
BILAG 2-1 
 
Dato: 29. november 2019 
Til: Hovedbestyrelsen på mødet d. 6. december 2019 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 
 

 
 

 
Referat fra HB-mødet d. 7. november 2019 
 

• Tid: Fredag d. 7. november kl. 9.30 – 16.45  

• Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mødelokale i kælderen mod gaden 

• Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann, Martin Vester-
gaard, Rune Engelbreth Larsen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Lone Søderkvist Kri-
stensen 

• Afbud: Louise H. H. Villumsen; Birgitte Marcussen 

• Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen, Simon Leed Krøs (TR), Mads Peter Aagaard Madsen 
(ref.),  
 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.00  
 
Fast punkt uden deltagelse fra sekretariatet. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 4.oktober 2019 
Kl. 10.00  
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s møde d. 4. oktober 2019 
 
Konklusion: 
Birgitte Marcussen fremsendte en udtalelse til AP2020, da hun måtte melde afbud til mødet. Birgitte Mar-
cussen har ikke været enig i udvidelsen med de 2 administrative årsværk i AP2020, og ønsker det medtaget 
i referatet fra d. 4. oktober. Med den tilføjelse blev referatet godkendt. 
 
 
3. Budgetopfølgning 2019 
Kl. 10.00 – 10.30 

 
Sagsfremstilling:  
Som et led i HB’s økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhø-
rende budgetopfølgninger. 
 
HB skal:  
Beslutte opdateret budget 2019 på basis af ¾-årsregnskab 
 
Bilag:  
3-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2019 
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3-2  Forklaring til budgetopfølgning 
3-3  Budgetopfølgning - realiserede udgifter og løn hver for sig 
 
Konklusion: 
Budgetestimatet gav grund til optimisme. Der blev henvist til de udsendte bemærkninger til budgetopfølg-
ningen. En kombination af øget medlemstegning, reduceret frafald samt en udskudt kampagne er blandt de 
væsentligste forklaringer til det positive delresultat. Herudover bidrager et antal ubesatte stillinger til det 
økonomisk positive delresultat.  
 
Det blev ønsket, at sekretariatet på decembermødet redegør for årsagen til det mindskede frafald, og for 
hvordan man arbejder videre med at begrænset frafaldet. 
 
Ender 2019 med et overskud, blev det besluttet at overskudsdisponere ca. 300.000,- til skoletjenesten.  
 
HB godkendte det opdaterede budget med de ovf. faldne bemærkninger. 
 
 
4. Danmark Planter Træer 
Kl. 10.30 – 11.00 
 
Sagsfremstilling:  
 
HB har besluttet at fortsætte sonderingerne med TV2 og inkludere samarbejdet i sit forslag til AP2020 med 
et årsværk. Der præsenteres en endelig model for samarbejdet. 
 
HB skal:  
Beslutte, om DN skal fortsætte Danmark Planter Træer-samarbejdet med TV2 i 2020. 
 
Bilag: 
4-1 Nye kriterier for Danmark Planter Træer 
4-2 Konceptforslag til dansk skov 
4-3  Konceptforslag til international skov 
 
Konklusion: 
Det blev bemærket, at Danmark Planter Træers bidrag til biodiversiteten er beskedent, sammenlignet med 
hvad et naturområde kan udvirke.  
 
Der udspandt sig en debat om omstændighederne under hvilke, DN vil kunne deltage i et lignende samar-
bejde til næste år. På den ene side tæller kampagneteknsike hensyn, der skal være med til at sikre en suc-
cesfuld indsamling. På den anden side står de natur- og klimafaglige hensyn, der skal sikre, at den umidder-
bart efterfølgende natur- og klimaindsats kommer til at virke. Man drøftede et muligt kompromis. 
 
