer og vi står parat med brochurer og
materialer om DN i ”Det grønne Hjørne”. Dyrskuet finder sted i
dagene 22.-23. juni.
DN Hjørring var også med på Kulturnatten
Vi deltog med en stand på Kulturnatten i Hjørring fredag d. 1.
juni. Det gav mulighed for at komme i samtale med en masse
mennesker, så der var mange spændende dialoger om natur, miljø
og landbrug. Vi uddelte en hel del 3 mdr.’s prøvemedlemsskaber.
Nu håber vi, at nogle af ”prøvemedlemmerne” bliver rigtige
medlemmer når de tre måneder er gået. Vi fik også uddelt
brochurer og andet godt – bl.a. karameller. Heldigvis kom ikke så
få folk, som allerede var medlemmer i DN, og vi syntes det var
rart at få lejlighed til at fortælle lidt om arbejdet i DN Hjørring,
som også er beskrevet i dette nyhedsbrev.

Resultat fra affaldsindsamlingen 2012
Der var 10 institutioner/skoler med i ugen forinden
søndagsindsamlingen. Der er indmeldt 89 deltagere derfra, hvoraf
de 31 var fra Vrejlev-Hæstrup Skole. Der er 2 gange sendt mail fra
centralt hold ud til alle med tak for hjælpen og reminder om at
skrive resultaterne ind på dn.dk/affald.
De 15 tilmeldte grupper har indrapporteret 323 minus 89 deltagere
- det må blive 234 deltagere.
Indsamlet affald er 2.688 kg og 5.447 dåser - uden pant
formodentlig.
På landsplan er antal indsamlere ikke meddelt, men indsamlet kg.
er 198.488 kg og 175.893 dåser. Resultatet ligner tidligere år i
stigende tendens.

> Afmeld nyhedsbrevet på dn.dk/nyhedsbrev

> Følg DN på

Facebook

Om DN
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og
myndigheder. DN har 133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.
Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen

DN Hjørring på Dyrskuet 2012
I mange år har vi deltaget i Dyrskuet, som i år fandt sted i dagene
22.-23. juni. Vi havde besøg af Naturens Ambulance, og vores
plante-quiz havde rigtig mange deltagere. I løbet af de to dage fik
vi snakket med mange mennesker, uddelt brochurer og diskuteret
natur- og miljøspørgsmål.

