
Velkommen til 
din lokale natur

Kontakt:
E-mail: samsoe@dn.dk
www.dn.dk/samsoe

Samsø

Vi glæder os til at møde dig!
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DN Samsø’s forslag til natur - og stiplan



Adgang til naturen
I DN Samsø arbejder vi for 
offentlighedens adgang til 
naturen. Blandt andet har vi et 
stiprojekt i gang, hvor målet er en 
sti rundt langs hele kysten, og et 
varieret stinet på hele øen. Dette 
skal sikre, at man kan gå, cykle 
eller ride Samsø rundt, uden at 
komme på større trafikerede 
veje.

En varieret natur
Samsø har en unik natur med 
mange forskellige naturtyper, 
fra vores Natura 2000 områder 
Nordby Bakker og Stauns 
Fjord til en lang og varieret 
kyststrækning. Her er strand, 
skov, hede, overdrev, skrænter 
og marker med læbælter og 
diger. Dette giver mulighed for 
et rigt dyre og planteliv, som 
er en meget vigtig del af det, 
vi i DN Samsø arbejder for at 
beskytte og bevare.

Kom og vær med
DN Samsø har interessegrupper 
med fokus på fx naturpleje, stier 
og affald, hvor alle medlemmer 
kan deltage, ligesom man er 
velkommen til at komme med 
oplæg til en arbejdsgruppe. Du 
er også velkommen til at komme 
til vores årsmøde og stille op til 
bestyrelsen. Vi er repræsenteret 
i Grønt Råd, som er rådgivende i 
forhold til kommunens opgaver 
med natur – og miljøbeskyttelse, 
formidling og friluftsliv.

Ud i naturen
I DN Samsø forsøger vi at tage 
vores arbejde med ud i naturen 
så meget som muligt. Hvert forår 
er vi fx med til at arrangere den 
lokale del af den landsdækkende 
affaldsindsamling, hvor øens 
skoler, børnehaver, dagplejer og 
mange foreninger er med til at 
holde øen ren. Vi samarbejder 
også gerne med blandt andet 
kommunens naturafdeling om 
ture og aktiviteter i forbindelse 
med fx Naturens dag og andre 
nationale og lokale natur – og 
miljøarrangementer.

Danmarks Naturfredningsforenings 
vision er, at Danmark skal være 
et bæredygtigt samfund med et 
smukt og varieret landskab, en rig 
og mangfoldig natur og et rent og 
sundt miljø.

Frokostpause på ”Dyret”

Bakkenellike i Busdalen

Udsigt til Langør Kirke

Hvert år arrangerer DN Samsø 
affaldsindsamling


