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Demokratiopfattelse har indgået som under-

forstået element i rigtig mange processer og 
konflikter i DN - sandsynligvis i 100 år. Men 

emnet er sjældent blevet behandlet åbenlyst 
og vistnok aldrig blevet behandlet grundigt. 

Det bliver det med denne udredning og de-
batten om den. Konklusionen på debatten 

bliver en beskrivelse af, hvad flertallet af Re-
præsentantskabet forstår ved demokrati i 

DN, og hvordan det udmøntes i vedtægter og 
foreningspraksis. 

 

 
Tema 1 /side 3: 

Grundopfattelser af 
demokratiet i DN: 

Medlemsdemokrati 
Aktivdemokrati 

Arealdemokrati 
Andelsdemokrati. 

Tema 2 /side 5: 
Hvordan skal afdelingerne re-

præsenteres i REP? 
 

Tema 3 /side 8: 
Skal der være fast geografisk re-

præsentation i FU? 
 

Tema 4 /side 9: 
Skal de faglige udvalgs formænd 

fortsat have stemmeret i FU? 
 

Tema 5 /side 10: 

Hvilken rolle skal 
samrådene spille i 

fremtidens DN? 
 

Tema 6 /side 11: 

Hvilken rolle skal 
netværkene spille i 

fremtidens DN? 
 

Tema 7 /side 12: 

Skal vi have 
Landsdelstræf i 

fremtiden? 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Overblik 

Tema 1: Demokratiopfattelser i DN 

Demokratibegrebet omfatter i denne udredning alt 

det, der handler om magtfordeling, indflydelse, 

inddragelse og deltagelse. Stemmerne i Repræ-
sentantskabet kan fordeles efter fire grundmodel-

ler: 

 
1. Antallet af (støtte)medlemmer pr. afdeling – 

medlemsdemokrati eller repræsentativt de-

mokrati. 
2. Antallet af aktive medlemmer pr. afdeling – 

aktivdemokrati eller deltagerdemokrati. 

3. Arealet af kommunerne svarende til afdelin-
gerne – arealdemokrati eller ”geokrati”. 

4. Samme antal stemmer til alle afdelinger – 

andelsdemokrati eller én-til-én-demokrati. 

 

Tema 1 handler om at kvalificere de forskellige 

demokratiopfattelser med henblik på: 1) At kunne 
debattere tema 2-7 på et fælles grundlag, og 2) 

At udvikle en fælles forståelse af, hvad vi mener, 

når vi siger, at DN er en demokratisk forening. 
 

Tema 2: Afdelingsrepræsentation i REP 

Den nuværende repræsentation af afdelingerne i 

Repræsentantskabet er hverken medlemsdemo-
kratisk eller aktivdemokratisk. Det skyldes, at 34 

procent af afdelingernes repræsentanter tildeles 

på basis af kommunernes areal. 

Er det fortsat den rigtige måde at fordele magt på 

eller skal vi f.eks. overgå til andelsdemokrati? 

 

Tema 3: Geografisk repræsentation i FU 

I dag vælger Repræsentantskabet 8 ”folkevalgte” 
medlemmer af FU frit ud af sin midte. Derfor er 

FU ikke pr. definition geografisk repræsentativt. 

Skal der være krav om et bestemt geografisk 
tilhørsforhold for nogle eller alle af kandidaterne 

til FU? Eventuelt i forbindelse med, at vi etablerer 

en større Hovedbestyrelse og et mindre FU? 
 

Tema 4: De faglige udvalgs formænd i FU 

De tre formænd for MFU, NFU og PFU har en svag 

demokratisk basis i forhold til de øvrige 8 FU-
medlemmer. 

Skal vi demokratisere valgproceduren eller skal 

udvalgsformændene overgå til at være observatø-
rer i FU uden stemmeret? 

 

Tema 5: Samrådenes rolle i fremtidens DN 

Som det er i dag, skal samrådene inspirere og 

koordinere arbejdet i afdelingerne. Samrådenes 
rolle i foreningsdemokratiet er derfor i den ”bløde” 

ende. 

Skal vi tilføre samrådene politisk magt, eller skal 

de fortsat ”kun” arbejde med inspiration og koor-

dinering – og hvordan styrker vi så den rolle? 

 

 

 

 

Forretningsudvalget har gennemgået 

Organisationsudvalgets udredning og 

lægger den hermed frem til bred for-

eningsdebat til udgangen af 2012. Pro-

cessen for debatten og dens opfølgnin-

ger i 2013 er beskrevet på side 13. 

 

FU har valgt at fremlægge udredningen 

som Organisationsudvalgets debatop-

læg uden FU’s anbefalinger eller kom-

mentarer, bortset fra to detaljer under 

tema 1 og 4. Der er enighed i FU om, 

at udredningen er et godt grundlag for 

en foreningsdebat, men inden for FU er 

der som udgangspunkt forskellige 

holdninger til Organisationsudvalgets 

anbefalinger. 

 

Dem vil FU samlet tage stilling til, efter 

at FU har hørt på de mange synspunk-

ter og forslag, som FU forventer vil 

komme frem i debatten. 

 

Og i den sidste ende er det Repræsen-

tantskabet, som beslutter hvilken slags 

demokrati, vi skal have i DN. Forhå-

bentlig kan debatoplægget være med 

til at kvalificere beslutningen. 

 

 

God debat! 
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Tema 6: Netværkenes rolle i fremtidens DN 

Efter fem år med formaliserede netværk i DN er 
det tid til at gøre status. 

Skal netværkene af-formaliseres? 

 

Tema 7: Fremtiden for Landsdelstræf 

I 2012 afslutter vi et treårigt organisationsudvik-
lingsforsøg, hvor det ene af de to årlige REP-

møder erstattes af fem regionale møder for alle 

aktive i landsdelen. 

Vi repeterer grundidéen med landsdelstræf i de-

mokratiperspektiv og noterer os, at forsøget skal 

evalueres af REP som en del af konklusionen om 
demokratiudredningen. 

 

 

Baggrund og kommissorium 

DN gennemførte i 2010 en forholdsvis omfattende 
opdatering af vedtægter og forretningsordener 

under overskriften ”Klarhed og forenkling”. Debat-

ten om opdateringen gjorde det synligt, at der 
blandt DN's aktive er meget store forskelle i de-

mokratiopfattelse. FU bad derfor Organisations-

udvalget om at gennemføre en tilbundsgående 
udredning af foreningsdemokratiet i DN under 

inddragelse af de mange synspunkter, som var 

fremme i debatten om vedtægtsændringerne. 
 

På den baggrund skal demokratiudredningen og 

debatten om den: 

 Beskrive de forskellige demokratiopfattelser, 

der er blandt DN’s aktive medlemmer. 

 Beskrive og vurdere stemmevægtene i Re-
præsentantskabet ved forskellige scenarier for 

afdelingsrepræsentation fra tyndt befolkede 

og tæt befolkede dele af Danmark. 

 Vurdere spørgsmålet om geografisk repræ-

sentation i FU og spørgsmålet om de faglige 

udvalgsformænds rolle i FU. 

 Belyse samrådenes nuværende og potentielle 

rolle i organisationen. 

 Belyse netværkenes nuværende og potentielle 
rolle i organisationen. 

 Vurdere landsdelstræffenes fremtid i DN og i 

den sammenhæng antallet af årlige REP-
møder og i givet fald konsekvenserne af kun 

at have ét årligt REP-møde. 

 Indstille til FU en præcis og detaljeret beskri-
velse af, hvad vi mener, når vi siger, at DN er 

en demokratisk forening. 

 Indstille til FU, om der på baggrund af demo-
kratiudredningen bør gennemføres yderligere 

vedtægtsændringer i forhold til 2010 og i gi-

vet fald hvilke. 
 

 

 

 

 

 
 

Tema 1: Grundopfattelser af 
demokratiet i DN 

Afgrænsning af demokratibegrebet: Demokrati er 
folkestyre, af græsk: demos = Folket og kratos = 

bestemme. I praksis indebærer demokrati som 

minimum, at Folket bestemmer indirekte ved at 
vælge kompetente forsamlinger, der har magt til 

at træffe beslutninger på alles vegne. 

 
Men for de fleste rummer demokratibegrebet også 

mulighederne for at få indflydelse på de beslut-

ninger, der træffes af de kompetente forsamlin-
ger, og dermed mulighederne for at blive inddra-

get og deltage i de processer, der fører frem til 

beslutningerne. 
 

Overordnet set er det sådan, at demokratibegre-

bet opfattes i denne udredning – altså som et 
samlebegreb for alt det, der handler om magtfor-

deling, indflydelse, inddragelse og deltagelse. 

 
I februar 2006 fremlagde Organisationsudvalget 

et høringsudkast til ændring af vedtægter for 

Repræsentantskabet som et led i DN’s interne 
kommunalreform. I et kort afsnit om demokrati-

opfattelser skrev udvalget – citat: ”Demokratiet i 

DN kan anskues fra forskellige vinkler, som hver 
for sig kan ”retfærdiggøres”. Målet med debatten 

er at finde den rette balance mellem de forskellige 

vinkler, hensyn og tænkemåder. Dermed kan vi 
foretage et valg på et oplyst grundlag.” 

 

Denne demokratiudredning bygger videre på det-
te grundsynspunkt. Lidt slagordsagtigt handler 

det om at skabe konsensus om et hensigtsmæs-

sigt demokrati. Da demokratiopfattelser er sub-
jektive vil der realistisk set ikke kunne skabes 

enighed om, hvad et retfærdigt demokrati er. 

[ Bemærkning fra FU: Men man kan beskrive ob-
jektive effekter af forskellige demokratiformer. 

Bemærkning slut ]. 

 
Her følger en beskrivelse af grundopfattelserne af 

demokratiet i DN efterfulgt af en kort kritisk ana-

lyse for at kvalificere debatten om dem: 
 

Medlems-demokrati (repræsentativt demokrati) 

Demokratiopfattelse: DN er en medlemsorganisa-

tion bestående af godt 130.000 (støt-
te)medlemmer, som på afdelingsvise årsmøder 

vælger 1.200-1.300 aktive medlemmer af afde-

lingsbestyrelser til at repræsentere sig over for 
eksterne og interne parter. Støttemedlemmerne 

betaler via deres kontingent for DN’s aktiviteter 

og bidrager gennem deres antal væsentligt til 
DN’s politiske legitimitet og gennemslagskraft. 

Derfor skal afdelingerne repræsenteres i Repræ-

sentantskabet med stemmevægte, der afspejler 
antallet af støttemedlemmer i afdelingen. 

