BILAG 5-2
DN eksempelprojekt naturnationalparker – feedback fra DN Silkeborg, august 2016

Til Hovedbestyrelsen i DN ved møde den 2. september vedr. naturnationalparker
I DN Silkeborg har vi deltaget med stor interesse og glæde for projektet. Vi mener det er en spændende
diskussion og et positivt projekt til gavn for Danmarks skovområder og den fremtidige forvaltning af
disse. Vi er glade for de bidrag, vi har haft mulighed for at komme med og vi er spændte på hvilken beslutning, der træffes i Hovedbestyrelsen om det videre arbejde og i hvor høj grad vi fortsat kan deltage.
Vores bemærkninger nedenfor er samlet i enkelte grupperinger.

Projektperioden frem mod endelig afrapportering
Det er positivt at vi har haft mulighed for aktiv deltagelse gennem projektforløbet såvel til møder som
over mail – både ved lokal besigtigelse, fælles møde i Masnedøgade samt skriftlig feedback.
Vi har følt et pres på tid, da materiale ofte har været sendt ud i kort tid inden deadline for tilbagemelding, særligt gælder det for såvel første som endelige udkast af rapport fra NIRAS. I DN Silkeborg vil vi
meget gerne give konstruktiv og velbearbejdet feedback, men dette vanskeliggøres ved mangel på tid,
da vi alle arbejder frivilligt og kan have vanskeligt ved at finde tid til at mødes.

Indholdet i endelig afrapportering samt tilhørende filer fra NIRAS
- Udover rapporten, der i nuværende form er gennembearbejdet og indholdsrig, er det dejligt med
et velbearbejdet virkemiddelkatalog med konkrete og velbeskrevne tiltag.
- For den lokale forvaltning foreslår vi, at der ved hegning diskuteres opstart med mindre, mobile
hegnområder, der kan justeres efter naturtype, græsningsbehov sæson og andre lokale interesser.
- Positivt at der ligeledes vurderes hvilke private områder, der kan bidrage til mere sammenhængende og værdifulde naturområder.
- I takt med at de indhegnede områder udvides, kan det være relevant at diskutere etablering af flere og/eller større faunapassager, der kan sikre dyrenes frie færdsel.
- Det vil være interessant at lave en grundig registrering af arter og habitater forud for gennemførelse af projektets indhold for bedre at kunne monitorere på effekten af tiltagene og lære heraf.
- Et vigtigt element ved introduktion af nye forvaltningstiltag er formidling om dette ved aktuelle
lokaliteter i skovene, eks. hvor dødt ved efterlades og hvor græssende dyr udsættes.

Den videre vej frem for naturnationalparker
Ved en beslutning fra Hovedbestyrelsen om at arbejde videre ved projektet, er vi positive for dette i DN
Silkeborg og vil gerne fortsat engagere os i projektet og komme med al fornøden deltagelse, der kan
være til gavn for det videre arbejde. Vi ser mange spændende potentialer for vores skove og forventer
at disse kan opfyldes med den rette forvaltning.

