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                     Foto: Lars Andersen. Alm. blåfugl på priklæbet gøgeurt.

Kære læser,
 
Sommerferien er slut, og Danmarks Vilde Natur trækker igen i arbejdstøjet. Vi
har dog ikke haft trukket stikket helt, for mens resten af Danmark holdt ferie,
har vores formands hårde arbejde med at få lokalafdelinger etableret og
repræsenteret i projektgrupperne for naturnationalparkerne båret frugt: Vores
nyetablerede lokalafdeling for Jammerbugt har fået sæde i NNP Tranum, og
Danmarks Vilde Natur er dermed repræsenteret i hele 8 af de 15
naturnationalparker. Det er vi meget stolte over er lykkedes, men vi helmer
naturligvis ikke, og vil fortsat arbejde for at komme ind i alle
naturnationalparkernes projektgrupper. Der er også kommet andre nye
lokalafdelinger af foreningen, som du kan se nedenfor.
 
I Danmarks Vilde Natur ser vi frem til det kommende folketingsvalg, der på
trods af mange presserende globale og nationale udfordringer, igen ser ud til
også at inkludere den grønne dagsorden. Vi er ikke i tvivl om, at politikerne
skal fastholdes og til stadighed mindes om hvilket kæmpe ansvar de har for
bevarelsen af økosystemerne og arterne. Vi er derfor i gang med at lægge en
strategi for hvordan lokalafdelingerne i Danmarks Vilde Natur i samarbejde med
andre grønne organisationer, kan få deres lokale folketingskandidater i tale.
Mere om det nedenfor.
 
Måske du har set at Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove har
lanceret kampagne for at naturen får sin egen lov. Dette initiativ støtter vi i
Danmarks Vilde Natur meget varmt op om, idet den manglende lovmæssige



beskyttelse af biodiversiteten er en af de allerstørste forhindringer for en
ordentlig, kontinuerlig og naturfokuseret forvaltning af vores naturarealer. Vi vil
i fællesskab med de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening,
Verdens Skove, Dansk Ornitologisk forening, Vild-Med-Vilje, med hvem vi har
lavet en grøn alliance for at gøre kravet om en Biodiversitetslov til et valgtema,
presse på for at naturen får sin egen lov med bindende mål for biodiversiteten.
Du kan læse om hvordan vi støtter op længere nede i nyhedsbrevet.
 
I sensommeren har vi foretaget justeringer af bestyrelsen pga. ønsker om
udtrædelse. Vi har fået nye, gode kræfter ind og vi bevarer tilknytning til de
udtrædende, der løser konkrete ad hoc opgaver. Du kan se den nye
konstituering nedenfor.
 
Vores lille forening er over sommeren vokset til lige over 600 medlemmer og
mange har meldt sig på banen for at hjælpe til: Vi takker for det store
engagement og håber at kunne kvittere ved at gøre vores til at vi alle får en
endnu større og vildere natur!
 
 

Nyt fra lokalafdelinger og
naturnationalpark-projektgrupper
Nyt fra lokalafdelingerne: Vi har siden sidste
nyhedsbrev fået oprettet 3 nye lokalafdelinger:
DVN Jammerbugt, DVN Holstebro og DVN
København. Foreningen har således 12
lokalafdelinger fordelt i hele landet. DVN
Jammerbugt er endvidere blevet optaget i
Naturstyrelsens projektgruppe for NNP Tranum
og DVN Holstebro er blevet inviteret til bilaterale
samtaler om NNP Stråsø og NNP Husby af
Naturstyrelsen Vestjylland.

DVN København vil arbejde målrettet for en større og vildere natur i
Københavnsområdet og blande sig i den offentlige debat.   DVNs
lokalafdelinger deltager således aktivt i arbejdet omkring
Naturnationalparkerne Gribskov, Teglstrup Hegn/Hellebæk Kohave, Bidstrup,
Draved, , Kompedal, Harrild Hede/Nørlund Plantage, Mols Bjerge og Tranum,
Husby, Stråsø ( de sidste to bilateralt).

Oversigt over lokalafdelingers
repræsentation i naturnationalparker:

DVN Mols: NNP Mols Bjerge.
DVN Ikast: NNP Harrild Hede/Nørlund Plantage. 
DVN Silkeborg: NNP Kompedal.
DVN Sydjylland: NNP Draved Skov og Kongens Mose.
DVN Midtsjælland: NNP Bidstrup.



