
MORSØ

Mors byder på en flot og varieret natur 
med skov og strand, kystenge og søer.
Blågrønne oplevelser i skovene ved 
Højriis Slot med Pistolsøen og Legind 
Bjerge i øst til molerbakkerne i nordvest 
med Hanklit og Salgjerhøj. Den fredede 
Feggeklit i nord med færgeforbindelse til 
Thy til Agerø i syd, der ligger i EU-fugle-
beskyttelsesområde.
 
Mors er den største ø i Limfjorden – en 
naturperle. Vi har meget, der skal
beskyttes og plejes.

VELKOMMEN 
TIL DIN LOKALE NATUR



HVEM ER VI?
BESTYRELSEN

DN Morsø har en bestyrelse på 6 medlemmer og 
to suppleanter. Tilsammen har vi en stor viden og 
interesse i arbejdet med beskyttelse af natur, miljø 
og klima.

HVAD LAVER BESTYRELSEN?

• Vi kommer med forslag til udformning af 
Kommuneplanen, så varetagelsen af naturens, 
miljøets og klimaets interesser inddrages i plan-
lægningen – tidligst muligt.

• Vi følger kommunens forslag til lokalplaner og 
kan udarbejde høringssvar.

• Vi tilstræber at tænke lokalt ud fra idéer om 
et bæredygtigt samfund, en rig og mangfoldig 
natur i et smukt og varieret landskab og et 
sundt miljø.

• Vi deltager aktivt i kommunens Grønt Råd.

• Vi deltog aktivt i Det lokale Naturråd, nedsat i 
samarbejde med Thisted og Morsø Kommune, 
med arbejdet om Grønt Danmarkskort.

• Vi blander os, når miljøet er i spil. Vi får mange 
sager til høring og giver svar, når det er nød-
vendigt.

• Vi er altid indstillet på at samarbejde på na-
turens og lovgivningens præmisser. For at nå 
vores mål, samarbejder vi gerne med andre.

Markperlemorsommerfugl er især knyt-
tet til ugødede overdrev. Den kan bl.a.  
opleves i Klovbakker. Larven lever på 
violer. Den voksne sommerfugl er på 
vingerne fra midt i juni til sidst i august. 
Morsø Kommune vandt med sit projekt 
i Klovbakker DN og A. Vogels sommer-
fuglekonkurrence i 2018.



DN Morsø har ca. 450 medlemmer. Vi vil gerne være mange flere, der kan hjælpe 
hinanden med at holde øje med naturen og arbejde for en rig og mangfoldig natur, 
et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø i Morsø Kommune.

Dette får du som medlem af DN: 
• Magasinet Natur & Miljø tilsendt fire gange om året. 
• Et nyhedsbrev fra din lokale afdeling, udsendt til din mail min. 4 gange om året. 

I nyhedsbrevet fortæller vi om vores arbejde, om ture og arrangementer, og vi 
fortæller aktuelle historier fra Morsø Kommunes natur. Tilbud om gratis ture i 
Morsø Kommune og i hele landet.

• Invitation til at deltage i DN Morsøs årsmøde og mulighed for at stille op til 
bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen.

• Mulighed for at støtte DN’s arbejde over hele landet og DN’s arbejde lokalt med 
natur- og miljøbeskyttelse.

Du kan melde dig ind i Danmarks Naturfredningsforening på www.dn.dk

HVAD FÅR DU SOM 
MEDLEM AF DN?

Mors er kendt for sin særlige geologi – især moler-
skrænterne, de rige og kontrastfulde landskaber 
med dramatiske bakkeformationer.

Langs nordkysten af Limfjordsøen Mors mellem 
Vildsund og Feggesund ligger Danmarks eneste 
”bjergkæde” – Molerbakkerne. Et imponerende 
storbakket israndslandskab, der ud mod Thisted 
Bredning ligger som en kæde af de betagende lyse 
molerklinter med de talrige vulkanske askelag, der 
kulminerer i Hanklit, som kandiderer til status som 
UNESCOs Verdensnaturarv.



H

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

DU KAN VÆRE MED

Når du er medlem af DN Morsø, kan du melde dig 
som aktiv. Du får da indkaldelser til afdelingsmøder, 
og du kan melde dig til arbejdsgrupper. Du kan del-
tage med både lille og stor indsats.

Hvis du ikke har en særlig viden på et område, vil der 
som regel være andre i gruppen, som du kan hente 
viden fra. Vi holder meget af nye initiativer.

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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

KONTAKT:

Mail: morsoe@dn.dk

www.dn.dk/morsoe

Facebook: søg Dan-
marks Naturfrednings-
forening Morsø