 

Kritik: Den medlems-demokratiske tilgang til for-

eningsdemokratiet bygger på, at afdelingsbesty-

relserne repræsenterer medlemmerne. Men be-

styrelserne vælges (med få undtagelser) med en 
ekstremt lav stemmeprocent. I et typisk årsmøde 
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deltager højst et par procent af medlemmerne = 
vælgerne. Det er så lav en "valgdeltagelse", at 

afdelingsbestyrelsen efter almindelige forestillin-

ger om vælgerdeltagelse ved demokratiske valg 
reelt ikke kan siges at være demokratisk valgt. 

Virkeligheden er, at de fleste afdelingsbestyrelser 

består af alle de lokale medlemmer, som ønsker 
at lægge en del af deres tid og deres engagement 

i bestyrelsesarbejdet. Reelle kampvalg er sjældne. 

 
Sat på spidsen er konsekvensen af den tanke-

gang, at der ikke findes medlems-demokrati i DN 

– eller at det kun udfolder sig i de sjældne situati-
oner, hvor to lokale fronter er trukket hårdt op 

over for hinanden op til et årsmøde. Det kan 

f.eks. være ved ”kup”-forsøg fra lokale jægere 
eller lokale landmænd, der er uenige i DN’s poli-

tikker eller har en særegen tolkning af DN’s for-

mål. Eller det kan være i situationer, hvor en stor, 
konfliktfyldt lokal sag har delt bestyrelsen i to 

lejre. 

 
På den anden side kan man med en vis ret hæv-

de, at selv om valgdeltagelsen i årsmøderne ge-

nerelt set er ekstremt lav, så "stemmer" med-
lemmerne på afdelingsbestyrelsen - eller måske 

snarere på DN som sådan - én gang årligt, nemlig 

når man tager stilling til, om man vil betale sit 
kontingent for det kommende år. En medlemsor-

ganisation adskiller sig på det punkt radikalt fra 

"samfundet", som man jo ikke kan melde sig ud 
af, og hvor hovedparten af demokrati-

tankegodset er udviklet. Man kan måske udtrykke 

det på den måde, at sammensætningen af afde-
lingsbestyrelsen er udtryk for støttemedlemmer-

nes stiltiende accept og tillid. Først hvis man ikke 

forvalter sit mandat på en ordentlig måde, kom-
mer basis-medlemsdemokratiet til udfoldelse. 

 

Med i billedet hører også, at den ovenfor beskrev-
ne situation ikke er særegen for DN men et gene-

relt vilkår i store dele af ForeningsDanmark. Bl.a. 

er der en generelt svag demokratisk basis for 
opstilling af folketingskandidater i de enkelte par-

tiforeninger – forstået på den måde, at meget få 

partimedlemmer bestemmer, hvem der har mu-
lighed for at deltage i et folketingsvalg (som så til 

gengæld er åbent og med høj valgdeltagelse). 

 

Aktiv-demokrati (deltager-demokrati) 

Demokratiopfattelse: DN bygger på det arbejde, 

der udføres af DN’s lokale aktive i afdelingerne. 

Støttemedlemmerne skal være glade for, at der er 
nogen, der påtager sig arbejdet – og hvis de er 

utilfredse, kan de vælge nogle andre eller selv 

blive aktive. Derfor skal afdelingerne repræsente-
res i Repræsentantskabet med stemmevægte, der 

bygger på antallet af aktive medlemmer – ikke 

antallet af støttemedlemmer. 
 

Kritik: Som nævnt under beskrivelsen af med-

lemsdemokratiet, vil den typiske valgsituation på 

et årsmøde resultere i, at de, der bliver valgt, så 

nogenlunde er de, der ønsker at blive valgt. I 

hvert fald i ”fredstid” uden store lokale konflikter 
– og det er den typiske situation i DN. Så selv om 

årsmøderne formelt er udtryk for medlems-
demokrati, er de reelt mere et udtryk for aktiv-

demokrati. Dvs. at basisdemokratiet i DN overve-

jende er aktivdemokrati – til trods for, at det i 
mange sammenhænge fremhæves som værende 

repræsentativt medlemsdemokrati. 

 

Areal-demokrati (”Geo-krati”) 

Demokratiopfattelse: Jo større areal, en afdeling 

dækker, jo større naturværdier og potentielle 

naturværdier vil der alt andet lige være at passe 
på – og jo mere ansvar og arbejde vil der være til 

de lokale aktive. Derfor skal afdelingerne repræ-

senteres i Repræsentantskabet med stemmevæg-
te, der bygger på størrelsen af det landområde, 

der dækkes af afdelingen (i hvert fald til en vis 

grad). 

 

Kritik: Den areal-demokratiske tilgang til for-

eningsdemokratiet blev tænkt og implementeret 
som en del af DN-reformen i 2006 for at undgå 

store magtforskydninger i Repræsentantskabet, 

da 214 lokalkomiteer skulle konverteres til 98 
afdelingsbestyrelser. Modellen bygger altså på en 

forestilling om magt som ”gulerod” for engage-

ment. Sådan som fordelingsnøglen er skruet 
sammen, giver den de tyndt befolkede egne af 

Danmark en betydelig overrepræsentation i DN's 

højeste myndighed. Både i forhold til medlemsba-
sis og i forhold til antal aktive. 

 

Samtale-demokrati (konsensus-demokrati, ”høj-

skole”-demokrati) 

Demokratiopfattelse: Vi skal via samtale nærme 

os en fælles forståelse af de store problemstillin-
ger i DN og finde fælles løsninger på dem. Derfor 

er tale-ret og lytte-ret vigtigere end stemme-ret. 

Og derfor er afdelingernes stemmevægte i Re-
præsentantskabet ikke vigtige. Det vigtige er, at 

afdelingerne deltager med flere repræsentan-

ter/observatører af hensyn til debat og inspirati-
on, både på REP-møderne og efterfølgende i afde-

lingen. 

 
Kritik: Den samtale-demokratiske tilgang til for-

eningsdemokratiet praktiseres vældig meget i alle 

sammenhænge i DN som et middel til at kvalifice-
re beslutninger i kompetente forsamlinger. Men i 

praksis ikke som et middel til at træffe beslutnin-

ger. Da DN er en ekstremt mangfoldig forening, 
vil det formentlig være teoretisk umuligt at kunne 

samtale sig frem til at træffe (større politiske) 

beslutninger i enighed. Derfor er det nok diskuta-
belt, om der (i denne sammenhæng) er tale om 

en egentlig demokratiform, og den vil derfor ikke 

blive analyseret nærmere i det efterfølgende. 
 

Med i billedet hører de aktuelle bestræbelser på at 

gøre DN mere skarp for at øge DN’s synlighed og 
politiske gennemslagskraft. Det har den konse-

kvens, at der skal træffes flere politiske beslut-

ninger, hvorom der aldrig vil kunne skabes kon-
sensus endsige fuld enighed. 
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Andels-demokrati (en-til-én-demokrati) 

En fjerde eller femte demokratiform indgår ikke i 
de hidtidige beskrivelser af demokratiopfattelser i 

DN, men beskrives her i sammenhængen, fordi 

den kunne tænkes at komme til at indgå i et løs-
ningsforslag. 

 

Demokratiopfattelsen bygger på, at det er organi-
satoriske enheder, der tildeles rettigheder til 

magtudøvelse. I DN-sammenhæng kunne det 

udmøntes i, at alle afdelinger har samme antal 
repræsentanter i Repræsentantskabet uanset 

medlemstal og arealstørrelse. Det er den model, 

som praktiseres i flest organisationer, herunder 
også i DN’s Repræsentantskab før 2007 og i DN’s 

samråd i dag. Og i øvrigt også i mange overstats-

lige samarbejder, f.eks. FN og til dels EU. 
 

Et foreløbigt bud på en DN-demokratibeskrivelse 

I forbindelse med vedtægtsændringerne i novem-

ber 2010 beskrev FU sin vision for demokratiet i 

DN som Det kvalificerede og kvalificerende demo-
krati. Sådan: 

 ”Et repræsentativt demokrati, der er baseret 

på afdelingsbestyrelserne, og som er åbent 
over for input fra alle i organisationen med et 

velargumenteret synspunkt, der kan bidrage 

til at kvalificere beslutningerne i foreningens 
kompetente forsamlinger. 

 Et demokrati, som fastholder det repræsenta-

tive i top og basis, men som samtidig lægger 

vægt på at inddrage alle de mange gode idé-

er, synspunkter, input, holdninger og argu-

menter, der findes blandt de mange engage-
rede og vidende mennesker i organisationen – 

uanset om man er valgt til at repræsentere 

nogen eller ej. 

 Altså et demokrati, hvor der på den ene side 

er en klar og enkel magtstruktur, som gør 

foreningen handlekraftig. Og på den anden 
side er en udbredt åbenhedskultur, som bety-

der, at magtudøvelsen bygger på argumenter, 

argumenter og atter argumenter.” 
 

Beskrivelsen er det nærmeste, vi kommer en 

sammenhængende demokratiopfattelse i DN. Den 
er næppe tilstrækkelig præcis til at kunne udgøre 

et fuldt operativt bud på en konklusion af denne 

del af demokratiudredningen, men den kan måske 
være et godt udgangspunkt. Den bygger på tre 

grundelementer: 

 at foreningen skal være i stand til at træffe 
beslutninger når som helst, det er operativt 

for at opnå indflydelse – også selv om alle ik-

ke er enige, 

 at beslutningerne er maksimalt kvalificerede, 

fordi de til enhver tid bygger på en kvalifice-

rende inddragelse af kompetencer, holdninger 
og synspunkter hos mange mennesker, og 

 at forudsætningerne for en beslutning er eks-

plicitte (velbeskrevne, gennemsigtige) for alle 
i organisationen - så basisorganisationen véd, 

hvorfor beslutningen er truffet, og dermed ef-

terfølgende har mulighed for at stille beslut-
ningstagerne til ansvar på et oplyst grundlag. 

 

------------------------------- 
 

Tema 2: Afdelingsrepræsentation 
i Repræsentantskabet 

2.1: Den nuværende model 

Den nuværende stemmegivende afdelingsrepræ-

sentation er sammensat således: 

 Formanden – for tiden i alt 95 repræsentan-
ter. 

 + Et antal ekstra bestyrelsesmedlemmer ba-

seret på medlemsbasis således at 1.000 med-
lemmer giver 1 ekstra, 3.000 giver 2 ekstra, 

6.000 giver 3 ekstra og 9.000 giver 4 ekstra – 

for tiden i alt 59 repræsentanter. 

 + Et ekstra antal bestyrelsesmedlemmer ba-

seret på landareal således at 250 km2 giver 1 

ekstra og 750 km2 giver 2 ekstra – for tiden i 
alt 80 repræsentanter. 

