
 
  

Dato: 15. januar 2020 
Til: Hovedbestyrelsen  
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 

 

 
 

 
Referat fra HB-mødet d. 6. december 2019 
 

• Tid: Fredag d. 6. december kl. 9.30 – 16.00  

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

• Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Martin Vestergaard, Rune Engel-
breth Larsen, Sebastian Jonshøj, Peter Esbjerg, Lone Søderkvist Kristensen, Louise H. H. Villumsen, Bir-
gitte Marcussen 

• Afbud: Jonas Geldmann, Rikke Lundsgaard (TR), Thorkild Kjeldsen, 

• Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen, 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. 7. november 2019 
Kl. 10.00  
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s møde d. 7. november 2019 
 
Konklusion: 
Referatet blev godkendt. 
 
 
3. Samarbejdsaftale med Naturfonden 
Kl. 10.00 – 10.30 
 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen for Danmarks Naturfond har på sit ordinære bestyrelsesmøde den 26/11-19 godkendt forslag 
til samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond. Forslaget er udar-
bejdet på grundlag af de beslutninger om samarbejdsaftalens indhold, som HB og fondens bestyrelse traf 
på mødet 30/8-19. 
 
HB skal:  
Godkende samarbejdsaftalen. 
 
Bilag: 
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3-1 Samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond 
 
Konklusion: 
Et forslag til samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfond og DN blev præsenteret. Der er tale om en 
samarbejdsaftale, hvor DN’s støtte til fonden har fokus på naturpleje på fondens naturarealer samt et min-
dre beløb til udstilling af DN’s historie og til leje af naturvejlederens lokaler og værksted. 
 
Maria orienterede om, at DN gennem årene har modtaget donationer i form af naturarealer, som er blevet 
overdraget til fonden. Det påfører fonden en betydelig årlig udgift.  
 
Maria gav en orientering om status for driften i fonden og de udfordringer fonden står overfor.  
 
Det blev foreslået, at HB fremover modtager halvårsstatus for fonden. Maria vender ønsket med fondens 
bestyrelse. 
 
På side 2 linje 5 var der et ønske om en sproglig præcisering ved at indsætte ”(som omtalt nedenfor)” efter 
”støtte”.  
 
HB godkendte herefter samarbejdsaftalen. 

 
 
4. Fredningsstrategi 2020 
Kl. 10.30 – 11.30 
 
Sagsfremstilling:  
En fredning er den bedste sikring af naturen, men samtidig er en fredningssag et tungt og dyrt virkemiddel. 
Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. Med udgangspunkt i DN’s fredningsstrategi tilrette-
lægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttes af HB inden for rammerne af årets Aktivitets-
plan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som har været i høring i NFU og PFU. 
 
HB skal:  
Beslutte DN’s fredningsplan 2019-20. 
 
Bilag:  
4-1 Årsplan for fredningssager 2020-21 
4-2 Notat om mulig ny fredningssag: Skovsgaard Gods 
4-3 Fredningsstrategi 2017-22 
4-4 DN’s Fredningspotentialeliste 
4-5 Højt prioriterede fredningsforslag 
 
 
Konklusion: 
HB besluttede at vedtage en ny fredningsplan med syv nye fredningssager. De relevante DN-afdelinger er 
involveret og orienteret om HB’s beslutning. Oplysninger om sagerne er fortrolige. 
 
Det blev foreslået, at det fremover i fredningsforslag, som omfatter offentligt ejede naturområder, skal 
være et fast element, at al skov på det fredede areal skal overgå til status som urørt skov.  
 
 
5. Naturkampagnen – indledende drøftelse 
Kl. 11.30 – 12.15 
 
Sagsfremstilling:  
AP for 2020 beskriver en stor Naturkampagne, som kampagneteamet skal i gang med at udvikle. Det er tid-
ligere blevet besluttet, at HB og kampagneteamet indleder kampagneudviklingsprocessen med at udfylde 
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et Kampagnebrief, som beskriver de overordnede målsætninger for kampagnen. Kampagneteamet vil 
komme med et kort oplæg om, hvad der generelt kendetegner den gode kampagne. Herefter vil HB og 
kampagneteamet drøfte, hvad den store Naturkampagne skal have som sine målsætninger, målgrupper og 
hovedbudskab(er).   
  
HB skal:  
Drøfte mulige målsætninger for Naturkampagne og give input HB-delen af Kampagnebriefet sammen med 
Kampagneteamet   
  
Bilag:  
5-1 Kampagnenotat 
 
Konklusion: 
HB drøftede den foreslåede proces for udviklingen af kampagnen. Det blev gentaget, at kampagnen fokuse-
rer på at skabe begejstring samt mangfoldig, vildere og mere selvforvaltende natur i Danmark. Kampagnen 
skal også bygge på de mange danskeres allerede eksisterende interesse for naturen.  
 
