
 
 
 

Dato: 25. juni 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk  

 
 
 

Referat fra møde i 
Hovedbestyrelsen d. 1. juni 2018 
 
 

 Tid: Fredag d. 1. juni kl. 9.30 – 15.10   

 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Rune Engelbreth Larsen, Hans Jürgen Stehr, 
Jonas Geldmann, Birgitte Marcussen, Peter Esbjerg, Thorkild Kjeldsen, Lone Søderkvist Kristen-
sen, Merete Vigen Hansen  

 Afbud: Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand,  

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, 
Kathrine Hegelund (pkt. 2), Walter Brüsch (pkt. 4), Thyge Nygaard (pkt. 5), Rikke Lundsgaard 
(medarbejd.rep.) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.) 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. maj 2018  
Kl. 9.30  
 
Referatet blev godkendt 
 
2.  Overordnede prioriteringer  
Kl. 9.30 – 11.45 
 
Sagsfremstilling:  
På mødet til august får HB præsenteret sekretariatets første udkast til Aktivitetsplan og budget 
2019. Som udgangspunkt for sekretariatets arbejde hen over sommeren, skal HB forholde sig til en 
omverdensanalyse og på den baggrund foretage en helt overordnet prioritering af, hvad vej DN 
skal gå i 2019.  
 
HB skal:  
Beslutte overordnet prioritering i AP2019 
 
Bilag:  
Intet bilag 
 



2 

Konklusion: 
På mødet i maj diskuterede HB, hvilke politiske mål DN skal arbejde for – med udgangspunkt i de 
krydsfelter, hvor det er muligt rent faktisk at få indflydelse og nå resultater, fordi andre også øn-
sker at finde løsninger. De konkrete politiske mål, som HB samledes om var: 
 

 Jordreform – herunder vildere natur på de offentlige arealer 

 Fremdrift for det Grønne Danmarkskort 

 Bedre natur på eksisterende naturarealer 

 Mere Natura2000 beskyttet natur 

 Mangfoldig natur i byer, byrum og landbrug 

 Øresund skal beskyttes mod trawl 

 Langsigtet plan for udvikling af økologien 

 Støtte og udbrede kommuneforbud mod sprøjtegifte 

 Mere klima i kommunerne (udvikling af klimakommunekonceptet) 

 Erhvervssamarbejde for cirkulær økonomi – herunder plast 

 Langsigtet plan for havnaturen  
 
Indledningsvist blev de politiske mål vendt igen. Her blev der udtrykt ønske om, at der i højere 
grad var fokus på den vilde natur, og at der blev tilføjet et konkret mål om 'vildere natur på offent-
lige arealer'. Desuden blev det påpeget, at det også stadig var vigtigt med plads til menneskene i - 
særligt i det åbne land. Flere udtrykte desuden bekymring for 'den lille natur', dvs. læhegn, soli-
tære træer, sommerhusområder mm. 
 
Det blev desuden drøftet, hvorvidt DN bør gøre en større indsats på klimaområdet eller ej i forhold 
til det forventede udbytte. Der tegnede sig et billede af, at det nuværende indsatsniveau er pas-
sende.  
 
Diskussionen om de politiske mål udsprang af præsidentens oplæg om, hvordan DN skaber foran-
dring. Maria havde i sit oplæg fokus på, at forandringen skabes gennem indflydelse, handling og 
synlighed, hvor sidstnævnte understøtter de to førstnævnte. På dette møde var det målet at 
zoome ind på hhv. handling og synlighed. Det skete med udgangspunkt i sekretariatets oplæg til 
henholdsvis en ny kommunikationsstrategi (synlighed) og en ny organisationsstrategi (handling).  
 
Med hensyn til kommunikationsstrategien blev der givet en omverdensanalyse, som ledte frem 
mod, at der i 2018 og fremover vil blive sat fokus på sammenhængen mellem brugen af vores for-
skellige platforme og kanaler, fokus på den digitale kommunikation og brug af data og på skelsæt-
tende kampagner. Det næste skridt er at blive enige om en ny kernefortælling om DN, som skal 
være styrende for vores kommunikationsindsatser. HB kom med følgende input til denne kerne-
fortælling:  
 

 DN skal fastholde og udbygge DN’s rolle som naturens vogter og offensive frontkæmper  

 DN skal skabe begejstring for naturen  

 DN skal hjælpe til at gøre en forskel for natur og miljø  

 DN skal være en bred grøn organisation, som samarbejder med alle.  
 
