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Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 2. februar 2018 
 
 

• Tid: Fredag d. 2. februar kl. 9.30 – 13.30  

• Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

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

• Afbud: Merete Vigen Hansen 

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Peder-
sen, Therese Nissen (pkt. 2), Nina Saarnak Larsen (pkt. 4 og 5), Rikke Lundsgaard (med-
arbejderrepræsentant) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.)   

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. december 2017  
Kl. 9.30 – 9.45 
Referatet blev godkendt med følgende tilføjelser: 
 
2. Beslutte fredningsplan 2018-19 
 

• ”Et flertal i HB godkendte sekretariatets indstilling om 4 nye fredningssager i tilgift til de 
8 sager, som tidligere er godkendt af HB og nu er undervejs mod fredningsrejsning”.   
 

• ”For at sikre sidstnævnte blev det besluttet, at sekretariatet skal give HB en præsenta-
tion af de konkrete kriterier for fredning ved et møde et par måneder forud for næste 
års fredningsplansdrøftelse”. 

 
3. Reintroduktion af oddere 

 
• ”Der blev efterlyst en dokumentation for, at oddere ikke risikerer at blive skudt, fanget i 

ruser eller kørt ned”. 
 

• ”Det blev kommenteret, at flere forskere og formidlere under den foregående udsæt-
ning var kritiske over for projektet, og at den seneste NOVANA-rapport fra 2013 kon-
kluderer, at der ”ifølge landskabsanalysen (er) en udtalt mangel på egnede levesteder 
for oddere på Sjælland”. 
 

• ”HB besluttede at støtte genudsætningen af oddere på Sjælland under den forudsæt-
ning, at der før den praktiske udsætning er den størst mulige sikkerhed for, at den una-
turlige dødelighed er reduceret mest muligt, herunder via aftaler med kommuner og Fi-
skeriinspektorat (jf. IUCNs retningslinjer)”. 
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11. Eventuelt 

 
• ”Rune Engelbreht Larsen efterlyste, at ”konkrete spørgsmål, der rejses af HB-

medlemmer til HB på Podio, fremover bør blive kommenteret eller besvaret”. 
 

 
2. Vilde bestøvere 
Kl. 9.45 – 10.30 
 
Sagsfremstilling:  
På sit møde d. 2. november 2017 besluttede HB at udskyde behandlingen af ’DN mener om 
vilde bestøvere i naturen’ indtil publiceringen af en FAQ fra KU og AAU samt afviklingen af IP-
BES-konferencen d. 7. dec. Det blev på mødet desuden besluttet, at den kommende ’DN me-
ner’ bliver kortfattet, men med henvisninger til et baggrundspapir. Derfor har Sekretariatet 
udarbejdet en revideret og kortfattet ’DN mener’ samt et baggrundspapir med bredt fokus på 
vilde bier. 
 
HB skal: Beslutte ’DN mener’ – om vilde bier 
 
Bilag:  
2-1 Indstilling til ’DN mener’ om vilde bier samt baggrundspapir  
 
Konklusion: 
HB fremkom med bl.a. følgende kommentarer til bilaget: 

• indledningen vægter konsekvenserne for naturen for lidt i forhold til erhvervsinteres-
serne 

• den positive effekt af frøblandinger til vildtstriber er tvivlsom 
• teksten afspejler større usikkerhed end den akademiske diskussion giver anledning til. 

Forsigtighedsprincippet bør anvendes til fordel for naturværdier – ikke for erhvervsin-
teresser 

• Staten bør anbefales at påtage sig særligt ansvar  
• teksten bør skelne mellem politiske tiltag og muligheder vs. praktiske anbefalinger 

 
Mere generelt blev det bemærket, at DN bør have en tydeligere og selvstændig markering af 
sin holdning til marginalområder som f.eks. grøftekanter, vejsider mm., som omfatter store 
geografiske områder. 
 
HB besluttede, at Sekretariatet udarbejder et 3. udkast med de fremkomne kommentarer ind-
arbejdet, som derefter udsendes til HB til kommentering og efterfølgende godkendelse.  
 
 
3. HB’s arbejdsplan for 2018  
Kl. 10.30 – 11.00 
 
Sagsfremstilling:  
HB udarbejder og beslutter en møde- og arbejdsplan for det kommende år allerede i septem-
ber, idet meget tidlig fastlæggelse af mødedatoerne er hensigtsmæssig. Men da det er meget 
tidligt i forhold til de beslutningsprocesser, der udspringer af aktivitetsplanen, behandler HB 
også sin årlige arbejdsplan på årets første møde for at ajourføre arbejdsplanen. I den forbin-
delse er det også relevant at få en forventningsafstemning i forhold til AP-processen for 
AP2019. 
 
HB skal: Beslutte opdatering af HB’s arbejdsplan for 2018 (herunder også AP-processen) 
 
Bilag:  
3-1  Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2018 
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3-2 Foreningskalender 2018 
 
Konklusion: 
HB vedtog den foreslåede arbejdsplan uden bemærkninger. 
 