HB, bortset fra Rune, samledes om at ville fortsætte TV2-samarbejdet med intentionen om at trække det så 
langt som muligt i retning af at bidrage til biodiversiteten. HB formulerede nedst. ønsker til forhandlerne:  
 

• Så stort et areal som muligt skal plantes som urørt skov 
• En større andel af de indsamlede midler end i 2019 skal gå til at opkøbe gammel skov, som derefter 

lægges urørt 
• Plantning af ny skov skal ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende skov 
• Potentielle donorer skal have mulighed for at vælge, om de vil donere til at plante ny skov eller op-

købe af allerede eksisterende skov 
 
Det blev aftalt, at forhandlerne på decembermødet orienterer HB om forhandlingernes resultat. 
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5. Omgørelse af beslutning om frikøb af vicepræsident 
Kl. 11.00 – 11.30 
 
Sagsfremstilling:  
Organisationsudvalget har behandlet HBs beslutning om frikøb af Vicepræsident på deres seneste møde og 
udtrykker utilfredshed med, at beslutningen ikke overlades til repræsentantskabet i forbindelse med 
AP2020. Præsidenten indstiller derfor til, at HB omgør beslutningen og følger organsationsudvalgets rime-
lige ønske, og lader Repræsentantskabet diskutere og træffe beslutning om, hvorvidt DN’s vicepræsident 
skal frikøbes i en prøveperiode. 
 
HB skal: drøfte organisationsudvalgets kommentarer og beslutte, om man vil følge præsidentens indstilling 
 
Bilag:  
5-1 Referat fra OU-møde 
 
Konklusion: 
HB besluttede at omgøre sin beslutning om at frikøbe Vicepræsidenten i en prøveperiode og i stedet over-
lade beslutningen til Repræsentantskabet.  
 
 
 

--- 

Frokost kl. 11.30 - 12.00 

--- 
 

 
6. AP2020 og Repræsentantskabsmøde d. 23.-24. november 2019 i Helsingør 
Kl. 12.00 – 14.00  
 
Sagsfremstilling:  
HB’s forslag til AP2020 blev sendt ud til Repræsentantskabet torsdag d. 17. oktober. Lørdag d. 2. november 
er sidste frist for ændringsforslag til behandling på det kommende REP-møde. Når HB har besluttet sine 
stemmeanbefalinger til ændringsforslagene, sendes de sammen med det øvrige dagsordenmateriale fredag 
d. 8. november til REP-mødedeltagerne, så der på REP-mødet kan blive truffet endelig beslutning om en 
samlet aktivitetsplan. Da det på tidspunktet for denne dagsordens udsendelse ikke vides, hvor mange æn-
dringsforslag der kommer, er dette mødepunkts varighed vejledende. 
 
HB skal:  

• Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2020 
• Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning 

 

Bilag:  
6-1 Evt. AP-ændringsforslag (eftersendes) 
6-2 Udkast til REP-program 
6-3 Dagsordenforslag fra DN Allerød, Hillerød og Fredensborg  

Konklusion: 
Hovedbestyrelsen har modtaget 9 ændringsforslag til AP2020-udkastet og anbefaler nedst. stemmeafgivel-
ser: 
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Forslag 1: Klimaindsats 
 
1.1:  
Forslagsstiller: John Nordbo, personligt valgt samt medlem af Miljøfagligt udvalg 
 
Afsnit 1. Natur og miljø, side 3. Stregpunkt nr. 2 ændres til: 
 
”Vi skal arbejde for at udvikle en ambitiøs, dansk klimapolitik, hvor der i DN’s arbejde vil være særligt fo-
kus på vedtagelse af en bindende klimalov og fastlæggelse af en ambitiøs klimahandlingsplan med solidt 
reduktionsbidrag fra landbruget, en ny generation af Klimakommuner samt borgernes og virksomheder-
nes egne muligheder for at bidrage til klimaindsatsen”. 
 
HB’s anbefaling er at stemme ja til forslaget. 
 
1.2:  
Forslagsstiller: John Nordbo, personligt valgt samt medlem af Miljøfagligt udvalg 
 
Afsnit 1.8 Klima, energi og infrastruktur, side 7, spalte 1., afsnit nr. 2 ændres til:  
 
”Civilsamfundets indsats sker hos en bred vifte af interesseorganisationer og grønne organisationer. 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 biodi-
versiteten”. 
 
HB’s anbefaling er at stemme nej til forslaget. 
 
