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Kære Peter Arnold Busck
Tak for et godt og meget konstruktivt møde den 2. juli om teltning i private skove.
Jeg vil gerne takke for dit tilsagn om at ville opfordre jeres medlemmer på Fyn,
Lolland og Falster til at stille skovene til rådighed for teltning mod, at skovejerne
kompenseres i forhold til håndtering af affald m.v. Jeg har fuld forståelse for, at
det vil være et midlertidig tiltag under den præmis, at vi står i en helt særlig
situation i sommeren 2020 på grund af Covid-19.
Miljø- og Fødevareministeriet har set på, hvordan skovejerene kan kompenseres
og er kommet frem til en løsning, hvor skovejerne kan kontakte Naturstyrelsens
lokale enheder på henholdsvis Fyn og i Storstrøm for at få hjælp til oprydning m.v.
På den måde kan der være en konkret og lokal hjælp og kontakt i Naturstyrelsen,
ligesom tilbud selvfølgelig også vil kunne fremgå af Udinaturen.dk, som vi talte
om, her fremgår reglerne for fri teltning også, blandt andet 1-2-3-reglen, som
betyder, at man højst må overnatte én nat i to telte med plads til højst tre personer
i hver telt. I kan rette henvendelse til kontorchef Katrine Barnkob Lindgren på
enten mail kbli@mfvm.dk eller telefon 41 93 23 25 for at aftale nærmere.
Jeg håber, at denne løsning vil bidrage til, at jeres medlemmer kan tilbyde teltning
i private skove i de områder, hvor der er få statslige skove med fri teltning.
Vi talte også om en mere permanent mulighed for at tilbyde teltning i de private
skove. Det vil kræve mere forberedelse, og jeg ser frem til at drøfte et forslag fra jer
en gang på den anden side af sommeren.
Rigtig god sommer, og endnu en gang tak for den positive tilgang og det
samfundssind, der ligger i at ville åbne mere op i de private skove i en helt særlig
situation.

Med venlig hilsen

Lea Wermelin
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