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Sagens kerne 

Efter høringen har sekretariatet splittet høringsudkastet op, så målene og de vigtigste argu-
menter og virkemidler udgør en mere kortfattet politikdel, og resten af teksten, som består af 
information og inspiration, i stedet bruges som brutto-tekst til udbygning og opdatering af 
skovsiderne under DN’s hjemmeside. Det tilgodeser de mange høringssvar om at teksten er 
god og informativ, men for lang. Sproget er også rettet til i en lidt mere neutral tone, men skal 
stadig vække opmærksomhed og engagere bredt. Anbefalingerne til Danmarks Naturfond fore-
slås behandlet separat i stedet for som en integreret del af politikken eftersom eksterne parter 
betragter det som en intern diskussion. 
 
Der er gennemført en bred høring i organisationen af det forslag til revideret DN-skovpolitik, 
som HB besluttede i marts 2017. Der er kommet 25 høringssvar fra DN-afdelinger, samråd, 
netværksmedlemmer, HB-medlemmer og et par eksterne interessenter. Se bilagte hvidbog. 
Alle høringssvar kan fås fra sekretariatet eller hentes her: 
N:\3 Organisation\3-2 Politikker, strategier, rammer\3 Udvikling af politikker-strategier-
rammer\P Skovpolitik revision 2016-17\Efter den sidste høring\Høringssvar 
 
Formålet med DN’s politikker er at fungere som vejviser og fundament for foreningens natur-
politiske arbejde, både lokalt og nationalt. Den nye DN-skovpolitik skal gerne indeholde tydeli-
ge mål og inspirere til positive forandringer ved at tale til en bred målgruppe, herunder skove-
jerne og skovforvalterne. 

 

Baggrund 

Den nuværende DN-skovpolitik er fra 2011. DN’s eksisterende skovpolitik kan hentes her: 
www.dn.dk/om-os/publikationer eller fås i trykt version i sekretariatet. 
 

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter følgende: 
 

1. At den forkortede, tilrettede, politikfokuserede del af høringsudka-
stet vedtages som DN’s skovpolitik. 

2. At sekretariatet bruger øvrige dele af høringsudkastet – med re-
spekt for indkomne høringssvar - til at udbygge videns- og inspira-
tionsteksterne om skovene på DN’s hjemmeside, samt i artikler, 
blogs mm. 

3. At hvidbogen godkendes. 
4. At anbefalingerne til Danmarks Naturfond vedtages separat. 
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Det første formelle skridt i processen mod en revideret skovpolitik – efter at HB havde beslut-
tet, at Sekretariatet skulle facilitere en sådan - var en bred og inddragende proces i form af 
såkaldte Open Space-diskussioner på DN’s repræsentantskabsmøde den 9. april 2016.  
 
Et notat med forslag til brutto-indhold i den nye politik blev i forsommeren 2016 sendt i høring 
hos Naturfagligt Udvalg, medlemmer af Hovedbestyrelsen med forventet særlig interesse for 
emnet, kolleger i Sekretariatet samt væsentlige eksterne videnpersoner. Det gav 12 svar fra 
tre biologiske forskere, fire ansatte og tre øvrige DN-ere. Alle input er medtaget i det videre 
arbejde. 
 
I juni 2016 gennemførtes to ekskursioner i Allindelille Fredskov med sammenlagt 100 deltage-
re. Emnerne, som diskuteredes var naturgenopretning, naturpleje, græsning, urørt skov, na-
turnær skovdrift m.m. 
 
I august 2016 gennemførte Skovnetværket et to-dages træf med omkring 25 deltagere og 
livlige debatter om hele det skovfaglige og skovpolitiske spektrum af emner i forbindelse med 
foredrag og ekskursioner. 
 
Sideløbende har der 2015-16 været en omfattende proces med lokale ekskursioner og løbend-
de involvering af syv afdelingsbestyrelser, HB-repræsentant og skovridere fra tre af Natursty-
relsens lokale enheder om Projekt Naturnationalparker, hvor mange emner, som er en del af 
skovpolitikken, er blevet drøftet. 
 
HB besluttede i september 2016 den forelagte ramme, struktur og stil for den opdaterede poli-
tik. 
 
HB besluttede i marts 2017 at sende et forslag til opdateret skovpolitik i en bred høring i orga-
nisationen. Udkastet havde forinden været i en forhøring hos Naturfagligt Udvalg, Skovnet-
værket, udvalgte medlemmer af HB og udvalgte eksterne forskere samt nogle af sekretariatets 
medarbejdere. Der kom – hovedsageligt meget positiv - respons fra seks medlemmer af skov-
netværk og naturfagligt udvalg, fem eksterne videnpersoner foruden fra sekretariatsmedarbej-
dere. Der er svaret konkret tilbage på alle henvendelser. Kommentarer fra forhøringen blev i 
vid udstrækning indarbejdet i forslaget til høringsudkast. 
 
I april 2017 gennemførtes en skovekskursion i samarbejde med ProSilva, hvor 20-25 DN’ere 
deltog. 
 
I maj 2017 afholdtes et skovseminarium med fire eksterne oplægsholdere og 50 deltagere. 

 

Videre proces for skovpolitikken 

Hvornår Hvem Hvad 

2017 juni Sekretariatet Layout, tryk og distribution 

2017 sept. el. tidl. Sekretariatet Udbygning af hjemmesidens skovdele 

2017 juni-oktober Sekretariatet Formidling af skovpolitikken internt og eks-
ternt i DN-Aktiv, på netværkstræf, ekskursi-
oner, i blogs eller artikler mm. 

 

Bilag 

6-2 Politikfokuseret kortversion = DN’s skovpolitik ”Vildere Skove” 
6-3 Høringsversion med markering af hvad der er brugt i den korte version (kun på Podio) 
6-4 Kortfattet hvidbog 
6-5 Separat anbefaling til Danmarks Naturfond 
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