 

Det er en temmelig kompliceret og i organisati-
onsverdenen vistnok enestående måde at sam-

mensætte den højeste myndighed på. Den blev 

udviklet i 2006 som et led i DN reformen for at 
bevare de tidligere lokalkomiteers repræsentation 

så nogenlunde uændret. Eller sagt på en anden 

måde: For at kunne tilpasse DN’s lokale organisa-

tion til StorkommuneDanmark i 2007 uden at det 

medførte store magtforskydninger i repræsentati-

onen af de 98 (for tiden 95) geografiske dele af 
DN, som kom til at svare til de nye kommuner. 

Eller mere overordnet: For at fastholde magtfor-

delingen mellem tyndt- og tætbefolkede dele af 
Danmark. 

 

Det blev ikke diskuteret særlig meget i dybden, 
om den således opnåede/videreførte afdelingsre-

præsentation var demokratisk. Det handlede mest 

om at finde en fordelingsnøgle, som ikke rykkede 
for meget ved den eksisterende magtbalance. Det 

blev heller ikke diskuteret ret meget, om Repræ-

sentantskabet med den valgte sammensætning 

var et operativt forum til at træffe politiske be-

slutninger. Et af formålene med denne udredning 

er imidlertid at vurdere de demokratiske aspekter 
af den eksisterende afdelingsrepræsentation og 

mulige alternative scenarier. Det følger her: 

 

2.2: Analyse af afdelingsrepræsentation 

i REP ud fra antal støttemedlemmer og 

antal aktive medlemmer 

I bilag 1 findes en afdelingsvis opgørelse af med-

lemstal, befolkningstal, areal og antal bestyrel-
sesmedlemmer med henblik på at vurdere de 

nuværende stemmevægte i forhold til forskellige 

demokrati-tilgange, jævnfør de tidligere omtalte 
forskellige grundopfattelser af demokratiet i DN. 

 

I tabellen på næste side er afdelingstallene i bilag 
1 summeret pr. samråd. I DN er samrådene nem-
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lig nogenlunde sammenhængende natur- og kul-

turgeografiske enheder. Derfor giver det mening 

at se på de forskellige parametre samrådsvist 

som udtryk for landsdelsvise forskelle i repræsen-

tationen. Og det er netop landsdelsvise forskelle, 

der er emnet for analysen. Sådan: 
 

Analyse af medlems-demokrati: Sammenhængen 

mellem antal medlemmer og antal stemmer i REP 
fremgår af den grønne søjle. Generelt set er det 

sådan, at jo større medlemstallet er, jo mindre 

tæller et medlem i DN’s øverste myndighed. 
Sammenhængen svarer nogenlunde til befolk-

ningstætheden, således at de tyndt befolkede dele 

af landet er overrepræsenterede, når man tager 
udgangspunkt i medlemsbasis. Den ”dårligst” 

repræsenterede landsdel er Storkøbenhavn, hvor 

der skal 2,9 gange flere medlemmer til at udløse 

en stemme i REP i forhold til den ”bedst” repræ-

senterede landsdel, som er Vestjylland. 

 
Analyse af aktiv-demokrati: Sammenhængen 

mellem antal aktive og antal stemmer i REP frem-

går af den blå søjle. Generelt set er det sådan, at 
jo større antallet af aktive er, jo mindre indflydel-

se i REP er der pr. aktiv. Sammenhængen svarer 

nogenlunde til befolkningstætheden, således at de 
tyndt befolkede dele af landet også er overrepræ-

senterede, når man tager udgangspunkt i antallet 

af aktive. Den ”bedst” repræsenterede landsdel er 
det gamle Storstrøms Amt, hvor en aktiv tæller 

1,59 gange mere i REP, end en aktiv fra den ”dår-

ligst” repræsenterede landsdel, som er Nordsjæl-

land. Tilsvarende tæller en aktiv nordjyde 1,57 

gange mere. 

 

”Aktive” er her defineret som bestyrelsesmed-

lemmer, idet man dog skal være opmærksom på, 

at suppleanter og ikke-valgte medlemmer af ar-

bejdsgrupper mv. også er aktive. De er imidlertid 

ikke systematisk registreret, og der vil derfor 

være for stor usikkerhed ved at lade dem indgå i 
denne statistik. Der er muligvis en svag tendens 

til, at der er flere løst tilknyttede aktive i de tyndt 

befolkede områder, og det hører med i en vurde-
ring, men det rykker den ikke afgørende. 

 

2.3: Analyse af afdelingsrepræsentation 

i REP ud fra afdelingernes areal 

Forklaringen på de ovenfor konstaterede overre-

præsentationer af de tyndt befolkede landsdele er 

tildelingen af stemmer på grundlag af areal sva-
rende til 34 procent af afdelingernes stemmer i 

Repræsentantskabet. Historisk set blev arealre-

præsentationen som nævnt indarbejdet i 2006 
med henblik på at undgå store magtforskydninger 

som følge af sammenlægninger af lokalkomiteer i 

forbindelse med DN’s interne kommunalreform. 
 

En mulig legitimering af denne måde at fordele 

magt på kunne være, at den så nogenlunde ville 
svare til en magtfordeling baseret på antallet af 

aktive. Analysen ovenfor viser imidlertid, at dette 

ikke gælder i DN - tværtimod. En sandsynlig for-
klaring herpå er, at rigtig mange aktive i lokalko-

miteerne benyttede sammenlægningerne i 2006 

som anledning til at ”gå på pension” – uden at det 

har været muligt at kompensere frafaldet ved at 

rekruttere nye lokale aktive. Og da kommune-

sammenlægningerne var flest og størst i de tyndt 
befolkede dele af landet, betød det et særligt stort 

tab af aktive her – større, end det efterfølgende 

 Stemmefordeling 
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SR Storkøbenhavn 30.650 1.247.913 577 2,46 2163 126 1057 4,34 16 13 0 29 

SR Nordsjælland 13.964 451.380 1.958 3,09 231 111 665 5,29 11 8 2 21 

SR Roskilde 6.417 241.319 808 2,66 299 33 802 4,13 5 2 1 8 

SR Vestsjælland 6.732 291.285 2.711 2,31 107 66 449 4,40 6 3 6 15 

SR Storstrøm 7.241 292.959 3.531 2,47 83 60 402 3,33 6 4 8 18 

SR Fyn 11.303 484.969 3.486 2,33 139 86 514 3,91 10 4 8 22 

SR Sydjylland 13.374 715.687 8.731 1,87 82 120 393 3,53 12 6 16 34 

SR Vestjylland 8.429 426.880 7.220 1,97 59 84 366 3,65 8 3 12 23 

SR Østjylland 21.200 834.113 5.907 2,54 141 120 663 3,75 11 11 10 32 

SR Nordjylland 13.223 579.829 8.001 2,28 72 108 413 3,38 10 5 17 32 

Hele landet 132.533 5.566.334 42.929 2,38 130 914 566 3,91 95 59 80 234 
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har kunnet opvejes ved, at der netop her er tem-
melig mange store bestyrelser med 15 medlem-

mer. 

 
En vigtig årsag til ”pensionerings-bølgen” er sand-

synligvis, at motivationen for mange aktive er det 

helt nære, forstået som inden for de gamle kom-
munegrænser. En anden, delvis sammenhængen-

de årsag er, at mange aktive i forhenværende 

små landkommuner oplevede at tabe ”kampen” 
mod den store provinsby, som typisk blev ”cen-

trum” i de nye storkommuner. Det hører dog med 

i billedet, at der i adskillige år forud for DN-
reformen havde været en tendens til sammen-

lægning af lokalkomiteer, som dækkede små 

kommuner. I 2006 var der således 214 lokalkomi-
teer men 271 kommuner. 

 

En anden mulig, delvis legitimering af arealrepræ-
sentationen i repræsentantskabet kunne eventuelt 

findes i to af argumenterne fra diskussionen om 

areal-demokrati, hvor der er følgende hovedsyns-
punkter for og imod: 

 Det er demokratisk og rimeligt, fordi mindre-

talsbeskyttelse er et vigtigt aspekt af gode 
demokratier, og fordi befolkninger i tyndt be-

folkede områder altid vil være i mindretal og 

have behov for positiv særbehandling. 

 Det er demokratisk og rimeligt, fordi det er i 

de tyndt befolkede områder, at der er mest 

natur og derfor mest arbejde for DN's lokale 
aktive. 

 Det er udemokratisk og urimeligt, fordi trus-

lerne mod naturen er størst i de tæt befolkede 
egne på grund af byudvikling og infrastruk-

turprojekter. Så det er faktisk i de tætbefol-

kede egne, at der er mest arbejde for DN. 

 Det er udemokratisk og urimeligt, fordi DN 

efter sit formål arbejder med meget andet 

end beskyttelse af natur, f.eks. beskyttelse af 
miljøet, befolkningens adgang til naturen og 

befolkningens forståelse for naturen. Altså 

problemstillinger, som alt andet lige vil være 
mest nærværende i netop tætbefolkede om-

råder. 

 

Det første argument om mindretalsbeskyttelse er 

et rent holdningsspørgsmål, som næppe kan kva-

lificeres på en objektiv måde. Men det kan kerne-
problemstillingen i de tre øvrige argumenter – 

altså om der er mere eller mindre arbejde for 

DN’s aktive i de tyndt befolkede henholdsvis tæt 
befolkede områder. Sådan: 

 Stort areal vil alt andet lige generere mange 

sager. Stor befolkning vil alt andet lige gene-
rere mange sager. 

 I tyndt befolkede områder er der flere husdyr-

sager og flere landzonesager end i tæt befol-
kede områder. 

 I visse (helårs) tyndt befolkede områder kan 

der være tæt befolket i perioder af året på 
grund af høj koncentration af sommerhuse, og 

det kan give mange sager. 

 Nationalparker ligger overvejende i tyndt be-
folkede områder. 

 Tyndt befolkede områder består typisk af 

store landbrugsarealer og/eller store frednin-
ger og/eller store Natura2000-områder, som i 

almindelighed ikke genererer ret meget ar-

bejde til DN’s lokale aktive pr. kvadratkilome-
ter. 

 I tæt befolkede områder er der typisk mange 

små fredninger og mange forsøg på at omgå 
dem på grund af højt byggeniveau, dvs. man-

ge ansøgninger om fredningsdispensationer 

og dermed typisk mere arbejde med frednin-
ger end i tyndt befolkede områder. Af samme 

årsag er der også større behov for at rejse 

nye fredningssager. 

 I tæt befolkede områder er der typisk mange 

DN-medlemmer og dermed større forventnin-

ger fra medlemmerne til antallet og kvaliteten 
af afdelingens arrangementer. 

