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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020: 

1 Ændring vedr. klimaindsatsen 
 
Fremsat af: John Nordbo, personlig valgt medlem af repræsentantskabet, Medlem af Miljøfag-
ligt udvalg 
 

Ændringsforslaget 
Afsnit 1. Natur og miljø, side 4. Stregpunkt nr. 2 ændres til: 
Vi skal arbejde for at udvikle en ambitiøs, dansk klimapolitik, hvor der i DN’s arbejde vil 
være særligt fokus på vedtagelse af en bindende klimalov og fastlæggelse af en ambitiøs kli-
mahandlingsplan med solidt reduktionsbidrag fra landbrugets, en ny generation af Klima-
kommuner samt borgernes og virksomhedernes egne muligheder for at bidrage til klimaind-
satsen.  
  
Afsnit 1.8 Klima, energi og infrastruktur, side 8, spalte 1. Afsnit nr. 2 ændres til: 
Civilsamfundets indsats sker hos en bred vifte af interesseorganisationer og grønne organi-
sationer. DN fokuserer indsatsen, hvor der kan forventes størst effekt af indsatsen. DN vil 
arbejde for, at den del af klimaindsatsen, som rummer indsatser i naturen, i videst mulig 
grad indtænker en optimering af biodiversiteten. 
  
Afsnit 1.10 Den internationale indsats, side 9, spalte 2. Nyt bollepunkt mellem nr. 1 og 2: 
·     At påvirke udformningen af den ”European Green Deal”, som den nye kommissionsfor-
mand har stillet i udsigt vil komme, og i den forbindelse arbejde for, at EU vedtager en bin-
dende klimalov, hæver sit klimamål til mindst 65% reduktion i 2030 og øremærker mindst 
40% af midlerne i budgetperioden 2021-27 til klimaindsatser.  
 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 
 
Forslaget ang. afsnit 1, side 4 præciserer, at DN har en vigtig rolle at spille i at sikre, at der 
vedtages en stærk klimalov og en ambitiøs klimahandlingsplan. Vi kan ikke forvente, at andre 
organisationer løfter den opgave uden DN’s hjælp. Klimalov og klimahandlingsplan er samtidig 
et vigtigt fundament for at sikre, at klimaindsatsen i landbruget bliver ambitiøs. 
 
Forslaget ang. 1.8 præciserer, at DN’s ressourcer på klimaområdet skal anvendes på at sikre 
den største effekt. DN har begrænsede ressourcer til klimaindsatsen. Derfor er det vigtigt, at 
prioriteringen er skarp. 
 
Forslaget ang. afsnit 1.10: Tiltrædelsen af den nye EU-Kommission er den bedste mulighed i 
årevis for at få EU’s klimaindsats i højere gear. Ursula von der Leyen gav en række løfter og 
bebudede en serie forslag i forbindelse med Europaparlamentets godkendelse af hende som 
kommissionsformand. Det er vigtigt, at DN udnytter denne mulighed, bl.a. ved at arbejde for, 
at Danmark og danske medlemmer af Europaparlamentet trækker ambitionsniveauet i forsla-
gene op.   
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HB’s stemmeanbefaling 
 
Hovedbestyrelsen deler ambitionerne for en stærk dansk klimapolitik, og at der er en stærk 
klimaindsats fra civilsamfundet. Det er ligeledes af afgørende betydning, at Danmark får en 
bindende klimalov og at der fastlægges en ambitiøs klimahandlingsplan med solidt reduktions-
bidrag fra landbruget og andre samfundssektorer. Hovedbestyrelsen er også optaget af at kli-
makommunerne udvikles, hvilket også indgår i AP2020.  
 
Hovedbestyrelsen mener at formuleringen angående afsnit 1.8 i den nuværende formulering 
afspejler de elementer og sammenhænge der er i DN’s klimaindsats og sammenhængen til øv-
rige politikker. […] 
 
Hovedbestyrelsen deler ambitionerne for en stærk dansk og europæisk klimapolitik herunder 
den nye EU kommissions ”European Green Deal”. Hovedbestyrelsen foreslår, at dette æn-
dringsforslag tilføjes. Dette sker gennem at søge at påvirke det danske mandat til EU og gen-
nem DN’s medlemskab af EEB. 
 
På baggrund af dette anbefaler HB at stemme xx til ændringsforslaget. 
 
 
Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020: 

2 Fredninger 
 
Fremsat af: Finn Yde-Andersen, DN Allerød 
 

Ændringsforslaget 
Under 1.1. Fredningssager er anført: 
At arbejde for en ny, mere ambitiøs aftale med staten og kommunerne om en samlet plan 
for fredninger i regi af både staten, kommunerne og DN med konkrete målsætninger for 
fredningsindsatsen i de kommende 10 år og med biodiversitet som primære fredningsformål, 
baseret på den metodologi, som DN har udviklet igennem de sidste to år. 
 