1.3:  
Forslagsstiller: John Nordbo, personligt valgt samt medlem af Miljøfagligt udvalg 
 
Afsnit 1.10 Den internationale indsats, side 8, spalte 2. Nyt bollepunkt mellem nr. 1 og 2: 
 
”At påvirke udformningen af den ”European Green Deal”, som den nye kommissionsformand har stillet i 
udsigt vil komme, og i den forbindelse arbejde for, at EU vedtager en bindende klimalov, hæver sit kli-
mamål til mindst 65% reduktion i 2030 og øremærker mindst 40% af midlerne i budgetperioden 2021-27 
til klimaindsatser”. 
 
HB’s ændringsforslag: 
 
”At påvirke udformningen af den ”European Green Deal”, som den nye kommissionsformand har stillet i 
udsigt vil komme, og i den forbindelse arbejde for, at EU vedtager en bindende klimalov, hæver sit kli-
mamål gennem at søge at påvirke den danske regerings og Folketingets mandat til EU og gennem DN’s 
medlemskab af EEB”. 
 
HB’s anbefaling er at stemme nej til forslagsstillers forslag, men ja til HB’s ændringsforslag 
 

 
 
Forslag 2: Landskabsfredninger 
Forslagsstiller: Finn Yde-Andersen, DN Allerød 
 
Under 1.1. Fredningssager er anført: 
”At arbejde for en ny, mere ambitiøs aftale med staten og kommunerne om en samlet plan for frednin-
ger i regi af både staten, kommunerne og DN med konkrete målsætninger for fredningsindsatsen i de 
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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 lig-
nende formulering) 
 
 
HB’s anbefaling er at stemme ja til forslaget 
 

 
 

 
Forslag 3: Beskyttede jord- og stendiger 
Forslagsstiller: Claus Nissen, DN Esbjerg 
 
Under pkt. 1.3 ”Natur” ønskes følgende tilføjet:  
 
”DN Masnedøgade bør i nødvendigt omfang samarbejde med afdelingerne og fokusere mere på beva-
relse af de beskyttede sten- og jorddiger i det åbne land”. 
 
HB’s anbefaling er at stemme nej til forslaget 
 
 

 
 
Forslag 4: Mere natur på fritidshusgrunde 
 
4.1: 
Forslagsstiller: Henrik Grüttner, DN Odsherred 
 
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   

 
HB’s anbefaling er at stemme ja til forslaget. 
 
4.2: 
Forslagsstiller: Henrik Grüttner, DN Odsherred 
 
Det foreslås at afsnittet om Naturkommuneprojektet, side 5 (4), 2. spalte, tilføjes en sætning (kursiveret 
herunder): 
 
”Det store Naturkommuneprojekt vil blive fortsat i 2020. Det er forhåbningen, at endnu flere lokale afde-
linger 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 ind-
drage kommunerne i en indsats for at bevare naturen på fritidshusgrundene”. 
 
HB anbefaler, at der stemmes nej til forslaget. 
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4.3: 
Forslagsstiller: Henrik Grüttner, DN Odsherred 
 
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 fritidshusgrunde i deres 
kommune med fokus på mulighederne for at motivere fritidshusgrundejerne til at forstå og bevare natu-
ren på deres grunde. Og/eller kurser der uddanner ’naturagenter’, som kan medvirke til at motivere fri-
tidshusejerne lokalt rundt om i landet”. 
 
HB anbefaler, at der stemmes nej til forslaget 
 
4.4: 
Forslagsstiller: Henrik Grüttner, DN Odsherred 
 
I afsnit 2.3 Frivilligprojekter, under projekt Biodiversitet Nu foreslås tilføjet en sætning i slutningen af af-
snittet (kursiveret herunder):  
 
”… 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”. 
 
HB anbefaler, at der stemmes nej til forslaget. 
 
4.5: 
Forslagsstiller: Henrik Grüttner, DN Odsherred 
 
I afsnit 2.3 under projekt ’Giftfri Have’ foreslås tilføjet et par ord (kursiveret herunder): 
 
”… Der lægges op til, at der vil være et stærkere fokus på biodiversiteten i haven og på fritidshusgrun-
dene”. 
 
