NATUREN ER AFHÆNGIG AF OS
- OG VI AF DEN
Emner: Arealanvendelse, Hav, Klimaforandring, Lysåben natur, Skov, Vandmiljø, Andet
NATUROMRÅDER UDEN MENNESKEADGANG
Verdens natur er truet
Overalt i verden konstaterer vi markante tilbagegange i dyre-, fiske- og fuglebestande, og i
mindre påagtede dele af naturen, f.eks. insekter, biller, orme, padder, krybdyr, mos og lav,
planter, træer, koralrev.
Danmarks natur er truet
Også den danske natur er truet:
”Af de 60 rapporterede naturtyper er 95 pct. i enten stærkt ugunstig eller moderat ugunstig
bevaringsstatus og af de 84 rapporterede arter er 57 pct. i stærkt eller moderat ugunstig status.”
”Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019. Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering”

Hvad truer naturen?
Det er os mennesker, som truer naturen. Vi er årsagen til dens tilbagegang. Vi trænger os frem
på dens bekostning, og mere end halvdelen af landjorden har vi nu besat - til land- og
skovbrug, til storbyer og trafik. Vi ødelægger også dens livsbetingelser ved at forurene luften
og vandet, ved at støj- og lysforurene.
Når vi færdes i naturen, stresser vi den. Levesteder forstyrres eller ødelægges. Veje og stier
skærer igennem den og efterlader utilstrækkelige øer af natur. Naturen kan ikke bare flytte et
andet sted hen. Den dør. Blot vort støvle- eller cykeltryk dræber, og reducerer fødekæder:
“Up to 10 billion bacterial cells inhabit each gram of soil in and around plant roots, a region
known as the rhizosphere. In 2011, a team detected more than 33,000 bacterial and archaeal
species on sugar beet roots.”
Vi freder naturområder, men vi opfatter dem samtidig som noget, vi mennesker skal bruge:
”I Naturparken skal eksisterende og nye muligheder for friluftsliv og aktiviteter sikres og
udvikles. Naturparken skal tilbyde rammer for idræt og anden fysisk udfoldelse i organiseret
og selvorganiseret form, men også afslappet udendørs ophold i frisk luft og afstressende
omgivelser. Friluftslivet i Naturparken omfatter en bred vifte af naturoplevelser,
naturformidling, leg og sport. Området bruges til hundeluftning, picnic-ture, fiskeri, rollespil,
mange motionsformer, badning, indsamling af spiselige urter og blomster, og mere
pladskrævende aktiviteter som modelflyvning, motionscykling, jagt, golf, skydning og kitesurfing. Her er mange faciliteter for både de organiserede og de selvorganiserede brugere.
Naturparken har et omfattende stinet, mange store udsigter, og et spændende samspil med
byen. Siden er der blevet anlagt cykelstier og friluftsfaciliteter, som naturlegeplads, fugletårne,
fugleskjul, sheltere, primitive overnatningspladser og bålsteder.”
Nogle skovområder gør vi til urørte af skovbrug, men ikke urørte af os. Andre områder gør vi
til en slags zoologiske haver ved at udsætte bisoner, kron- og dådyr, så vi har nogle dyr at se
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på. For størstedelen af os er naturen bare et grønt område, med træer, buske og græs.
Naturens mangfoldighed har vi kun et overfladisk kendskab til, og vi ved ikke, hvorledes vi skal
færdes i den for at opleve den, og for at undgå at ødelægge den.
Imødegåelse af truslen
”Vi står ikke alene i en klimakrise. Vi står også i en naturkrise.”
Ligesom vi mennesker er årsag til klimakrisen, er vi det til naturkrisen. Skal den løses, må vi
gøre en massiv indsats for at beskytte naturen mod truslen fra os mennesker. Lad os danskere
blive en rollemodel for indsats mod naturkrisen, ligesom vi netop er blevet det mod
klimakrisen.
Vort forslag

Lad os etablere store, permanent fredede, sammenhængende natur-, sø- og
havområder, hvortil ingen af os har adgang. Som tillader hele
fødekæder/biotoper at udvikle sig og eksistere uden forstyrrelse fra os
mennesker.
Vort forslag støtter to af FNs Verdensmål:

Venlige hilsener
Jan og Claus Amann
NATURpark Amagers venner
Mobil: 2860 9657
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