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Behandling af udestående emner  
på løbende dagsorden 
 
 

Sagens kerne 
 

HB skal beslutte: 
• om de fem emner på den løbende dagsorden hver især fortsat kræver behandling 
• på hvilket møde i løbet af 2020 de fortsat aktuelle emner skal behandles 

 

Baggrund 

På HB-møderne er der hver gang afsat tid til, at HB kan kaste et blik på sin rullende arbejds-
plan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. Ved 
samme lejlighed er der mulighed for at beslutte, hvordan punkterne på HB’s løbende dagsor-
den skal prioriteres. D.d. er fem emner er ubehandlede. På mødet d. 7. november besluttede 
HB at forholde sig til emnerne på dette møde. 
 

Indstillinger 

DN kystpolitik 
Foreslået tidspunkt for behandling: Sent forår, fx maj/juni 
 
Begrundelse: Efter de senere års mange lovændringer og i lyset af bl.a. klimaforandringerne er 
der behov for at vurdere om der er grundlag for at justere DN’s kystpolitik. Et fælles seminar 
med de faglige udvalg tidligere på året viste dog, at behovet for ændringer ikke er stort.  
 
Biogas 
Foreslået tidspunkt for behandling: Marts/april 
 
Begrundelse: Biogas bør efter DN’s energipolitik være en vigtig del af fremtidens danske ener-
gisystem. Men de mange nye biogasanlæg er udfordrende både ift. til placeringen i landskabet 
og deres produktionsmåde. HB skal på den baggrund drøfte, om DN’s politik på området er op-
dateret. 
 
Erstatningsnatur 
Foreslået tidspunkt for behandling: Marts/april 
 
Begrundelse: Der er hos en del lokalafdelinger en efterspørgsel efter retningslinjer for anven-
delsen af erstatningsnatur. Sekretariatet udarbejder et oplæg til vejledning til afdelingerne. 
 
Konsulentydelser i fredningssager 
Foreslået tidspunkt for behandling: Januar 
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Begrundelse: Birgitte M./HB har spurgt om der bør tages honorar for DN’s ydelser til kommu-
nerne i fredningssager. Sekretariatet laver et kort notat om dette til HB. 
 
Amerikansk mink 
Foreslået tidspunkt for behandling: Januar 
 
Begrundelse: Jonas/HB har efterspurgt en drøftelse af, hvorvidt amerikansk mink bør anbefa-
les optaget på invasivlisten. Sekretariatet laver et notat til et snarligt HB-møde. 
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