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Valgprogram for opstilling til Danmarks Naturfonds bestyrelse
Om mig selv:
Jeg er biolog og har arbejdet med naturemner en årrække på konsulentbasis og på anden vis. Min arbejdsområder har især ligget inden for botanik, svampe, padder og naturpleje og naturgenopretning. Desuden er
jeg formand for DN-Albertslund og er også medlem af Dansk Botanisk Forenings bestyrelse. Jeg er kontaktperson til DNs biodiversitetsnetværk og står for dens facebookgruppe m.v.
Jeg har i tidens løb haft ikke så lidt berøring med Danmarks Naturfonds områder, bl.a. Allindelille Fredskov,
hvor jeg deltager som frivillig i den gruppe mennesker, der udgør plejeholdet, en samling frivillige, der udfører naturpleje i skoven i samarbejde med plejegruppen. I biodiversitetsnetværket har vi forholdt os til Skovsgård, især hvordan godsets skove drives.
Når jeg stiller op til posten som DN-repræsentant i Danmarks Naturfonds bestyrelse, er det fordi Fondens
arbejde er vigtigt og interesserer mig, og fordi jeg synes, jeg har en hel del at byde på både med hensyn til
fagligt og naturpolitisk engagement.
Jeg tror, jeg vil kunne formidle værdifulde kontakter mellem Fonden og de mange naturinteresserede og
naturengagerede i landet over, ikke mindst i de naturhistoriske interesseforeninger. Jeg har flere idéer til,
hvordan man i Fonden kan samarbejde med de grønne organisationer og naturhistoriske foreninger og skabe øget engagement i fondens arbejde blandt DNs medlemmer og DNs venner og støtter.
Jeg synes således, at det er vigtigt at se på driftens af skovområder på fondens ejendomme. Og jeg synes,
det er vigtigt at naturmæssigt værdifulde skove får en vigtig plads i fondens fremtidige prioriteringer og erhvervelser.
Endvidere er det vigtigt at have strandenge som fokusområde, bl.a. fordi afgræsningen af Danmarks tilbageværende strandenge er truet og for nedadgående i betydeligt omfang.
Det er vigtigt at holde fokus på Skovsgård som udstillingsvindue for økologisk bæredygtig og naturvenlig drift
af landbrugsjord, enge, strandenge og skove. – Dette er allerede i betydeligt omfang, men jeg synes, at vi i
endnu højere grad skal bruge Skovsgård som flagskib for Naturfondens aktiviteter.
Hvad det andet store flagskib Allindelille Fredskov angår, så synes jeg, at Naturfonden i samarbejde med
Plejegruppen og andre gode kræfter i endnu højere grad skal satse på at gøre skoven til et eksempel på,
hvordan man gør, når man vil sikre værdifuld natur. Vi skal også tænke i baner af udvidelse af plejeaktiviteterne til tilgrænsende skovområder under Naturstyrelsen, områder der tidligere har rummet nogle af de
samme værdifulde plante- og dyrearter som Allindelille Fredskov. Dette skal selvfølgelig ske i samarbejde
ned Naturstyrelsen. Det kan også være relevant at se på, om det hen ad vejen kan blive muligt at erhverve
Lisbjerg Kalkgrav nord for Fredskoven. Det er sandsynligt at flere af de værdifulde naturelementer over tid
kan sprede sig hertil.
Fonden kunne jo, når og hvis der bliver mulighed for det, interessere sig for erhvervelse af ”vilde” småskove
med stort naturindhold, der findes forskellige steder, og som får lov at ligge hen, fordi ejeren ikke er synderlig interesseret i skovdrift. Sådanne vilde småskove findes flere steder, bl.a. i Nordjylland.
Med venlig hilsen
Poul Evald Hansen