 I tæt befolkede områder er der flere plansa-

ger, især lokalplaner, end i tyndt befolkede 
områder på grund af større pres fra byudvik-

ling. 

 I tæt befolkede områder er miljøsager, f.eks. i 
forbindelse med forurenende virksomheder, 

og generelle miljøproblemstillinger mere nær-

værende og dermed mere arbejdskrævende 
end i tyndt befolkede områder. 

 I tæt befolkede områder kræver det en større 

arbejdsindsats at finde den rette balance mel-
lem benyttelse og beskyttelse af naturen, for-

di en stor befolkning giver et stort pres på na-

turen til rekreation. 

 I tyndt befolkede områder er der langt at køre 

til besigtigelser og møder. Det tager tid. 

 
For at kvantificere og kvalificere problemstillingen 

yderligere er der lavet en optælling af antallet af 

seks forskellige typer primærafgørelser på DN 
Nettet inden for samtlige kommuner/afdelinger i 

2010, nemlig: 

 
 Naturtyper(§-3-sager) 

 Bygge- og beskyttelseslinjer 

 Fredningsdispensationer 
 Landzonetilladelser 

 Miljøbeskyttelsesloven minus jordvarmeanlæg 

 Husdyrbrug 
 

Resultatet fremgår af bilag 2. Da der er tale om et 

udvalg af sagstyper et enkelt år, og da antallet af 
primærafgørelser på grund af optællingsmetoden 

næppe er komplet for alle sagstyper, skal man 

være forsigtig med at drage meget præcise kon-
klusioner. Men det må stå klart, at antallet af 

sager inden for DN’s kernearbejdsområder er 

større pr. aktiv i tyndt befolkede landsdele end i 
tæt befolkede dele. 
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2.4: Vurdering af 

afdelingsrepræsentation i REP 

Der kan ikke argumenteres overbevisende for, at 

den nuværende afdelingsrepræsentation i Repræ-
sentantskabet er demokratisk. Slet ikke, hvis der 

tages udgangspunkt i en medlems-demokratisk 

tilgang, men heller ikke, hvis der tages udgangs-
punkt i en aktiv-demokratisk tilgang. Det sidste 

vil for nogle være en ny erkendelse. Den er do-

kumenteret i bilag 1. 
 

Hvis man har en demokrati-tilgang, som bygger 

på, at stort ansvar og stor arbejdsbyrde bør give 
sig udtryk i stor magt, og hvis man har den hold-

ning, at lokale sager er vigtigere end andre typer 

DN-opgaver, så kan man argumentere for en 
magtmæssig positiv særbehandling af de tyndt 

befolkede dele af Danmark. 

 
Men den logiske konsekvens af stor arbejdsbyrde 

er efter Organisationsudvalgets opfattelse tildeling 

af ekstra megen støtte – ikke ekstra megen poli-
tisk magt. Derfor bør vi forlade tanken om areal-

demokrati. Så meget mere som at tanken er 

tænkt til en situation, som ikke eksisterer – nem-
lig den teoretiske mulighed, der var i slutningen 

af 2006 for, at mere eller mindre alle lokalkomite-

aktive i de store sammenlægningskommuner ville 
slå sig sammen og blive aktive i arbejdsgrupper 

under de nye afdelingsbestyrelser. I så fald ville 

areal-demokratiet så nogenlunde have været ud-
tryk for aktiv-demokrati. 

 

Men sådan blev virkeligheden ikke. Og der er 
ingenting, der peger i retning af, at det vil være 

muligt at rekruttere meget lokalt funderede aktive 

i stort tal til at erstatte de flere hundrede lokale 
aktive, som ”gik på pension” i 2006. Konsekven-

sen er derfor, at arbejdsbyrden med behandling af 

lokale sager er blevet tilsvarende større i de tyndt 
befolkede områder – og dermed en berettiget 

forventning om ekstra støtte fra Sekretariatet. 

 
Man kunne overveje at fordele stemmer efter 

medlemsbasis eller efter antal aktive ud fra de to 

beskrevne, legitime demokratiopfattelser. I begge 
tilfælde ville det rykke (magt)balancen mellem 

tyndt- og tæt befolkede områder i retning af de 

tæt befolkede områder. Desuden lider stemme-
fordeling efter antal aktive af den svaghed i en 

magtfordelings-sammenhæng, at begrebet ”aktiv” 

ikke er entydigt. Heller ikke hvis der med ”aktive” 
menes antal bestyrelsesmedlemmer, valgt på et 

årsmøde, for det kan variere fra år til år. 

 

 

Der bør etableres en helt enkel afdelingsrepræ-
sentation i Repræsentantskabet med udgangs-

punkt i ”andels-demokratiet”. Dvs. at hver afde-

ling har den samme repræsentation uanset areal 
og medlemsbasis, svarende til princippet bag 

andelsbevægelsen. Det er ikke muligt at lave en 

”retfærdig” magtfordeling, fordi den beror på sub-

jektive demokratiopfattelser. Men det er muligt at 
lave en hensigtsmæssig magtfordeling. 

 

Repræsentationen bør være 2 pr. afdeling for at 
sikre bedre videndeling i forhold til en situation 

med kun 1 repræsentant. Afdelingen bør selv 

kunne bestemme de to repræsentanter ud af af-
delingsbestyrelsens midte frem til konstitueringen 

efter næste årsmøde (og indberette det sammen 

med indberetning om formand/næstformand). 
Derved opnås, at man har navn på alle medlem-

mer af REP mellem REP-møderne. Men der bør 

samtidig være mulighed for, at andre medlemmer 
af bestyrelsen kan deltage, hvis den ene eller de 

to REP-repræsentanter får forfald til et konkret 

REP-møde. Derved opnås fleksibilitet og mulighed 
for endnu mere videndeling, hvis bestyrelsen øn-

sker det. 

 
Detalje: I forbindelse med de senere års REP-

møder har det været en stående diskussion, om 

bestyrelsessuppleanter og ad hoc aktive kunne 
udøve stemmeret og være valgbare. Problemstil-

lingen nævnes her for det tilfælde, at den måtte 

dukke op i debatten. Men den er blevet konklude-
ret ved vedtægtsændringen i november 2010 på 

den måde, at man skal være medlem af bestyrel-

sen, valgt på et årsmøde. 
 

 

Tema 3: Geografisk repræsen- 
tation i FU 

I forbindelse med høringen i 2010 om opdatering 
af vedtægter blev der stillet forslag om at overve-

je en eller anden form for geografisk repræsenta-

tion i den politiske ledelse af DN mellem REP-
møderne for at sikre indflydelse fra lokale aktive i 

alle dele af Danmark. Der er to grundmodeller: 

1. Man kan bevare det nuværende FU, men med 
den ændring, at de folkevalgte menige FU-

medlemmer, for tiden 6, skal være afdelings-

repræsentanter, valgt i 6 definerede landsde-
le. Eventuelt kan man udvide FU fra de nuvæ-

rende 11 medlemmer til f.eks. 15, hvis man 

ønsker repræsentation fra flere, mindre 

landsdele. 

2. Man kan etablere en hovedbestyrelse, der er 

repræsentativ for hele landet. En del af Ho-
vedbestyrelsen kunne f.eks. bestå af de (for 

tiden) 10 samrådsformænd eller på anden 

måde et større antal geografisk udpegede re-
præsentanter. Eventuelt kunne man supplere 

Hovedbestyrelsen med mindre ”forretningsud-

valg”, udpeget af Hovedbestyrelsen. 
 

Fordele ved geografisk repræsentation: 

1. Sikrer landsdels-vinkler på de politiske be-
slutninger, der bliver truffet mellem REP-

møderne. 

2. Kan muligvis være med til at vitalisere i sam-
rådene, fordi de (uanset model) naturligt vil få 

en ny opgave og vil komme til at forholde sig 

mere til det nationale – altså større lokal ind-
dragelse og deltagelse i det nationale. 

Organisationsudvalgets anbefaling 
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Ulemper: 

1. Alt andet lige risiko for, at balancen mellem 

det lokale og det nationale tipper for meget i 

retning af det lokale. 

2. Det bliver sværere eller umuligt at komme i 

den politiske ledelse af DN med et valggrund-

lag som personligt medlem af REP. Alt andet 
lige kan det betyde, at DN går glip af kompe-

tente politiske ledere, som interesserer sig for 

det nationale, men ikke så meget for det loka-
le, at de vil være aktive i en afdeling. 

3. Komplicerer organisationen, især modellen 

med en hovedbestyrelse. 
 

 
Udvalget er delt i spørgsmålet. Et flertal mener, at 

idéen ikke bør fremmes, fordi ulemperne vejer 

tungere end fordelene, og fordi det problem, den 
tager sigte på at håndtere, næppe eksisterer i 

nogen særlig udstrækning. I og med at Repræ-

sentantskabet altid vil være domineret af lokale 
aktive, vil FU til hver en tid (være tvunget til at) 

være overordentlig bevidst om lokale/regionale 

aspekter af de problemstillinger, FU behandler. Og 
i de sjældne tilfælde, hvor FU beslutter noget 

imod et lokalt/regionalt ønske, vil det være vel-

overvejet og velbelyst i offentlig tilgængelige mø-
dereferater og mødeoplæg. Det sidste har den 

vigtige demokratiske betydning, at Repræsen-

tantskabet til hver en tid har mulighed for at væl-
ge et andet FU eller på anden måde gribe ind. 

 

Mere generelt kan det måske udtrykkes på den 
måde, at repræsentanter for DN’s lokale aktive 

afvejer lokalt funderede kandidater mod nationalt 

funderede kandidater, når Repræsentantskabet 
vælger FU. Det fremgår nemlig af kandidaternes 

valgprogrammer. Den til enhver tid værende ba-

lance mellem det lokale og det nationale i FU, vil 
derfor være udtryk for Repræsentantskabets vilje 

og dermed have en høj demokratisk legitimitet. 

Ud fra det synspunkt vil det være en slags deva-
luering af Repræsentantskabets dømmekraft at 

lave faste regler for geografisk repræsentation. 

 
Et mindretal i udvalget mener, at der med fordel 

kan etableres en hovedbestyrelse (HB), sammen-

sat af kredsvis valgte medlemmer, f.eks. sam-
rådsformænd(ene), samt et antal REP-valgte 

medlemmer. For at fremme effektiviteten kan HB 

– hvis den finder det hensigtsmæssigt – vælge et 
mindre forretningsudvalg til at håndtere løbende 

forhold mellem HB-møderne. 

