
 
 
 
Dato: 23. juni 2017 
Til: Hovedbestyrelsen  
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk 
 

 
 

 
 
 
 

Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 7. juni 2017 
 
 

• Tid: Onsdag d. 7. juni kl. 9.30 – 16.00  

• Sted: Masnedøgade 20 

• Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Rune Engelbreth 
Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg, Jonas Geldmann, Thorkild 
Kjeldsen, Lone Søderkvist Kristensen, Hans Jürgen Stehr 

• Afbud: Merete Vigen Hansen 

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Rikke Lundsgaard (medarbejder-
repræsentant), Kathrine Hegelund (punkt 2), Ole Laursen (punkt 4), Lasse Jesper Pedersen 
(punkt 5), Nora Skjernaa Hansen (punkt 6) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.)   

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 28. april 2017  
Kl. 9.30 
 
HB besluttede at godkende referatet. 
  
 
2. Indstilling om DN’s fremtidige arbejde med FN’s verdensmål 
Kl. 9.30 – 10.15 
 
Sagsfremstilling: På mødet d. 28. april besluttede HB, ”at Sekretariatet udarbejder et bud på, 
hvordan DN’s strategiske sigtelinjer i højere grad kan spille sammen med FN’s 17 verdensmål”. 
Sekretariatet har sammenstillet verdensmålene, relevante delmål, DN’s nuværende indsats og 
nogle overvejelser om fremtidig prioritering som input til HB’s drøftelse. 
 
HB skal: På baggrund af sekretariatets sammenstilling, sekretariatets indstilling og workshop-
pen på forrige møde, drøfte og beslutte rammerne for DN’s fremtidige arbejde med FN’s ver-
densmål. 
 
Bilag:  
2-1 Indstilling om rammerne for DN’s fremtidige arbejde med FN’s verdensmål 
2-2 Sekretariatets sammenstilling - DN og FN’s verdensmål 
 
Konklusion: 
 
HB roste sammenstillingen af verdensmålene og DN’s arbejdsfelter. Der forløb en principiel 
drøftelse af verdensmålenes rolle i forhold til DN’s arbejde. Der blev på den ene side mindet 
om, at DN’s egen dagsorden ikke må forsømmes; på den anden side blev der argumenteret 
for, at det er godt, når DN’s dagsorden kan understøttes af andre. 
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HB besluttede at godkende indstillingen til, at  
 

• DN i særlig grad relaterer sit arbejde mod at Danmark bidrager til at opfylde følgende 
verdensmålene ’Livet på land’, ’Livet i havet’, ’Klimaindsats’ og ’Ansvarlig forbrug og 
produktion’ 

• DN er opmærksom på verdensmål ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’, ’Rent vand og 
sanitet’ samt ’Stop sult’ 

• Sekretariatet som en del af AP2018 udvælger verdensmålsindikatorer, der kan under-
støtte den interne diskussion om DN’s målopfyldelse. 

 
Desuden nikkede HB til, at DN’s medlemmer og aktive opfordres til at melde sig til at uddele 
’Verdens bedste nyheder’ i september. Der er tale om en prøveordning på et år, hvorefter det 
vurderes, om DN kan opnå indflydelse på præsentationen, og hvorvidt projektet i det hele ta-
get fortsat bør have DN’s tilslutning. I den forbindelse blev det påpeget, at det er svært at fin-
de positive nyheder lige præcis for naturens verdensmål. 
 
 
3. Strategiske sigtelinjer og AP2018 
Kl. 10.15 – 12.00 
 
Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i Sekretariatets oplæg skal HB beslutte rammerne for 
sekretariatets arbejde med AP2018, som HB skal behandle på mødet 22. september.  
 
HB skal: Tage hul på diskussionen om prioritering af DNs indsatser og midler i AP2018.  
 
Bilag: Intet bilag. Sekretariatet laver PP oplæg på mødet. 
 
