
 
 
Dato: 4. januar 2017 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk  

 
 
 
 
 

Referat fra mødet 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, Hans Jürgen Stehr, Jan Tidemand, Jonas Geldmann, Birgitte Marcussen, Peter 
Esbjerg, Hans Baagøe (pkt. 3) 

• Afbud: Thorkild Kjeldsen, Merete Vigen Hansen, Lone Søderkvist Kristensen, 

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Peder-
sen, Birgitte Bang Ingrisch (pkt. 2), Kaare Tvedergaard Kristensen (pkt. 2), Ivi  
Christophersen (pkt. 2), Bo Håkansson (pkt. 3), Rikke Lundsgaard (pkt. 6 og medarbejder-
repræsentant), og Mads Peter Aagaard Madsen (pkt. 8 og ref.)   

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

 
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. 
 
Konklusion: 
Et flertal i HB godkendte sekretariatets indstilling om 4 nye fredningssager i tilgift til de 8 sa-
ger, som tidligere er godkendt af HB og nu er undervejs mod fredningsrejsning.  DN offentlig-
gør først på et senere tidspunkt, hvilke områder der er tale om. DN ønsker først at offentliggø-
re hvilke nye fredninger, vi har besluttet at rejse, når arbejdet reelt går i gang for at undgå at 
modstandere af fredningerne fremskynder handlinger der ødelægger naturværdier eller be-
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sværliggør sagerne.  
 
Det blev vedtaget til næste år at inkludere et bioscorekort som en del af HB’s beslutnings-
grundlag for alle fredningsforslag samt at sikre størst mulig principiel enighed i HB om kriteri-
erne for fredningerne, inden fredningsplanen drøftes til næste år. For at sikre sidstnævnte blev 
det besluttet at sekretariatet skal give HB en præsentation af de konkrete kriterier for fredning 
ved et møde et par måneder forud for næste års fredningsplansdrøftelse. 
 
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). 

 
 
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 
odderen, 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. 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om forløbet af det foregående ’pilot-projekt’ og de udfordringer og erfarin-
ger, der kunne drages deraf fremadrettet. Et større projekt vil forudsætte et bredere samar-
bejde med bl.a. kommuner, Fiskeriinspektoratet og Naturstyrelsen. Sekretariatet ser projektet 
som et af flere konkrete DN projekter for truede arter, som dels er rettet mod den pågældende 
art, dels medvirker til at sætte fokus på behovet for en overordnet national artsforvalt-
ningsplan, der sætter rammerne for forvaltningen af også de rødlistede arter. 
 
Der blev efterlyst dokumentation for, at oddere ikke risikerer at blive skudt, fanget i ruser eller 
kørt ned. Sekretariatet oplyste, at det forudsættes, at der forudgående indgås aftaler med 
kommuner og Fiskeriinspektoratet om hhv. tilsyn/vedligeholdelse af faunapassager, dels fiske-
ritilsyn i de relevante vådområder for at sikre overholdelse af påbuddet om brug af stop-riste i 
fiskeruserne. 
 
HB besluttede at støtte genudsætningen af oddere på Sjælland under den forudsætning, at der 
før den praktiske udsætning er den størst mulige sikkerhed for, at den unaturlige dødelighed 
er reduceret mest muligt, herunder via aftaler med kommuner og Fiskeriinspektorat, (jf. IUCNs 
retningslinjer).  
 
Den videre planlægning og gennemførelse af projektet skal indebære, at projektet bliver finan-
sieret eksternt. 
 
 
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 
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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. 
 
Konklusion: 
SBN gjorde opmærksom på, at vi ikke umiddelbart kan adskille beløb fra denne ordning fra de 
’almindelige’ refusionsbeløb, men at trækket på ordningen ikke kan være stort, når man ser på 
de samlede refusionsbeløb. 
 
SBN nævnte desuden, at ikke alle har indsendt bilag, hvorfor sekretariatet ikke har mulighed 
for at danne sig et samlet overblik. 
 
Sekretariatet vil sørge for at udskille forbruget fra ordningen i 2018, så der kan ligge konkrete 
tal ved årets slutning.    
 
HB besluttede at fortsætte ordningen til næste år.  
 
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. 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om, at størstedelen af lovforslagene på natur-, miljø- og planområdet er 
følgelove af politiske aftaler indgået tidligere som landbrugspakke mv. Sekretariatet gennem-
gik den komplette liste over folketingsårets lovforslag af mulig DN relevans.  
 
Bilag:  
5-1 Oplæg eftersendt 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 
 
Konklusion: 
Som besluttet af HB har DN ydet en underskudsgaranti til fonden på DKK 200.000,- . HB blev 
orienteret om, at formanden for DØJ, Lars Chr. Brask, har meddelt Ella Maria, at beløbet tilba-
gebetales efter d. 1. februar, hvorved der i praksis er tale om et lån – ikke en garanti. 
 
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 fondens bestyrelse indtil efter præsidentvalget til april 2018. 
 
HB skal:  
Orienteres om god fondsledelse. 
 
Konklusion: 
HB imødekom Danmarks Naturfonds anmodning om at udsætte valget af repræsentanter til 
efter præsidentvalget. HB blev orienteret om fondens ønske om, at mindst et af fondens kom-
mende nye medlemmer har økonomiske kompetencer, og at fondsbestyrelsen samlet besidder 
de fornødne kompetencer til at kunne varetage fondens samlede opgaveportefølje. 
 
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 efterårets REP-møde  
 
 
Konklusion: 
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HB blev orienteret om evalueringen af efterårets REP-møde. Det blev foreslået, at Årets 
Inspirationspris fremover tildeles efter en afstemning i mødesalen på selve mødet. HB 
besluttede at lade OU se på, om punktet fremover kan afvikles som en afstemning på selve 
mødet.  
 
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.  
 
 
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 
 
Rune Engelbreht efterlyste, at Præsidenten altid svarer på spørgsmål til HB på Podio imellem 
møderne.  
 
 

--- 
 

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