HB anbefaler, at der stemmes ja til forslaget 
 

 
 
Forslag 5:  
 
5.1: Råstofudgravning 
Forslagsstiller: DN Gribskov 
 
I afsnittet 1.3 Natur savnes en omtale af behovet for at styrke etablering af korridorer mellem de ofte 
fragmenterede naturområder. I samme afsnit fremgår det, at der vil blive set nærmere på problematik-
ken omkring råstofgrave "og vurdere, om der er behov for en afklaring af DN ́s politik på dette område". 
DN Gribskov finder det i den forbindelse meget vigtigt, at der snarest sker en justering/opstramning af 
foreningens forholden på området råstofindvinding - ikke mindst i lyset af regionernes udmelding om-
kring et yderligere behov for råstoffer i de kommende år grundet større bygge- og anlægsaktivitet. 
 
HB’s ændringsforslag: 
Side 5 (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: 
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"Der vil blive udviklet en politik for råstofgrave, og der sættes fokus på en større hensyntagen til naturen 
i udvinding og efterbehandling ved råstofgravningen.”  
 
HB anbefaler at der stemmes nej til forslagsstillers forslag, og ja til HBs ændringsforslag. 
 
5.2: Grund-, drikke- og overfladevand 
Forslagsstiller: DN Gribskov 
 
I afsnit 1.6 Grund-, drikke- og overfladevand fremgår det, at foreningen vil arbejde for en grundig kort-
lægning af indvindingsområderne i Danmark "med henblik på en styrket, målrettet regulering af de sam-
lede indvindingsområder". DN Gribskov skal hertil bemærke, at der gennem mange år er sket en kortlæg-
ning af disse områder, og at argumentet fra skiftende regeringer og myndigheder hidtil har været, at 
først skal man lige have lavet en ordentlig kortlægning, før man kan regulere forureningen til gavn for 
grundvand og vandforsyning. Dette grundlag findes allerede. 
 
DN Gribskov savner samtidig en forholden sig til en mere overordnet tilgang til grundvandsbeskyttelse og 
sikring af naturområder. 
 
HB anbefaler at stemme nej til forslaget. 
 
5.3: Læseplaner 
Forslagsstiller: DN Gribskov 
 
Vi har et ønske om, at DN ville blande sig lidt i læseplanerne for folkeskolen og gymnasiet og dermed 
sikre at børnene/de unge fik lidt mere faglig biologiundervisning. 
 
HB anbefaler at stemme nej til forslaget. 
 

 
 

 
Forslag 6: Bedre rammer for afdelingernes økonomi 
Forslagsstiller: DN København 
 
Tilføjelse til 2.1, Organisatorisk støtte til afdelinger, nyt afsnit efter Lokal kommunikation: 
 
”Bredere rammer for afdelingernes økonomi 
For at give den enkelte afdeling større muligheder for at engagere sig lokalt foretages en revision af øko-
nomireglerne. 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 gennemgribende revision af økonomireglerne i 2020”. 
 
HB’s ændringsforslag: 
 
”For at give den enkelte afdeling større muligheder for at engagere sig lokalt foretages en revision af 
økonomireglerne i et samarbejde mellem hovedbestyrelsen og organisationsudvalget. Frem til afslutnin-
gen af dette arbejde kan der inden for budgettet, gives op til 10.000 kr. pr. aktivitet, såfremt der er sær-
lige grunde, der taler for det”.  
 
HB anbefaler, at der stemmes nej til forslagsstillers forslag, og ja til HB’s ændringsforslag. 
 

 
 
Forslag 7: Øget fokus på IT og digitalisering 
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Forslagsstiller: Michael Løvendal Kruse, DN Stevns og Rolf Lehrmann, DN Sorø 
 
”HB pålægges at skabe øget og mere seriøs fokus på IT og digitalisering med henblik på dels at lade over-
vejelserne indgå i den kommende organisationsstrategi og dels i AP 2021 og årene herefter. Det vil være 
naturligt, at dette også indgår i OU´s eller tilsvarendes arbejde”. 
 
 
HB anbefaler at stemme nej til forslaget. 
 

 
 

 
Forslag 8: Penge til Danmarks naturfond 
 
8.1: 
Forslagsstiller: Rene L. Chetronoch, DN Svendborg og Ella Maria Bisschop-Larsen, personligt valgt. 
 
Under 4 Administrative støttefunktioner fremgår det, 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 ¾ % af medlemsindtægterne til konkrete natur-
beskyttelsesprojekter på naturfondens ejendomme, som vil øge naturværdierne. 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. 
 
