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Kære læser,
Valget er skudt i gang og Danmarks Vilde Natur knokler for at det nye folketing vil
prioritere den vilde natur endnu højere! Vi er i samarbejde med Verdens skove og
Danmarks Naturfredningsforening i gang med at arrangere og afholde lokale
væ lgervandringer med folketingskandidater. Mød op og spørg din lokale kandidat
om hvordan naturen skal prioriteres og forvaltes. Tid og sted for lokale vandringer ses
i rubrik herunder, og når nye kommer på plads annoncerer vi det på vores
facebookside - følg med og gå med!
Rigtig mange er ved at opdage at arterne forsvinder og at der skal handles. De fleste
har dog mest fået øjnene op for at vi skal handle på klimakrisen, som du kan læse i
rubrikken om biodiversitetens forarmelse nedenfor. I Danmarks Vilde Natur vil vi gerne
rykke naturdagsordnenen helt derop hvor klimadagsordenen er, og du kan hjælpe til
ved at spørge dine folketingskandidater om hvordan biodiversiteten skal reddes.
Ved valgets udskrivelse blev processen omkring naturnationalparkerne sat i bero. Det
er helt almindelig praksis, og vi forventer ikke at det kommer til at have anden
betydning, end at nogle af de planlagte møder i de forskellige udvalg, bliver udsat til
efter valget.
Vi nærmer os 650 medlemmer, og da et medlemsskab gælder for et kalenderår, gør vi
det resten af året gratis at tilmelde sig foreningen. Inviter dem du kender så vi kan
blive endnu flere til at lægge vægt bag ønsket om en større og vildere natur!

Nyt fra lokalafdelinger og
naturnationalpark-projektgrupper
Nyt fra lokalafdelingerne: Vi lægger

lokalafdelingerne Ikast og Silkeborg sammen til en
fælles lokalafdeling kaldet DVN Midtjylland. Oversigt over
lokalafdelingerne og de naturnationalparker de er
repræsenteret i ses herunder.

Oversigt over lokalafdelingers repræsentation i
naturnationalparker:
DVN Mols: NNP Mols Bjerge.
DVN Midtjylland: NNP Harrild Hede/Nørlund Plantage og 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 midtjylland: dvnmidtjylland@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.
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Vælgervandringer

Tranum:
Dag og tidspunkt: Onsdag d.19. oktober 16-17:30
Mødested: P-plads Bratbjergvej/Rødhusvej
DN-DVN: Søren Rosenberg/Søs Dalgaard

Nørlund Plantage:
Dag og tidspunkt: Søndag 23. okt kl. 14
Mødested: Nørlund Plantage
DN-DVN: Kirsten Skjødt Andersen

Midtsjælland:
Dag og tidspunkt: Søndag 23. oktober 18-20
Mødested: Hvalsø kulturhus
DN-DVN: Kasper Møller/Laila Borgvold

Flere skal kende til
biodiversitetens forarmelse
I 1995 afholdtes den første klimakonference
i Berlin. Her indledtes forhandlingerne om
Kyotoprotokollen, der senere ledte til Cop15
i København i 2009. Det seneste møde blev
afholdt sidste år Glasgow. I foråret 23 rejser
karavanen så videre til Ægypten. Det er let
at blive fortvivlet, eftersom alle disse møder
nok er resulteret i fine aftaler, men
tilsyneladende ikke har flyttet ret meget. Og
dog!
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Mens vi går til Folketingsvalg kan vi nemlig konstatere at klimaet deler andenpladsen med
økonomien på den politiske dagsorden. Sommerens tørke parret med den tilstundende
vinters energimangel har sikret “at det er kommet tæt på”. De fleste danskere ved godt
nu at den grønne omstilling bliver både dyr og ubekvem inden vi er ude på den anden
side. men også at den er nødvendig.
Sådan er det tilsyneladende desværre ikke med den parallelle naturkrise; og det
endskønt den debat ramte den internationale dagsorden meget tidligere, nemlig allerede
i 1979, da Bernkonventionen blev vedtaget. Danmark tiltrådte denne i 1982, og den er da
også gældende ret. “Formålet med denne konvention er at beskytte vilde dyr og planter
samt deres naturlige levesteder, navnlig de arter og levesteder, hvis beskyttelse
nødvendiggør flere staters samarbejde, og at fremme et sådant samarbejde. Særlig vægt
er lagt på truede og sårbare arter, herunder truede og sårbare migrerende arter”. Det er
vi forpligtet på og har været i over 40 år!
Som bekendt har denne og mange flere europæiske og globale aftaler og konventioner
imidlertid ikke for alvor flyttet afgørende milepæle. Rødlisten bliver mere og mere dybrød,
sommerfugle uddør stadig og fuglesangen er mere og mere forstummet.
Og dog…
I dag ved vi faktisk meget mere om hvad der skal til for at genopbygge vores sårbare
økosystemer, nemlig reservation af store sammenhængende og urørte landområder,
retablering af naturlige vandsystemer (hydrologi) samt udsættelse af store nøglearter
græssere og rovdyr). Det gamle paradigme, at naturpleje og naturbevarelse er vejen
frem, er endegyldigt forladt til fordel for en eller anden udgave af rewiliding.
Udfordringen er bare, at mens klimaforandringerne har indlejret sig i folks hoveder som
en konkret og håndgribelig virkelighed, ser folk som de er flest ikke for alvor naturens
forarmelse. Selv folk, der er vokset op i 1950erne har svært ved at huske hvor kriblende,
krablende og grønt det hele var engang.
Det fremgår desværre også af et par meningsmålinger, som DR og TV2 har fået foretaget
af Epinion i september og oktober efter valget er udskrevet.
Af den første fremgår det ganske vist som sagt at klima og miljø konkurrerer med
økonomien om andenpladsen på den politiske dagsorden. Men graver vi ned i hvad
danskerne så ser som afgørende indenfor denne overordnede dagsorden, så ser
resultatet sørgeligt ud. Kun 8% anser arternes uddøen som det mest presserende
problem, hvorimod 37% peger på klimaforandringerne.
Det fortæller os noget vigtigt - også i Foreningen Danmarks Vilde Natur. Der er
simpelthen behov for en massiv oplysningsindsats, så folk i al almindelighed tager
ejerskab og forstår at naturen er værd at kæmpe for.
vordan sikrer vi at denne kritiske dagsorden indbygges i vores statslige, kommunale og
private planer og projekter? Og hvordan sikrer vi at vi får endnu mere og endnu vildere
natur, derude hvor naturen skal være i fred? Det kommer vi til at tale meget mere om
efter valget!
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