Metoden har den fordel, at HB dels får en mere 
landsdækkende sammensætning, og dels at de 

kredsvalgte medlemmer vælges ud fra det daglige 

kendskab til deres meritter, kunnen, viden og 
personlige egenskaber og ikke en forholdsvis kort 

fremtræden i REP, mens REP’s mulighed for at 

vælge medlemmer er uændret. 
Om HB eller REP skal vælge præsident og vice-

præsident er et særskilt spørgsmål og uafhængigt 

af strukturen (Hvis valgt af REP, bør disse dog 
være formænd for HB/FU). 

 

 

Tema 4: De faglige udvalgs 

formænd i FU 

I forbindelse med høringen i 2010 om opdatering 

af vedtægter blev der stillet forslag om at fjerne 

det ”fødte” FU-medlemskab fra formændene for 
de tre faglige udvalg MFU, NFU og PFU ud fra en 

betragtning om, at de har en svag demokratisk 

basis i forhold til medlemmerne af afdelingsbesty-
relserne. 

 

Formændene for MFU, NFU og PFU bliver valgt af 
REP efter indstilling fra FU. Det er en forholdsvis 

lukket procedure, hvor Repræsentantskabet ene-

ste handlemulighed er at sige nej til FU’s indstil-
ling, hvilket aldrig er sket. Reelt er de faglige ud-

valgs formænd udpeget af FU, hvorved FU reelt er 

selvsupplerende på 3/11 af medlemmerne. Dette i 
modsætning til valg af øvrige FU-medlemmer, 

hvor REP næsten altid kan vælge mellem flere 

kandidater med forskellige valgprogrammer. 
 

Valgmetoden for de faglige udvalgs formænd er 

således ikke ret demokratisk. Derudover kan der 
– afhængig af demokratiopfattelse – være et de-

mokratisk problem med rekrutteringsgrundlaget 

for udvalgsformændene. Nemlig hvis man har den 
holdning, at basisdemokratiet på årsmøderne i 

afdelingerne er den eneste legitime/demokratiske 

tilgang til FU. Hvis synspunktet skal implemente-
res i sin rene form, skal de faglige udvalgs for-

mænd udgå af FU eller overgå til at være obser-

vatører, hvorved de ikke længere kan udøve poli-
tisk magt. 

 

En alternativ synsvinkel til den ovenfor skitserede 
tager udgangspunkt i, at de faglige udvalgs for-

mænd repræsenterer en national tilgang til DN – i 

balance med den overvejende lokale tilgang, der 
naturligt følger af den måde, Repræsentantskabet 

og dermed rekrutteringsgrundlaget for 8/11 af FU 

er sammensat på. Man kan sige, at de faglige 
udvalgs formænd repræsenterer det nationale 

med udgangspunkt i forskningsverdenen eller 

forvaltningsverdenen. En anden type national 
tilgang, f.eks. en politisk tilgang, kan ideelt set 

komme fra de personlige medlemmer af Repræ-

sentantskabet, som vælges til FU. 
 

[ Bemærkning fra FU: Den alternative synsvinkel 

kan også udtrykkes som et spørgsmål om faglig-
hed over for folkelighed – uden at de to ting nød-

vendigvis skal opfattes som modsætninger. Men 

udgangspunktet for folkevalgte FU-medlemmer er 
deres engagement, som oftest kombineret med et 

lokalt ophæng. Udgangspunktet for de faglige 

udvalgs formænd er deres faglige viden. Og lige 
som det lokale og det nationale helst skal gå op i 

en højere DN-helhed, så skal der være en god 

balance mellem faglighed og folkelighed. 
 

Organisationsudvalgets anbefaling 
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Uden folkelighed ville DN ikke have gennemslags-
kraft over for samfundets beslutningstagere. Uden 

faglighed ville vi ikke blive opfattet som en seriøs 

samfundsaktør. Slut på bemærkning fra FU ] 
 

Med i billedet hører den historiske udvikling af de 

faglige udvalgs repræsentation i FU: Op til 
1980’erne havde DN flere faglige udvalg med 

formands-repræsentation i FU end de nuværende 

3, og de faglige udvalgs formænd har faktisk på 
et tidspunkt haft flertal i FU. Det blev der ændret 

på ved flere vedtægtsændringer i 1980’erne og 

1990’erne med det formål at skabe ”folkevalgt” 
flertal baseret på lokale aktive, sådan som der er i 

dag. 

 

 

De faglige udvalgs formænd bør overgå til at væ-
re observatører i FU, fordi deres demokratiske 

mandat er for svagt. De tre ledige stemmeberet-

tigede poster i FU bør besættes af medlemmer 
valgt af Repræsentantskabets midte. Alt efter 

hvad Repræsentantskabet måtte beslutte kan det 

være DN-aktive med rod i det lokale eller DN-
aktive med rod i det nationale – f.eks. medlem-

mer af faglige udvalg, der først er blevet indvalgt 

som personlige REP-medlemmer. 
 

 

Tema 5: Samrådenes rolle 

Sådan som DN’s organisation er skruet sammen, 

vil der alt andet lige være en tendens til, at de 

lokale dele af organisationen kommer til at bestå 
af isolerede celler. Samrådene er ét blandt flere 

elementer i at modvirke denne tendens, så der 

bliver en god balance mellem DN inden for og 
uden for kommunegrænsen. Sådan som det også 

udtrykkes i vedtægternes bestemmelse om sam-

rådenes opgaver, nemlig – citat ”1) At fremme 
samarbejde, videndeling og inspiration mellem 

afdelingerne, og 2) At bistå med at koordinere 

afdelingernes arbejde med sager af fælles interes-
se.” 

 

Samrådenes rolle i foreningsdemokratiet er derfor 
i den ”bløde” ende, hvor det handler om indflydel-

se-inddragelse-deltagelse inden for rammerne af 

de 10 geografiske områder, som samrådene i dag 
dækker. Samrådene er ikke en del af DN’s formel-

le magtstruktur, og ud fra et magtsynspunkt be-

høver de derfor ikke at indgå i DN’s vedtægter. 
Når de alligevel gør det, skyldes det en forestilling 

om, at der bliver mere samarbejde, videndeling, 

inspiration og koordinering på tværs af kommu-
negrænserne, hvis der er en organisatorisk ram-

me for det. Da alle afdelingsbestyrelser skal være 

repræsenteret i samrådene, fastslår vedtægterne 
også derved, at afdelingsbestyrelserne inden for 

en landsdel skal samarbejde på tværs af kommu-

negrænserne. 
 

I DN er samrådenes geografiske områder nogen-

lunde sammenhængende ud fra natur- og kultur-

geografiske karakteristika, dvs. ”naturlige” enhe-
der. Dette i modsætning til regionerne, der er 

forholdsvis ”kunstige” enheder med det primære 

formål at drive sygehuse. I DN giver det mening 
af have naturlige enheder som ramme om viden-

deling osv., fordi man så alt andet lige vil have 

mange natur- og miljø-problemstillinger til fælles, 
og fordi man vil have en fælles ”kulturel” tilgang 

til at håndtere dem. 

 
Før kommunalreformen matchede samrådene 

amterne, som dengang var den vigtigste myndig-

hed på natur- og miljøområdet. Derfor var der før 
2007 et vigtigt, operativt afløb af samrådsopga-

ven ”koordinering”, nemlig et fælles input fra DN 

til amtslige planer og en fælles DN-holdning til 
bestemte typer klagesager mv. inden for amtet. 

Rollen som indpisker over for lokalkomiteer, som 

ikke behandlede lokale sager, fordi man midlerti-
digt havde tabt pusten, var også mere menings-

fuld. I Samråd Nordjylland screenede formand-

skabet i perioder amtets primærafgørelser og man 
havde ligefrem en aftale med amtet om, at sam-

rådet kunne indgive klager på vegne af lokalkomi-

teer (til trods for, at samrådene heller ikke den-
gang havde tegningsret :-). 

 

DN’s samråd fungerer på meget forskellige ni-
veauer og løser derfor i meget varierende grad de 

opgaver om videndeling osv., de har efter ved-

tægterne. Det kan man forholde sig til på tre må-
der: 

1. Man kan lade være med at gøre noget i er-

kendelse af, at samrådene er mangfoldige lige 
som resten af organisationen. I den sammen-

hæng kunne man overveje at fjerne samråde-

ne fra vedtægterne og lade det være op til af-
delingerne selv at etablere tværgående sam-

arbejder efter lokale ønsker og behov. 

2. Man kan udvikle samrådenes rolle i vidende-
ling mv. ved at tilføre mere støtte og struktur 

fra Sekretariatet, bl.a. ved systematisk at 

bruge samrådene som organisatorisk ramme 
for korte kurser under Naturens Universitet, 

målrettet til de problemstillinger, som er sær-

ligt nærværende i de enkelte samrådsområ-
der. I forlængelse heraf kunne man overveje 

at udvikle og systematisere samrådenes rolle i 

behandlingen af lokale sager for afdelinger, 
som ikke selv kan overkomme det. 

3. Man kan tilføre samrådene politisk kompeten-

ce ved at give dem en rolle i den nationale 
styring af DN, f.eks. via en Hovedbestyrelse 

eller via fast repræsentation i FU. Og man 

kunne overveje at give samrådene en formali-
seret rolle i styringen/koordineringen af lokale 

sager inden for samrådets geografiske områ-

de. 
 

Under alle omstændigheder (hvis samrådene be-

vares) er der nok behov for at overveje følgende: 

 Samrådenes matchning af regionerne, især 

hvis regionerne får tilført flere natur og miljø-

opgaver. 

Organisationsudvalgets anbefaling 
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 Samrådsstrukturen på Sjælland uden for 
Nordsjælland og Storkøbenhavn. Muligvis 

dækker SR Roskilde for lille et geografisk om-

råde. Muligvis bør der laves en anden af-
grænsning af SR Vestsjælland og SR Stor-

strøm. 

 Bestemmelsen om, at samrådet består af 
afdelingernes formænd og næstformænd, 

overholdes kun til en vis grad. Derfor kunne 

man overveje at ændre bestemmelsen til, at 
samrådene består af én eller to uspecificerede 

repræsentanter for afdelingsbestyrelserne. 

 

 

Samrådene bør bevares som organisatorisk enhed 

i vedtægterne med det formål at fremme vidende-
ling og koordinering mellem DN’s lokale aktive, og 

denne opgave skal styrkes. Men vedtægternes 

bestemmelser om samråd bør gøres mindre rigide 
og bureaukratiske. F.eks. så det ikke nødvendig-

vis er formænd og næstformænd, der indgår, men 

at det kan være ”regionalt” interesserede menige 
medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Afgræns-

ningen af samrådene skal overvejes i lyset af 

samspillet med regionerne – både de nuværende 
og de kommende, som eventuelt vil få tilført na-

tur- og miljøopgaver fra kommunerne. 

