Nyhedsbrev Naturkonsulent Efteråret 2021
Kære medlem
Som forventet, så er det igen tid til at rette blikket mod de kommende naturnationalparker og det er om at holde
tungen lige i munden, for tidshorisonten er desværre kort.

Prioriteringsliste
De 23 forslag er efter en politisk gennemgang nu blevet til 21 forslag - disse kan ses og læses mere her.
Næste skridt i processen er, at alle interesserede er inviteret på naturvandringer i de 21 områder med fokus på den
lokale dialog og input til det videre forløb frem mod at udpege de næste op imod ti naturnationalparker ved udgangen af 2021.
Disse vandringer starter allerede d. 1. november og ligger spredt ud over de første 3 uger i november. Der er en
oversigt længere nede, og information om den enkelte vandring kan læses på førnævnte hjemmeside. Forbundet
opfordrer jer til at deltage i disse vandringer for at få lokal indflydelse.
MEN allerede d. 12. november skal DOF indgive en prioriteret liste over de 21 forslag, hvorfor der endnu engang og
med kort frist er behov for jer klubber igen. Jeg har allerede modtaget forskellige meldinger, men for at sikre mig at
alt kommer med, bedes de berørte klubber sende en mail til mig hvor emnefeltet er udfyldt med navnet på det pågældende forslag.
I selve mailen vil jeg gerne have:
• Jeres kommentar ift. hvorledes området anvendes pt
• Hvilke konsekvenser det vil have for jeres ugentlige træninger/afvikling af konkurrencer
• Kommentar til forslået hegnslinje (evt. forslag til anden hegnslinje)
• En prioritering af området/områderne, hvor
o 1 = katastrofalt hvis det bliver NNP,
o 2 = vil helst undgå men kan accepteres og
o 3 = har ingen relevans for sporten/klubben.
Og gerne med argumenter). PÅ FORHÅND TAK
Svar frist: 5. november

Naturvandringer i evt. kommende NNP
Mandag d. 1. november
Kl. 1400 Hanstholm
Kl. 1500 Pamhule og Hindemade
Kl. 1530 Stenderupskovene
Tirsdag d. 2. november
Kl. 150 Ulvshale Skov
Onsdag d. 3. november
Kl. 1400 Rold Skov
Kl. 1500 Horserød Hegn
Torsdag d. 4. november
Kl. 1500 Skagens Odde/Bunken
Kl. 1500 Husby Klitplantage
Fredag d. 5. november
Kl. 1500 Kompedal
Kl. 1500 Svanninge Bakker
Mandag d. 8. november
Kl. 1430 Hald Sø
Kl. 1500 Sydlangeland

Tirsdag. d. 9. november
Kl. 1430 Bidstrupskovene
Kl. 1500 Søhøjlandet
Onsdag d. 10. november
Kl. 1400 Vester Thorup
Kl. 1400 Nørlund Plantage og Harrild Hede
Kl. 1500 Læsø Klitplantage
Torsdag d. 11. november
Kl. 1530 Tisvilde Hegn
Fredag d. 12. november
Kl. 1430 Draved Skov og Kongens Mose
Lørdag d. 20. november
Kl. 1000 Kaløskovene
Søndag d. 21. november
Kl. 1000 Mols Bjerge

Læs mere om de enkelte vandringer og fakta ark på de udvalgte områder her.
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Talepapir til Naturvandringer
Selv om det ikke står i loven, at det skal være sådan, så virker det som om i praksis, at naturnationalparkerne
alle vil være store indhegninger med forskellige former for store dyr i sig. Det er meget vigtigt, at klubberne
ude lokalt melder sig på banen, når der kommer forslag om naturnationalparker, idet der er nogle potentielt
kedelige konsekvenser. Følgende punkter kan man lægge vægt på ved naturvandringerne:
•

•
•

•

Skoven er orienteringsløbernes arena og et vigtigt område - også til store stævner. Vi kommer ikke
nødvendigvis i den samme skov så tit, men at have adgang til mange forskellige skove er essentielt.
Det er vigtigt, at vi fortsat kan komme i områderne i lige så høj grad som før. Specielt kan vi frygte, at
indhegninger med dyr kan det betyde, at orienteringsløb tillades mindre end før - enten i antal løbere
eller tider på døgnet eller året. Derfor bør forvaltningsplanerne for naturnationalparken sikre fortsat
uhindret adgang.
Hegnene i sig selv udgør en barriere for orienteringsløb. Mindre for kreaturhegn, hvis man kan og må
passere dem, større for egentlige dyrehegn (2½ m høje), som på ingen måde kan passeres.
Store dyr kan virke afskrækkende på løbere, og der er jo en risiko, som det med jævne mellemrum
illustreres i Mols Bjerge. Så selv om man både må og kan løbe i terrænerne, så er det ikke sikkert, at
man tør og vil.
Urørt skov i sig selv vil give en mere diffus og fugtig skov de fleste steder. Dvs. det vil være en sværere
skov at navigere i, hvilket for de fleste skove vil være en fordel.