Der blev opfordret til at inddrage og engagere lokalafdelingerne, så disse er klar til at håndtere de mange 
naturinteresserede, der måske pludselig vil tage kontakt i kølvandet på kampagnen. 
 
 

--- 

Let håndmad kl. 12.15 – 12.45 

--- 
 
 
6. DN’s indspil biodiversitetspakken (2. behandling) 
Kl. 12.45 – 14.45 
 
Sagsfremstilling:  
På novembermødet blev der aftalt en 2. behandling af oplægget til DN’s holdning til Naturzoner. Resultatet 
indarbejdes i udkastet til DN’s biodiversitetsudspil. 
 
HB skal:  
Drøfte opdateret version af DN’s redningsplan for naturen. 
 
Bilag: 
6-1 Notat om naturzonen 
6-2 Input til redningsplan om Danmarks biodiversitet  
 
Konklusion: 
Maria orienterede om, at sekretariatet har inddraget juridiske bemærkninger fra eksterne konsulenter 
(Henrik Vejre m.fl.) i det foreløbige arbejde. Indspillet skal være ministeren i hænde inden nytår. Efter nytår 
vil der være en opfølgende proces.  
 
Sekretariatet gennemgik indspillets indhold. 
 
Der var gennemgående stor opbakning til udkastet. Når det er færdigt vil det blive indsendt som DN’s før-
ste svar på den offentlige høring om biodiversitetspakken. Et mere gennemarbejdet svar vil blive eftersendt 
til regeringen i løbet af foråret. 
 
Der blev konkret rejst ønske om, at prioriteringen mellem de forskellige indsatser gøres tydeligere, og at de 
løfter, som er givet af regeringen og i forståelsespapiret indskrives tydeligere.  
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Det blev endvidere foreslået at acceptere en grad af ’sameksistens’ mellem hensynene til hhv. produktion 
og biodiversitet i de 10% af landet med beskyttet natur, der ligger uden for naturzonen. ’Sameksistens’ be-
tyder, at der f.eks. godt kan foregå græsning, ekstensiv kødproduktion mm. på områderne, samtidig med at 
§3-beskyttelsen skærpes. 
 
Det blev anbefalet at inkludere flere argumenter i teksten, som gør substansen klarere for den læser, der 
ikke har beskæftiget sig med emnet længe. I det hele taget skal tekniske termer og tabeller foldes bedre ud.  
 
HB besluttede, at  

- Sekretariatet lægger dokumentet i høring på podio et par dage før indsendelse. Når dokumentet er 
afsendt, er der tale om et offentligt tilgængeligt bidrag til regeringen. 

- Viderebehandle emnet på mødet d. 24. januar, herunder en udfoldet drøftelse af Naturzone-op-
lægget. 

 
 
7. Reduktion i medlemsfrafaldet 
Kl. 14.45 – 15.05 
 
Sagsfremstilling:  
Frafaldsprocenten i DN har generelt ligget omkring 10 på årsbasis, hvilket er pænt sammenlignet med øv-
rige organisationer. I 2019 har DN målrettet arbejdet for at mindske frafaldet. Sekretariatet giver et kort 
indblik i arbejdet og fortæller om den fremtidige indsats med fastholdelse og frafald. 
 
HB skal:  
Orientere sig om DN’s arbejde med at reducere medlemsfrafaldet. 
 
Bilag:  
Intet bilag 
 
Konklusion: 
HB tog med tilfredshed orienteringen til efterretning. 
 
 
8. Evaluering af REP 
Kl. 15.05 – 15.20 
 
Sagsfremstilling:  
Mødet i Helsingør d. 23.-24. november er blevet evalueret, og der er besluttet opfølgning på et antal punk-
ter.  
 
HB skal:  
Orienteres om evalueringen af efterårets REP-møde og evt. opfølgningspunkter 
 
Bilag: 
8-1 Evalueringsrapport 
 
Konklusion: 
HB noterede sig, at der blandt mødedeltagerne grundlæggende var stor tilfredshed med det netop afholdte 
repræsentantskabsmøde.  
 
 
HB hæftede sig ved en vis utilfredshed inden for IT-området hos mange medlemmer af Repræsentantska-
bet. Det blev overvejet, om forklaringen skal findes i bl.a.   
 

