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Vi er kommet rigtig flot fra start
Rigtig hjertelig velkommen til alle de nye medlemmer!
Det har været en fornøjelse at se den store opbakning til vores lille forening, efter vi endelig fik
vores betalingssystem og medlemssystem op at stå i midten af februar! Vi har nu knap 300
medlemmer, og mange frivillige kræfter er med til at drive værket.
Siden foreningens stiftelse i starten af januar har vi haft adskillige debatindlæg i forskellige aviser,
især modsvar til forskellige interessenter, som ikke ønsker, at der oprettes naturnationalparker.
I den næste periode vil vi koncentrere os om at udvikle hjemmesiden, som skal indeholde historier
om den vilde natur. Vi håber, at den på sigt også kommer til at fungere som vidensbank. Vi
forventer at dette kommer til at tage en smule tid, så følg med på vores facebookside
www.facebook.com/danmarksvildenatur , hvor vi løbende poster relevant nyt fra den vilde
naturfront.

Læs foreningens debatindlæg
Links til alle debatindlæggene finder du her (hold Ctrl-knappen nede for at aktivere dem). Hvis de
er bag betalingsmur, kan du skrive til Rikke på rikken78@gmail.com, så sender hun teksten til dig.

Åbent brev til Danmarks Cykle Union
02-03-2022: Danmarks Vilde Natur: »Er det DCU's holdning, at behovet for at cykle i naturen skal
trumfe behovet for intakte økosystemer?«

Naturligvis skal vi have vild natur
20-02-2022: Danmarks Vilde Natur: ” Naturligvis skal vi reservere så store områder til vild natur,
som vi kan komme af sted med, lade skovene være i fred, sætte vandløbene fri og sætte store
græssere ud. Det fortæller videnskaben os nemlig uomtvisteligt er vejen frem.”

Vi har ikke flere jordkloder til vores rådighed
15-02-2022: Danmarks Vilde Natur: ” Udfordringen er bare, at vi ikke har flere jordkloder til vores
rådighed. Så hvis vi vil sikre, at der også i fremtiden er dagsommerfugle, oddere, kirkeugler og
birkemus, så skal vi tage os sammen.”

Urørt skov er Danmarks Regnskov
27-01-2022: Danmarks Vilde Natur: ” Den gamle urskov med hjemmehørende arter er nemlig
vores svar på regnskoven. Danmark var engang stort set dækket af skovlandskaber - så rigtig
mange af vores arter hører hjemme netop her.”

Læs debatindlæg skrevet af medlemmer af foreningen
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Hestefolk og ryttere - Heste vil være et fremragende bidrag til genopretningen af
vores natur
03-03-2022: Christina Pedersen, Birgitte Bernt Nielsen, Louise Lindbøg Hedegaard og 20 andre hestefolk:
”Under alle omstændigheder håber vi, at man vil sætte heste ud og sørge for, at de trives i så mange af
naturnationalparkerne som muligt. Vi, som hestefolk, er sikre på, at de nøjsomme heste, man har planer
om at udsætte i naturnationalparkerne, vil få et dejligt, frit liv i overensstemmelse med deres natur.”

Er naturvidenskab naturfundamentalisme?
15-02-2022: Michael Straarup Nielsen & Rikke Anker Jensen: ” Men regeringens videnskabelige
arbejdsgruppe består af gode grunde ikke af politikere og der er ikke behov for en politisk
diskussion af hvad der virker. Det kan naturligvis ikke kræves at politikerne selv skal være
biodiversitetseksperter, men man kan forvente at de laver prioriteringer på et oplyst grundlag.
Løsningerne på biodiversitetskrisen er funderet i naturvidenskab, i dansk og international
forskning.”

Hvor dybt stikker Venstres kærlighed til naturen?
07-02-2022: Michael Straarup Nielsen & Rikke Anker Jensen: ”Men Venstre er vendt på en
tallerken. Selverklæret naturelsker, Kristian Pihl Lorentzen (MF for Venstre), taler i Midtjyllands
Avis for at droppe naturnationalparkerne. Under éen procent af landarealet er for meget stor og
vild natur for Lorentzen, der vil redde arterne med hjemmestrikkede ideer og høst af
byggematerialer”.

Vil du være frivillig i foreningen?
Vi mangler frivillige hænder til at skrive debatindlæg, kronikker, læserbreve og lignende. Har du en
god ide og lyst til at skrive et debatindlæg til aviser, så kontakt foreningen på
info@danmarksvildenatur.dk
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