Interessentgruppen
Som formand Poul Kristian Mouritsen har nævnt i den private FB-gruppe Dansk Orienterings-Forbund - Medlemmernes debatforum, så er det på grund af mange gode kræfters arbejde, lykkedes at få en plads i miljøministerens arbejdsgruppe for interessenter i forhold til NNP. Ole Husen er indstillet og vi håber at den indflydelse kaster noget af
sig.
Dansk-Orienterings-Forbunds indstilling:
Kære Lea Wermelin
I Dansk Orienterings-Forbund er vi glade for, at vi nu udpeges til deltagelse i arbejdsgruppen for interessenter. Som du ved, er vi i
vores sport helt afhængig af at kunne komme i skovene på rimelige vilkår.
Vi ønsker klart at bistå til arbejdet, og vi mener, at vi med vores viden og erfaring kan bidrage til, at der kommer et resultat, som
alle brugere kan leve med. Naturen er jo i de seneste år blevet mere og mere populær at færdes i for alle befolkningsgrupper. Det
kan være motion, målrettet træning eller naturoplevelser.
Vi skal derfor indstille Ole Husen til interessentgruppen. Ole Husen har i 25 år arbejdet med adgang til de danske skove for Orienterings Forbundet. Han har skrevet og forhandlet de seneste mange aftaler mellem DOF og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening om vilkårene for Orienteringssportens adgang til arealerne. Han er den i Forbundet, der har den største erfaring og viden
på området. Ole Husen er således den person, som vi anser for bedst til at medvirke til arbejdet i arbejdsgruppen for interessenter. Gruppen såvel som Dansk Orienterings-Forbund vil få glæde af dette.
Ole Husen var næstformand i Dansk Orienterings-Forbund 1999-2000 og formand fra 2000-2008. I dag er han formand for DOF’s
skovudvalg. Ole Husen er uddannet biolog og skrev speciale om græsnings indvirken på græssers vækst i overdrevsområder.
Du anmoder om, at vi også stiller med en kvindelig kandidat. Det er meget begrænset, hvor mange med rimelig erfaring og ikke
mindst tid, vi kunne pege på, men hvis det er et must for udpegningen, vil vi gerne forsøge. Det vil dog kræve et par ekstra dage,
og tiden er knap, som du skriver. Vores Natur- og skolekonsulent Nina Hoffmann kan være en mulighed, men hun er meget ophængt.
Med venlig hilsen
Dansk Orienterings-Forbund
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De 5 naturnationalparker
Der er allerede udpeget 5 NNP - Fussingø og Gribskov, Almindingen, Stråsø og Tranum. Du kan læse mere om de
enkelte NNP her.
Dansk Orienterings-Forbund er repræsenteret alle 5 steder, såvel ved folk, der sidder med i arbejdsgrupper, som folk
der er sportens øjne og ører i forhold til, hvad der sker lokalt. Listen over disse kan findes inde i den private FB-gruppe
Skovkontakter - Dansk Orienterings-Forbund.
Formålet er synlighed over, hvilke områder der er besluttet, men også som en hjælp mellem klubber, NNP-kontaktpersoner samt til forbundet, ift. hvem der har fokus på de forskellige områder. Således at vi kan hjælpe hinanden med
at sikre fortsat adgang til vores dejlige sport og status på de enkelte NNP.
Har du mod på at komme med på listen, så tøv ikke med at tage fat i undertegnede.

Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: I lokale ildsjæle er en gave for orienteringssporten. Jeg er stolt og beæret over at være naturkonsulent i forbund med folk som jer. I
klubber er en stor hjælp for skovudvalget. Vi har behov for at I er vores øjne og ører. Det
er jer, der har fingeren på pulsen ude lokalt. Der er jer, der har de jævnlige kontakter med
skovejere/skovfogeder samt jer, der sidder med i de lokale brugerråd. Jeres viden og indsigt er guld værd for os, hvorfor der herfra skal lyde en kæmpe tak for jeres utrættelige
arbejde med at bevare en god kontakt, når det drejer sig om adgangen til skoven.
Tøv ikke med at tage fat i en fra skovudvalget ved behov, eller hvis I tænker, I sidder inde med brugbar viden.

/Naturkonsulent Nina Hoffmann
Tlf: 3011 4767
Email: nh@dof.dk
Du modtager denne hilsen da du er tilmeldt Skovområdets Nyhedsbreve i O-service. For at afmelde dig tjenesten fjern
da flueben i O-service under Nyhedsbreve.

