
GULDBORGSUND

Guldborgsund Kommune er Danmarks 
sydligst beliggende kommune med lange 
kyststrækninger ud mod Østersøen, 
Smålandsfarvandet og Guldborgsund. 
Kommunen er arealmæssigt en stor 
kommune, der er præget af herre-
gårds- og kulturlandskaber og med en 
lang række større og mindre unikke 
naturperler, der ligger spredt over hele 
kommunen. Vores største naturperler er 
Danmarks sydligste punkt Gedser Odde, 
fortidsminder i Frejlev Skov og Halskov 
Vænge, Sakskøbing Fjord, Skejten ved 
Fuglsang, Horreby Lyng, Bøtøskoven, 
Hejrede Sø samt det 40 km lange Guld-
borgsund med sine små viger og øer.

VELKOMMEN 
TIL UNIKKE NATURPERLER



HVEM ER VI?
DN Guldborgsund arbejder for at sikre bevarelsen og 
kvaliteten af den eksisterende natur, øge biodiversite-
ten (biologisk mangfoldighed) og medvirker til at øge 
naturarealet i samarbejde med kommunen og lokale 
lodsejere indenfor DN mantraet ”beskyttelse og benyt-
telse” af naturen.

DN Guldborgsund er repræsenteret ved en bestyrelse på 
12 medlemmer alle med forskellig baggrunde, og dertil er 
tilknyttet Nysted Lokalgruppe.

HVAD LAVER BESTYRELSEN?

Vi er naturens og miljøets vagthund. Vi holder øje med, 
om kommunen overholder natur- og miljølovgivningen og 
undersøger sager på baggrund af borgerhenvendelser.

Vi udarbejder høringssvar, såvel til lokalplaner og kom-
muneplaner.

Vi er med i forskellige kommunale råd, hvor vi rådgiver 
om natur- og miljøbeskyttelse.

Vi arrangerer guidede ture og foredrag, der er åbent for 
offentligheden.

Vi deltager i den offentlige debat om brugen og beskyt-
telse af naturen.

FREJLEV SKOVENS SPÆNDENDE SPOR FRA FORTIDEN
I Frejlev Skoven finder man masser af spor fra fortiden – 
dels en række fredede store sten, som isen efterlod sig 
efter sidste istid, og dels en lang række spor af mennesker 
i form af mere end 100 gravhøje, 5 jættestuer og 13 dys-
ser heriblandt Kong Grøns stendysse. De fleste af disse 
grave stammer fra bondestenalderen og bronzealderen. 
Så et besøg i Frejlev Skov er næsten som en vandring ind 
i fortiden

Orkideen 
”Gøgeurt”

Arrangement i Frejlev Skov

Ringmærkning af Spurvehøg



Danmarks Naturfredningsforening kæmper for et bæredygtigt og grønt Danmark med en rig 
natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for alle borgere og besøgende i kommunen. 
DN Guldborgsund arbejder med følgende fokusområder:

• At beskytte og bevare vores kyster og strande i Guldborgsund kommune og holde dem 
fri for byggeri  

• At beskytte grundvandet for at sikre rent drikkevand for de kommende generationer
• At holde naturen fri for affald gennem den årlige affaldsindsamling
• At arbejde for store naturgenopretningsprojekter (fondsstøttet projekter) i samarbejde 

med Guldborgsund Kommune som f.eks. højmosen i Horreby Lyng og omdannelse af 
Bøtøskoven

• At udbrede kendskabet til naturen og miljøet lokalt i Guldborgsund Kommune
• At øge kendskabet til den lokale økologiske landbrugsproduktion 

Vi vil meget gerne være flere, der kan hjælpe hinanden med at holde øje med naturen og 
deltage i arrangementerne.

Så har du eller din familie tid og lyst til at høre nærmere om vores lokale DN aktiviteter og 
muligheder for, at være med til at arrangere ture og andre udendørsaktiviteter (helt på frivil-
lig basis), er I velkomne til at kontakte os.

HVAD FÅR DU SOM 
MEDLEM AF DN?

Arrangement, hvor vi ser på gøgeurt Sæler i den sydlige del af Guldborgsund

Grundvandsboring Affaldsindsamling



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 GULDBORGSUND:

Mail: guldborgsund@dn.dk

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

Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev på vores 
hjemmeside.

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

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

Marielyst Strand mod syd