Der foreslås tilføjet: Dog således at landskabsfredninger fortsat har foreningens bevågenhed 
(eller lignende formulering) 
 
 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 
 
At det primære fredningsformål er biodiversitet kan i praksis føre til, at fredning af værdifuldt 
landskab bliver sekundært og evt. fravælges. 
 
DN bør vel stadigvæk også være kendt for i overensstemmelse med naturfredningsloven at 
medvirke til beskyttelse af landskabelige værdier ved fredning. 
 
Derfor bør natur- hhv. landskabsfredning sidestilles, og DN bør arbejde for begge typer fred-
ninger. Landskabsfredninger er ofte markante og synlige for offentligheden, hvorimod områder 
med biodiversitet kan forekomme mindre markante og mindre synlige. 

 
HB’s stemmeanbefaling 
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Hovedbestyrelsen mener, at landskabsfredninger er et parameter for fredninger, der er inde-
holdt i den nuværende formulering og fredningsstrategi, og finder ikke, at det er hensigtsmæs-
sigt at opliste alle enkelte fredningskriterier i AP2020. 
 
 
På baggrund af dette anbefaler HB at stemme NEJ til ændringsforslaget. 
 
 
Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020 

3 Beskyttede jord- og stendiger 
 
Fremsat af: Claus Nissen, DN Esbjerg 
 

Ændringsforslaget 
I HB’s forslag til AP2020-planen af 17. okt. 2019 under pkt. 1.3 ”Natur” ønskes følgende tilføjet:  
  
DN Masnedøgade bør i nødvendigt omfang samarbejde med afdelingerne og fokusere mere på  
bevarelse af de beskyttede sten- og jorddiger i det åbne land.  

 

Begrundelse for ændringsforslaget 
 
I AP2020-planen er nævnt, at der vil blive fokuseret på beskyttelse af sten- og jorddiger, men 
det er i høj grad bevarelsen af de beskyttede diger, som DN bør kæmpe mere intens for.  
DN Masnedøgade har bl.a. via ”DN Torsdag” og i ”DN Aktiv” gennem de seneste år adskillige 
gange udmeldt, hvorledes de ellers beskyttede jorddiger forsvinder. Erfaringsmæssigt har det 
vist sig, at beskyttelsesreglerne for jorddigerne opfattes som svage, og det er mere en ”regel” 
end en undtagelse, at digerne derved fjernes.  
 
Efterhånden som især landbrugsarealer øges og natur derved forsvinder, så er jorddigerne 
mellem markerne den eneste mulighed for spredning af den i forvejen hårdt trængte biodiver-
sitet. F.eks. findes der pt. ingen konkrete regler for oprettelse af erstatningsdiger, hvilket 
yderligere forleder til digernes forsvinden. Derfor bør DN fokusere mere på bevarelsen af de 
beskyttede jorddiger.    
 

HB’s stemmeanbefaling 
 
Hovedbestyrelsen enige i, at der er en stor udfordring vedr. beskyttelsen af naturen på sten og 
jorddiger. Hovedbestyrelsen anerkender, at der fra nogle afdelinger kæmpes en hård og vigtig 
kamp med kommunen om de mange dige-sager.  
 
Indsatsen for beskyttede jord- og stendiger er allerede indeholdt i udkastet for AP2020, side 6, 
første spalte blok 6, hvor et kritisk syn på naturbeskyttelsesloven og arbejde med biodiversi-
tetspakke nævnes: ”Et fokus vil i denne sammenhæng være beskyttelse af jord- og stendiger 
samt levende hegn. 
 
Hovedbestyrelsen har drøftet, at der igangsættes indsatser f.eks. til fordel for bevoksningerne 
oven på de i forvejen beskyttede sten- og jorddiger. Lovgivningen er på plads, den beskytter 
blot desværre endnu ikke de gamle træer og bevoksninger på selve digerne. Digerne er som 
sådan beskyttet allerede og DN vinder 95 % af vores klager på dette område, hvilket er ene-
stående. Men det er vigtigt med en særlig indsats for alle de gode arter, der bruger træer og 
buskene i landbrugslandet.  
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På baggrund af dette anbefaler HB at stemme NEJ til ændringsforslaget. 
 