HB anbefaler at stemme nej til forslaget. 
 
8.2: 
Forslagsstiller: Rene L. Chetronoch, DN Svendborg og Ella Maria Bisschop-Larsen, personligt valgt. 
 
Der afsættes fremover mellem ¾ og 1 % af medlemsindtægterne til Danmarks Naturfond til konkrete na-
turbeskyttelsesprojekter på naturfondens ejendomme, som vil øge naturværdierne. 
 
HB anbefaler at stemme nej til forslaget. 
 

 
 

 
Forslag 9: Frikøb af vicepræsident 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
  
Side 2, efter afsnit 2, tilføjes: 
  
”Som en forsøgsordning vil vicepræsidenten blive frikøbt 25 timer om ugen i første halvdel af 2020, hvor-
efter ordningen skal evalueres”. 
 
Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme ja til forslaget 
 

 
HB’s talerække: 
 
Forslag 1: Hans Jürgen 
Forslag 2: Rune 
Forslag 3: Peter  
Forslag 4: Jonas 
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Forslag 5: Sebastian 
Forslag 6: Torkild 
Forsalg 7: Louise/Birgitte  
Forslag 8: Jonas 
Forslag 9: Maria  
 
 
7. DN’s indspil biodiversitetspakken 
Kl. 14.00 – 15.00 
 
Sagsfremstilling:  
Regeringen har påbegyndt processen frem mod den biodiversitetspakke, der fremgik af regeringens forstå-
elsespapir. HB vil blive orienteret om forløbet og om DN's hidtidige indspil til processen. 
 
HB skal:  
Drøfte udkast til biodiversitetsudspil og diskutere DNs holdning til begrebet ”naturzone” 
 
Bilag: 
7-1 Udkast til biodiversitetsudspil 
7-2 Oplæg til DN’s holdning til Naturzoner 
 
Konklusion: 
Generel opbakning til det foreslåede udspil og til de målsætninger for naturarealet og naturkvaliteten, der 
er opstillet. Der er behov for enkelte præciseringer i teksten. 
 
HB drøftede betydningen af forholdet mellem kvantitet og kvalitet, når det gælder den nærmere definition 
af begrebet ’Naturzone’. Man indkredsede, at definitionen bør dække over:  

- Områder hvor biodiversiteten har forrang for alle andre formål, dvs. et forbud mod kommerciel 
produktion 

- en gunstig bevaringstatus for naturtyper og dyrearter 
- en nærmere præciseret arealdisponering – hvad skal der være i zonen og inden for hvilke naturfor-

valtningsrammer? 
 
Der blev peget på et væsentligt dilemma, som et kommende arbejde med naturzonebegrebet vil skulle tage 
højde for, nemlig relationen mellem den beskyttelse, som en ”Naturzone” giver, og andre, eksisterende be-
skyttelsesformer (fredninger, natura 2000, §3-områder osv.). 
 
Der blev aftalt en 2. behandling af oplægget til DN’s holdning til Naturzoner, og at resultatet indarbejdes i 
udkastet til DN’s biodiversitetsudspil. 
 
HB bad sekretariatet give et bud på, hvordan der bedst arbejdes videre med DN’s indspil til biodiversitets-
pakken. 
 
 
8. DN’s holdning til solcelleanlæg 
Kl. 15.00 – 15.30 
 
Sagsfremstilling:  
HB besluttede, at notatet om solcelleparker, der blev drøftet på sidste HB-møde, skal tilrettes og forelæg-
ges HB igen mhp. efterfølgende at blive udsendt som vejledning til afdelingerne. 
 
HB skal:  
Godkende oplægget til DN’s holdning 
 
Bilag: 
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8-1 Solceller i Danmark - vejledning til afdelingerne 
 
Konklusion: 
HB havde en række input til oplægget:  

- Bullets vedr. markbaserede anlæg på hhv. god og ringe landbrugsjord bør slettes, da de rummer for 
mange risici 

- ’Kan’ erstattes af ’bør’: solceller bør placeres der, der og der. Solceller bør IKKE placeres der, der og 
der. 

