
BILAG 1-1 
 
Dato: 25.maj 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 
 

 
 
 

Referat fra HB-mødet d. 24. april 2020 

 

 Tid: Fredag d. 24. april kl. 9.45 – 15.00  

 Sted: Zoom-møde  

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Martin Vestergaard, Rune Engel-
breth Larsen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Mar-
cussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Simon Leed Krøs (TR), Mads Peter Aagaard Madsen (ref.) 
 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.45 – 10.00  
 
 

2. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære møde d. 26. marts 2020  
Kl. 10.00  
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s ekstraordinære møde d. 26. marts 2020 
 
Konklusion: 
 

Vedr. referatets pkt. 4 (om naturkampagnen) blev der fremsat ønske om, at det tydeligere fremgår, at kam-
pagnen ikke har til formål at skaffe underskrifter eller leads. 
 
Ifm. punkt 3 (om Corona-krisens betydning for DN) blev der efterlyst en præcisering af flg. formulering: 
”HB-medlemmer vil være inhabile i den mellemliggende tid”. Der blev efterlyst en afklaring af, om der er 
tale om generel eller nærmere afgrænset inhabilitet.Det blev klargjort, at der ikke er tale om generel inha-
bilitet.  
 
HB besluttede at godkende referatet under forudsætning af tilfredstillende opfølgning på de faldne be-
mærkninger. 
 

 

3. Kvartalsregnskab  
Kl. 10.00 – 10.15 
 
Sagsfremstilling:  
Regnskabet for perioden 1. jan.- 31. marts 2020 udviser et samlet overskud på 455 t.kr.   
 
HB skal:  
Godkende kvartalsregnskabet  
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Bilag:                   
3-1  Kvartalsregnskab 
3-2  Notat om kvartalsregnskab 
 

Konklusion: 
 

Indledningsvist blev det fra sekretariatets side bemærket, at de store afvigelser i kvartalsregnskabet pri-
mært kan tilskrives, at ’Danmark Planter Træer’-samarbejdet ikke fortsættes i 2020. Det blev besluttet at 
denne post ikke vil fremgå af budgettet fremover.  
 
Derudover skyldes afvigelserne i kvartalsregnskabet periodisering og ikke-afholdte arrangementer. Tages 
der højde for ovennævnte faktorer, er økonomien på fin kurs.  
 
Det er fortsat uklart, hvad Covid-19 situationen medfører. Der er særlig opmærksomhed på medlemsområ-
det. På fastholdelsesdelen opretholdes status quo sammenlignet med sidste år. Hvervning på gaden er sat i 
bero. Call center-tallene viser også samme resultat som sidste år i det omfang tallene er sammenligenlige.  
 
Call centrene arbejder med mindre kapacitet i øjeblikket, men efterslæbet kan indhentes. Vi hverver mere 
digitalt men ikke nok til at indhente tabet fra den manglende gadehvervning. På hvervningsdelen er vi der-
for lidt udfordrede, men på nuværende tidspunkt er vurderingen, at det meste kan indhentes i løbet af 
året. 
 
Fra HB’s side blev der spurgt til, om antallet af ledige stillinger skyldes stor udskiftning, hvilket blev afvist. 
Der er tale om et par ledige stillinger, som har afventet et nyt lederhold. 
 
Der blev forespurgt, om handlen i netbutikken er steget siden d. 11. marts, hvilket ikke er tilfældet. Det blev 
tilføjet, at salget af sommerfuglevenlige frøblandinger har nydt en eksplosiv vækst, og at der købes i øgede 
mængder pr. kunde.  
 
Det blev ønsket bekræftet, at den nedsatte mødeaktivitet pga. aflysninger af bl.a. REP-møde, folkemøde, 
Naturmøde m.fl. også vil medføre besparelser. Det forventes, at der i andet halvår 2020 vil være større mø-
mødeaktivitet, men det forventes ikke, at budgetposterne vil komme op på samme niveau. 
 
HB belsuttede at godkende kvartalsregnskabet.   

 
 

4. Kommende HB-møder  
Kl. 10.15 – 10.20 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden såvel som den rullende arbejdsplan. Der er pt. 5 punkter på 
den løbende dagsorden:  

 Orientering om Femern Bælt-forbindelsen (oplæg vedr. store anlægsarbejder) 

 Drøftelse af DN’s holdning til biogas  

 Beslutning af indstilling vedr. erstatningsnatur  

 Drøftelse af formidlingsprojekt vedr. vandløb 
 
HB skal: 
Beslutte tidspunkt for behandling af punkterne. 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
Konklusion: 
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Det blev drøftet, hvorvidt enten ’DN’s holdning til biogas’ eller ’Erstatningsnatur’ skal behandles på junimø-
det (HB’s årlige seminar), da der formentlig ikke vil være tid til dem begge. Det udsatte punkt vil skulle be-
handles på første møde umiddelbart efter sommerferien (21. august).   
 