 
 
Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020: 

4 En indsats for mere natur på fritidshusgrundene 
 
Fremsat af: Henrik Grüttner, DN Odsherred 
 

Ændringsforslaget 
Der foreslås en pakke af ændringer der alle har til formål at stimulere bevarelsen af natur på 
fritidshusgrundene i Danmark: 
 
I afsnit 1.3 Natur foreslås tilføjet en ekstra ’pind’ efter afsnittet: 
”Der vil derfor blive arbejdet med en bred vifte af naturpolitiske indsatser i 2020, herunder 
opfølgning på en række af de politiske løfter, som blev afgivet under folketingsvalget og i 
forståelses-papiret bag den nye regering:” 

• En indsats for at skabe opmærksomhed om sommerhusområdernes betydning som 
væsentlige biologiske nicher og korridorer i samarbejde med relevante organisationer 
f.eks. Landforeningen af Fritidshusejere 

 
Det foreslås at afsnittet om Naturkommuneprojektet tilføjes en sætning: 
• Det store Naturkommuneprojekt vil blive fortsat i 2020. Det er forhåbningen, at endnu 

flere lokale afdelinger vil bruge projektet til at løfte den kommunale naturindsats i tæt 
samarbejde med kommunerne. Sekretariatet vil fortsat udvikle projektet og arbejde for 
at skabe et endnu bedre grundlag for og mere synlighed omkring naturkommunerne 
og vil arbejde på at etablere et nyt element der går på at inddrage kommunerne i en 
indsats for at bevare naturen på fritidshusgrundene. 

 
I afsnit 2.1 Organisatorisk støtte til afdelinger, forslås tilføjet under Naturens Universitet: 
• Som en ny aktivitet udvikles og tilbydes kurser for bestyrelser der har mange fritids-

husgrunde i deres kommune med fokus på mulighederne for at motivere fritidshus-
grundejerne til at forstå og bevare naturen på deres grunde. Og/eller kurser der ud-
danner ’naturagenter’, som kan medvirke til at motivere fritidshusejerne lokalt rundt 
om i landet. 

 
I afsnit 2.3 Frivilligprojekter, under projekt Biodiversitet Nu foreslås tilføjet en sætning i slut-
ningen af afsnittet: 

• … Der påtænkes en videreudvikling af app’en og derved fortsat mobilisering af de over 
40.000 brugere til fortsættelse efter maj 2020. Denne videreudvikling skal bl.a. sikre 
at app’en også kan anvendes til at bestemme biodiversiteten på fritidshusgrunde. 

 
Under projekt ’Giftfri Have’ foreslås tilføjet et par ord: 

• … Der lægges op til, at der vil være et stærkere fokus på biodiversiteten i haven og på 
fritidshusgrundene. 

 
 

Begrundelse for ændringsforslaget 
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Som en af de kommuner med flest sommerhuse er det naturligt for os i DN Odsherred at have 
et betydeligt fokus på sommerhusområdernes betydning som grønne korridorer og som hjem-
sted for en betydelig biologisk mangfoldighed. Med ca. 26.000 sommerhuse i kommunen udgør 
sommerhusområderne omtrent 20% af kommunens areal og er typisk beliggende kystnært på 
lavtliggende magre jorde. Det betyder, at områderne for størstedelens vedkommende ligger op 
af beskyttede naturområder og dermed kommer til at fungere som udvidelser af disse områ-
der. 
 
Desværre oplever DN Odsherred i stadig større omfang en’ villaficering’ af sommerhusområ-
derne, hvor der dels bygges stadig større huse og dels etableres mere og mere friserede have-
anlæg. Samtidig ser vi en tendens til at fritidshusene bruges i stadig større omfang i løbet af 
året, hvilket naturligvis øger belastningen på områderne. 
 
Bestyrelsen i DN Odsherred har derfor i 2019 iværksat en række tiltag for at søge at modvirke 
denne uheldige udvikling. Vi har med brug af midler fra ISOBRO afholdt et netværksmøde i 
forsommeren med ca. 40 deltagere, vi har gennem artikler i lokale aviser søgt at skabe en ny 
positiv bevidsthed omkring naturen på fritidshusgrundene og vi har deltaget i en workshop or-
ganiseret af Grønt Råd Odsherred, hvor ca. 40 motiverede fritidshusgrundejere deltog. Yderli-
gere har vi med støtte fra Grønt Guld puljen gennemført uddannelse af en gruppe ’naturagen-
ter’ – motiverede seniorer som i forsommeren 2020 skal i gang med at hjælpe fritidshusgrund-
ejerne til at lade naturen være mere i fred på deres grunde. 
 
Det er vores opfattelse, at [det] sker mange steder i Danmark, og at vi er nødt til at betragte 
fritidshusgrundene – og til dels også villahaverne – som en vigtig del af naturpotentialet i Dan-
mark.  
 
Vi ser derfor meget gerne denne bevidsthed indbygget i Hovedbestyrelsens forslag til aktivi-
tetsplan.  
 
Det er vores opfattelse, at DN på dette område har et potentiale til virkelig at gøre en forskel, 
fordi de uheldige tiltag på fritidshusgrundene i langt de fleste tilfælde bygger på manglende 
forståelse for naturens behov. 
 

