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Vedtagelse af: 
 

Repræsentanter til Skovrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagens kerne 

DN har to pladser i Skovrådet, som ifølge skovloven rådgiver miljøministeren om spørgsmål 
vedrørende skove. Medlemmerne udpeges af ministeren for en fire-årig periode efter indstilling 
fra organisationerne. Der er i DN tradition for, at de to pladser besættes med en fra Hovedbe-
styrelsen og en fra sekretariatet. 
 
Læs mere om Skovrådet her http://svana.dk/natur/skovbrug/lovgivning/skovraadet/ 
 
Skovrådet afholder ca. to møder om året samt typisk en ekskursion med nye miljøministre. 
Skovrådet beskæftiger sig med et stort antal emner knyttet til skove, men har de seneste år 
haft et stort fokus på biodiversitet i skov. 
 

Repræsentant fra Hovedbestyrelsen 

Jonas Geldmann har været udpeget som medlem af Skovrådet for DN i 1. april 2011-nu (gen-
udpeget i 2012). Han erstattede Michael Stoltze, som trak sig fra Hovedbestyrelsen. Jonas er 
biolog og ansat ved University of Cambridge. Han var tidligere ansat ved CMEC, Københavns 
Universitet.  
 
Jonas overvejer stadig om han vil genopstille. 
Eventuelle yderligere kandidater præsenteres på mødet (eller umiddelbart inden på mail). 
 

Repræsentant fra Sekretariatet 

Nora Skjernaa Hansen har været udpeget som medlem af Skovrådet for DN i perioden 1. april 
2010-nu (genudpeget i 2012). Hun erstattede Katrine Hahn Kristensen, som fratrådte sin stil-
ling. Nora deltager i regi af Skovrådet også i en følgegruppe for kortlægning af naturmæssigt 

 
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 
 

• Beslutter hvem fra Hovedbestyrelsen, som skal repræsentere DN i Skov-
rådet under en fire-årig periode fra 1. oktober 2016. 

• Beslutter at indstille skovpolitisk medarbejder i sekretariatet, Nora Skjer-
naa Hansen, som den anden DN-repræsentant under samme periode. 
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særlig værdifuld skov 2015-2019. Nora har været ansat i sekretariatet siden marts 2008 og 
arbejder med skovpolitik, skovsager, gamle træer, biodiversitet og meget andet. Nora er kan-
didat i skovbrug og landskabsforvaltning fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nu 
en del af Københavns Universitet. 
 
Nora genopstiller. 
 

Ligestillingsloven 

Reglerne siger, at der skal indstilles lige mange mænd og kvinder. Eftersom DN har to pladser 
er det tilstrækkeligt at indstille en kvinde og en mand. Hvis HB beslutter at indstille to perso-
ner af samme køn (f.eks. Nora fra sekretariatet og et kvindeligt medlem af HB) skal der yderli-
gere indstilles to personer af det andet køn (kan angives som suppleanter, men ministeren kan 
vælge at udpege en eller flere af disse til de faste pladser), eller også skal der gives en be-
grundelse for, hvorfor foreningen ikke kan indstille en kvinde og en mand. 
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