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Kære medlem af Danmarks Vilde Natur,
 
Først og fremmest tak for den fine opbakning til vælgervandringerne omkring i
landet! Det var dejligt at møde mange DVN-folk i felten og spændende at tale med
politikerne om deres natursyn. Når politikerne på denne måde står ansigt til ansigt
med vælgerne, forsvinder spin og spil for galleriet, og det står lysende klart om
politikernes holdninger er rundet af indsigt eller ej. Vi blev meget klogere, og det tror
vi i øvrigt også at nogle af politikerne blev.
 
Mens vi venter på at en regering har samlet sig, glæder vi os over, at der, målt i
folketingspladser, stadig er et massivt flertal for naturnationalparkerne. Processen
om disse blev som bekendt sat i bero da regeringen trådte tilbage, og mens naturen
venter, står nye rapporter og internationale konferencer der dokumenterer
biodiversitetstabet og anviser ambitiøse løsninger i kø. Den netop udkomne rapport
fra Biodiversitetsrådet (mere om den nedenfor), og den forestående COP-15
konference om verdens biodiversitetsmål (læs også mere om den nedenfor) bliver
forhåbentligt læst og fulgt på regeringskontorerne, så vi kan få de ambitiøse planer
med i det kommende regeringsgrundlag. 
 
Om lidt står uret på 2023, og vores lille forening skulle gerne holde sin størrelse og
måske også vokse lidt, så fortæl dine venner og famile at de kan nå at være med
gratis resten af året, og husk at forny dit medlemsskab når der tikker en mail ind
engang i januar.
 
En del lokalafdelinger planlægger ture og møder i foråret (også mere om det
nedenfor), så grib dine nærmeste og tag med ud i det vilde grønne sammen med os!
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.

Arrangementer i lokalafdelingerne



Nyt fra lokalafdelingerne: Flere lokalafdelinger
planlægger arrangementer i det nye år, og i DVN
vil vi opfordre alle medlemmer til selv at byde ind
hvis I har ønsker eller ideer til hvordan I kan
mødes og opleve naturen i lokalafdelingerne. Det
kan være en simpel gåtur, snobrødsbagning og
kaffe i forårslyset, I kan afholde en BioBlitz eller
hvad I har lyst til. Der er masser af gode faglige
kapaciteter i DVN, så tøv ikke med at kontakte
din lokalafdeling. 
 
DVN Hillerød og Helsingør: Tur et sted i
Nordsjælland i starten af foråret. Arrangementet
bliver børnevenligt, men også med mulighed for
at se noget god natur og se på hvordan det kan
gøres så vildt som muligt igen. Dato og nærmere
program er under udarbejdelse. Alle medlemmer
er velkomne!
 
DVN Midtsjælland: Der påtænkes op til tre
rewildingture på Sjælland i løbet af sommeren.
Tider og steder er under planlægning.

Find din lokalafdeling

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.

Giv Naturen Lov kampagnen
og NGO alliancen fortsætter

Som tidligere fortalt har DVN sammen med
foreningerne Verdens Skove, DN, Vild med
vilje og DOF kørt en fælles kampagne op til
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valget med krav om en biodiversitetslov. 21
andre organisationer har efterfølgende
tilsluttet sig kampagnen. 4 partier gik til valg
på et krav om biodiversitetslov og flere
andre tilkendegav politisk opbakning. Så
kampagnen må siges at have være
succesfuld og sat aftryk hos politikerne.

Alliancen har besluttet at fortsætte
samarbejdet. I første omgang afventer vi en
ny regering og dennes naturpolitiske
prioriteter. Men alliancen har allerede
besluttet, at skrive fælles artikler og deltage
som alliance i Naturmødet i Hirtshals i maj
med oplæg/diskussioner omkring en
biodiversitetslov og dennes implementering.

COP 15
COP 15 topmøde om
FNs
Biodiversitetskonvention
finder sted i Montreal 7-
19 december.

I 1992 underskrev Danmark og 195 andre lande FNs Biodiversitetskonvention. I 2010
forpligtede landene sig yderligere til i 2020 at have opfyldt de såkaldte AICHI-mål, der
opstiller 20 konkrete og handlingsorienterede mål, som skulle stoppe artsnedgangen og
genoprette biodiversiteten.

