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Input fra DN’s frivillige til AP2015
Baggrund
I forbindelse med forenklingen af AP-processen blev det besluttet at opfordre DN’ere til at bidrage med input til Aktivitetsplan 2015. Således blev der i DN Torsdag både før og efter sommerferien opfordret til at sende forslag på www.dn.dk/ap2015. Det har resulteret i 5 input, og
derudover har der været to andre input, som er kommet tidligere (på REP-mødet i april samt
på mail).

Forslag
Her er en oversigt over forslagene, som skal indgå i overvejelserne om overordnet prioritering
og rammer for AP2015 (i kronologisk rækkefølge):
1. Der bør ansættes mindst 2 ekstra årsværk til arbejdet med landbrugssager
DN er ved at blive løbet over ende af landbruget. Derfor skal vi styrke vores indsats for at
tackle landbruget. Og derfor foreslår jeg (allerede nu), at der i AP2015 ansættes mindst to
ekstra årsværk til arbejdet med landbrugssager. Det ene årsværk kunne passende anvendes til
en knivskarp landbrugsjournalist – en Kjeld Hansen-agtig type. Vedkommende skal – i medierne, ved møder osv. - kunne imødegå landbrugets fantastiske evne til at formulere sig. Der skal
også bruges nogle flere ressourcer på at styrke afdelingernes mulighed for og evne til at gå i
pressen. Tag også MRSA-problemet (resistente stafylokokker) op med passende alliancepartnere, f.eks. lægerne. I lighed med den fine fælles kronik for nyligt med Dyrenes Beskyttelse
om dyrevelfærd hos produktionsdyr. ”Sådan ligger landet – tal om landbruget” er en fin pjece,
men den har ikke tilstrækkelig effekt. Derfor bør vi indsamle erfaringer fra f.eks. netværk og
afdelinger inden næste trykning.
Jørgen Nielsen, Landbrugsfagligt Netværk, REP-mødet i april
2. Støtte til DN København ifm. skybrudsplaner
Vi står overfor en stor opgave i DN København til næste år. En opgave der helt sikkert vil være
med til at ændre landets hovedstads udseende markant. I alt skal 470 skybrudsprojekter implementeres i Københavns Kommune fra 1. januar 2015. Disse 470 projekter er KUN de overordnede projekter. Hvilket betyder at der kommer endnu flere, mindre og mere detaljerede
projekter. Vi kan regne med, at samtlige fredede områder i København er i spil til skybrudsafledning. Vi har omkring 38 naturfredede områder. Plus cirka 20 fortidsminde-fredninger i
kommunen. Vi forventer derfor, at vi i 2015 kommer til at modtage 4 - 8 dispensationsansøgninger fra Københavnske fredninger i måneden på denne konto. Og der vil givetvis være mange løsninger, vi ikke kan acceptere. Vi vil i lokalafdelingen meget interesserede i Skybrudsplanerne og vil selvfølgelig gøre hvad vi kan for at levere. Vi kan dog også regne ud, at vi som
frivillige får ekstraordinært meget at forholde os til i 2015 pga. dette. Og derfor vil vi høre om
muligheden for, at der afsættes ressourcer i sekretariatet fra en medarbejder, der kan hjælpe
os, hvis det viser sig, at vi bliver begravet i alt for mange sager.
Rune K. Lange, DN København, pr. mail i juni

3. Mere fokus på opfølgning på fredninger, der indeholder bestemmelser om pleje
for arter og/eller naturtyper
Fredninger med gode plejebestemmelser for truede arter og naturtyper har vist sig uden effekt, hvis ikke kommunen interesserer sig for sagen. På denne måde bliver fredninger kun relevante ift. direkte naturødelæggelser, mens trusler i form af tilgroning f.eks. ikke imødegås.
Det er derfor mærkeligt at fokusere så ensidigt på antal fredninger når man ved, at fredninger
der skal sikre biodiversitet med plejebestemmelser har en meget ringe effekt. Jeg tror ikke, at
fredningstjek er nok. De fastansatte i sekretariatet skal have større fokus på sagen i stedet for
at fokusere på antal fredninger. Jeg har flere gode eksempler på optimale fredninger med plejebestemmelser, hvor truslerne er tilgroning og lignende. Hvis kommunen ignorerer problemerne, sker der ingen ting, og de mange ressourcer der blev brugt på de optimale fredninger
er spildt, når det gælder biodiversiteten.
