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Kære læser,
 
Sommerferien står for døren, og det giver rig mulighed for at komme ud i naturen og få
store naturoplevelser. Denne sommer er det oplagt at besøge de ny-udpegede
naturnationalparker eller se store planteædere i rewildede områder i ind- og udland.
Måske bisoner på Bornholm, køer i Hellebæk Kohave, heste på Langeland eller elge i
Lille Vildmose. Der er ingen tvivl om, at rewilding er en naturgenopretningsmetode, der
er kommet for at blive, og den vil give en helt ny form for oplevelser i mange ferie
fremover. Forbered dig på turene ved at se ’Natur på tværs af Nordjyllands’ videoguide
om, hvordan du færdes sikkert blandt store græssende dyr i naturen. En oversigt over
de kommende naturnationalparker kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Se eller gense foredrag om
rewilding
Foreningen afholdte i maj et online-
foredrag med professor i makroøkologi og
biogeografi Jens-Christian Svenning, der
fortalte om rewilding, biodiversitet og de
store græsseres funktion i
økosystemerne. Foredrag var godt besøgt
både under og efter, og i skrivende stund
har det haft ca. 1000 visninger på
YouTube. Se foredraget.
Til efteråret gentager vi succesen med et
nyt foredrag. Har du tips eller idéer til
emne eller oplægsholder, så send dine

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s-pp3leu2M0
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/
https://www.youtube.com/watch?v=G85ZbubhxZk
https://www.youtube.com/watch?v=G85ZbubhxZk


tanker til os via foreningens Facebook-
side eller på mail.

Foreningen har fået plads ved bordet
i de lokale projektgrupper
Vi har nu fået etableret foreløbig ni lokale afdelinger
af foreningen rundt om i landet. Lokalafdelingerne er
linket op til de nye NNPer og skal påvirke disse i
retning af mest muligt naturindhold. Flere af dem har
allerede fået sæde i Naturstyrelsens lokale
projektgrupper, som skal bidrage til at føre
naturnationalparkerne ud lokalt.
 
DVN Mols: Sidder i projektgruppe for NNP Mols
Bjerge.
DVN Ikast: Afventer invitattion til projektgruppen
NNP Harrild Hede/Nørlund Plantage. 
DVN Silkeborg: Afventer invitation til projektgruppe
Kompedal.
DVN Sydjylland: Sidder i projektgruppen for NNP
Draved Skov og Kongens Mose.
DVN Midtsjælland: Sidder i projektgruppen for NNP
Bidstrup.
DVN Hillerød: Sidder i projektgruppe for NNP
Gribskov.
DVN Helsingør: Sidder i projektgruppe for NNP
Teglstrup Hegn/Hellebæk Kohave.
DVN Fyn: ingen NNP, aktiv gruppe med andre ting.
DVN Lillebælt: har marinkompetente medlemmer,
afventer start af Marin-NNP Lillebælt.
DVN Øresund: (ligger i DVN Helsingør)
marinkompetent medlem, afventer start af Marin-
NNP Øresund.

Danmarks Vilde Naturs idégrundlag
forklaret
 Der er udarbejdet et notat, der beskriver
foreningens idégrundlag i dybden og forklarer
væsentlig begreber i relation til biodiversitet. Notatet
ligger på hjemmesiden og vil også hen over
sommeren blive lagt på foreningens Facebook-side i
mindre bidder.

https://www.facebook.com/danmarksvildenatur
mailto: info@danmarksvildenatur.dk
https://usercontent.one/wp/www.danmarks-vilde-natur.dk/wp-content/uploads/2022/05/20220425-DVNs-idegrundlag-begreber-forklaret.pdf?media=1653988232
https://www.facebook.com/danmarksvildenatur


Vil du være med i en
lokalafdeling?
Send en mail:  
DVN Mols: dvnmols@gmail.com
DVN Ikast: dvnikast@gmail.com
DVN Silkeborg: dvnsilkeborg@gmail.com
DKV Sydjylland: dvnsydjylland@gmail.com
DNV Midtsjælland:
dnvmidtsjaelland@gmail.com
DVN Hillerød: dvnhillerod@gmail.com
DVN Helsingør: dvnhelsingor@gmail.com
DVN Fyn: dvnfyn@gmail.com
DNV Lillebælt: dvnlillebaelt@gmail.com

Vi beder om dit samtykke til at dele dine oplysninger med
lokalafdelingerne
Vi beder alle foreningens medlemmer om samtykke til at udveksle navne og
kontaktoplysninger med lokalforeningerne, så de kan invitere medlemmer med i de
lokale afdelinger, på rundture i de kommende NNP og andre arrangementer.
 
Send en mail seneste fredag 10. juni, hvis du IKKE ønsker, at dine oplysninger
gives videre. Hvis du samtykker, skal du ikke foretage dig noget.