HB’s stemmeanbefaling 
 
Hovedbestyrelsen finder, at fritidsgrunde og -haver samt andre haver udgør et meget stort 
areal, der spiller en rolle som grønne korridorer, og et område hvor der kan opnås langt mere 
natur end i dag til gavn for biodiversiteten.  
 
Da der er tale om privatejede områder med hver deres ejer, synes hovedbestyrelsen, at vejen 
frem er dialog med grundejere og grundejerforeninger. Hovedbestyrelsen anerkender de inte-
ressante projekter DN Odsherred har gennemført og mener, at det tjener til inspiration for an-
dre afdelinger. DN’s sekretariat vil bidrage til at sprede de gode eksempler.  
 
I projekt ”Naturkommune” indgår alle potentielle naturområder i kommunens naturområder 
derfor er fritidsgrunde også allerede dækket ind. 
 
Med projekt ”Giftfri Have” er et stort antal fritidshusejere samt et antal kolonihaveforeninger 
allerede  tilmeldt ud over et stort antal villahaveejere. 
 
Mht. projekt ”Biodiversitet Nu” foregår videreudvikling af app’en sammen med de øvrige part-
nere. Det vurderes vanskeligt at bringe nye fokusområder ind i projektet på nuværende tids-
punkt. 
 
På baggrund af dette anbefaler HB at stemme NEJ til ændringsforslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020: 

5 Flere ændringer herunder råstofgravning, grund- og overfladevand 
samt læseplaner i folkeskoler og gymnasier  
 
Fremsat af: DN Gribskov 
 

Ændringsforslaget 
Foreningen har hidtil altid lagt stor vægt på stor faglighed som fundament for den politiske 
aktivitet. Der savnes i aktivitetsplanen en tilkendegivelse af, at stor faglig viden fortsat skal 
være det nødvendige grundlag og dermed en forudsætning for foreningens gøren og laden - 
også i "akutte" politisk motiverede sager. 
  
I afsnittet 1.3 Natur savnes en omtale af behovet for at styrke etablering af korridorer mel-
lem de ofte fragmenterede naturområder. I samme afsnit fremgår det, at der vil blive set 
nærmere på problematikken omkring råstofgrave "og vurdere, om der er behov for en afkla-
ring af DN ́s politk på dette område". DN Gribskov finder det i den forbindelse meget vigtigt, 
at der snarest sker en justering/opstramning af foreningens forholden på området råstofind-
vinding - ikke mindst i lyset af regionernes udmelding omkring et yderligere behov for rå-
stoffer i de kommende år grundet større bygge- og anlægsaktivitet. 
  
I afsnit 1.6 Grund-, drikke- og overfladevand fremgår det, at foreningen vil arbejde for en 
grundig kortlægning af indvindingsområderne i Danmark "med henblik på en styrket, mål-
rettet regulering af de samlede indvindingsområder". DN Gribskov skal hertil bemærke, at 
der gennem mange år er sket en kortlægning af disse områder, og at argumentet fra skif-
tende regeringer og myndigheder hidtil har været, at først skal man lige have lavet en or-
dentlig kortlægning, før man kan regulere forureningen til gavn for grundvand og vandforsy-
ning. Dette grundlag findes allerede. 
 
DN Gribskov savner samtidig en forholden sig til en mere overordnet tilgang til grundvands-
beskyttelse og sikring af naturområder. 
  
Endelig har vi et ønske om, at DN ville blande sig lidt i læseplanerne for folkeskolen og gym-
nasiet og dermed sikre at børnene/de unge fik lidt mere faglig biologiundervisning :-) 
 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 
 
DN Gribskov har følgende bemærkninger til den i øvrigt udmærkede aktivitetsplan: 
 
I afsnit 1.3 Råstofindvinding er både forbundet med store natur-, landskab- og kulturhistoriske 
uacceptable påvirkninger som betydelige gener for lokalsamfund og trusler mod grund- og 
overfladevand samt vandindvinding til drikkevandsfremstilling - yderligere forstærket af, at der 
ofte dispenseres fra forbud mod at køre udefrakommende jord i disse huller i landskabet som 
led i retablering. 
 
Afsnit 1.6 Grund- og drikkevand.  
DN Gribskov vil godt advare mod, at foreningen ikke kommer til at bidrage med denne sove-
pude [først skal man lige have lavet en ordentlig kortlægning, før man kan regulere forurenin-
gen til gavn for grundvand og vandforsyning]  for rent faktisk at komme igang med at regulere 
de ofte åbenlyse forureningskilder i indvindingsområderne, og specielt i de delområder, som 
man allerede i dag har viden om særligt bidrager til grundvandsdannelsen - de såkaldte "vin-
duer" i indvindingsoplandet. Foreningen bør derfor først og fremmest koncentrere sig om at ar-
bejde for et forbud mod grundvandstruende aktiviteter i disse områder, dvs. udvide BNBO-om-
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råder til også at omfatte de grundvandsdannende lokaliteter i det pågældende indvindingsom-
råde.  
 
