
 
 
Dato: 8. december 2017 
Til: Hovedbestyrelsen  
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk  

 
 
 
 
 

Dagsorden for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 15. december 2017 
 
 

• Tid: Fredag d. 15. december kl. 9.30 – 14.00  

• Sted: Masnedøgade 20 

• Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjær-
gaard Lange, Thorkild Kjeldsen, Hans Jürgen Stehr, Merete Vigen Hansen, Jan Tidemand, 
Jonas Geldmann, Birgitte Marcussen, Peter Esbjerg, Lone Søderkvist Kristensen, Hans Baa-
gøe (pkt. 3) 

• Afbud:  

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Peder-
sen, Bo Håkansson (pkt. 3), Jens la Cour (pkt. 5), Rikke Lundsgaard (pkt. 6 og medarbej-
derrepræsentant) og Mads Peter Aagaard Madsen (pkt. 8 og ref.)   

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 2. november 2017  
Kl. 9.30 
 

 
2.  Beslutte fredningsplan 2018-2019 
Kl. 9.30 – 10.30 
 
Sagsfremstilling:  
En fredning er den sikreste sikring af naturen, men samtidig er en fredningssag et tungt og 
dyrt virkemiddel. Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. Med udgangspunkt i 
DN’s fredningsstrategi tilrettelægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttes af 
HB inden for rammerne af årets Aktivitetsplan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et op-
læg, som har været i høring i NFU og PFU. 
 
HB skal:  
Beslutte DN’s fredningsplan 2018-19. 
 
Bilag:  
 
2-1  Indstilling til fredningsplan 2017-18. Bilaget er kun til HB, da elementer i oplægget er  

konkurrencefølsomme (lodsejeres og myndigheders interesse i at kende DN’s langsigtede 
overvejelser om konkrete fredningssager). 
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3. Reintroduktion af oddere 
Kl. 10.30 – 11.30 
 
Sagsfremstilling:  
Den sjællandske bestand af oddere har i modsætning til den jyske ikke oplevet en fremgang, 
trods først Vestsjællands Amts og siden kommunernes etablering af faunapassager samt på-
buddet om brug af "stop-riste" i fiskeruser. Der er på Sjælland masser af egnede levesteder 
for odder, og den manglende fremgang vurderes at skyldes, at bestanden er under et kritisk 
lavt niveau.  
 
HB skal:  
Beslutte DN’s holdning til reintroduktion af oddere på Sjælland 
 
Bilag:  
3-1 Indstilling til fornyelse af beslutning om translokationsprojekt for den truede sjællandske 

odder 
3-2 Indstilling til NFU om odderprojekt 
3-3  Evaluering af pilotprojekt 
3-4 Baggrundsnotat HJBaagøe 
3-5  IUCN kriterier 
3-6 Madsen et al. 2007 Odder 
 
 
4. Evaluering af ordning til dækning af udgifter 
Kl. 11.30 – 11.45 
 
Sagsfremstilling:  
På mødet d. 10. okt. 2016 vedtog HB en ordning til dækning af HB-medlemmers udgifter til 
deltagelse i konferencer og arrangementer rundt i landet. Ordningen går på 5.000 kr. pr. år. 
pr. HB-medlem i en prøveperiode på et år gældende fra 2017. Prøveperioden nærmer sig nu 
sin afslutning, og ordningen tages derfor op til behandling. Beløbet på 5.000 kr. er foreløbigt 
medtaget i budgettet for AP2018. 
 
HB skal:  
Evaluere ordningen på 5.000 kr. pr. år og beslutte, om den skal fortsætte eller revideres. 
 
Bilag: Intet bilag 
 
 
5. Folketingets lovkatalog  
Kl. 11.45 – 12.30 
 
Sagsfremstilling:  
Med åbningen af Folketinget d. 3. oktober blev regeringens lovprogram for det kommende år 
offentliggjort. Udmøntningen af lovprogrammet kan få stor betydning for landets natur og mil-
jø.  
 
HB skal:  
Orienteres om regeringens lovprogram for 2017/2018 samt den indsats, der har været gjort 
eller påtænkes at blive gjort i forbindelse med de enkelte lovforslag. 
 
Bilag:  
5-1 Oplæg eftersendes tirsdag d. 12. december 
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6. Orientering om Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 
Kl. 12.30 – 12.45 
 
Sagsfremstilling:  
Siden fonden åbnede, har den d.d. fået tilsagn på i alt 20.3 mio. kr. Det vil sige, at fondens 
datterselskab, Dansk Økojord A/S, bliver til virkelighed, og at fonden kan begynde at lede efter 
jord og forpagtere, så fonden, så snart som muligt efter 1. februar, kommer til at eje jord, der 
kan omlægges til økologi. Fonden har søgt Finanstilsynet og fået tilladelse til at tegne aktier 
indtil den 31. januar 2018 og at sætte minimumsbeløbet ned til 20 mio. kr. 
 
HB skal:  
Orienteres om Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 
 
Bilag:  
Intet bilag 
 
 
7. Orientering om god fondsledelse 
Kl. 12.45 – 13.00 
 
Sagsfremstilling:  
Punktets formål er at oplyse om, hvordan en erhvervsfondsbestyrelse bedst varetager fondens 
formål og interesser samt forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af 
erhvervsdrivende fonde. Efter anmodning fra Danmarks Naturfonds bestyrelse udskydes valget 
af HB’s repræsentanter til Naturfondens bestyrelse indtil efter præsidentvalget til april 2018. 
 
HB skal:  
Orienteres om god fondsledelse 
 
Bilag:  
Intet bilag 
 
 
8. Opfølgning på efterårets REP-møde 
Kl. 13.00 – 13.10 
 
Sagsfremstilling:  
Mødet i Aarhus d. 18.-19. november er blevet evalueret, og der er besluttet opfølgning på et 
antal punkter.  
 
HB skal:  
Orienteres om evalueringen af forårets REP-møde  
 
Bilag: 
8-1 Evalueringsrapport 

 
 

9. Kommende HB-møder  
Kl. 13.10 – 13.15 
 
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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10. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 13.15 – 13.55 
 
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- og 
kommunikationsinfo og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
11. Eventuelt 
Kl. 13.55 – 14.00 
 
 

--- 
 

Julefrokost 14.00 – 17.00 
 

--- 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 2017 
 
HB-møde 2. februar 2018 
DN mener om vilde bestøvere samt baggrundsnotat 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Beslutte HB’s arbejdsplan for 2018 (herunder også AP-processen) 
 

Løbende dagsorden 
- Genbesøge DN’s Kystpolitik inkl. kyst- og klimasikring (udskudt fra HB-seminar 28.-29. apr. 

2017) 
- Bankforbindelse (Merkur) (Rune K L, mødet d. 3. marts 2017) 
- Faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger (Hans Jürgen, mødet d. 6. okt. 2017)  
- Valg af HB’s 2 repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse (udskudt fra mødet d. 15. dec. 

2017) 
 


	Løbende dagsorden

