
 
BILAG 3-1 
 
 
Dato: 15. september 2017 
Til: Hovedbestyrelsen på mødet d. 22. september 2017 
Sagsbehandler: Morten Pedersen 
 

 

 

 
 
Vedtagelse af: 
 

Forslag til en proces for en eventuel 
revidering af DN’s Naturpolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagens kerne 

Det skal besluttes, hvorvidt DN skal udarbejde en ny Naturpolitik.  
 
Det foreslås, at denne proces opdeles i to faser:  
 

1. Der foretages i en inddragende proces det kommende halve år en afklaring af, hvorvidt 
der blandt medlemmerne er interesse for udarbejdelsen af en ny naturpolitik, og af de 
temaer, målsætninger og elementer, der kan indgå i en sådan eventuel ny Naturpolitik. 
 

2. Såfremt den indledende proces peger mod et ønske om en ny Naturpolitik, fastlægges 
efterfølgende en mere konkret proces for selve udarbejdelsen af naturpolitikken. 

 

Baggrund 

DN’s eksisterende Naturpolitik blev offentliggjort i 2009, og omfattede 12 forskellige indsats-
områder, hvor der for hvert enkelt indsatsområde blev identificeret en række overordnede 
målsætninger og opfordringer til relevante beslutningstagere. 
 
Den naturpolitisk dagsorden er siden 2009 blev udfordret og skærpet på en række områder. 
For det første kan det konstateres, at naturværdierne fra politisk hold er under stigende pres i 
disse år, hvor andre dagsordener – så som vækst, beskæftigelse, privat ejendomsret, ud-
kantsproblematikker mv. – i mange tilfælde prioriteres højere end udviklingen og bevarelsen af 
naturværdier. 
 
En række natur- og miljøpolitiske temaer har i disse år fået stigende opmærksomhed, både 
bredt i befolkningen, på politisk plan og i kraft af udviklingen af forskellige politikområder. Det 
gælder eksempelvist landbrugets påvirkning af naturværdierne, cirkulær økonomi, behovet for 
erstatningsnatur, fokus på lysåben natur, behovet for at sikre og styrke biodiversiteten, an-
vendelsen af biomasse i energisektoren og andre sektorer, stigende urbanisering, stigende 

 
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter: 
 

• At sekretariatet iværksætter en afdækning af behovet for og eventuelle 
ønsker til en ny DN Naturpolitik 

• At den endelige afklaring af, hvorvidt der skal udarbejdes en ny Natur-
politik, afventer udfaldet af denne behovsafdækning. 
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fokus på bymæssig og bynær natur, artsforvaltning, sammenhængen til klimapolitikken samt 
udviklingen i den danske planpolitik. 
 
Også i den internationale natur- og miljøpolitik har der siden 2009 fundet en udvikling sted, 
der muligvis i højere grad bør afspejles i DN’s samlede naturpolitik. Det gælder eksempelvist 
den gradvise udvikling af EU-reguleringen og vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål i 2015. 
 
Et yderligere argument for en ny Naturpolitik kan muligvis findes i behovet for at sikre, at na-
turpolitikken så vidt muligt de ønsker, interesser og behov, der kan findes blandt DN’s mange 
forskellige medlemsgrupper. 
 
Endeligt kan det fremføres, at der siden 2009 er udviklet separate DN-politikker på en række 
enkeltområder, og at der måske kan være et behov for dels at skabe en bedre sammenhæng 
mellem disse enkeltpolitikker, og muligvis også et behov for at skabe en større klarhed om-
kring prioriteringen mellem de mange potentielle indsatsområder, som kan rummes i en sam-
let naturpolitik, hvilket også vil kunne bidrage til at skabe en klarere retning for både afdelin-
gernes og sekretariatets prioritering af indsatserne i det fremtidige arbejde på både lokalt og 
nationalt plan. 
 
Det skal imidlertid også på den anden side påpeges, at arbejdet med at udforme en samlet, ny 
Naturpolitik, der rummer disse mange forskellige interesser og temaer, kan være tids- og res-
sourcekrævende for både sekretariatet og afdelingerne, og at disse ressourcer skal afvejes 
grundigt i forhold til det udbytte, som en ny Naturpolitik kan give.  
 
Forslag til proces  
 
På ovenstående baggrund foreslås det, at spørgsmålet om en eventuel ny Naturpolitik opdeles 
i to faser. 
 
I en første fase foretager sekretariatet en afdækning af ønskerne til en eventuel ny Naturpoli-
tik. Afdækningen sker bredt i DN, dvs. blandt et repræsentativt udsnit af afdelinger og med-
lemmer. Denne afdækning kan tage afsæt i en række forskellige temaer: 
 

• Er der overhovedet behov for en ny Naturpolitik? 
• Hvilken værdi vil en ny Naturpolitik kunne give i forhold til eksempelvist de lokale ind-

satser, det nationale politiske arbejde, de enkelte medlemmers forståelse af DN, rekrut-
tering af nye medlemmer mv.? 

• Hvilke temaer, udfordringer og problemstillinger bør der gives særlig opmærksomhed i 
en ny Naturpolitik? 

• I hvilket omfang bør en ny Naturpolitik indeholde konkrete målsætninger og milepæle? 
• I hvilket omfang bør en ny Naturpolitik indeholde virkemidler, forslag til finansiering 

osv.? 
 
En sådan behovsafdækning vil kunne foretages i løbet af efteråret og vinteren 2017.  
 
På baggrund af denne behovsafdækning udarbejder sekretariatet primo 2018 en ny indstilling 
til HB om, hvorvidt der kan konstateres et ønske om og et behov for en ny Naturpolitik. Så-
fremt denne indstilling er positiv vil indstillingen endvidere indeholde et forslag fra sekretaria-
tet til dels en indholdsmæssig struktur for Naturpolitikken og dels en proces- og aktivitetsplan.  
 
Arbejdet med den nye Naturpolitik vil derefter i en fase to i givet fald kunne gennemføres i 
foråret 2018. 
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Økonomi 

Den foreslåede Fase 1 – behovsafdækningen – kan rummes indenfor sekretariatets nuværende 
økonomiske ramme og forudsætter derfor ikke yderligere ressourcer i 2017.  
 
Ressourcebehovet i forbindelse med en eventuel beslutning om at udarbejde en ny Naturpolitik 
afklares primo 2018. 
 

Bilag 

1. DN’s Naturpolitik 2009. 
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