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Fokusområder for  

de faglige udvalg 
 

 

 
Det Miljøfaglige Udvalg (MFU) 
 

På HB’s oktobermøde foreslog MFU at man bidrog til Videreudviklingen af kli-
makommunekonceptet (Hvad kan man lokalt gøre?), jf. AP 2020. Samtidig fo-

reslog MFU at der blev taget skridt til en ’Tal om klima’ (fakta – hvad taler vi 

om?). 
 

Siden har MFU holdt møde med sekretariatet og besluttet at klimakommunear-
bejdet bør afvente den konference om det kommunale medspil til 70% mål-

sætningen, som sekretariatet agter at gennemføre. Herefter kan konkrete bi-
drag aftales nærmere, herunder indarbejdes i AP 21. 

 
MFU har også foreslået at tilrettelægge et seminar med fokus på, hvordan ver-

densmålene kunne gøres operationelle i kommuner og virksomheder. Primus 
motor skulle være Kim Christiansen, der også er konsulent for det interne CSR 
arbejde for DN. Spørgsmålet om hvodan verdensmålene som sådan kan opera-
tionaliseres og implementeres er ikke direkte omfattet af AP 20. Mange lokalaf-

delinger støder imidlertid på problemstillingen og det kan derfor være relevant 

at opbygge og sprede viden herom. Forslaget kan til en vis grad ses som vide-

reførelse af arbejdet med CSR målene og er derfor sat i bero på at CSR projek-
tet gøres færdigt.  

 

På oktobermødet bad MFU også om at et medlem af udvalget blev udpeget til 
den faglige følgegruppe på det Velux-finansierede havprojekt. Siden er udpe-

get både et medlem af MFU og af NFU.  

 

I forlængelse heraf har Michael Olesen sammen med havmiljø-engagerede folk 

under samrådet for Nordsjælland diskuteret muligheden for at danne et fag-

kyndigt havgruppe der skal vejlede afdelingerne langs Øresundskysten om 
havmiljø og -natur relaterede spørgsmål. Der er et udtalt behov for råd og dåd 

om hvordan miljø- og naturhensynet kan sikres i forbindelse med f.eks. sand-

fodring vs. hård kystsikring, sandindvinding, kyst- og fritidsfiskeri, sejlads, 

spildevandsudledning osv. Perspektivet kunne måske også være at yde faglig 
support i konkrete havnatur spørgsmål for andre kystbeliggende afdelinger un-
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der DN. Og perspektivet kunne i forhold til implementeringen af Velux projek-

tet være at bidrage til en mere offensiv og handlingsorienteret strategi, end 

hvad der fremgår af AP 20, således at DN eksplicit markerer hvor man vil gøre 
en forskel.  

 

Et sådant initiativ kunne indholdsmæssigt konkretiseres i AP 21. Ophænget bør 

være både MFU og opfølgningen på Velux projektet. Initiativet kunne samtidig 

udvikle sig til en nyskabelse som dynamisk hybrid mellem faglig rådgivning og 

bistand (en MFU rolle) og netværk (hvis opgave det er at formidle erfaringer 
på tværs af afdelinger). En sådan måde at organisere sig på kunne dermed 

også indgå i kommende drøftelser af organisationsstrategien.  

 

I øvrigt vil MFU naturligvis efter evne søge at bidrage med andre emner, som 
HB måtte prioritere. 

 
 

Det Planfaglige Udvalg (PFU) 
 

Planfagligt udvalg har følgende fokusområder i 2020 med relation til DN politi-
ske dagsordner og AP2020: 

 
1. Revision/evaluering af planloven – det som ministeren har skudt i gang. 

Udvalget har i januar haft ekstraordinært møde, hvor vi havde ideud-
veksling om mulige input til DN høringsudkast  

 

2. DN’s naturpolitiske udspil og betydning for planlægningen (uanset om 
det bliver planlov eller anden lovgivning der bliver det juridiske ophæng)  

 

3. Revision af DN’s kystpolitik og de planlægningsmæssige aspekter af 

dette 

 
 

Det Naturfaglige Udvalg (NFU) 
 
Som imødekommelse af HB’s anmodning om at de faglige udvalg hver udvæl-

ger 2-3 områder, som i 2020 skal have særlig opmærksomhed, peger NFU på 
de to nedestående. 

 

1.xBiodiversitetstruslen knyttet til de linjeformede og ganske små biotoper idet 
åbne land – med hovedvægt på sten- og jorddiger, simple jordvolde, hegn og 

rande – herunder skovbryn. 

 

Når disse biotoper er i en god tilstand, udgør de leve- eller overvintringssteder 
for en lang række planter dyr. F.eks. en række mindre almindelige ærteblom-

strede og kurvblomstrede planter, sommerfugle i tilbagegang, vilde bier, tud-

ser, frøer firben, fugle, flagermus, mus og særlige pattedyr som hasselmus og 

små mårdyr som lækat. Mange af disse organismer kan leve i og eventuelt 

vandre via linjebiotoperne. – I tillæg kan linjebiotoperne som også er en del af 
det danske kulturlandskab også indgå i CO2-lagring. 
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I øjeblikket er kun en lille andel af disse biotoper under natur- el. kulturbeskyt-

telse. Ydermere lider mange hegn for tiden under beskæring drevet af efter-

spørgslen på flis til afbrænding. NFU vil i 2020 i særlig grad følge situationen 
og søge at belyse, om der kan etableres beskyttelse, og desuden forslag til re-

staurering af hegn og volde samt forbedring bl.a gennem større bredde, sær-

lige randzoner og planer for pleje med indbyggede hensyn til biodiversitet og 

kulturarv.  Rande langs skovbryn mangler generelt, og derved mistes en me-

get væsentlig mulighed for at hjælpe biodiversiteten, som kan være særlig rig i 

økotonen. – Det anses for hastende, at bremse den igangværende opbrydning 
og i stedet genskabe større sammenhængende arealer.  

 

2.xBeskyttelse af biodiversitet og kulturarv ved længere tids fastholdelse af 

vinter-vandstand på lavbundsarealer. 
 

Danmark har betydelige lavbundsarealer, som tidligere har rummet et rigt 

plante- og dyreliv, hvoraf kun restforekomster er tilbage. Desuden findes der 
nede i lavbundsjorderne mange kulturminder, som er bedst beskyttet, når der 

ikke pløjes og jorden holdes våd mest muligt af året. Selv om mange af disse 

arealer i øjeblikket er forarmet af opdyrkning, vil en tilbageføring give den 
plads, som mange arter mangler i voldsom grad, og over nogle årtier kan for-

ventes en betydelig forbedring af biodiversitetstilstanden. Også binding af 

CO2- binding og fangst af kvælstof langs åer vil forbedres ved at bringe vinter-

vandstanden tilbage til en ”gammeldags” situation. Ydermere vil dette bidrage 
til mindskelse af de by-oversvømmelser, som ellers forekommer med stigende 
hyppighed. – NFU vil i 2020 især søge at belyse fordele fastholdelse af vinter-

vandstand for udvalgte dele af plante- og dyreliv samt pege på kulturarv, der 

tilgodeses.    