DN Gribskov savner samtidig en forholden til en mere overordnet tilgang til grundvandsbeskyt-
telse og sikring af naturområder. Mange indvindingsområder er kendetegnet af eksisterende 
natur og/eller behovet for at genskabe naturhabitater og sikre korridorer mellem naturområ-
der. Hvorfor ikke indtænke grundvandsbeskyttelse/vandforsyningsinteresser i sammenhæng 
med ønsket om bedre natur? Godt nok nævnes grundvandsbeskyttelse under omtalen af en 
kommende jordreform, men der efter vores opfattelse i langt større udstrækning behov for at 
tænke mere i "flere fluer med et smæk" med et lokalt udgangspunkt. Hvis man både kan sikre 
lokal vandforsyning, grundvand og natur og samtidig gøre et område mere attraktivt at bo i 
eller besøge, hvorfor så ikke indtænke disse forhold i et hele. Finansieringen kan så både ske 
gennem relevante statslige støtteordninger, fonde, kommunal indsats og over vandprisen i det 
pågældende forsyningsområde. 
 

HB’s stemmeanbefaling 
 
Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at faglighed udgør fundamentet for politiske beslutninger, 
aktiviteter og indsatser i DN. 
 
Hovedbestyrelsen anerkender, at der er et stigende pres på råstofgravning og at det kan ud-
gøre en stigende udfordring. Hovedbestyrelsen er enig med foreslagsstilleren i, at det er vigtigt 
at sætte forstærket fokus på området råstofindvinding. Derfor foreslår Hovedbestyrelsen, at 
ændre AP2020 teksten (på side 6, første spalte side, blok 6) fra  
 
”Derudover vil DN se nærmere på problematikken omkring råstofgrave og vurdere om der er 
behov for en afklaring af DN’s politik på dette område”  
 
til 
 
”Der vil blive udviklet en politik for råstofgrave, og der sættes fokus på en mere bæredygtig og 
naturgavnlig udnyttelse af råstofgravningen.” 
 
Hovedbestyrelsen lægger stor vægt på at grundvandindsatsen forstærkes. Med den aftalte ind-
sats blandt et bredt flertal i Folketinget fra tidligere i år, blev kommunerne pålagt at gennemgå 
alle BNBO inden udgangen af 2022. I mellemtiden er der mulighed for at indgå frivillige aftaler 
mellem kommuner, forsyningsselskaber og lodsejere. Det virker ikke sandsynligt at ændre ind-
holdet i aftalen. Men derfor arbejder DN naturligvis videre med at have stort fokus på pesticid-
anvendelse og konsekvenserne af det, samt at arbejde for en styrket regulering af området – 
såvel nationalt som lokalt. Og beskyttelsen af grundvand tænkes i høj grad sammen med ind-
satsen for mere natur, jordreform mv., hvilket Hovedbestyrelsen mener er godt afspejlet i for-
slaget til AP2020 punkt 1.6, side 7. 
 
HB anbefaler derfor, at der stemmes NEJ til forslaget.  
 
HB foreslår delvist imødekomme forslaget med flg. formulering: 
 
 ”Der vil blive udviklet en politik for råstofgrave, og der sættes fokus på en mere bæredygtig 
og naturgavnlig udnyttelse af råstofgravningen.” 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020: 

6  Bedre rammer for afdelingernes økonomi 
 
Fremsat af: DN København 

Ændringsforslaget 
 
Tilføjelse til del 2.1, Organisatorisk støtte til afdelinger, nyt afsnit efter Lokal kommunika-
tion: 
 
Bredere rammer for afdelingernes økonomi 
For at give den enkelte afdeling større muligheder for at engagere sig lokalt foretages en re-
vision af økonomireglerne. Begreberne driftsaktiviteter og kontorhold udvides, så en bredere 
vifte af aktiviteter og udgiftstyper er omfattet. Det nuværende dispositionsbeløb på 5.000 kr. 
pr. aktivitet sættes op til 10.000 kr. Der iværksættes et arbejde med en mere gennemgri-
bende revision af økonomireglerne i 2020. 
 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 
De nuværende økonomiregler for afdelingerne er i høj grad baseret på, hvordan det lokale ar-
bejde foregik førhen. Det er muligt at afholde afdelingsmøder og arrangere ture, men reglerne 
er ikke egnet til at den enkelte afdeling skal kunne deltage som en dynamisk og drivende kraft 
i lokale indsatser i samarbejde med andre grønne organisationer. Den nuværende regel om, at 
udgifter som ikke umiddelbart falder under driftsaktiviteter skal betragtes som projekter, og 
som der skal gives tilladelse til i hvert enkelt tilfælde af sekretariatet, virker som en hæmsko. 
Det fungerer ikke, når en lokal sag udvikler sig og som derfor kræver hurtig handling og hvor 
de nødvendige tiltag ikke kan programmeres, og udvikler sig under forløbet. Derfor foreslås 
det at økonomireglerne revideres gennemgribende.  
 