HB besluttede at behandle 

- Erstatningsnatur sættes på dagsordenen til mødet i juni  

- DN’s holdning til biogas behandles på mødet i august 

- Femern Bælt ved førstgivne lejlighed.  

- DN’s kystpolitik på dette møde. 

- Formidlingsprojektet vedr. vandløb bliver udarbejdet af sekretariat i samspil med Thorkild. Punktet 
behandles ikke af HB 
 

5. Biodiversitetspakken 
Kl. 10.20 – 11.45  
 

Sagsfremstilling:  
Processen frem mod den biodiversitetspakke, der fremgik af regeringens forståelsespapir, nærmer sig sin 
afslutning. DN's indspil til processen har været til 1. og 2. behandling hos HB.  
 
Under drøftelsen af DN’s biodiversitetsudspil på januarmødet, blev der efterlyst et kapitel om barrierer: 
Hvilke faktorer ser DN som forhindringer ift at få gennemført Naturzone-idéen? 
 
HB skal: 
• Drøfte det foreliggende udkast til DN’s indspil til biodiversitetspakken, herunder den videre involvering af 
DN’s medlemmer. Der er tale om et foreløbigt - ikke færdigt - udkast. 
• Orienteres om barrierer i lovgivningen. 
 
Bilag: 
5-1 Baggrundsrapport for DN’s indspil til regeringens biodiversitetspakke 
5-2 Lovgivningsmæssige barrierer 
 
Konklusion: 
 

HB drøftede baggrundsrapporten og fandt generelt: 
 

 At kapitel 1, 2 og 3 rummede det rigtige indhold, dog med en række specifikke input og forslag til 
justeringer. 

 I Kapitel 4 var afsnit 4.1 fint, mens det blev diskuteret om 4.2 og 4.3 skulle skæres til således, at den 
fremtidige natur i naturzonen ikke blev nærmere beskrevet ift. om der var tale om skovnatur og 
lysåben natur, fordi naturen her skal udvikle sig vildt og det ikke giver mening at adskille den i hhv. 
skov eller lysåben. Det blev dog understeget, at naturens udvikling i zonen skal monitoreres. For 
afsnit 4.4. blev det fremhævet, at GIS-modellen var teknisk og ikke skulle uddybes i rapportens 
tekstdel der skulle være tydeligere politisk. 

 I kapitel 5 var der opbakning til beskrivelsen af de lovændringer der var brug for til at styrke natur-
beskyttelsen og udvide naturarealet og til en om mulig yderligere uddybning af IFRO-eksemplet. –
Der må gerne ske –en tydelig fremhævning af de vigtigste tiltag man fra politisk hold bør prioritere 
og igangsætte hurtigt. Omvendt var der bekymring for om uddybningen af de økonomiske omkost-
ninger var for uddybende og lang. Det blev også påpeget, at den detaljerede beskrivelse af proces-
sen for udpegning af naturzoner og andre procesbeskrivelser i højere grad er målrettet embeds-
mænd end politikere, og derfor skal genovervejes ift. rapportens politiske sigte.  

 Der var generelt opbakning til rapporten, men ønske om at det komplicerede stof blev lettere for-
midlet, forkortet og med øget fokus på at være anvendelig i den politiske proces. 

 Der var enighed om, at det er vigtigt at inddrage organisationen i det videre arbejde. Rapporten 
behandles i en ny version på HB-mødet i juni.  
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 Der var flere mere detaljerede bemærkninger til rapportens delafsnit, som blev noteret af sekreta-
riatet undervejs i behandlingen. Det blev desuden aftalt, at HB-medlemmerne sender deres øvrige 
input skriftligt til Morten Pedersen. 

 
Vedr. bilag 5-1 samledes HB om at 

- Sende øvrige kommentarer til Morten i sekretariatet 

- Inddrage Runes arbejde om naturnationalparker  

- Inddrage eksterne eksperter 

- Næste version af bilag 5-1 behandles på junimødet 
 
Under drøftelsen af bilag 5-2 gav HB flg. input: 
 

- Det blev anbefalet at lade andre gennemlæse afsnittet om støtteordninger.   

