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Nu starter arbejdet med de nye naturnationalparker for alvor
Rigtig hjertelig velkommen til de mange nye medlemmer siden første nyhedsbrev, og rigtig hjerteligt
velkommen til de nye naturnationalparker!
Vi er nu knap 400 medlemmer, og mange frivillige kræfter har meldt sig til at sidde i lokalafdelinger
af foreningen. Vi vil i kommende tid arbejde med at få lokalafdelingerne op at køre og sikre dem
plads i naturnationalparkernes projektudvalg. Skriv endelig til os, hvis du også vil være med i dette
arbejde.
I den seneste periode har vi skruet ned for modsvarene til modstanderne af den vilde natur, og
koncentreret indsatsen til formidling af den gode historie om den natur, danskerne kan se frem til.
Du kan se links til alle indslag nedenfor.
På hjemmesiden www.danmarksvildenatur.dk kan man nu linke sig videre til en meget flot
vidensbank om viden om vild natur. Tak til Thomas Niels Thomsen, Wilhelm Lorenzen Fabricius, Nina
Berg, Jens Lykkebo, Ken Buk og Anders N. Michaelsen for det store arbejde og for at lade os linke til
det fra vores hjemmeside. Hvis man skulle have lyst til at læse mere om naturområder med vild(ere)
naturområder i Danmark, kan vi desuden varmt anbefale Rune Engelbreth Larsens hjemmeside
naturzonen.dk.
Der arbejdes for tiden på at få udbygget vedtægterne, så lokaludvalgene får gode vilkår for at
arbejde for foreningens værdier og målsætninger. For at foreningen kan overgå til demokratisk
styreform uden risiko for at blive kuppet, som det desværre er sket i nogle af Danmarks
Naturfredningsforenings lokalafdelinger, arbejdes desuden på en solnedgangsklausul, der skal sikre,
at vi kan holde demokratiske valg til bestyrelsen, når vi har nået en vis størrelse.
Vi ønsker alle et fortsat smukt og solrigt forår og rigtig god påske!

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 og få teksten tilsendt.

Ny forening kæmper for naturnationalparkerne
07-03-2022: Reportage med Jens Lykkebo, bestyrelsesmedlem i Danmarks Vilde Natur:
”Naturnationalparkerne med store dyr i skovene er på vej, men de har mødt modstand. En ny forening taler
parkerne med de store dyrs sag.”

Radioindslag om Almindingen på P4 med Jens Lykkebo som gæst
08-02-2022: Danmarks Vilde Natur: ”Dette er ikke naturpleje som vi kender det: der er en krise i naturen på
linje med klimakrisen. Naturnationalparkerne er det vigtigste skridt for naturen i 50 år.” (indslaget kommer
35 minutter inde i programmet)
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DN Syddjurs helt galt indstillet
15-03-2022: Danmarks Vilde Natur: ” Lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening har fået
naturmålene galt i halsen og modarbejder deres egen hovedorganisation for at få mere kulturnatur. At
biodiversitetskrisen raser om ørerne på dem, betyder tilsyneladende ikke det store, for de er gået sammen
med dagplejere, agilitytrænere, skovdyrkere og ryttere i et forsøg på at bibeholde status quo: menneskets
brug og forbrug af naturen, og dermed en natur under fortsat forarmelse.”

Vildere natur i Danmark er ikke bare en feberdrøm
22-03-2022: Danmarks Vilde Natur: ”Mange har slet ikke et indre billede af, hvordan stor og vild natur kan se
ud på dansk jord. Det er på tide at give plads til den vilde natur, rent fysisk, men også i vores hjerter og i vores
forestillingsverden.”

Læs andre gode indlæg om naturen:
Fantastisk at der endelig sker noget for biodiversiteten
30-03-2022: Læserbrev i Viborg Folkeblad af Gert Larsen: ”Der er mange flere af de truede arter er knyttet til
de træer, der har været her i årtusinder F. eks er der ca. 1000 arter, der hører sammen med et egetræ, der
får lov at blive gammel.”

Naturen skal ikke bare være på menneskets præmisser
25-03-2022: Informations leder af Lasse Sjøbeck Jørgensen: ” Der er blevet sat navn på ti nye
naturnationalparker i Danmark. De bliver en kæmpe gevinst for biodiversiteten og vores truede dyre- og
plantearter. Og bare rolig – dyrene skal nok trives, og der bliver god plads til mennesker.”

De vilde dyr skal have deres egen lov
18-03-2022: Debatindlæg i Altinget.dk af Rasmus Ejrnæs: ” Hvis ikke vi får en selvstændig lovgivning for
vildtlevende dyr, ender vi med at skulle kontrollere dyrenes formering og død med sterilisering, fodring og
aflivning for at leve op til en dyrevelfærdslov, som er skrevet med henblik på opstaldede tamdyr, som lider,
fordi de skal forsyne os med æg, mælk og bacon.”

Uden hegn ville danske naturværdier styrtbløde
10-03-2022: Debatindlæg i Altinget.dk af Rune Engelbreth Larsen: ” Hvis man er imod ydre hegn i
naturnationalparker, er man dybest set imod biodiversitet. Naturområderne skal hegnes ind, men så vidt
muligt være uden indre hegn.”
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Forfattere af skovrapporten - Her er vores anbefalinger til urørt skov
08-03-2022: Debatindlæg i Altinget.dk af Anders Højgaard Petersen m.fl.: ” Hvis vi som samfund ønsker at
bevare biodiversiteten, er et vigtigt og omkostningseffektivt skridt være at udlægge et større skovareal som
urørte. Men indsatsen skal øges, også i private skove, og det er vigtigt at skelne mellem klima- og
biodiversitetstiltag, skriver forfatterne af afgørende skovrapport fra 2016.”

Venstres kamp mod naturen er helt ude i skoven
03-03-2022: Debatindlæg i Altinget.dk af Peder Størup: ” I debatten om naturnationalparker har Venstre
anført af transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) stillet sig på bagbenene. Men argumentationen
indeholder fejl og vildledende oplysninger om naturens tilstand.”
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