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Nyhedsbrev fra Nyborgafdelingen, oktober 2015

TUR TIL VINDINGE Å OG LADEGÅRDS Å

Turen til Vindinge Å og Ladegårds Å finder sted lørdag den 24. oktober kl. 13-15.

Vi går ud til stedet, hvor de to åer skilles, og hører om et skitseprojekt fra Rambøll. Projektet
anviser, hvordan forsyningen med vand til Nyborg Slots voldgrave kan opretholdes samtidig med,
at Vindinge Å over en strækning på små 4 km kan lægges tilbage i sit gamle løb.

I forbindelse med implementeringen af EU´s Vandrammedirektiv i Danmark har Vandrådet for
Storebælt anbefalet, at passageforholdene for fisk og anden fauna ved adskillelsen af Vindinge Å
og Ladegårds Å forbedres.

Vi mødes ved hundetræningsbanen i Hjulby Mose (v. motorvejsafkørsel Nyborg V.). Tilmelding
er ikke nødvendig. Kontaktperson er Vagn Christiansen.

 

KOM TIL ÅRSMØDE OG HØR OM HAVØRNE

Årets årsmøde og foredraget om havørne finder sted onsdag den 11. november kl. 19-21.30
på DSB's kursuscenter på Fyrvej 1 i Nyborg.
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Bestyrelsens beretning for det forgangne år præsenteres. Der bliver desuden mulighed for at
drøfte afdelingens arbejde, så kom og giv din mening til kende. Efter årsmødet bliver der et
spændende foredrag om havørne ved Erik Ehmsen, artskoordinator for havørne i Danmark. Erik
medbringer både et havørnepuslespil, gylp af havørne, kløer og meget andet. Der er nu 12 par
havørne på Fyn, og hvornår bliver der bygget rede i nærheden af Nyborg? Det giver han et bud
på.

123.310 UNDERSKRIFTER TIL MILJØMINISTEREN

Torsdag den 1. oktober overleverede præsident Ella Maria Bisschop-Larsen og kystambassadør
skuespiller Charlotte Munck 123.310 underskrifter til Fødevare- og Miljøminister Eva Kjer
Hansen. Underskrifterne er fra danskere, der siger nej til regeringens planer om at udvande
strandbeskyttelseslinjen og tillade mere byggeri ved vores kyster.
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De mange underskrifter er et kraftigt signal til Folketinget og regeringen om, at man skal værne
om den danske kystnatur og de frie danske kyster, siger præsident Ella Maria Bisschop-
Larsen.

"Det er fantastisk, at så mange har valgt at skrive under på, at vi skal bevare
strandbeskyttelseslinjen og sikre de danske kyster frie og fælles. Det vil jeg gerne sige en stor
tak for", siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Med venlig hilsen
DN Nyborg

(Send gerne nyhedsbrevet videre til venner og bekendte)
 

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 

http://www.dn.dk/beskytnaturen
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> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    

> Afmeld alle lokale nyhedsbreve  > Opdater din tilmelding til lokale nyhedsbreve
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