Konklusion: 
 
HB gav input til prioriteringen af sekretariatets arbejdsformer og til omverdensanalysen, her-
under bl.a. opfordring til øget fokus på Planloven, forberedelse af næste Folketingsvalg, pro-
jekt vild natur og biodiversitet i kommunerne, kystsikring, dokumentation af konsekvenserne 
af siddende regerings politik (samt analyse af mulighederne for tilbagerulning) og råderum til 
at imødekomme flere uhensigtsmæssige politiske initiativer fra den siddende regering. 
 
På HB’s møde i august vil sekretariatet præsentere rammerne for AP2018, så HB kan beslutte 
de overordnede prioriteringer. Desuden ønskede HB på augustmødet at se en nærmere analy-
se af medlemsfrafaldet. 

 
--- 

 
FROKOST KL. 12.00 – 12.30 

 
--- 

 
 
4. Ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier  
Kl. 12.30 – 13.00  
 
Sagsfremstilling:  
HB besluttede på sit møde d. 3. marts 2016, at der skal udarbejdes en ny strategi for området. 
Arbejdet er sat i gang og er integreret i AP 2017 under punkt 2.9: Udvikling af ny strategi for 
DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, som udgangspunkt for udvikling af nye pro-
jekter, lobby og dokumentation vedr. børns brug af naturen. På sit møde d. 3. marts 2017 be-
sluttede HB, at strategien skal indeholde et mål om at tilføre børn mere viden om natur. HB 
besluttede også at genoptage behandlingen af strategien på mødet d. 7. juni.  
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HB skal: Drøfte udkast til ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier  
 
Bilag: 
4-1 Sekretariatets udkast til strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier 
 
Konklusion: 
 
Det blev drøftet, hvordan lokalafdelingerne bedst inddrages i strategien.  
 
Hovedbestyrelsen besluttede at 
 

• Sekretariatet udarbejder et nyt strategioplæg  
• Det gennemarbejdede strategioplæg sendes i høring i lokalafdelingerne 

 
 
5.  Beslutte DN’s Energiforsyningspolitik 
Kl. 13.00 – 13.45 
 
Sagsfremstilling:  
På sit møde d. 3. marts godkendte HB at sende udkastet til DN’s Energiforsyningspolitik i  
høring i REP via DN Aktiv. Den anbefalede høringsperiode på 2 mdr. er nu gået, og sekretaria-
tet har udarbejdet et oplæg til HB’s svar-på-høringssvar og som konsekvens heraf HB’s  
konklusion om politikken. 
 
HB skal: Beslutte DN’s Energiforsyningspolitik. 
 
Bilag: 
5-1 Indstilling til opdatering af DN’s Energiforsyningspolitik 
 
Konklusion: 
 
Det blev foreslået at  

• vedlægge en læser/brugervejledning til politikken, som rettes til lokalafdelingerne 
• tydeliggøre, hvordan strategien er en del af DN’s samlede klimapolitik 
• tydeliggøre den internationale betydning af dansk teknologi og know how. Politikken må 

gerne vise, hvordan man kan lave en effektiv energiforsyning.  
• Sekretariatet generelt udviser større imødekommenhed over for kommentarer 

 
HB besluttede, at Sekretariatet færdiggør strategien på basis af de fremkomne bemærkninger 
uden fornyet forelæggelse for HB. 
 
 
6. Beslutte DN’s skovpolitik 
Kl. 13.45 – 14.30  
 
Sagsfremstilling:  
På sit møde d. 3. marts godkendte HB at sende udkastet til DN’s skovpolitik i høring i REP via 
DN Aktiv. Den anbefalede høringsperiode på 2 mdr. er nu gået, og sekretariatet har udarbejdet 
et oplæg til HB’s svar-på-høringssvar og som konsekvens heraf HB’s konklusion om politikken. 
 
HB skal: Beslutte DN’s skovpolitik 
 
Bilag: 
6-1 Indstilling til Skovpolitik 
6-2  DN Skovpolitik 2017 – kortversion 
6-3 DN Skovpolitik 2017 - med markering af klip til kortversion (kun på Podio og dn.dk) 
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6-4 Hvidbog Skovpolitik  
6-5 Anbefalinger til Fonden 
 
Konklusion:  
 
Det blev fremført, at mængden af skov i Danmark, der har en ønsket tilstand, er meget lille, 
og at det budskab kan fremgå tydeligere. Adgangsforhold blev drøftet, og man besluttede ikke 
at inkludere dette emne men i stedet henvise til adgangspolitikken. HB besluttede at godkende 
politikken med de fremkomne rettelser samt at sende det tilrettede dokument i hurtig elektro-
nisk høring. 
 