 
 

Tema 6: Netværkenes rolle 

Pr. januar 2012 har DN 7 landsdækkende interes-

senetværk med tilsammen 148 unikke medlem-

mer, idet nogle er med i flere netværk. 74 procent 
af netværksmedlemmerne er tillige aktive i en 

afdelingsbestyrelse. 

 
Grundtanken med DN’s netværk er, at de inden 

for bestemte emner ”arbejder med inspiration og 

idéudvikling på tværs af de øvrige organisatoriske 
enheder i DN” – citat fra vedtægternes § 8, stk. 

1. Og ”Netværk kan således ikke tegne DN over 

for eksterne parter” – citat fra netværkenes for-
retningsorden § 1, stk. 2. 

 

Netværkenes rolle er altså at gøre arbejdet med 
bestemte emner i DN’s øvrige organisatoriske 

enheder mere inspireret og idérigt og dermed 

mere effektivt. For at det kan få effekt for naturen 
og miljøet, skal ”de øvrige organisatoriske enhe-

der” kunne tegne DN i forhold til DN’s omverden. 

Det er der to enheder i DN, der kan: Forretnings-
udvalget og afdelingerne. Indirekte kunne man 

også forestille sig, at Sekretariatets og de faglige 

udvalgs rådgivning af FU kunne blive mere effek-
tiv via inspiration fra netværk. Og ligeledes indi-

rekte kunne man forestille sig, at netværk kunne 

inspirere Repræsentantskabet til at pålægge FU at 
tegne DN på en bestemt måde. 

 

Men i praksis og i al væsentlighed er de ”øvrige 
organisatoriske enheder” = DN’s afdelinger. Så 

meget mere som at langt de fleste nedværksmed-

lemmer tillige er afdelingsaktive. Netværkenes 
primære rolle er derfor at gøre arbejdet med be-

stemte emner i DN’s afdelinger mere inspireret og 

idérigt - man kan se netværkene som en slags 
emnebaseret pendant til de geografisk baserede 

samråd. En sekundær effekt af netværkenes ar-

bejde er ideelt set, at den nævnte inspiration og 
idéudvikling på tværs af afdelingerne fra tid til 

anden kan destilleres i et input til DN’s politikud-

vikling. Det vil operativt sige som input til FU om 
at udarbejde eller opdatere en politik. 

 

Dette er fundamentalt for forståelsen af netvær-
kenes rolle – i hvert fald den forståelse, som på 

nuværende tidspunkt er nedlejret i vedtægter og 

foreningspraksis. Lige som samrådene er netvær-
kenes rolle i foreningsdemokratiet derfor i den 

”bløde” ende, hvor det handler om indflydelse-

inddragelse-deltagelse – her om bestemte emner 
(arbejdsområder, politikområder). 

 

En alternativ foreningsrolle for netværk kunne 
være at tiltrække nye typer af aktive, som kunne 

supplere det klassiske arbejde i afdelingsbestyrel-

serne, og som i det hele taget kunne være med til 
at forny og (nok også) forynge foreningen. Det 

var bl.a. den tanke, der lå bag idéen om at give 

netværkene stemmeret i Repræsentantskabet og 
dermed formalisere dem i vedtægterne i forbin-

delse med DN’s interne kommunalreform. Det 

forventede tab af lokale aktive ved overgangen 
fra 214 lokalkomiteer til 98 afdelinger skulle kom-

penseres med tilgang af nye emne-aktive. 

 
I forlængelse heraf ligger også en tanke om at 

etablere regionale samarbejder og –projekter 

inden for en organisatorisk ramme, som man 
kunne kalde netværk. Et eksempel på det første 

er Limfjordsnetværket. Et eksempel på det sidste 

er Gudernes Stræde-netværket, der etablerede en 
regional vandrerute mellem Roskilde Fjord og 

Køge Bugt. 

 
Bag ved begge alternative betragtningsmåder for 

netværk ligger en forestilling om, at mange – 

særligt yngre – mennesker i mindre grad forhol-
der sig til deres lokale natur og miljø, men i høje-

re grad til et emne, f.eks. klima, landbrug eller 

jagt. Og at det traditionelle afdelingsarbejde med 
møder og sagsbehandling kunne afskrække en 

målgruppe, som ellers kunne bidrage med deres 

viden og engagement til DN’s sag. Et kernepunkt i 
betragtningsmåden er, at man reelt ikke bliver 

valgt til en bestyrelsespost på et årsmøde, fordi 

kun få er interesserede i det. Man melder sig til 
bestyrelsesarbejdet – lige som man melder sig til 

et netværk. Reelt er der tale om aktiv-demokrati i 

såvel afdelingsbestyrelser som netværk. Derfor 
kunne man også overveje at tage skridtet fuldt ud 

og give netværk en eller anden form for tegnings-

ret, eventuelt delegeret fra FU. 
 

Handlemuligheder: Efter fem års med formalise-

rede netværk i DN er der basis for at se på erfa-
ringerne og om muligt konkludere på de to oven-

nævnte betragtningsmåder. Overordnet set kan 
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man tænke sig følgende udgange på overvejel-
serne: 

1. Vi han fortsætte uændret og leve med de 

deraf følgende skismaer i betragtningsmåder-
ne og deraf følgende formaliseringer i ved-

tægterne med henblik på at give netværkene 

muligheder for at opnå stemmeret i Repræ-
sentantskabet. 

2. Vi kan fastholde netværkene som organisato-

riske rammer om inspiration og videndeling 
men afvikle netværkenes muligheder for at få 

stemmeret i Repræsentantskabet (analogt 

med samrådene) og i den sammenhæng mu-
ligvis helt fjerne netværkene fra vedtægter og 

forretningsordener. 

3. Vi kan videreudvikle netværk som en alterna-

tiv måde at være aktiv på: Emne-aktiv i ste-

det for lokal aktiv. I sammenhæng hermed 

kunne man overveje at give netværk en vel-
afgrænset tegningsret efter aftale med FU. 

 

Under alle omstændigheder er der behov for at 
afbureaukratisere ressourcetildelingen til netværk. 

Der er en proces i gang om det, og den forventes 

at blive konkluderet i 2012 med vedtagelsen af en 
ny netværksstrategi. 

 

 
Vi bør fastholde muligheden af at have netværk 

som organisatorisk ramme om inspiration og vi-

dendeling. Men netværkene bør afkobles fra DN’s 
demokratiske magtstruktur og skrives helt ud af 

vedtægterne. Det er væsensfremmed for netværk 

at udøve politisk magt - hvilket også ses af den 
vældig kunstige procedure, som vedtægterne 

foreskriver, når man alligevel forsøger :-) 

 
Erfaringerne fra fem år med formaliserede net-

værk er overvejende negative. Formaliseringen 

(med stemmeret) har medført et omfattende bu-
reaukrati og pseudodemokrati, men den har hver-

ken ført til øget videndeling eller tiltrukket nye 

aktive i nævneværdigt omfang. Derimod har den i 

nogle tilfælde ført til destruktive debatter og 

ufrugtbare magtkampe – i sammenhæng med, at 

netværket har lagt mere vægt på at påvirke DN’s 
politik end på at inspirere DN’s lokale aktive. To af 

netværkene har også alvorlige problemer med at 

acceptere, at de ingen tegningsret har i forhold til 
eksterne parter. 

 

Med i billedet hører, at langt de fleste netværks-
aktive som nævnt også er lokale aktive. Dermed 

giver det ekstra lidt mening at tildele netværk 

særlig stemmeret i en forsamling, der i forvejen 
langt overvejende består af lokale aktive. 

 

Det kunne (alt afhængig af demokratiopfattelse) 

have givet mening, hvis netværkene overvejende 

bestod af andre aktive, sådan som visionen var i 

2006, da idéen om formalisering af netværk blev 
implementeret i vedtægterne. Men det gør net-

værkene ikke. Og da muligheden har eksisteret i 

fem år uden at blive realiseret, er det usandsyn-
ligt, at den vil blive det i en overskuelig fremtid. 

 

 

Tema 7: Fremtiden for 

Landsdelstræf 

Denne problemstilling vil blive taget op særskilt i 

foråret 2013 i forbindelse med Repræsentantska-

bets evaluering af landsdelstræf i 2010, 2011 og 
2012. Her repeteres blot formålet med det ekspe-

riment i demokratiudvikling, som landsdelstræffe-

ne er, og mulige udfald af evalueringen: 
 

Formålet med landsdelstræf er at fremme inddra-

gelse, deltagelse og samhørighed mellem de loka-
le dele af foreningen og den centrale del – mere 

end det kan ske på et REP-møde. Dels ved at der 

deltager mange flere aktive, end på et REP-møde. 
Dels ved at emnerne for et landsdelstræf i højere 

grad handler om problemstillinger, der er aktuelle 

for det geografiske område, der dækkes af træf-
fet. Og dermed alt andet lige er mere nærværen-

de for deltagerne. 

 
På den måde er Landsdelstræf et middel til at 

styrke og balancere de to ben, som DN står på: 

De lokale sager og den nationale lobbyvirksom-
hed. Og på den måde kan man se Landsdelstræf-

fene som et nyt element i DN’s samling af demo-

krativærktøjer. 
 

Den operative konsekvens af Repræsentantska-

bets evaluering af landsdelstræffene vil være ét af 
følgende scenarier: 

 Landsdelstræf indarbejdes i DN’s vedtægter i 

kombination med, at der kun holdes ét årligt 
REP-møde (men med fastholdelse af mulighe-

den af at holde et ekstraordinært møde, hvis 

50 REP-medlemmer eller et flertal i FU beder 
om det). 

 Landsdelstræf indarbejdes som et fast ele-

ment i foreningspraksis (men ikke i vedtæg-
terne) i kombination med, at der som hoved-

regel kun holdes ét årligt REP-møde, men 

med mulighed for, at Repræsentantskabet et 

givet år kan beslutte at holde to ordinære 

REP-møder. Altså den omvendte situation af 

nu, hvor standarden er to årlige ordinære 
møder med mulighed for at beslutte, at det i 

et bestemt år kun skal holdes ét møde. 

 Landsdelstræf droppes som fast, tilbageven-
dende begivenhed, men kan tages op ad hoc 

efter beslutning i Repræsentantskabet i kom-

bination med en beslutning om ét ordinært 
REP-møde et givet år. 

 Landsdelstræf og REP-møder afkobles fra 

hinanden, således at landsdelstræf kan tages 
op ad hoc uafhængigt af antallet af REP-

møder. 
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  Den videre proces 

 2012, anden halvdel: 

Bred debat i organisationen, herunder på samråds-
møder og eventuelt på landsdelstræf. 