Vi ses på Naturmødet i Hirtshals 2023
Naturmødet er overstået for i år. Foreningen var ikke
tilstede, men i bestyrelsen er vi enige om, at vi deltager til
næste år. Præcis, hvordan og i samarbejde med hvem skal
drøftes i det kommende år. Byd endelig ind som frivillig eller
med idéer – via din lokalforening, foreningens Facebook-
side eller på mail.

Læs debatindlæg skrevet af medlemmer
 
Naturnationalpark er en gevinst for naturen 
27-04-2022: Læserbrev i Midtsjællands Folkeblad af Laila
Borgvold Larsen. "BIDSTRUPSKOVENE: Klodens natur er i
en alvorlig krise og Danmark er en sørgelig bundskraber i
EU, når det gælder beskyttelse af naturen. 95 % af vores
naturområder er i en dårlig tilstand. Det samme er 57 %
af vores arter af vilde dyr, insekter og padder. Det fremgår
af den senest offentliggjorte rapport til EU, udarbejdet af
forskere ved Aarhus Universitet."
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https://ugeaviser.e-pages.pub/titles/folkeblad/1966/publications/616/articles/1576992/34/1


Læs andres gode debatindlæg
I årevis har forskere understreget behov for
mere græsning
19-04-2022: Kommentar af Rune Engelbreth
Larsen på Altinget.dk. ”Forskning gennem de
seneste 20 år taler sit tydelige sprog. Vi skal
have flere store dyr og mere græsning i dansk
natur og både i skov og lysåben natur. (…) Ingen
krondyr bygger dæmninger og ændrer vandløb
som bæveren, ingen rådyr kan nippe kviste i tre
meters højde eller gå til birketræer på en
højmose som en elg, ingen dådyr transporterer
frø så effektivt som vildsvinets pels og roder så
effektivt rundt i skovbunden til gavn for masser af
blomster.  
 
Rasmus Ejrnæs: Skovrejsning greenwashes
og gavner ikke biodiversiteten – men det vil
skovlobbyen ikke have, at du ved
16-05-2022: Debatindlæg på Altinget.dk af
seniorforsker Rasmus Ejrnæs.
"Men skovrejsning og skovdyrkning er et dårligt
valg for biodiversiteten, og meget af den
skovrejsning, som foregår i dag, er
greenwashing, hvor kapitalstærke virksomheder
og fonde lokkes til at investere i
skovbrugssektoren på falske præmisser, og
folketingspolitikerne springer på vognen med
erhvervsfremmende tilskudsordninger.
 
Greenpeace: Vores skove er udpinte. Lad
os beskytte og gendanne dem, før det er
for sent
24-05-2022: Debatindlæg på Altinget.dk af
Kristine Clement, Greenpeace ”Vi står på en
brændende platform. Vores natur er i krise, og
der er omgående brug for, at vi stopper med at
høste træ til afbrænding, og at eksisterende skov
omlægges til urørt skov.”  
 
Rewilding kan afvikle designer-natur og
sikre naturligere natur
30-03-2022: Kommentar på Altinget.dk af Rune
Engelbreth Larsen. ”Hvis vi ønsker at genoprette
og bevare intakte økosystemer, der skal rumme
og fremme så mange som muligt af de arter, der
hører naturligt hjemme i Danmark, er rewilding er
en vigtig del af svaret.”  
 
Vild Med Vilje: Vilde blomster i rabatter og

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/i-aarevis-har-forskere-understreget-behov-for-mere-graesning
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/rasmus-ejrnaes-skovrejsning-greenwashes-og-gavner-ikke-biodiversiteten-men-det-vil-skovlobbyen-ikke-have-at-du-ved
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/greenpeace-vores-skove-er-udpinte-lad-os-beskytte-og-gendanne-dem-foer-det-er-for-sent
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/rewilding-kan-afvikle-designer-natur-og-sikre-naturligere-natur


rundkørsler er langt fra nok til at redde
biodiversiteten
31-05-2022: Debatindlæg på Altinget.dk af
Foreningen Vild med Vilje: ”Det er vigtigt at være
ærlige om proportionerne i kommunernes vilde
tiltag. Inden for selv samme kommunegrænser,
hvor vilde blomster får plads i rabatter og
rundkørsler, fortrænger landbrug, skovbrug og
indretning af byer og industri fortsat naturen.”  
 
Forskere: Naturpligt skal sikre mere og
vildere natur i Danmark
03-06-2022: Debatindlæg på Altinget.dk af et
forskernetværk på Københavns Universitet:
”Naturen har brug for plads, både i form af øget
areal og øget mulighed for at lade naturen gå sin
gang. Det kan to redskaber, naturzone og
naturpligt, være med til at sikre.”
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