DVN Hillerød: NNP Gribskov.
DVN Helsingør: NNP Teglstrup Hegn/Hellebæk Kohave.
DVN Jammerbugt: NNP Tranum
DVN Lillebælt: Marin naturnationalpark Lillebælt
DVN Holstebro har gentagne bilaterale samtaler med NST
Vestjylland om NNP Husby og Stråsø
 
Oversigt over lokalafdelinger for DVN:
DVN Mols: dvnmols@gmail.com
DVN Ikast: dvnikast@gmail.com
DVN Silkeborg: dvnsilkeborg@gmail.com
DVN Sydjylland: dvnsydjylland@gmail.com
DVN Midtsjælland: dnvmidtsjaelland@gmail.com
DVN Hillerød: dvnhillerod@gmail.com
DVN Helsingør: dvnhelsingor@gmail.com
DVN Fyn: dvnfyn@gmail.com
DVN Lillebælt: dvnlillebaelt@gmail.com
DVN Holstebro: dvnholstebro@gmail.com
DVN København: dvnkobenhavn@gmail.com
DVN Øresund: Marin naturnationalpark øresund (under DVN
Hillerød)
 
Tøv ikke med at kontakte den afdeling der er dig nærmest,
hvis du har lyst til at bidrage til lokalafdelingens arbejde.

            Foto: Rikke Anker Jensen. Stråsø

Arbejdet med naturnationalparkerne
 
Projektgrupperne for naturnationalparkerne indkaldes til møder med
Naturstyrelsen. Der sidder adskillige håndfulde forskellige interessenter i alle
projektgrupper, og naturens repræsentanter er i undertal. Det er selvsagt en
vanskelig opgave for Naturstyrelsen at styre så forskellige interessenter og
sikre, at NNP-loven og kravene om en større og vildere NNP-natur ikke ender
som en glidebane for særinteresser, der reelt ikke ønsker forandring. Det er
imidlertid vores lokalafdelingers opfattelse, at nok kan bølgerne gå højt, men
Naturstyrelsens medarbejdere er velforberedte, styrer møderne effektivt, lytter
og holder fast i naturindhold, videnskabelige anbefalinger og nødvendige
begrænsninger.
 
Her er et udpluk fra et DVN-referat fra et nyligt projektgruppemøde: Lidt
projektgruppemødet i aftes: Eneste punkt på dagsordenen var
Friluftsfaciliteter, hvilket medførte en mere ilter stemning både i
workshopgruppen og den efterfølgende debat, end jeg har bemærket under
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de første møder. Der er stadig den ukonstruktive tilgang a'la "jeg er imod og vil
slet ikke have hverken hegn eller dyr". Der var en del fnysen over "tivolisering"
af formidling og faciliteter (uden at det kunne konkretiseres eller gives
eksempler på hvad det præcis var) - men der var heldigvis også mere
velovervejede inputs. Parkeringspladser, toiletter, markerede vandreruter af
varierende længde, handicapvenlighed, plancher, skærme, infostandere,
shelters, bålpladser, boardwalks, udkigstårne/-platforme osv osv osv Der var et
ønske om, at hvis en type friluftsaktivitet ikke længere ville være mulig i NNP, så
kunne/burde NST anvise eller hjælpe med at finde en anden egnet lokation.
Det blev bragt op af foreningen ”Fri Natur”, at vi som borgere har ret til at
færdes frit i statsskovene - det blev fra NST pointeret, at det naturligvis stadig
gælder, men at rettigheden er til fods (og at der allerede i dag er restriktioner
visse steder ift. ynglefugle, og at retten ikke handler om at være fri for dyr bag
hegn). Jeg noterede mig, at NST ikke som sådan ryster på hånden ift. at
biodiversiteten har første prioritet. Man lagde ikke skjul på, at alt ikke vil kunne
lade sig gøre, og visse aktiviteter og brugere vil blive begrænset i at bruge lige
præcis NNP til deres udfoldelser.   Man kan læse mere om parkerne og deres
naturindhold, projektgrupper mm. på Naturstyrelsens hjemmeside Her:

Valgkampen skal også
handle om naturen!
Der en en positiv udvikling i gang hvor
naturen får lov at fylde meget mere på
toppolitisk plan end nogensinde før. Vi
skal sørge for at denne udvikling
fortsætter, og derfor vil vi sætte gang i en
række initiativer så DVNs lokalafdelinger
kan få deres lokale folketingskandidater i
tale. Vi er sammen med en række grønne
organisationer ved at planlægge en
kampagne om at gøre kravet om en
Biodiversitetslov til et valgtema. Herunder
lave grønne valgmøder, grønne
naturvandringer med politikere og
interesserede vælgere. Måske vil vi
anbefale at fokusere på bestemte
valgkredse og bestemte politikere, men
det er endnu i støbeskeen. I vil høre
nærmere inden længe.

 Foto: Anders Horsten. Høvblege

Naturen skal have sin egen lov
Det kan måske undre i et land med så mange love om
naturen, at det skal være nødvendigt med endnu en
lov. Men på trods af forskellige landskabelige
udpegninger som fredninger, Natura2000-områder og
paragraf-3-arealer ligger Danmark stadig nummer sjok i
EU når det kommer til naturbeskyttelse og vores
naturtyper er i ringe tilstand. Beskyttelsen fungerer

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/


med andre ord ikke godt nok og arealerne er
forsvindende små. Danmark er det land i Europa, der
har mindst beskyttet natur.