Anbefalingerne til Danmarks Naturfond genbehandles i HB og fremsendes først derefter til fon-
den, når en igangværende analyse af omkostningerne ved at lægge fondens skove urørt fore-
ligger. 
 
 

--- 
PAUSE Kl. 14.30 – 14.40 

--- 
 
7. Vilde bestøvere i naturen   
Kl. 14.40 – 15.15 
 
Sagsfremstilling: HB har tidligere ønsket at drøfte spørgsmålet om vilde bestøvere i naturen. 
Det blev besluttet, at der indledningsvist skulle være en behandling i Naturfagligt udvalg. Det 
har der nu været, og NFU har lavet et notat. Sekretariatet vil arbejde videre på notatet, ud fra 
de meldinger HB giver.  
 
HB skal: Drøfte NFU’s notat 
 
Bilag: 
7-1 NFU-indstilling til HB om vilde bestøvere 
 
Konklusion: 
 
Der blev redegjort for, hvordan mere økologisk jordbrug samt ændring af testprocedurerne for 
insektmidler kan hjælpe til at forbedre forholdene for vilde bier. 
 
Redegørelsen blev taget godt imod, og der blev fremsat ønske om, at Sekretariatet leder en 
indsats, der forholder sig mere bredt til tilbagegangen af vilde bestøvere.  
 
HB besluttede, at sekretariatet på baggrund af NFU’s oplæg og de fremsatte synspunkter ud-
arbejder en ”DN mener” om tiltag, der kan beskytte og fremme de vilde bestøvere i Danmark, 
herunder retningslinjer for begrænsning af (om nødvendigt forbud mod) udsætning af hon-
ningbier i naturområder. Punktet genbehandles derefter. Et led i udarbejdelsen kan være en 
eksperthøring. 
 
 
8. Kommende HB-møder  
Kl. 15.15 – 15.20 
 
Sagsfremstilling:  
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til 
dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
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9. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 15.20 – 15.55 
 
Sagsfremstilling:  
HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske ledelse. 
Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse-info 
og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
10. Eventuelt 
Kl. 15.55 – 16.00 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 2017 
 
HB-møde fredag 18. august 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab 
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 
Drøfte overordnede prioriteringer i AP2018 samt input fra organisationen 
Beslutte retningslinjer for besvarelse af henvendelser til HB 
Belysning af frafaldet af medlemmer inkl. demografisk analyse (ønske fremkommet d. 7/6) 
 
HB-møde fredag 22. september 
Drøfte skitse til efterårets REP-møde 
Drøfte DN-udviklingsperspektiver for nationalparker 
Orienteres om og drøfte resultater af afdelingsundersøgelse 
Drøfte første udkast til HB’s forslag til AP2018 
Drøfte Danmarks Naturfonds strategi 
Valg af HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2018 
Genbesøge DN’s Kystpolitik 
 
HB-møde fredag 6. oktober 
Beslutte HB’s forslag til AP2018 
Beslutte retningslinjer for præsident-valgkamp 
Mødes med Danmarks Naturfonds bestyrelse 
 
HB-møde torsdag 2. november 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018  
Beslutte stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag 
Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning  
Beslutning om anbefaling til Danmarks Naturfond (udskudt fra 7. juni). Det blev besluttet at afvente den 
omkostningsanalyse, Hededanmark er i gang med (som blev besluttet på mødet i november 2016).  
 
 
REP-møde lør-søn. 18-19. november 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte aktivitetsplan og budget for 2018 
 

HB-møde torsdag 14. december 
Evaluere og følge op på efterårets REP-møde 
Beslutte fredningsplan 2018-2019 
Julehygge 
 

Januar-mødet 2018 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Beslutte HB’s arbejdsplan for 2017 (herunder også AP-processen) 
 

Løbende dagsorden 
- Bankforbindelse 
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