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Præsentation af en kandidat til posten som
bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfond.

Brønderslev

Mit navn er Lars Schönberg-Hemme og jeg har
i en længere årrække været medlem af repræsentantskabet.

dn@koushede.dk
24.10.16

Om mit almindelige borgerlige liv kan jeg oplyse at jeg er opvokset på Frederiksberg, som helt ung har taget en læreruddannelse på Zahles Seminarium, og arbejdet som lærer i Københavns Kommune i ti år. Uddannelsen og erfaringerne fra
lærergerningen har været mig til gavn siden, ikke mindst i arbejdet inden for
naturfredningsforeningen.
Næste fase i mit liv er blevet landbruget. Efter endt landbrugsuddannelse på
Lyngby Landbrugsskole har jeg og min familie slået os ned i Vendsyssel og købt og
drevet en økologisk kvæggård ved Ørsø, som ligger ved den sydlige ende af Jyske
Ås. Her bor jeg stadig, men har for nogle år siden sat min malkekvægbesætning ud
og erstattet den med kødkvæg. Denne oplysning bringes for at tydeliggøre at min
mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemegnen er gode.
I den nu hedengangne Dronninglund Kommune (nu Brønderslev Kommune) har jeg
været med til at stifte naturfredningskomiteen i 1978. Efter tre år er jeg blevet
formand for den og har, bortset fra en fireårig periode, været det siden.
For 6 år siden har repræsentantskabet første gang valgt mig ind i Danmarks
Naturfonds bestyrelse. Dengang har jeg ment at min bedste kvalifikation til posten
har været mine erfaringer som aktiv naturfredningsmand. Det mener jeg stadig;
men arbejdet i fondens bestyrelse og forretningsudvalg har lært mig at der skal
mere til end det. Danmarks Naturfond er naturfredningsforeningens ejendomsselskab. Der er tale om en virksomhed der ejer 16 naturområder, hvoraf ét, det største, også er et økologisk landbrug, d.v.s. en regulær erhvervsvirksomhed. Skovsgård drives i dag som en levende demonstration af hvordan et kvæglandbrug kan
være en del af naturen og samtidig give overskud. Det skal ikke forstås sådan at
fonden som sådan giver overskud. De 15 naturområder har ingen indtægter, kun
udgifter. Fonden har ingen formue, bortset fra den faste ejendom. Puslespillet skal
gå op ved et samspil af donationer, fundraising, og tilskud fra DN, og på det sidste
et egentligt samarbejde med DN om bl.a. formidling til den danske befolkning. Alt
dette for at leve op til fondens formålsparagraf:
„Fondens formål er i kraft af de økonomiske midler, der tilflyder fonden, at bevare
landskabelige og kulturhistoriske værdier, at beskytte dyre- og planteliv og at sikre
rekreative områder for befolkningen ved erhvervelse og drift af fast ejendom, samt
at yde støtte til fredningsformål”.
Det er med disse erfaringer jeg anbefaler mig til repræsentantskabet for en ny
treårig periode.
Lars Schönberg-Hemme

