22. december 2020
En nytårshilsen
til deltagere i Natur Syd …

Mere vild natur på vej
Hvad har det med Silkeborg Syd at gøre?
Symbolpolitik – eller et kvantespring i den rigtige retning?
”Et kvantespring i den rigtige retning”, ”Et historisk løft”, ”Et grønt vendepunkt” …
Aviserne flyder i disse dage over af begejstrede udtalelser fra miljøorganisationer, fra forskere
og fra støttepartierne til den siddende regering. En lille milliard kroner afsættes som en
delaftale på finanslove i perioden fra 2021-24.
Aftalen indeholder i alt 6 punkter:
1) 750 km2 urørt skov udlægges i vore eksisterende statsskove. I de udvalgte områder
standses skovhugst og den opringelige hydrologi reetableres (dræning afvikles).
2) Der etableres 13 nye naturnationalparker, så antallet sammen med allerede udpegede
lokaliteter til dette beskyttede naturkoncept når 15 (som regeringens aftalepapir med
støttepartierne fastsatte). Også her betyder det stop for skovhugst, men også hegning
af områderne og udsætning af store græssere til gavn for mangfoldigheden.
3) Der udarbejdes en strategi for beskyttelse af truede plante- og dyrearter.
4) Et nyt biodiversitetsråd skal rådgive politikere.
5) Den eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet skal gennemgås med
henblik på at sikre et administrativt anvendeligt lovgrundlag.
6) Og endelig skal et mindre beløb anvendes til at forbedre havmiljøet i de danske
farvande – specielt i Øresund.
I Liga Syd kipper vi med hatten over den uventede julegave. Vi støtter principielt, at der
skabes bedre rammer for vild natur, så det igangværende tab af plante- og dyrearter stoppes.
Biodiversitetskrisen og den samtidige klimakrise truer med at forringe livsvilkår for de
kommende generationer. Og det er derfor herligt at opleve action fra politisk hold …. selv om vi
kunne have ønsket os en bredere politisk opbakning omkring julegaven.
Skal Silkeborg Kommune ønske sig mere urørt skov og/eller naturnationalpark?
Med store statsskovarealer omkring Silkeborg, Silkeborg-søerne og i kommunens syd- og
sydvestlige områder (Velling-skovene, Snabegård Plantage og Gludsted Plantage) er det oplagt
at tænke i baner af, at der udlægges yderligere statskovsarealer til urørt skov. At naturens
mangfoldighed får forrang for produktionshensyn i udvalgte områder.
Skal Silkeborg Kommune som landets skovrigeste kommune samtidig forsøge at lægge billet
ind på at sikre én af de 13 nye ”naturnationalparker”? Silkeborg-skovene optræder allerede
som en mulig kandidat i fb. med en Niras-rapport fra august 2016 (”Eksempelprojekt om
naturnationalparker” / bestilt af Danmarks Naturfredningsforening) – og senest i to volumiøse
bogværker af naturfilosoffen Rune Engelbrecht Larsen (”Vildere vidder i dansk natur”, 2018 /
”Danmarks genforvildede natur”, 2020).

Os bekendt har der aldrig været en politisk behandling i Silkeborg Kommune af de nævnte
rapporter / bogværker – på trods af Silkeborg-skovenes centrale placering i begge. Måske fordi
naturnationalpark-konceptet fremstår meget radikalt: - hegning af større sammenhængende
områder / udsætning af større grassere uden vinterfodring / øjeblikkelig stop for skovning /
reetablering af den oprindelige hydrologi.
Med den beskrevne delaftale om styrket biodiversitet på kommende finanslove (2021-24)
forudser vi en tændt politisk interesse for at afdække, om Silkeborg Kommune skal byde ind
på en placering af delaftalens arealer til urørt skov og/eller placering af de kommende
naturnationalparker. Mon ikke fokus på mere vild natur trænger sig på som et hot tema i den
kommende valgkamp op til kommunalvalget i november 2021?
Natur Syd status
Indtil videre fortsætter vi den afstukne strategi for Natur Syd: - vi indsamler viden og
inspiration omkring de eksisterende naturprojekter i Danmark (nationalparker, naturparker,
naturnationalparker samt evt. hybrider). Først senere i forprojektet agter vi at ”snøre sækken”
ved at begynde at opstille konkrete forslag, der afgrænser den geografiske udstrækning og de
konkrete rammer for mulige permanente naturprojekter i Silkeborg Syd.
Det er os magtpåliggende, at vi sammen kvalificerer vore argumenter, så vore slutanbefalinger ikke bliver snæversynet fokuserende alene på vild natur …… men at vi reelt får
analyseret samtlige interesser – diversitetsmæssige / klimamæssige / økonomiske /
skovdyrknings-mæssige / jagtmæssige / rekreative osv. – i forhåbningen om, at vi vil være i
stand til at navigere til naturens bedste i de omgivelser, vi alle har aktier i.
Løbende bliver det så op til styregruppen i forprojektet Natur Syd sammen med bestyrelsen i
borgernetværket Liga Syd at overveje om forprojektets strategi skal modificeres. Og om vi
med Natur Syd skal påtage os nye roller i forhold til den politiske virkelighed, der udvikler sig
omkring den midtjyske natur.
Det første års aktiviteter i Natur Syd har desværre været tiltet af corona-pandemien. Vi har
måttet udsætte centrale foredrag- og debatarrangementer …… men nærer dog en forhåbning
om at kunne komme i gang igen i første halvår 2021.
Vi ruster os til de udfordringer, der måtte komme i 2021. Og ønsker alle deltagere i Natur Syd
en god jul og årsafslutning.
På gensyn i det nye år ……
Natur Syd tovholdere i Liga Syd
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