 
 

--- 
 

Pause 11.00 – 11.10 
 

--- 
 
 

4. Orientering om de nye naturråd 
Kl. 11.10 – 11.25 
 
Sagsfremstilling: Sekretariatet orienterer om de nye Naturråd, der skal hjælpe kommunerne 
med udvikling af det nye grønne Danmarkskort - herunder deres opgaver og kommissorium, 
den forventede proces i 2018 samt involveringen af afdelingerne i arbejdet. 
 
HB skal: Orienteres om og drøfte Naturrådene 
 
Bilag: Intet bilag 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om Naturrådene og processen fremadrettet, herunder rådenes rolle i arbej-
det med at udarbejde et Grønt Danmarkskort som grundlag for udvikling af eksisterende natur 
og bevaring af biodiversitet ved at prioritere placeringen af ny natur samt sikre sammenhæng 
mellem landets mest værdifulde naturområder. 
 
HB blev informeret om, at DN er repræsenteret i alle 20 Naturråd med minimum en repræsen-
tant og en suppleant. DN-repræsentanterne har taget godt imod Podio som netværk/debatsted 
i DN-regi. 
 
Sekretariatet har udsendt en vejledning om arbejdet med Grønt Danmarkskort samt en yderli-
gere litteraturliste med indspirationsmateriale. 
  
Derudover blev der d. 15. januar afholdt et kick-off seminar i Masnedøgade om de lokale Na-
turråd med ca. 35 deltagere. 
 
 
5. Orientering om det kommende lovforslag om kystsikring  
Kl. 11.25 – 11.45 
 
Sagsfremstilling: Sekretariatet orienterer om regeringens kommende nye lovforslag om kyst-
sikring, herunder overvejelser om behovet for en eventuel revision af DN’s Kystpolitik. 
 
HB skal: Orienteres og drøfte behovet for eventuel revidering af DN’s kystpolitik. 
 
Bilag: Intet bilag 
 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om, at Regeringen lægger op til større kommunal selvbestemmelse vedr. 
kystsikring. Hård kystsikrings konsekvenser for naturen blev drøftet. På grund af tidnød be-
sluttede HB at udskyde behandlingen af punktet om eventuel revidering af DN’s kystpolitik. 
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HB besluttede at bestille en opdatering fra Sekretariatet på næste HB-møde d. 16. marts om 
regeringens kommende lovforslag.  
 
 
6. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 11.45 – 12.25 
 
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. 
 
 
7. Eventuelt 
Kl. 12.25 – 12.30 
Der blev gjort opmærksom på den nye Facebook-gruppe, ’Ryd op efter Grindstedværket’, og 
opfordret til, at DN deltager i debatmødet d. 15. marts. 
 
Der blev orienteret om, at havbrugsbranchen i Hedensted er blevet kompromitteret som følge 
af manglende tilladelse til opdræt af sølvlaks. Fødevareministeren har været i Samråd om sa-
gen. 
 

--- 
 

Frokost 12.30  
 

--- 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde fredag 16. marts 
Godkende Årsregnskab 2017 med henblik på indstilling til forårets REP-møde 
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor 
Beslutte principper for honorering af frivillige 
Møde med revisor 
Beslutte status for AP2017 med henblik på forelæggelse for REP  
Beslutte HB’s rolle på forårets REP-møde 
Opdateres om regeringens kommende lovforslag om kystsikring (bestilt på mødet d. 2. februar 2018 som forlængelse 
af orienteringen på dette møde) 
 

REP-møde lør-søndag 7-8. april 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Godkende Årsregnskab 2017 og drøfte status for AP2017 
Vælge revisor 
Vælge præsident 
Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Jonas og Rune er på valg 
Vælge formand for NFU, PFU 
Vælge 5 personligt valgte (Anna Bodil Hald, Flemming Thorning-Lund, Peder Agger, Peder Størup, Sascha Veg-
gerby Nicolajsen er på valg) 
 

HB-møde fredag 4. maj 
Eventuel opfølgning på forårets REP-møde 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af første kvartals regnskab 
Valg af HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse 
 
HB-seminar fredag 1-2. juni 
Proces om organisationsstrategi 
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2019 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
 
HB-møde fredag 31. august 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af halvårsregnskab 
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018 
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2019 (første udkast til AP2019) 
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HB-møde fredag 28. september 
Beslutte HB’s indstilling til AP2019 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2019 
Beslutte kriterier for fredninger 
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 
 
HB-møde torsdag 1. november 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af tredje kvartals regnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2019  
Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og HB’s rolle på mødet 
 

REP-møde fre-lørdag 17-18. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte Aktivitetsplan og budget 2019 

 
HB-møde fredag 14. december 
Beslutte fredningsplan 2019-2020 
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde 
Julehygge 
 
HB's løbende dagsorden 

- Drøfte behovet for eventuel revidering af DN’s kystpolitik (udskudt fra mødet d. 2. februar 2018) 
- Beslutte ’DN mener’ om vilde bestøvere samt baggrundsnotat (besluttet på mødet d. 2. februar 2018) 
- Bankforbindelse (Merkur) (Rune K L, mødet d. 3. marts 2017) 
- Faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger (Hans Jürgen, mødet d. 6. okt. 2017)  

 
 