 2013, januar: 

FU evaluerer tre år med Landsdelstræf og beslutter 
en indstilling til Repræsentantskabet om Landsdels-

træffenes fremtidige rolle i DN’s samling af demokra-

tiværktøjer. 

 2013, april: 

Repræsentantskabet evaluerer tre år med Landsdels-

træf og beslutter fremtiden for Landsdelstræf i DN. 

 2013, august: 

FU beslutter en indstilling til Repræsentantskabet om 

demokratibeskrivelse og eventuelle ændringer i ved-
tægter og forretningsordener. 

 2013, november: 

Repræsentantskabet konkluderer på Demokratiudred-
ningen og dens eventuelle konsekvenser i vedtægter 

og forretningsordener. 
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BILAG 1: Afdelingsrepræsentation i Repræsentantskabet 
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 SR-Storkøbenhavn             

101 København 12.047 539.542 88,25 2,23 6114 9 2409 1,80 1 4 0 5 

147 Frederiksberg 2.509 98.782 8,77 2,54 11264 6 1255 3,00 1 1 0 2 

151 Ballerup 1.083 47.930 34,09 2,26 1406 6 542 3,00 1 1 0 2 

153 Brøndby 628 34.021 20,65 1,85 1648 6 628 6,00 1 0 0 1 

155 Amager 1.445 54.552 83,09 2,65 657 9 723 4,50 1 1 0 2 

157 Gentofte 2.163 71.714 25,54 3,02 2808 6 1082 3,00 1 1 0 2 

159 Gladsaxe 1.853 64.951 25,00 2,85 2598 9 927 4,50 1 1 0 2 

161 Glostrup 482 21.384 13,31 2,25 1607 6 482 6,00 1 0 0 1 

163 Herlev 650 26.597 12,04 2,44 2209 6 650 6,00 1 0 0 1 

165 Albertslund 619 27.800 23,04 2,23 1207 9 619 9,00 1 0 0 1 

167 Hvidovre 1.223 50.081 21,91 2,44 2286 6 612 3,00 1 1 0 2 

169 Høje-Taastrup 852 47.753 78,41 1,78 609 9 852 9,00 1 0 0 1 

173 Lyngby-Taarbæk 1.951 52.754 38,88 3,70 1357 15 976 7,50 1 1 0 2 

175 Rødovre 1.086 36.524 12,12 2,97 3014 6 543 3,00 1 1 0 2 

187 Vallensbæk / Ishøj 599 35.242 35,09 1,70 1004 6 599 6,00 1 0 0 1 

190 Furesø 1.460 38.286 56,68 3,81 675 12 730 6,00 1 1 0 2 

 I alt 30.650 1.247.913 577 2,46 2163 126 1057 4,34 16 13 0 29 

 SR-Nordsjælland             

201 Allerød 887 24.096 67,44 3,68 357 9 887 9,00 1 0 0 1 

210 Fredensborg 1.286 39.341 112,08 3,27 351 15 643 7,50 1 1 0 2 

217 Helsingør 1.770 61.368 121,61 2,88 505 9 885 4,50 1 1 0 2 

219 Hillerød 1.515 47.916 212,99 3,16 225 6 758 3,00 1 1 0 2 

223 Hørsholm 770 24.415 31,38 3,15 778 6 770 6,00 1 0 0 1 

230 Rudersdal 2.007 54.765 73,34 3,66 747 15 1004 7,50 1 1 0 2 

240 Egedal 1.091 41.614 125,79 2,62 331 9 546 4,50 1 1 0 2 

250 Frederikssund 1.084 44.307 248,26 2,45 178 9 542 4,50 1 1 0 2 

260 Halsnæs 945 31.056 121,19 3,04 256 9 945 9,00 1 0 0 1 

270 Gribskov 1.176 40.700 255,80 2,89 159 15 392 5,00 1 1 1 3 

400 Bornholm 1.433 41.802 588,15 3,43 71 9 478 3,00 1 1 1 3 

 I alt 13.964 451.380 1.958 3,09 231 111 665 5,29 11 8 2 21 

 SR-Roskilde             

350 Lejre 986 26.764 240,07 3,68 111 9 986 9,00 1 0 0 1 

253 Greve 974 47.978 60,18 2,03 797 6 974 6,00 1 0 0 1 

259 Køge 1.303 57.271 255,47 2,28 224 6 434 2,00 1 1 1 3 

265 Roskilde 2.685 82.542 211,88 3,25 390 6 1343 3,00 1 1 0 2 

269 Solrød 469 26.764 39,99 1,75 669 6 469 6,00 1 0 0 1 

 I alt 6.417 241.319 808 2,66 299 33 802 4,13 5 2 1 8 

 SR-Vestsjælland             

306 Odsherred 896 32.845 355,3 2,73 92 12 448 6,00 1 0 1 2 

316 Holbæk 1.748 69.521 578,74 2,51 120 9 583 3,00 1 1 1 3 

326 Kalundborg 1.151 49.088 603,73 2,34 81 12 384 4,00 1 1 1 3 

329 Ringsted 658 32.890 295,48 2,00 111 9 329 4,50 1 0 1 2 

330 Slagelse 1.462 77.442 567,34 1,89 137 12 487 4,00 1 1 1 3 

340 Sorø 817 29.499 309,93 2,77 95 12 409 6,00 1 0 1 2 

 I alt 6.732 291.285 2.711 2,31 107 66 449 4,40 6 3 6 15 

 SR-Storstrøm             

320 Fakse 807 35.277 291,58 2,29 121 12 404 6,00 1 0 1 2 

336 Stevns 671 21.855 250,19 3,07 87 9 336 4,50 1 0 1 2 

360 Lolland 1.254 46.111 781,18 2,72 59 9 314 2,25 1 1 2 4 

370 Næstved 1.769 80.963 683,88 2,18 118 6 590 2,00 1 1 1 3 

376 Guldborgsund 1.360 62.583 903,42 2,17 69 12 340 3,00 1 1 2 4 

390 Vordingborg 1.380 46.170 621,15 2,99 74 12 460 4,00 1 1 1 3 

 I alt 7.241 292.959 3.531 2,47 83 60 402 3,33 6 4 8 18 

 Stemmefordeling 
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 SR-Fyn             

410 Middelfart 833 37.701 299,93 2,21 126 9 417 4,50 1 0 1 2 

420 Assens 924 41.635 512,31 2,22 81 6 462 3,00 1 0 1 2 

430 Faaborg-Midtfyn 1.289 51.926 637,42 2,48 81 12 430 4,00 1 1 1 3 

440 Kerteminde 597 23.758 205,85 2,51 115 6 597 6,00 1 0 0 1 

450 Nyborg 747 31.499 276,24 2,37 114 6 374 3,00 1 0 1 2 

461 Odense 4.133 190.245 304,34 2,17 625 12 1033 3,00 1 2 1 4 

479 Svendborg 1.587 58.713 416,63 2,70 141 12 529 4,00 1 1 1 3 

480 Nordfyn 584 29.507 451,57 1,98 65 12 292 6,00 1 0 1 2 

482 Langeland 402 13.322 291,21 3,02 46 9 201 4,50 1 0 1 2 

492 Ærø 207 6.663 90,45 3,11 74 2 207 2,00 1 0 0 1 

 I alt 11.303 484.969 3.486 2,33 139 86 514 3,91 10 4 8 22 

 SR-Sydjylland             

510 Haderslev 1.457 56.117 701,98 2,60 80 9 486 3,00 1 1 1 3 

530 Billund 298 26.155 536,51 1,14 49 6 149 3,00 1 0 1 2 

540 Sønderborg 1.559 76.193 496,57 2,05 153 12 520 4,00 1 1 1 3 

550 Tønder 820 39.464 1314,37 2,08 30 9 273 3,00 1 0 2 3 

561 Esbjerg 1.838 115.184 752,70 1,60 153 15 460 3,75 1 1 2 4 

563 Fanø 103 3.213 55,78 3,21 58 9 103 9,00 1 0 0 1 

573 Varde 724 50.351 1255,79 1,44 40 9 241 3,00 1 0 2 3 

575 Vejen 699 42.683 814,36 1,64 52 9 233 3,00 1 0 2 3 

580 Aabenraa 1.321 59.795 941,55 2,21 64 9 330 2,25 1 1 2 4 

607 Fredericia 912 50.104 134,46 1,82 373 6 912 6,00 1 0 0 1 

621 Kolding 1.812 89.210 660,17 2,03 135 12 604 4,00 1 1 1 3 

630 Vejle 1.831 107.218 1066,32 1,71 101 15 458 3,75 1 1 2 4 

 I alt 13.374 715.687 8.731 1,87 82 120 393 3,53 12 6 16 34 

 SR-Vestjylland             

657 Herning 1.454 85.852 1323,5 1,69 65 15 364 3,75 1 1 2 4 

661 Holstebro 1.319 57.161 800,19 2,31 71 9 330 2,25 1 1 2 4 

665 Lemvig 478 21.554 508,17 2,22 42 6 239 3,00 1 0 1 2 

671 Struer 466 22.190 250,84 2,10 88 9 233 4,50 1 0 1 2 

756 Ikast-Brande 843 40.571 736,41 2,08 55 15 422 7,50 1 0 1 2 

760 Ringkøbing-Skjern 920 58.068 1488,86 1,58 39 12 307 4,00 1 0 2 3 

779 Skive-Salling 932 47.986 690,70 1,94 69 6 466 3,00 1 0 1 2 

791 Viborg 2.017 93.498 1421,3 2,16 66 12 504 3,00 1 1 2 4 

 I alt 8.429 426.880 7.220 1,97 59 84 366 3,65 8 3 12 23 

 SR-Østjylland             

615 Horsens 1.810 82.835 541,57 2,19 153 12 603 4,00 1 1 1 3 

706 Syddjurs 1.392 41.734 696,34 3,34 60 9 464 3,00 1 1 1 3 

707 Norddjurs 1.083 38.029 721,18 2,85 53 15 361 5,00 1 1 1 3 

710 Favrskov 1.163 46.894 539,36 2,48 87 9 388 3,00 1 1 1 3 

727 Odder 642 21.852 225,13 2,94 97 9 642 9,00 1 0 0 1 

730 Randers 2.041 95.318 747,76 2,14 127 12 680 4,00 1 1 1 3 

740 Silkeborg 1.743 88.913 864,89 1,96 103 12 436 3,00 1 1 2 4 

741 Samsø 249 3.885 114,26 6,41 34 9 249 9,00 1 0 0 1 