På kort sigt (fra primo 2020) foreslås nogle mindre justeringer, som vil gøre det lettere for den 
enkelte afdeling at være proaktiv. Mere konkret foreslås følgende: driftsaktiviteter udvides så 
en bredere vifte af aktiviteter er omfattet, for eksempel udgifter i forhold til lokale kampagner, 
initiativer og aktioner samt til faglig bistand til udarbejdelse af konkrete forslag egnet til den 
offentlige debat. Under kontorhold tilføjes abonnementer på trykte og elektroniske nyhedsme-
dier. Dette er nødvendigt for at den enkelte afdeling skal kunne både følge og deltage aktivt i 
den lokale debat.   
 
Ved en revision af reglerne kunne differentieret maksimumbeløb til en aktivitet overvejes. For 
eksempel sådan, at maksimumsbeløbet udgør en procentdel af den samlede økonomiske 
ramme (f.eks. 10 pct.), men sådan at alle afdelinger har et mindste maksimumsbeløb.  
 

HB’s stemmeanbefaling 
 
Hovedbestyrelsen anerkender DN-afdelingernes vigtige arbejde. Og anerkender, at der kan 
være opgaver, der kan kræve en anden og hurtigere tildeling af supplerende midler. Men det 
opleves ikke som det er et generelt eller meget udbredt problem, som kræver gennemgribende 
ændringer. 
 
Hovedbestyrelsen er enig i, at der kan være behov for at se på økonomireglerne for afdelinger-
nes tildeling af midlerne, og vil derfor bede organisationsudvalget (OU), som allerede er i gang 
med at se på afdelingernes økonomiske muligheder, om videre at drøfte og vurdere reglerne 
og komme med nye forslag. 
 
HB anbefaler derfor, at der stemmes NEJ til forslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020: 

7 Øget fokus på IT og digitalisering 
 
Fremsat af: Michael Løvendal Kruse (Formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns) 
Rolf Lehrmann (Næstformand for Danmarks Naturfredningsforening Sorø) 
 

Ændringsforslaget 
For at vi skal kunne anvende såvel IT som de digitale platforme til brug for vores formål, så 
er det essentielt at der kommer fokus på IT og digitalisering, så:  
− Vi sikrer at vi har de systemer, som vi har brug for.  
− At sikre at alle data og dokument formater umiddelbart kan læses og skrives på de mest 
udbredte styresystemer og det programmel der er normalt for den pågældende platform. 
Platforme der skal kunne håndteres er: Androidt, OIS, MacOS, Windows og Linux.  
− At de skrifttyper, formater og layouts DN har valgt, bruges og er standard.  
− At vi sikrer at systemerne fungerer, og bliver brugt af alle aktive og ansatte.  
− At vi sikrer at systemerne bliver vedligeholdt og serviceret og at alle i organisationen kan 
vide, hvor vi er på vej hen,  
− At vi sikrer at vi kan stole på at det data, der ligger i systemerne, håndteres korrekt og 
ikke kan kompromitteres, og at vi overholder GDPR lovgivningen  
− At vi sikrer at vi har de personer og de skills rundt omkring i de mange afdelinger og i se-
kretariatet, som skal til for at vi udnytter systemerne og de digitale platforme optimalt.  
− At vi sikrer at der løbende bliver fulgt op på anvendelsen og funktionaliteten af syste-
merne, så der kan sættes ind de rette steder, hvor anvendelsen måske ikke er optimal.  
− At sikre at vi har en IT-Strategi der er dokumenteret og optimal.  
− At sikre at vi har en IT-Sikkerhedspolitik efter højeste standard og at den bliver revideret 
og attesteret af IT-revisionen i vores eksterne revision. 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 
En søgning på IT i AP2020 gav kun 2 hit, nemlig som en stor udgift i budgettet samt som 
næstsidste punkt under de administrative opgaver. Podio, som er basis for alt sagsarbejdet i 
afdelingerne, er end ikke nævnt. Det digitale arbejde er nævnt mange steder, men primært 
som noget vi bruger udadvendt. Der er kort sagt brug for at der sættes ind ved at HB pålæg-
ges at skabe øget og mere seriøs fokus på IT og digitalisering med henblik på dels at lade 
overvejelserne indgå i den kommende organisationsstrategi og dels i AP 2021 og årene heref-
ter. Det vil være naturligt, at dette også indgår i OU´s eller tilsvarendes arbejde.  
 