- mangelfuld forventningsafstemning ifm. introduktion af nye løsninger bl.a. nyt turmodul 
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- en oplevelse af fejl i de nye løsninger 
- det generelt høje kompleksitetsniveau forbundet med løsninger i DN’s skala (Podio) 
- de meget blandede IT-forudsætninger i afdelingsbestyrelserne 

 
HB besluttede at bede sekretariatet om et oplæg til adressering af Repræsentantskabets bekymring inden 
for IT-området og melde tilbage til Repræsentantskabet, hvad der påtænkes gjort. 
 
Det blev noteret, at ’REP har ordet’ i sin nuværende form ikke har en naturlig opfølgningsdel. Det betyder, 
at nogle debatter risikerer at ende uforløst på trods af gode pointer.  
 
HB besluttede, at sekretariatet skal styrke opfølgningen på debatterne under ’REP har ordet’. 
 
 
9. Kommende HB-møder 
Kl. 15.20 – 15.25 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de 
kommende HB-møder.  
 
Louise ønsker at rykke mødet fredag d. 28. august enten frem til fredag d. 21. august eller tilbage til fredag 
d. 4. september.  
 
HB skal: 

• Beslutte, hvordan punkterne på HB’s løbende dagsorden skal prioriteres. 
• Beslutte, om mødet fredag d. 28. august skal flyttes 

 
Bilag 
9-1 Indstilling til prioritering af punkter på HB’s løbende dagsorden. 
9-2 HB’s mødekalender 
 
 
Konklusion: 
HB besluttede at vedtage indstillingen til prioritering af punkterne på den løbende dagsorden. Vedtagelsen 
indebærer, at  
 

- en evt. revidering af DN’s kystpolitik behandles på mødet i juni 
- Erstatningsnatur behandles på mødet i marts eller april 
- Konsulentydelser i fredningssager og amerikansk mink behandles på januarmødet 

 
HB besluttede desuden at flytte datoen for sit møde d. 28. august til d. 21. august. 
 
 
10. Aktuelle sager 
Kl. 15.25 – 15.45 
 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens  
høringsperiode. 
 
HB skal: 
Drøfte de i høringsperioden fremkomne emner  
 
Bilag: 
Intet bilag 
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11. Sekretariatet orienterer 
Kl. 15.45 – 15.55  
 
 
12. Evt. 
Kl. 15.55 – 16.00 

 
 

--- 

Julefrokost kl. 16.30 på ’Det Simrer’, Melchiors Plads 3, 2100 KBH Ø 

--- 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 

HB-møde fredag 24. januar  
HB’s arbejdsplan for 2020  
Drøfte indhold på forårets REP-møde  
Beslutte medlemskab af Friluftsrådet og CONCITO 
Drøfte DN’s indspil til biodiversitetspakken (viderebehandling) 
Drøfte konsulentydelser i fredningssager  
Drøfte amerikansk mink  
Drøfte de faglige udvalgs arbejdsopgaver 
 
HB-møde fredag 13. marts  
Godkende Årsregnskab 2019 med henblik på indstilling til forårets REP-møde  
Beslutte status for AP2019 med henblik på forelæggelse for REP  
Møde med revisor  
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor  
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 
Beslutte indstilling vedr. erstatningsnatur  

 
REP-møde lør-søndag 28-29. marts  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Godkende Årsregnskab 2019 og drøfte status for AP2019  
Vælge revisor  
Vælge 2 folkevalgte HB-medlemmer – Birgitte og Martin er på valg  
Vælge 5 personligt valgte (Niels Hav Hermansen, Maria Reumert Gjerding, Lars Barfoed, Lene Midtgaard Hoe-
deman, Sandra Marie Arvidson er på valg, dertil en vakant)  

 
HB-møde fredag 24. april  
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskab  
Drøfte evt. opfølgning på forårets REP-møde  
 
HB-seminar fredag 19.-20. juni  
Overordnede prioriteringer i kommende AP2021  
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Drøfte evt. revidering af DN’s kystpolitik 
 
HB-møde fredag 21. august  
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af halvårsregnskab  
Drøfte halvårsstatus for på strategiske indsatser  
Beslutte prioriteringer og rammer for AP2021 (første udkast)  
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Drøfte indhold på efterårets REP-møde  
 
HB-møde fredag 2. oktober  
Beslutte HB’s forslag til AP2021 (andet udkast)  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2021  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
 
HB-møde torsdag 5. november  
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskab  
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag  
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2020  

 
REP-møde fre-lørdag 21.-22. november  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2021  
 

HB-møde fredag 4. december  
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde  
Fredningsstrategi 
Julehygge 
 
 
HB's løbende dagsorden 
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