
Debatoplæg vedr. HAVNATURKANON 

 

Den danske natur skal ifølge Miljøministeriet have sin egen kanon 
(http://www.skovognatur.dk/Ud/Naturkanon/). Fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
kan vi se, at miljøministeren rejser rundt i landet for at tale om sin naturkanon. 

Det er et faktum, så fra DSFMB’s side vil vi prøve at få havnaturen med. Uden at tage 
kanonen specielt alvorligt eller at give en politisk støtte til "kanontanken", så synes vi at 
det kan være en god måde at få en diskussion om vores havnatur, der i øvrigt frister en 
glemt tilværelse i den danske debat.  

Vores baggrundsdokument præsenterer hvad vi synes er oplagte kandidater til en kanon, 
eller en hvilken som helst anden oversigt over mindeværdige steder, hændelser og 
personer med tilknytning til havmiljøet i Danmark.  

Vi har forsøgt i vores materiale at sætte fokus på vores elskede havnatur og holde en 
distance til kanonkonceptet, men indrømmer gerne, at vi overvejer at sende resultatet ind 
til Skov - og Naturstyrelsen. Men vi må slå fast med syvtommer søm, at det er Selskabets 
medlemmer der afgør om vi skal deltage - en af måderne er netop at spørge! 

Der er møde den 24.marts, så mød gerne op: vi ser frem til en spændende debat. Det er 
medlemmerne der lægger foreningens linje! 
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