Herefter blev der stillet skarpt på handlingsbenet, altså hvordan DN kan udnytte det momentum, 
der er i befolkningen til at skabe handlingsorienterede fællesskaber. Drøftelsen tog udgangspunkt i 
et oplæg om, at vi allerede nu engagerer tusindvis af medlemmer til at gøre en frivillig indsats for 
konkrete projekter og sager, men at vi stadig har en organisationsstruktur, som ikke tilgodeser 
denne udvikling. Hvis vi gerne vil være en organisation, der engagerer flere til konkret handling, 
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skal vi være klar til at ændre på den måde, vi organiserer os. HB kom med følgende input til arbej-
det med en ny organisationsstrategi: 
 

 Vi skal tilskynde til, at medlemmer og aktive bidrager til at nå de politiske mål og handling 

 Vi skal gøre det endnu lettere for medlemmer og aktive at gennemføre egne projekter 

 Vi skal se nærmere på sammenhængen mellem mobilisering og foreningsdemokrati 

 Vi skal understøtte videndeling og klare kommunikationsgange.  
 
På HB’s kommende møde vil sekretariatet præsentere et oplæg til en ny Aktivitetsplan, som tager 
udgangspunkt i HB’s politiske og strategiske overvejer, og som sætter retningen ikke bare i et et-
årigt perspektiv, men med en længere tidshorisont. HB udtrykte stor opbakning til, at Aktivitets-
plan og budget vil være væsentligt forenklet i sin form i forhold til tidligere. Det vil fremgå tydeligt, 
hvor der er op- og nedprioriteringer, men uden at det er koblet på specifikke årsværk på delområ-
der.  
 
HB blev orienteret om et behov i sekretariatet for en akademisk faglig aflastning for præsidenten, 
som har brug for hjælp til bl.a. kalender, mailbox og generel planlægning. Det blev oplyst, at bud-
gettet for 2018 rummer et udisponeret beløb, overført fra regnskab 2017, som kan disponeres til 
en nyansættelse. HB godkendte en ansættelse finansieret af de overførte midler i 2017, hvorefter 
stillingen indgår i den almindelige AP2018 budgettering.  
 
 

--- 
 

Frokost 11.45 – 12.15  
 

--- 
 
 
3.  DN’s repræsentation i Fonden GeoCenter Møns Klints bestyrelse 
Kl. 12.15 – 13.15 
 
Sagsfremstilling:  
Fonden GeoCenter Møns Klint udlejer bygninger og udstilling til GeoCenter Møns Klint a/s. Hidtil 
har kommunen haft 2 medlemmer af hver enhed, men i forbindelse med at den kommunale drifts-
garanti udløb i 2017, har det været et ønske at mindske kommunens indflydelse. 
 
Hidtil har DN og Friluftsrådet haft en plads til deling. Den er tidligere gået på skift, men besættes 
p.t. af Henrik B. Simonsen, der både er med i DN Vordingborg og Friluftsrådet. 
 
Det har været drøftet både at give DN og Friluftsrådet en plads i fonden (2 ud af 5 til de grønne or-
ganisationer) og nu også at give os en hver i hhv. fond og a/s. 
 
HB skal:  
Beslutte,  

 om DN vil være repræsenteret i fondsbestyrelsen for Møns Klints Geocenter 

 i givet fald hvordan DN ønsker at være repræsenteret. 
 
Bilag:  
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3-1 Skriftligt beslutningsgrundlag inkl. bidrag fra Nils Natorp, Direktør for GeoCenter Møns Klint 
a/s (eftersendes primo uge 22) 

 
Konklusion: 
HB blev orienteret om, at Fonden GeoCenter Møns Klints vedtægter alligevel ikke ændres. Frilufts-
rådet og DN vil ikke fremover skulle vælge hvert deres bestyrelsesmedlem. Når HB skal genudpege 
det fælles bestyrelsesmedlem, forventeligt i marts 2019, indstillede Sekretariatet til, at det sker 
efter indstilling fra SR Sjælland. HB godkendte sekretariatets indstilling. 
 