Forslag fra Axel Frederik Møller, Studenterafdelingen i København, via dn.dk/ap15
4. Fokus på byens natur - Naturen er overalt..!
Som pædagogmedhjælper på Vesterbro oplevede jeg hvordan folk valfartede til natur på landet og andre afsides områder uden for byen. Vi tog selv til Torslunde med vores udflytterafd.
Dog er der masser af natur selv på indre Vesterbro. Duer, gråspurve, rotter, katte og hunde i
gadebilledet. Ænder, måger, blishøns, hejrer, igler og insekter i parker og ved søer. Træer buske og prydplanter er tit importeret fra fjerne egne og man kan finde unikke blade. En flise
gemmer på lige så mange krible krable dyr som en sten. Der er også skyer, vind og regn på
Vesterbro. Mange forbinder natur med afsides områder langt væk fra byens larm og jag. Dette
mener jeg er en kæmpe fejl. Vi skal alle blive bedre til at få øje på naturen og alle dens muligheder overalt. Også i byen.
Danny Pedersen, Aktivitetsgruppen i DN Roskilde, via dn.dk/ap15
5. DN bør fastholde og prioritere naturplejenetværket højt
Ikke nødvendigvis fordi vi selv har et godt naturplejenetværk, men fordi det er vigtigt at DN
fører flaget frem og giver inspiration til afdelinger rundt om i landet, hvor der garanteret sidder
personer eller nogen der kender nogen, der har lyst til at være med til at gør én forskel for
naturen med praktisk arbejde. Vi har gode erfaringer med, naturpleje og samarbejde med
lodsejere, kommune og NST. Det har ført til flere afgræsningsprojekter, og et Grønt Partnerskabsprojekt er i støbeskeen, hvor det drejer sig om hegning, afgræsning, vandhuller, kort
sagt fremme af eng natur. Her har DN's naturplejenetværk været et godt forum for drøftelser
og inspiration. Tak for det. Naturplejenetværket har med den rigtige profil stor værdi som inspirator og debat fora for DN's aktive.
Fra Andreas Andersen, DN Sønderborg, via dn.dk/ap15
6. Opnormering af ’2.9 Børn og unge’ med fx 1 årsværk
"Aktivitetsplanen 2014 indebar en betydelig nednormering af indsatsen over for børn og unge,
nemlig fra 3,5 til 1,7 årsværk. Fra DN Fredensborgs side protesterede vi over for denne nedskæring, som vi fandt forkert i betragtning af, at den nye skolereform med længere skoledage
tilsyneladende indebærer, at kommunerne indbyder foreningerne til at bidrage til undervisningen. I Fredensborg Kommune er foreningerne, herunder DN, således indbudt til møde mandag
den 18. august. Lokalafdelingerne får hermed en oplagt mulighed for at fortælle de unge om
naturen, og også om foreningens natursyn. Imidlertid vil en sådan indsats for manges vedkommende nok kræve støtte fra sekretariatet, ikke alene med råd, men også med undervisnings-materialer, der til stadighed aktualiseres. Vi foreslår på denne baggrund en opnormering
af området med fx et årsværk.
Fra Niels Hald, DN Fredensborg, via dn.dk/ap15
7. Bekæmpelse af invasive planter, og aktuelt især gyldenris bør indgå i AP
DN har tidligere med betydeligt held engageret sig i bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. I det
mindste her i Nordsjælland er denne på mange måder ubehagelige plante kraftigt på retur.
Men der er andre invasive planter. Her tænker vi bl.a. på gyldenris, der er i kraftig fremgang, i
det mindste i Fredensborg Kommune og formodentlig mange andre steder. Og det til trods for,
at et af vores bestyrelsesmedlemmer yder en stor, manuel indsats for at bekæmpe planten.
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Gyldenris er en smuk plante, der blomstrer, når de fleste andre planter er afblomstrede. Gyldenris forårsager heller ikke udslæt ved berøring. Derfor kan det være svært at forklare, at
gyldenris (canadisk og sildig) er invasiv og bør bekæmpes. Her har DN efter vores opfattelse
en opgave, både at forklare befolkningen, at gyldenris bør bekæmpes, men også arbejde for,
at såvel offentlige som private grundejere forpligtes til at bekæmpe på egen grund. Vi foreslår
derfor, at bekæmpelsen af invasive planter, og måske især gyldenris, indgår som et punkt i
aktivitetsplanen.
Fra Niels Hald, DN Fredensborg, via dn.dk/ap15
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