HB’s stemmeanbefaling 
Hovedbestyrelsen anerkender, at der løbende er behov for at arbejde med udviklingen af for-
eningens digitale redskaber, systemer og digitalisering. Og der kommer naturligt til at indgå IT 
og digitalisering i overvejelserne i den kommende organisationsstrategi. 
 
DN overholder de gældende regler for håndtering af data (GDPR). DN’s it er outsourcet til virk-
somheden Global Connect, der et en af Danmarks største hosting virksomheder. De har bl.a. 
Finanstilsynet og Kammeradvokaten som kunder og er der derfor underlagt ganske strenge it-
sikkerhedskrav, som også anvendes på DN’s løsning. Derudover er vi sikret med en række 
ekstra programmer, bl.a. Secure DNS, som forhindrer bl.a. Ransomware angreb.  
 
Der arbejdes løbende fra sekretariatets side på at bistå og klæde afdelingerne på til brug af 
DN’s systemer og digitale platforme. 
 
HB anbefaler derfor, at der stemmes NEJ til forslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2020: 

8  Forslag til budgetændringer 
 
Fremsat af: René Lund Chetronoch, formand Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i 
Svendborg samt personligt valgt medlem, Ella Maria Bisschop-Larsen  
 

Ændringsforslaget 
Af HB´s forslag til AP 2020 fremgår under pkt. 4, at formålet er at ”støtte udviklingen på Skovsgaard 
og naturfondens øvrige ejendomme med udgangspunkt i den samarbejdsaftale, som indgås i 2019”. 
  

• DN Svendborg foreslår, at der i budgettet 2020 afsættes 3/4 % af medlemsindtægterne til 
konkrete naturbeskyttelsesprojekter på naturfondens ejendomme, som vil øge naturværdi-
erne. For 2020 indebærer det at 518.535 kr. afsættes under pkt. 4.6. Differencen på 78.535 
kr. tages fra pkt. 3.4 Kampagner og events på 4.707.000 kr., som reduceres tilsvarende.  

• DN Svendborg foreslår desuden, at REP vedtager, at der fremover afsættes mellem ¾ og 1 % 
af medlemsindtægterne til Danmarks Naturfond til konkrete naturbeskyttelsesprojekter på 
naturfondens ejendomme, som vil øge naturværdierne.  

 
 

Begrundelse for ændringsforslaget 
I Budgetforslag 2020 er der under pkt. 4. Administrative støttefunktioner i pkt. 4.6 afsat 440.000 kr. til 
Danmarks Naturfond. Det kan oplyses, at Dansk Ornitologisk Forening afsætter 15 % af de naturbeskyt-
telsesbidrag foreningen modtager til Fugleværnsfonden.  
 

HB’s stemmeanbefaling 
Der er gennem de senere år gennemført en gennemgribende opdatering af natur- og land-
brugsdriften på Skovsgaard, som fondens bestyrelse ønsker at fortsætte for at styrke de øko-
nomiske rammer i fonden, samt vise konkret, hvordan fremtidens fødevareproduktion og na-
turvaretagelse kan gå hånd i hånd, også økonomisk set. Fondens bestyrelse ønsker også at 
sætte en ny vision for fondens naturejendomme rundt om i landet, der viser, hvordan de kan 
varetages ud fra nyeste viden om, hvordan der sikres højkvalitets natur og de bedste leveste-
der for det vilde plante- og dyreliv inden for fondens økonomiske rammer. 
 
Fondens bestyrelse har derfor ansat en fundraiser til at understøtte og realisere disse visioner 
på Skovsgaard Gods og for fondens naturejendomme.  
 
Hovedbestyrelsen venter, at denne proces sætter en ny retning for fondens virke og økonomi. 
Derfor er det vigtigt for foreningen og for fonden, at foreningen ikke øger sin økonomiske 
støtte af fonden. Hovedbestyrelsen vurderer således, at de resultater og den proces, som er 
igangsat i fonden, skal have arbejdsro, så fonden kan vise omverdenen, hvordan ejerskab og 
forvaltning af arealer kan gennemføres økonomisk balanceret til gavn for naturen og til gavn 
for fødevareproduktionen. 
 
 
HB anbefaler derfor, at der stemmes NEJ til forslaget. 
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Herudover er indkommet følgende kommentar til AP2020 og Budget 
2020 fra DN Svendborg 
 
Hermed kommentarer til AP20 og budget20 fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafde-
ling i Svendborg Kommune.  
 
Aktivitetsplan ´20 og budget 20 er blevet drøftet på bestyrelsesmødet i oktober 2020 og føl-
gende repræsenterer DN Svendborgs holdning.  
 
AP20  
Vi foreslår at der udarbejdes en aktivitetsplan, som vi også gjorde ift. AP19, med mere gen-
nemskuelige dispositioner og prioriteringer og muligheder for at følge op på om disse er op-
fyldt i det efterfølgende år. AP20 indeholder rigtige mange tanker, men er generelt kendeteg-
net ved at mangle beskrivelser af, hvordan disse tænkes gennemført konkret og evaluerings-
planer for disse tiltag. Kort sagt bør der fremgå plan, proces og evaluering for alle punkter.  
AP20 bærer præg af mange strategier, som dog savner uddybning.  
 