 
4. Den aktuelle grundvandsproblematik  
Kl. 13.15 – 13.45 
 
Sagsfremstilling:  
Grundvand og drikkevand et truet. Derfor anbefaler og arbejder DN for, at landbrug og andre er-
hverv skal ophøre med at anvende sprøjtegifte i vandværkernes indvindingsoplande, særligt i bo-
ringsnære beskyttelsesområder men også i de pesticidsårbare indsatsområder, hvor morgenda-
gens grundvand dannes. Kommunerne har ret til at give påbud om at ophøre med at bruge sprøj-
tegifte i indsatsområderne, men landbrugsorganisationerne påklager denne ret. DN arbejder for at 
kommunerne fremover stadig har denne ret, og DN har en nøgleposition i debatten om sprøjte-
gifte i grund og drikkevand. Oplægget vil omhandle grundvandsdannelse, vandforsyning og forure-
ning samt gennemgå den senere tids mange fund af både forbudte og godkendte sprøjtegifte i 
grundvand. Miljøstyrelses godkendelsesordning m.m. vil også blive omtalt.  
 
HB skal:  
Orienteres om den aktuelle grundvandsproblematik 
 
Bilag: 
4-1  Notat om udfordringer for samfundet og vandforsyningen 
 
Konklusion: 
Sekretariatet orienterede om, hvad DN kan gøre for at sikre fremtidens drikkevand. Der blev bl.a. 
gennemgået, hvad DN pt. gør, og hvad det lange seje træk kræver. 
 
Blandt allerede igangværende initiativer blev nævnt: 

 Kampagner: Øktober - et sprøjtefrit Danmark (i samarbejde med COOP) 

 Indsats for beskyttelse indvindingsoplandene mod sprøjtegift – både BNBO og indsatsom-
råder, dyrkning af rent drikkevand. 

 Indsats for den kommunale ret til at regulere i indvindingsoplande 

 Påvirkning af beslutningstagere til at indføre målrettet pesticidregulering. Indsatser i ind-
vindingsoplandene.  

 Arbejde for, at forsigtighedsprincippet skal genindføres i Danmark 
 
Det lange seje træk: 

 Målrettet kontakt til medier, politikere etc. 

 Dialog – samarbejde 

 Grundvandsgruppen – eller grundvandstanken 

 Stor faglighed 

 Høringer i både store og små sager (vejledninger, love og lokale sager) 

 Støtte og vejledning af DN lokalafdelinger 
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HB tog orienteringen til efterretning. 
 
 
5. DN’s arbejde med jordreform og jordfordeling 
Kl. 13.45 – 14.15 
 
Sagsfremstilling:  
Siden vedtagelsen af DN’s landbrugspolitik i 2009, har sekretariatet arbejdet på måder, hvormed 
målet om udtagning af 200.000 ha lavbundsjord og et tilsvarende areal på højbund, kan gennem-
føres. I denne proces er det blevet stadig mere klart, at jordfordeling vil være et meget centralt 
virkemiddel til gennemførslen af dette mål. Da DN i 2014 blev inviteret til at deltage til Real Danias 
Collective Impact arbejde, var jordfordeling derfor det første indspil vi bidrog med, og i 2015 
igangsattes et pilotprojekt med multifunktionel jordfordeling. Oplægget vil kort gennemgå hvor-
dan jordfordeling fungerer, resultaterne af de tre projekter under Collective Impact og en forvent-
ning til det fremadrettede arbejde. 
 
HB skal:  
Orienteres om DN’s holdning til jordreform og jordfordeling 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
Konklusion: 
Sekretariatet orienterede om, at jordfordeling primært tages i brug ved vej- og naturgenopret-
ningsprojekter. Der er imidlertid stigende opmærksomhed på, at jordfordeling kan tilgodese flere 
interesser og formål (kaldet ’multifunktionel jordfordeling’). Fra flere sider ønskes det at doku-
mentere gevinsterne, som jordfordeling kan indfri lokalt. Ambitionen er at inspirere til en multi-
funktionel jordreform for hele landet.  
 
