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Proces for revision af DN’s kystpolitk  
 

 

Baggrund 
 
DN’s eksisterende kystpolitik blev vedtaget og offentliggjort i 2012, og er som udgangspunkt 
stadig gældende for DN’s indsatser både lokalt i afdelingerne og i det politiske arbejde. 
 
Siden 2012 har både klimaændringerne og biodiversitetskrisen blevet stadig mere mærkbare 
også i forhold til det danske kystlandskab. Samtidigt er der i de forløbne år sket en ganske 
markant udvikling i reguleringen af kystområderne, herunder en række lempelser i beskyttel-
sen. På den baggrund blev det i foråret 2019 besluttet at igangsætte en evaluering af den gæl-
dende kystpolitik i DN. 
 
Da kystpolitikken har berøring til alle DN’s tre faglige udvalg blev det besluttet at gennemføre 
en fælles workshop for udvalgene og andre interesserede DN-medlemmer. Workshoppen af-
holdtes i maj 2019 med ca. 50 deltagere. 
 
Workshoppen viste, at DN’s kystpolitik fra 2012 i meget store træk stadig er anvendelig og 
holdbar. Det gælder de overordnede principper for beskyttelsen af de danske kystlandskaber, 
og det gælder prioriteringen af indsatsområder mv. I lyset af den politiske udvikling siden 
2012 var det dog også et overordnet indtryk fra workshoppen, at der kan være behov for at 
DN i visse konkrete søger en mere balanceret linje mellem beskyttelse og andre hensyn. 
 
Der blev efter workshoppen nedsat en opfølgningsgruppe, der leverede en sammenfatning af 
workshoppen og dermed et input til sekretariatets videre arbejde med en eventuel revision af 
kystpolitikken. Opfølgningsgruppens notat er vedlagt her som bilag.  
 
I samme periode tog sekretariatet kontakt til 3 DN afdelinger, der er særlig udfordret kyst-
mæssigt (DN Hjørring, DN Roskilde og DN Odsherred) og som derfor har stor erfaring med 
brug af DN’s kystpolitik, og bad om input til, hvad der særlig burde revideres i politikken. Den 
generelle tilbagemelding fra afdelingerne var imidlertid en relativt stor tilfreds med den eksi-
sterende kystpolitik. 
 
Det fremgår af AP 2020, at der skal ske en revision af DN’s kystpolitik. Det arbejde skal nu – 
på baggrund af workshoppen og opfølgningsgruppens notat – igangsættes. 
 
 
Forslag til proces for revisionen 
 
Der vil som nævnt kun være tale om visse afgrænsede justeringer af kystpolitikken fra 2012.  
Der foreslås på den baggrund følgende tidsplan for arbejdet: 
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Sommer/efterår 2010 Sekretariatet udarbejder et udkast til en revideret kystpolitik 
Efterår 2020 Det reviderede udkast drøftes i de tre faglige udvalg og justeres ef-

terfølgende 
Efterår 2020 Det endelige udkast godkendes af HB og udsendes i høring til DN’s 

afdelinger med en høringsfrist på ca. 2 måneder 
Vinter 2020 Sekretariatet udarbejder endeligt udkast, som godkendes af HB. 

Det skal her afklares om der er behov for en vedtagelse på Repræ-
sentantskabsmøde primo 2021 

 


	Proces for revision af DN’s kystpolitk
	Baggrund