En gentagelse af strategierne på side 27 af AP, fremmer generelt ikke klarheden i forhold til 
disse, men bærer præg af redundans.  
 
DN Svendborg savner at de idéer til frivilligstrategier, der blev samlet på seneste repræsen-
tantskabsmøde ses implementeret i AP20.  
 
De nedenstående punkter bør forklares og eksemplificeres. De meget generelle formuleringer 
og hensigtserklæringer, gør det vanskeligt at evaluere indsatsen og dermed måle, hvorvidt 
målene opfyldes. Der er altså brug for at gøre de anførte indsatsområder mere målbare og de-
taljerede, således, at det kan vurderes om de er lykkedes efter hensigten.  
 
Punkterne herunder er uddrag og direkte kopi af det udsendte AP 2020 som eksemplificerer de 
meget overordnede formuleringer, som DN Svendborg mener der er behov for at få uddybet 
og forklaret yderligere (ikke alle eksempler fra AP20 er medtaget):  
 
Politisk strategi (side 1) ”... En styrkelse af lokalafdelingernes politiske interessevaretagelse i 
kommunerne vil være en integreret del af strategien. Som en del af arbejdet med den politiske 
strategi vil der blive udarbejdet en interessentanalyse, som skal belyse centrale aktørers ople-
velse af DN’ s arbejde og position.”  
 
Medlemshvervning og fastholdelsesstrategi (side 2)  
”...Sideløbende med denne proces er der brug for, at DN’s nye direktør igangsætter et arbejde 
internt i sekretariatet, så afdelingernes indretning, interne processer og kulturen bedst muligt 
understøtter realiseringen af strategien og DN’s overordnede målsætninger.”  
 
Plan- og kystsager (side 5)  
”De mange lovændringer – og en række andre faktorer - indebærer imidlertid også, at der nu 
er opstået et behov for at evaluere og revidere DN’s eksisterende kystpolitik.”  
 
Natur (side 6)  
”Det nye, markante fokus på naturpolitikken og biodiversiteten indebærer også et behov for at 
styrke det faglige grundlag for DN’s naturpolitik.  
Der vil i 2020 blive igangsat et arbejde med at skabe et forbedret grundlag for at  
dokumentere, tydeliggøre og formidle DN’s naturpolitiske målsætninger og ønsker, herunder 
ønsker til naturarealer, artsforvaltning og virkemidler.”  
 
De ovenstående eksempler siger ikke ret meget, som de fremstår nu – der er absolut behov 
for at være langt mere konkret. Samtidig er disse punkter af afgørende vigtighed for afdelin-
gerne og dermed for repræsentantskabet.  
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Budget20  
 
Som anført i bemærkninger til budget 19 finder DN Svendborg fortsat ingen begrundelser for 
at reducere på detaljegraden i budgettet. Så vidt vi kan se, videreføres budgettet på samme 
måde som sidste år, hvorfor der kommer til at mangle væsentlige detaljer, som repræsentant-
skabet derfor ikke har mulighed vurdere som DN’s øverste myndighed.  
 
Reduktionen fører, som vi også anførte sidste år, til at det bliver endog meget besværligt at 
sammenligne med tidligere års budgetter, uden at der tilsyneladende vindes noget ved disse 
reduktioner i detaljeringsgraden. Der mangler stadig, grundlæggende, en gyldig og holdbar ar-
gumentation for at bevare budgettet i sin nuværende reducerede form, sammenlignet med de-
taljeringsgraden i budgetterne før budget 19.  
 
I den forbindelse kunne der indføres to budgetter – et detaljeret med specifikationer for de en-
kelte konti og et reduceret, som det fremstår nu – så kunne det være op til afdelingerne selv 
at afgøre, hvilken version de ville gennemse.  
 
Repræsentantskabet som øverste myndighed bør have mulighed for at tage stilling til disse de-
taljer. Det er grundlæggende vores holdning, som vi også anførte sidste år, at kendskab til de-
taljer giver mulighed for udøvelse af demokratisk indflydelse.  
 
DN Svendborg foreslår altså at der indarbejdes større transparens i budgetskemaet om res-
sourcefordelingen under de enkelte konti. F.eks. bør det fremgå mere klart, at der nu sker af-
lønning af både præsident og vicepræsident og omkostningerne til det. I det hele taget bør 
lønomkostninger etc. for alle politisk valgte i DN fremgå detaljeret. Desuden bør det fremgå, at 
der afsættes 1 årsværk under ”Danmark planter træer” og omkostningerne til dette formål. 
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