746 Skanderborg 1.929 57.717 436,10 3,34 132 15 643 5,00 1 1 1 3 

751 Århus 8.137 310.956 468,87 2,62 663 12 1627 2,40 1 3 1 5 

766 Hedensted 1.011 45.980 551,47 2,20 83 6 337 2,00 1 1 1 3 

 I alt 21.200 834.113 5.907 2,54 141 120 663 3,75 11 11 10 32 

 SR-Nordjylland             

773 Morsø 629 21.600 367,67 2,91 59 6 315 3,00 1 0 1 2 

787 Thy 1466 45.145 1101,65 3,25 41 9 367 2,25 1 1 2 4 

810 Brønderslev 613 35.789 633,18 1,71 57 6 307 3,00 1 0 1 2 

813 Frederikshavn 1.415 63.525 762,43 2,23 83 12 354 3,00 1 1 2 4 

820 Vesthimmerland 889 37.864 771,07 2,35 49 9 296 3,00 1 0 2 3 

840 Rebild 726 28.940 625,38 2,51 46 12 363 6,00 1 0 1 2 

846 Mariagerfjord 835 42.572 792,92 1,96 54 12 278 4,00 1 0 2 3 

849 Jammerbugt 968 38.733 872,92 2,50 44 12 323 4,00 1 0 2 3 

851 Aalborg 4.186 199.188 1143,99 2,10 174 15 837 3,00 1 2 2 5 

860 Hjørring 1.496 66.473 929,58 2,25 72 15 374 3,75 1 1 2 4 

 I alt 13.223 579.829 8.001 2,28 72 108 413 3,38 10 5 17 32 

 Alle afdelinger 132.533 5.566.334 42.929 2,38 130 914 566 3,91 95 59 80 234 
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BILAG 2: Antal primærafgørelser inden for 6 lovområder i 2010 
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SR-Storkøbenhavn 
           København 88,25 9 1 3 59 0 151 0 214 24 2,42 

Frederiksberg 8,77 6 0 0 4 0 12 0 16 3 1,82 

Ballerup 34,09 6 3 3 2 8 9 1 26 4 0,76 

Brøndby 20,65 6 0 2 0 0 6 0 8 1 0,39 

Amager 83,09 9 3 3 5 5 16 0 32 4 0,39 

Gentofte 25,54 6 3 1 0 1 19 0 24 4 0,94 

Gladsaxe 25,00 9 5 2 8 0 36 0 51 6 2,04 

Glostrup 13,31 6 0 0 0 0 5 0 5 1 0,38 

Herlev 12,04 6 2 3 2 0 6 0 13 2 1,08 

Albertslund 23,04 9 0 0 0 1 3 0 4 0 0,17 

Hvidovre 21,91 6 0 0 0 9 22 0 31 5 1,41 

Høje-Taastrup 78,41 9 1 1 2 5 17 0 26 3 0,33 

Lyngby-Taarbæk 38,88 15 3 19 15 5 6 0 48 3 1,23 

Rødovre 12,12 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0,08 

Vallensbæk / Ishøj 35,09 6 5 3 0 0 10 0 18 3 0,51 

Furesø 56,68 12 4 3 15 5 15 0 42 4 0,74 

I alt 577 126 30 43 112 39 334 1 559 4 0,97 

SR-Nordsjælland 
           Allerød 67,44 9 3 18 8 2 6 0 37 4 0,55 

Fredensborg 112,08 15 4 6 11 1 14 0 36 2 0,32 

Helsingør 121,61 9 14 41 13 2 43 0 113 13 0,93 

Hillerød 212,99 6 12 9 11 20 20 1 73 12 0,34 

Hørsholm 31,38 6 3 0 13 1 10 0 27 5 0,86 

Rudersdal 73,34 15 6 7 22 3 27 0 65 4 0,89 

Egedal 125,79 9 10 8 13 58 4 1 94 10 0,75 

Frederikssund 248,26 9 4 26 9 26 13 4 82 9 0,33 

Halsnæs 121,19 9 4 12 13 16 4 5 54 6 0,45 

Gribskov 255,8 15 7 67 29 57 13 1 174 12 0,68 

Bornholm 588,15 9 17 41 37 40 10 12 157 17 0,27 

I alt 1.958 111 84 235 179 226 164 24 912 8 0,47 

SR-Roskilde 

           Lejre 240,07 9 9 12 22 52 6 8 109 12 0,45 

Greve 60,18 6 4 8 3 1 10 0 26 4 0,43 

Køge 255,47 6 7 13 3 14 32 5 74 12 0,29 

Roskilde 211,88 6 0 12 5 40 16 5 78 13 0,37 

Solrød 39,99 6 0 4 1 3 2 0 10 2 0,25 

I alt 808 33 20 49 34 110 66 18 297 9 0,37 

SR-Vestsjælland 
           Odsherred 355,3 12 16 131 39 53 6 0 245 20 0,69 

Holbæk 578,74 9 26 25 7 77 9 22 166 18 0,29 

Kalundborg 603,73 12 25 54 12 97 24 23 235 20 0,39 

Ringsted 295,48 9 16 54 4 83 8 8 173 19 0,59 

Slagelse 567,34 12 26 44 4 78 33 5 190 16 0,33 

Sorø 309,93 12 15 31 11 61 4 8 130 11 0,42 

I alt 2.711 66 124 339 77 449 84 66 1139 17 0,42 

SR-Storstrøm 
           Fakse 291,58 12 6 25 0 44 22 5 102 9 0,35 

Stevns 250,19 9 2 14 0 42 0 6 64 7 0,26 

Lolland 781,18 9 6 56 2 42 27 19 152 17 0,19 

Næstved 683,88 6 29 79 21 110 35 16 290 48 0,42 

Guldborgsund 903,42 12 13 45 3 78 41 46 226 19 0,25 

Vordingborg 621,15 12 6 67 12 53 26 35 199 17 0,32 

I alt 3.531 60 62 286 38 369 151 127 1033 17 0,29 
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SR-Fyn 
           Middelfart 299,93 9 8 25 7 51 24 15 130 14 0,43 

Assens 512,31 6 18 75 21 66 10 59 249 42 0,49 

Faaborg-Midtfyn 637,42 12 20 64 11 0 12 34 141 12 0,22 

Kerteminde 205,85 6 5 19 1 1 10 4 40 7 0,19 

Nyborg 276,24 6 16 20 12 30 18 19 115 19 0,42 

Odense 304,34 12 16 15 18 60 46 7 162 14 0,53 

Svendborg 416,63 12 16 43 9 41 13 34 156 13 0,37 

Nordfyn 451,57 12 15 28 5 4 9 37 98 8 0,22 

Langeland 291,21 9 1 32 6 21 1 3 64 7 0,22 

Ærø 90,45 2 0 11 3 17 0 0 31 16 0,34 

I alt 3.486 86 115 332 93 291 143 212 1186 14 0,34 

SR-Sydjylland 
           Haderslev 701,98 9 21 47 17 116 60 54 315 35 0,45 

Billund 536,51 6 16 37 3 57 38 50 201 34 0,37 

Sønderborg 496,57 12 25 65 18 120 75 28 331 28 0,67 

Tønder 1314,37 9 32 15 10 45 143 86 331 37 0,25 

Esbjerg 752,7 15 24 42 9 109 72 142 398 27 0,53 

Fanø 55,78 9 5 3 8 7 0 0 23 3 0,41 

Varde 1255,79 9 36 105 21 131 20 148 461 51 0,37 

Vejen 814,36 9 31 38 5 60 18 87 239 27 0,29 

Aabenraa 941,55 9 27 50 20 118 14 190 419 47 0,45 

Fredericia 134,46 6 12 20 7 7 36 3 85 14 0,63 

Kolding 660,17 12 23 21 13 102 80 33 272 23 0,41 

Vejle 1066,32 15 37 44 28 117 59 20 305 20 0,29 

I alt 8.731 120 289 487 159 989 615 841 3380 28 0,39 

SR-Vestjylland 
           Herning 1323,5 15 25 20 8 73 96 116 338 23 0,26 

Holstebro 800,19 9 26 48 14 98 80 126 392 44 0,49 

Lemvig 508,17 6 17 28 10 62 27 41 185 31 0,36 

Struer 250,84 9 7 20 3 33 6 34 103 11 0,41 

Ikast-Brande 736,41 15 34 22 5 79 67 46 253 17 0,34 

Ringkøbing-Skjern 1488,86 12 42 70 9 148 10 188 467 39 0,31 

Skive-Salling 690,7 6 14 46 6 60 32 54 212 35 0,31 

Viborg 1421,3 12 34 91 13 211 51 102 502 42 0,35 

I alt 7.220 84 199 345 68 764 369 707 2452 29 0,34 

SR-Østjylland 
           Horsens 541,57 12 30 22 8 45 49 32 186 16 0,34 

Syddjurs 696,34 9 8 77 24 99 7 36 251 28 0,36 

Norddjurs 721,18 15 26 58 10 13 18 40 165 11 0,23 

Favrskov 539,36 9 26 23 3 64 12 70 198 22 0,37 

Odder 225,13 9 5 24 13 7 3 19 71 8 0,32 

Randers 747,76 12 17 30 2 NA 20 42 111 9 0,15 

Silkeborg 864,89 12 58 89 13 200 51 42 453 38 0,52 

Samsø 114,26 9 4 14 25 21 7 1 72 8 0,63 

Skanderborg 436,1 15 16 48 33 20 14 21 152 10 0,35 

Århus 468,87 12 26 34 19 1 73 8 161 13 0,34 

Hedensted 551,47 6 15 28 1 122 38 25 229 38 0,42 

I alt 5.907 120 231 447 151 592 292 336 2049 17 0,35 

SR-Nordjylland 
           Morsø 367,67 6 3 8 6 18 8 34 77 13 0,21 

Thy 1101,65 9 13 62 22 47 14 22 180 20 0,16 

Brønderslev 633,18 6 19 25 3 66 8 95 216 36 0,34 

Frederikshavn 762,43 12 37 54 33 56 13 64 257 21 0,34 

Vesthimmerland 771,07 9 25 50 10 2 55 69 211 23 0,27 

Rebild 625,38 12 27 34 18 53 16 86 234 20 0,37 

Mariagerfjord 792,92 12 24 22 17 51 32 16 162 14 0,20 

Jammerbugt 872,92 12 13 39 21 171 144 43 431 36 0,49 

Aalborg 1143,99 15 64 56 22 112 82 89 425 28 0,37 

Hjørring 929,58 15 50 42 25 20 22 110 269 18 0,29 

I alt 8.001 108 275 392 177 596 394 628 2462 21 0,31 

Alle afdelinger 42.929 914 1.429 2.955 1.088 4.425 2.612 2.960 
15.46

9 17 0,36 

 