Der er blevet indsamlet forslag til potentielle pilotprojekter, og tre kommuner er udvalgt til pilot-
projekter: Jammerbugt, Skive, Ringkøbing-Skjern. Effekter opgøres endeligt og afrapporteres i 
2019, men selve jordfordelingerne blev afsluttet i marts 2018. Foreløbige læringer er: 
 

 2 år er kort tid til jordfordeling 

 Kommunalt engagement og ejerskab i både forvaltning og kommunalbestyrelse er afgø-
rende 

 Vigtigt at lokalisere lokale barrierer, f.eks. jagtinteresser, finansielle bindinger af landbrug,  

 Psykologi er en meget vigtig faktor 

 Projektet har haft stor politisk interesse og har gjort en jordreform til et varmt politisk 
emne 

 På baggrund af er opnåede erfaringer igangsættes et 4. projekt i Mariagerfjord Kommune 
 
Fremadrettet arbejder DN på et katalog over muligheder for finansiering af en jordreform. DN har 
stor fokus på mulighederne for synergi mellem flere mål, f.eks. biodiversitet, vandmiljø, klimatil-
pasning, landdistriktsudvikling mm. DN arbejder på at lave et bruttokatalog over mulige ”ådalspro-
jekter”, hvor der vil give mening at lave multifunktionel jordfordeling og på den måde give et over-
slag over arealkrav og omkostninger. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 



6 

 
 
6. Kommende HB-møder  
Kl. 14.15 – 14.20 
 
Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventnin-
gerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
Konklusion 
Der fremkom tre forslag til punkter på kommende møder: 

 Kampagneforslag: Plads til det vilde 3.0  

 Oplæg fra redaktøren om Natur & Miljø med efterfølgende input fra HB 

 Diskussion af formål efterfulgt af beslutning om kommende kampagner 
 
 
7.  Til efterretning 
Kl. 14.20 – 14.25 
 
Sagsfremstilling:  
På mødet i maj drøftede HB retningslinjer for honorering af frivillige, som udfører deres erhvervs-
arbejde i regi af DN. På baggrund af de fremkomne kommentarer fremlægger sekretariatet sin for-
tolkning af HB’s beslutning. 
 
HB skal:  
Præsenteres for sekretariatets fortolkningspapir 
 
Bilag: 
7-1 Sekretariatets fortolkning af regler for honorar 
 
Konklusion 
HB tog Sekretariatets fortolkning til efterretning. 
 
 
8. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 14.25 – 15.05 
 
Sagsfremstilling:  
HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske ledelse 
herunder bl.a. regeringens lovforslag om kystsikring samt foreningens strategi i forhold til frednin-
gernes tilstand og truslen over for rejsningsretten. Der henvises i øvrigt til de interne kommunika-
tionskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse- og kommunikationsinfo og de faglige udvalgs møderefe-
rater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
9. Eventuelt 
Kl. 15.05 – 15.10 
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HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-seminar fredag 31. august – 1. september 
Proces om organisationsstrategi 
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) 
Regler til gene for vild natur (På mødet d. 4. maj besluttede HB, på Jonas’ foranledning, at tage en indledende drøftelse  
om det regelmorads, som forhindrer mere vild natur, samt om, hvad endemålet for arbejdet med at reducere antallet af regler skal 
være) 
 
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) 

 Drøfte bankforbindelse (Merkur) (Rune K L, mødet d. 3. marts 2017) 

 Drøfte faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger (Hans Jürgen, mødet d. 6. okt. 2017)  

 Evaluere HB’s møde- og arbejdsform. (Som følge af det nylige præsidentskifte blev det på HB-mødet d. 4. maj besluttet at 
sætte emnet på den løbende dagsorden) 

 Drøfte ’erstatningsnatur’ (ønske i en af evalueringsbesvarelserne efter REP i Faaborg, april 2018, og besluttet på HB-mø-
det d. 4. maj) 

 Plads til det vilde 3.0 (kampagneforslag fra Rune Engelbreth Larsen på mødet 1. juni 2018) 

 Medlemsbladet (Et oplæg fra redaktøren om Natur og Miljø) (Rune Engelbreth Larsen, mødet d. 1. juni 2018) 

 Kampagner skal besluttes af HB på baggrund af en diskussion af, hvad vi gerne vil opnå - for vi ved, at vi kan opnå noget 
med dem (Rune Engelbreth Larsen, mødet d. 1. juni 2018) 
 

 