 
HB godkendte oplægget, som rettes til med de fremkomne ændringsforslag. Papiret udgør derefter DN’s 
vejledning til afdelingerne. 

 
 

--- 
Kaffe & kage kl. 15.30 – 15.40 

--- 
 
9. Kommende HB-møder 
Kl. 15.30 – 15.35 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de 
kommende HB-møder.  
 
HB skal godkende årsregnskabet på mødet d. 6. marts, hvilket gør det svært for sekretariatet at nå revisio-
nen, da de sidste regninger først er i hus ultimo januar. Der er derfor ønske om, at HB’s møde flyttes til en-
ten d. 20. marts eller d. 13. marts.  
 
 
Konklusion: 
HB godkendte flytning fra d. 6. til d. 13. marts og besluttede at drøfte den løbende dagsorden på næste 
møde. Sekretariatet kommer med et oplæg til indarbejdelse i kalenderen 2020 af de udestående punkter 
på den løbende dagsorden. 
 
 
10. Aktuelle sager 
Kl. 15.35 – 16.15 
 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens  
høringsperiode. 
 
HB skal: 
Drøfte særlige emner fremkommet i dagsordenens høringsperiode.  
• Henvendelse til Miljøministeren om bestøverstrategi 
• Afdelingernes økonomi (ønske fra OU på mødet d. 28 aug.) 
 
Bilag: 
10-1 Opfordring til Miljøministeren om bestøverstrategi 
10-2  HB notat om bestøverstrategi 
10-3 Notat vedr. udvikling af national bestøverstrategi 
10-4 OU referatuddrag 
 
Konklusion: 

- HB roste oplægget og bakkede op om digekampagnen. 
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- Vilde bier i Danmark har kritiseret, at man ikke har været involveret i processen vedr. en national 
bestøverstrategi. HB tog sekretariatets orientering til efterretning. 

- HB genoptager behandlingen af sagen vedr. afdelingernes økonomi i samarbejde med OU  
 

 
11. Sekretariatet orienterer 
Kl. 16.15 – 16.30  
 
Konklusion: 

- Dialogen fortsætter med miljøministeren om neonikotinoider 
- Kort referat af mødet på Marienborg 
- Vandløbene: den tidligere regering trak et antal vandløb (ca. 1.000 km) ud af beskyttelsen – beslut-

ningen er nu i færd med at blive delvist tilbagrullet 
- Tilbagerulning af udtagning af et antal Natur2000-områder 
- Dialog med den nye landbrugs- og fiskeriminister om bl.a. kvoter og kvælstofregulering 
- Såfremt Repræsentantskabet vedtager strategiarbejdet i AP2020, vil der blive lagt op til en inddra-

gende proces i organisationen, hvortil der udarbejdes et analysemateriale, der kan være grundlag 
for en første drøftelse. Derefter vil den egentlige skriveproces gå i gang, hvorefter der skal være en 
ny runde med inddragelse af samrådene. Herefter kan arbejdes gøres færdigt og endeligt vedtages 
af HB. Til frivillighedsstrategien nedsættes der en styregruppe, hvor der skal indgå 2 HB medlem-
mer.  

 
12. Evt. 
Kl. 16.30 – 16.45 
 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 

 
REP-møde fre-lørdag 23.-24. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2020 

 
HB-møde torsdag 6. december 
Drøfte eventuel opfølgning på efterårets REP-møde 
Beslutte fredningsstrategien 
Beslutte samarbejdsaftale med Naturfonden  
 
 
 
HB's løbende dagsorden 
 
• Drøfte behovet for eventuel revidering af DN’s kystpolitik (udskudt fra mødet d. 2. februar 2018) 
• Drøfte biogas (ønske på mødet d. 3. maj 2019) 
• Beslutte indstilling vedr. erstatningsnatur (Sekretariatet har overtaget opgaven fra NFU). (Birgitte, HB seminar 21. juni 2019) 
• Drøfte, om DN kan tage betaling for sine konsulentydelser i fredningssager? (Birgitte, HB seminar 21. juni 2019) 
• Drøfte, om amerikansk mink skal på invasivlisten (Jonas, HB seminar 21. juni 2019) 
• Beslutte medlemskab af Friluftsrådet og CONCITO (HB, d. 4. okt. 2019) 
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