Skovnetværket
Årsberetning for 2015
Den organisatoriske baggrund for netværkene.
Netværkene er en del af DN´s organisation jf. DN´s vedtægter §8 og forretningsordenen.
Derudover har HB den 20. juni 2014 vedtaget ” Rammer for DN´s netværk”.
Organisering (Fra `Rammer for DN´s netværk, juni 2014´).
Det er op til hvert enkelt netværk at beslutte sin egen organisering, herunder om netværket skal
have en formand. Der er ikke noget sted i DN’s formelle regelværk defineret nogen bestemt
struktur for netværk - i modsætning til alle andre organisatoriske enheder i DN, der har en eller
anden grad af hierarkisk opbygning. For de fleste netværk vil det dog være hensigtsmæssigt, at
bestemte netværksmedlemmer påtager sig bestemte roller for at sikre liv og fremdrift i netværket.
Det kan være en fordel at lade rollefordelingen gå på skift. Følgende roller anbefales:
- Debatfacilitator som sikrer, at der er en levende debat og udveksling af viden og erfaringer i
netværket. Det kan ske ved at gøre opmærksom på spændende artikler eller undersøgelser eller
ved at stille åbne spørgsmål om viden og erfaringer, som medlemmerne kan respondere på.
- Arrangør af netværkstræf – gerne flere, så ansvaret ikke ligger på én person. Der kan f.eks. være
én, som står for det praktiske, én for dagsorden, én for referat, en for annoncering i DN Torsdag
osv.
- Rekrutteringsansvarlig, som reklamerer for netværkets eksistens for at trække flere kvalificerede
medlemmer til, og som sørger for at tage godt imod nye medlemmer.
- Dokumentarist, som hen over året samler op på netværkets aktiviteter og resultater, så andre kan
følge med. Og som sørger for, at netværkets hjemmeside på dn.dk er opdateret, hvis en sådan
side er et af netværkets produkter.
Årsberetning. (Fra `Rammer for DNs netværk).
Årsberetning: Hvert netværk skal udarbejde en kort årlig redegørelse, som dokumente-rer
netværkets aktiviteter i forhold til de tre mål, som Repræsentantskabet har opstillet for
netværkenes arbejde. Årsberetningen/redegørelsen skal foreligge i netværkets ar-bejdsrum i Podio
ved udgangen af januar måned, hvorefter Sekretariatet vil lægge den på netværkets
præsentationsside på dn.dk og informere herom i DN Torsdag.

Skovnetværkets formål
Skovnetværkets interesseområde omfatter skov, skovrejsning og træer generelt.
Netværkets formål er at medvirke til:
-videndeling om skov mellem afdelingerne, sekretariatet, HB, DNs netværk, repræsentantskabet
og de rådgivende udvalg.
-at skovnaturens muligheder og udfordringer i forhold til biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie,
klimatilpasning m.m. får opmærksomhed i DN.
-at DN lokalt og centralt arbejder aktivt for at naturkvaliteten i skovene stiger.
-at DN altid har en opdateret og relevant politik for skov.

Beretning
Netværksmedlemmer
Antal medlemmer: 46
Kontaktperson i administrationen: Nora Skjernaa Hansen.

Skovnetværkets organisering
Netværket har ikke arrangeret sig med en formand. Netværket har holdt flere træf som hver gang
er arrangeret af 3-4 af netværkets medlemmer. Ved afslutningen af træffene aftales, hvem der
arrangerer næste træf. Der har tidligere været træf i Klosterhede Plantage, på Skovsgaard(de
Langelandske skove).

Aktiviteter 2015
Netværkstræf:
Der blev holdt netværkstræf den 10.-11. oktober i Nordsjælland.
Der var 28 tilmeldte til netværkstræffet.
Træffet i 2015 blev holdt på Danhostel Fredensborg, med besigtigelse søndag i Gribskov.
Formålet var at få belyst følgende 3 hovedpunkter.
-Skoven i DK 2015 –de politiske mål og fakta vedr. naturkvaliteten, fordelingen af skovtyper,
(produktionsskov, naturskov, urørt skov, stævningsskov mm.), og DNs syn på skoven.

- Hvordan kan forholdene for biodiversitet forbedres? Hvad kan gøres og hvordan kommer vi i
gang? Hvilken rolle spiller Naturplan Danmark og Natura2000-skove.
- Gribskov – historisk rids og skovprojekt Gribskov. Ekskursion med fokus på diskussion af
naturfremmende tiltag.
Det var lykkedes at få meget kompetente og erfarne oplægsholdere, så det blev et meget
interessant og lærerigt træf.
Podio.
På Podio foregår en livlig debat, hvor diverse emner om skovdrift diskuteres, bl.a. på forespørgsler
fra medlemmerne og fra Nora.
Desuden bruger både netværksmedlemmer og Nora Podio til at gøre netværket opmærksom på
diverse artikler og arrangementer, der kan have interesse for netværkets medlemmer.

29.05.16 PEJ

