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Det mener vi om Naturnationalparker

FN’s naturpanel IPBES vurderer, at forandringerne i naturen de sidste 50 år går hurtigere end nogensinde før i menneskets historie, og at udryddelsesraten nu er omkring 100 gange højere, end
den har været de sidste 10 millioner år. For Danmarks vedkommende er 95% af vores naturtyper
og 57% af vores arter i dårlig bevaringsstatus.
Foreningen Danmarks Vilde Natur er en folkelig bevægelse, der fuldt ud støtter Naturnationalparkerne. Vores biodiversitet er en naturarv, vi som ansvarlige samfundsborgere er forpligtet til at bevare og videregive til kommende generationer. Naturnationalparkerne er et vigtigt, første skridt på
vejen.
Naturnationalparkerne er helt centrale for at bremse faldet i biodiversiteten. Naturnationalparkloven sikrer statslige områder med vild natur, i hvilke biodiversitet, naturlige processer og selvregulerende økosystemer har første prioritet. Det betyder sikring af 1) store sammenhængende naturområder; 2) urørt skov; 3) naturlig hydrologi uden dræning og 4) helårsgræsning uden tilskudsfodring af forskellige hjemmehørende arter af store pattedyr.
Vi mener, at Naturnationalparkerne skal leve op til IUCNs kategori II principper for Nationalparker
fra start eller indenfor en kortere årrække. Vi mener også, at Danmark skal opfylde sin forpligtelse
både overfor FNs Biodiversitetskonvention og EU’s Biodiversitetsstrategi, der forpligter medlemslande til at sikre etablering af 10 % natur med den stregeste beskyttese og 30 % vild natur inden
2030.
Som forening bakker vi fuldt op om forskningsbaseret viden og relevante faglige vurderinger.
Vi støtter også Dyrevelfærdsloven og Naturnationalparkloven og ser ikke konflikter imellem disse
to lovgivninger. Især ønsker vi at sætte meget større fokus på de mange positive aspekter af dyrevelfærd for vildtlevende store planteædere i naturlige flokstrukturer.
Vi ser heller ikke konflikter mellem befolkningens færden i Naturnationalparkerne og vil arbejde
for, at øge forståelsen for at færdes sikkert blandt de store dyr. Vi vil også arbejde for at sikre, at fx
motionssport ikke forstyrrer eller forringer de naturlige processer, således at naturen reelt har første prioritet.

Foreningens formål er at understøtte etablering af områder med vild natur, hvor biodiversitet, naturlige processer og
selvregulerende økosystemer har første prioritet. Foreningen er politisk neutral.