Et af AICHI-målene var at mindst 17% af landarealet og 10% af havarealet, der var særlig
vigtig for biodiversiteten, skulle være beskyttet i 2020. For Danmark er det ikke gået
særlig godt med at opfylde AICHI-målene, men vi er dog startet med oprettelsen af 15
Naturnationalparker på land.
 
Nu står et nyt globalt COP 15 topmøde så for døren. FN’s Biodiversitetskommission har
på forhånd lavet et første aftaleudkast, i hvilket de sætter nye ambitiøse
biodiversitetsmål for kloden. Udkastet lægger bl.a. op til, at 30 procent af alle verdens
land- og havområder skal beskyttes. Udkastet lægger sig dermed helt op af EU's
biodiversitetsstrategi fra 2021, der siger at 30% af land og hav skal beskyttes, heraf
10% beskyttes strengt.
 
Aftaleudkastet har således høje ambitioner, men kritiseres allerede nu for at mangle
indikatorer og målepunkter. Mange havde også håbet på, at der var udstukket rammer
for en biodiversitetens ”Parisaftale”, men det ligger ikke i det første udkast.

Alle sessioner på COP-15 vil blive streamet live på cbd.int/live. Du kan læse mere
herunder.
 
https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15

https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15


 
https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvordan-bevarer-vi-biodiversiteten/globalt-
2020-maal/20-delmaal- for-biodiversitet/
 
https://www.cbd.int/sp/targets/
 

Biodiversitetsrådets nye rapport

Biodiversitetsrådet barslede tirsdag d. 29.
november med deres første rapport om
Danmarks natur.

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt ekspertorgan, der har som opgave at rådgive
regeringen og folketinget om indsatser, der kan vende tabet af biodiversitet til
fremgang.

Hvis man havde håbet på gode nyheder om hvordan vi beskytter naturen i Danmark, er
rapporten nedslående læsning. 4,1 procent af Danmarks havareal kan betragtes som
strengt beskyttet, højst 2,6 procent af landarealet er strengt beskyttet.

Det er ikke mærkeligt at rådet taler med forholdsvis store bogstaver, og konkluderer at
der er behov for en lov, der fastsætter mål og rammer for den nationale
biodiversitetsindsats.

I Danmarks Vilde Natur er vi især glade for rådets utvetydige budskab om de udpegede
Naturnationalparker: de er for små og der skal store græssere i reproducerende
bestande ud, så der kan opstå naturlig bestandsdynamik.

Du kan læse biodiversitetsrådets pressemeddelelse her, og hele rapporten, som er
letlæst med pædagogiske illustrationer, her.

Giv et medlemskab af Danmarks Vilde Natur i julegave
 
 
Vi har lavet et gavekort som alle kan bruge som julegave her og nu - eller i løbet af året.
Vi håber meget at I med gavebrevet vil støtte op om foreningen og vores arbejde.
 
Kortet fortæller gavemodtageren, hvad pengene bruges til. Det er en nem og handy
julegave. En meningsfuld og bæredygtig gave. Ingen julegavekøer, intet bytteri. Bare
print gavekortet ud, betal gavebeløbet via Mobile pay/bankoverførsel og læg gavebrevet
i en kuvert under juletræet. En gave både giver og modtager bliver glade for.

Gavekortet er vedhæftet nyhedsbrevet, men kan også hentes på hjemmesiden
www.danmarksvildenatur.dk

MobilePay nr: 630913 eller bank: reg. 9070 konto 1633530994
Tak for støtten - og glædelig jul!
 
 

https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvordan-bevarer-vi-biodiversiteten/globalt-2020-maal/20-delmaal- for-biodiversitet/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.biodiversitetsraadet.dk/pdf/2022/11/Pressemeddelelse_Biodiversitetsraadet_aarsrapport_2022_udkommet_291122.pdf
https://www.biodiversitetsraadet.dk/pdf/2022/11/Biodiversitetetsraadet-2022-Fra-tab-til-fremgang-Beskyttet-natur-i-Danmark-i-et-internationalt-perspektiv-291122.pdf


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

Frameld dig dette nyhedsbrev
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