Danmarks Vilde Natur har hele tiden bakket op om EUs målsætninger om 30%
beskyttet natur, heraf 1/3 strengt beskyttet, både til lands og til vands, og vi
går derfor sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove og
andre grønne organisationer for at give naturen sin egen lov med bindende
mål for biodiversitet. Den (foreløbige!) fælles kampagneordlyd er som følger: 
 
Giv naturen en biodiversitetslov
Lovens formål er at standse tabet af arter, give naturen mere plads samt
juridisk sikre eksisterende og mere vild natur. 
 
I 2030 skal 30% af land- og havarealet være udlagt og retligt sikret som
beskyttet    natur, heraf 1/3 strengt beskyttet.

I 2050 skal al natur i Danmark være i gunstig tilstand.
Biodiversitetsrådet og dets uafhængighed af regeringen skal lovsikres
og Rådet skal bidrage med at opstilling af konkrete mål for biodiversitet i
Danmark i 2040 og 2050.

I Danmarks Vilde Natur ser vi meget frem til at køre valg-kampagnen sammen
med vores engagerede lokalafdelinger og NGOerne i alliancen. Det er vores
første større fælles opgave, og kan give en betydelig effekt.

Omrokeringer i bestyrelsen
 DVNs bestyrelsen er blevet justeret lidt og ser nu
således ud.

 Danna Borg, formand
 Rikke Anker Jensen, næstformand
 Nina Berg, kasserer/medlemmer
 Karen Schousboe, Søs Dalgaard Jensen, Kasper
Møller, Jens Lykkebo,    bestyrelsesmedlemmer
 Bjarne Mahler Schou, 1. suppleant
 Mads Kondrup Toftgaard, 2. suppleant

Birgitte Bernt Nielsen og Thea Glad har ønsket at
udtræde af bestyrelsen, men løser fremdeles konkrete
opgaver. Stor tak til dem for indsatsen i den travle
opstartsperiode!

Foto: Lars Andersen. Eng-
ensian

Nye indlæg fra foreningen
Som vi tildigere har skrevet går kræfterne nu
på arbejdet i naturnationalparkernes
projektgrupper. Heldigvis har vi medlemmer
der stadig tager kampen i lokale medier.
Læs her Bjørn Djupviks svar til Kristian Pihl



Foto: Michael Stoltze. Alm.
blåfugl.

Lorentzen (MF for Venstre):
At bevare skoven er at lade den stå
 
Rødlisten er et legitimt internationalt
forskningsværktøj designet til at følge
arternes frem- og tilbagegang, men
foreningen Bevar de Danske Skove (som
arbejder udelukkende for at bevare
produktionsskov) udbreder misinformation
om den danske Rødliste. Læs Bjørn Djupviks
svar til misinformationen her: Skovmænd
manipulerer med statistik
 
 

GDPR - det bliver man aldrig helt færdig
med.
Foreningens GDPR regler
Bestyrelsen har justeret sin persondatapolitik jf. info i
sidste nyhedsbrev.
 
Se persondatapolitikken her: https://www.danmarks-vilde-
natur.dk/privatlivspolitik/

Herunder opsummeres reglerne:
DVN skal som forening have en privatlivspolitik, der dels skal sikre medlemmers
privatliv, dels muliggør, at foreningen kan løse sine opgaver og udføre sit
legitime arbejde. Foreningen indsamler kun almindelige (ikke-følsomme)
personoplysninger (navn, adresse, telefon og e-mail), der opbevares,
bearbejdes og videresendes i forskellige sammenhænge:

Lejlighedsvis kontakt, herunder fremsendelse af aktuel og relevant
medlemsinformation og nyhedsbreve fra hovedforening og din
lokalforening samt opkrævning af kontingent o.l.
Anvendelse af personoplysninger for, at hovedbestyrelse og
lokalafdelinger kan samarbejde. Herudover nødvendig udveksling af
personoplysninger som eksempelvis email-korrespondance,
telefonnotater og anden post.    
Videresendelse af information til en myndighed, der eksempelvis kræver
medlemsmæssig dokumentation for at påklage afgørelser, deltage i
myndighedssamarbejder og lignende. Myndigheder skal ifølge deres
persondatapolitik altid anonymisere de afgivne personoplysningerne jf.
Offentlighedslovens § 12.
I tilfælde, hvor du som individuel foreningsrepræsentant skal afgive
kontaktdetaljer, skal du selv godkende myndighedens brug af disse jf.
myndighedens GPDR-pligt.
Ønskes dine kontaktdetaljer brugt i anden sammenhæng, vil det altid
være med dit forudgående samtykke.
Registrering af midlertidige oplysninger for eksterne legitime
samarbejdspartnere i forbindelse med fx deltagelse i og samarbejde om

https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/b1063fb6-56d8-48ee-b73d-d1e131fbb144/
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arrangementer, kampagner og andet arbejde til fremme af foreningens
formål.

Det officielle nyhedsbrev fra Foreningen Danmarks Vilde Natur
www.danmarksvildenatur.dk
info@danmarksvildenatur.dk

www.facebook.com/danmarksvildenatur
Bank 9070-1633530994 • MobilePay 630913 • CVR 42914142
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