- Der blev givet udtryk for uenighed i, at græsning langs vandløb ikke skulle udgøre en barriere. Angi-
veligt har mange problemer med vandløbsloven, som har afstedkommet absurde situationer med 
hegning. Hertil blev det bemærket, at det i praksis ofte er vandløbsregulativerne som regulerer 
hegning langs vandløb og det derfor er juridisk vanskeligt ikke at behandle hver enkelt sag for sig.. 
Kommunen administrerer blot lovgivningen. Hvert eneste regulativ vil derfor i praksis skulle æn-
dres. Det blev anholdt, at regler for udegående dyr og fordring skulle være relevante og velfunge-
rende. Det modsatte synes at være tilfældet med mange problemer med fodring o.lign. Hertil blev 
der gjort opmærksom på, at det i hvert tilfælde vurderes, hvilket huld dyrene er i. Er de ved godt 
hul, kræves ingen fodring. 

- Vedr. Naturbeskyttelseslovens §8a: Der blev gjort opmærksom på, at der er tale om landbrugsmæs-
sig drift, så snart man har med kvæg at gøre. Derfor vil græsning med kvæg i denne sammenhæng 
altid være omfattet af undtagelsen for hegningsforbuddet, uanset hvor vildt det ellers er. 

- Det blev anfægtet, at tilsyn skal udføres hver dag i vinterhalvåret. Hvis der er tale om 1.000 dyr på 
3.000 ha, vil det være en praktisk og økonomisk krævende samt unødvendig opgave. Reglerne bør 
ændres. Dertil blev det bemærket, at der er en dialog i gang med Landbrugsstyrelsen. 

- Der blev givet udtryk for, at bilag 5-2 ikke svarer til den bestilling, HB i sin tid gav sekretariatet. HB 
ønskede et langsigtet perspektiv – bilag 5-2 har tilsyneladende en mere kort horisont. Hertil blev 
det præciseret, at HB er interesseret i begge dele, men at der for nuværende savnes en oversigt 
over, hvilke regler der står i vejen for, at naturen kan forvaltes bedre: hvor administreres loven på 
en måde, der skal ændres? Hvad står i vejen for en bedre naturforvaltning? DN skal have de visio-
nære briller på. 

- Det blev kommenteret, at afsnittet om løsninger og behov for indsats ikke udgør et godt værktøj. 
Man savnede muligheden for at kunne vurdere, om vejen frem er nem eller svær, samt de mulige 
konsekvenser af den ene eller anden løsning. Der blev efterlyst en mere konkret beskrivelse af, hvil-
ken opgave DN står foran. Skal vi have fat i de politiske partier? Skal vi appellere til, at ministeren 
tager initiativ til at omfortolke administrationen af lovgivningen? Hvor trykker skoen? 

- Spørgsmålet blev rejst, hvorfor man skal betale ejendomsskat af §3-områder. Kunne skatten på §3- 
områder i god tilstand lempes? For nogen er det en stor økonomisk byrde at betale afgift af et om-
råde, man ikke må bruge. Hertil blev det kommenteret, at sagen er vanskelig pga. ligningsloven. 

- Der blev gjort opmærksom på en tidligere misforståelse vedr. lov om drift af landbrugsjorde. Loven 
siger, at Rydningspligten ikke er til hinder for selvsået skov. 

- Mht. fjernelse af genopdyrkningsretten blev der rejst tvivl, om hvorvidt dette er en forhindring. Sa-
gen er muligvis ikke så simpel, som bilag 5-2 giver udtryk for. Fjernelse af genopdyrkningsretten bør 
ikke betegnes som nødvendig. I nogle tilfælde kan det være en god idé. 

- Der blev mindet om, at HB bør drøfte, hvordan tingene kan blive – ikke hvad der er politisk muligt. 
Kan man få dispensationer fra forordninger? Hvilke lovgivninger skal laves om? HB skal beskæftige 
sig med løsninger, og det er ikke en løsning, hvis man lægger til grund, at noget ikke kan ændres. 
Hvis DN ønsker en naturzone med dyr, er det umuligt med tilsyn hver dag. En løsning kunne være at 
regulere dyrene. Det er den type løsninger, der er behov for. 

- Der blev fremsat det synspunkt, at tilsynspligten uden sammenligning er den største barriere for 
naturzoner. Hertil blev der svaret, at man i det offentlige system godt ved, at tilsynspligten står i 
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vejen. Det er varslet, at en teknologisk løsning er på vej i form af enten GPS-mærkning eller over-
vågning m. droner. Sekretariatet følger op mht nærmere oplysninger om, hvornår de nye tilsynsløs-
ninger kan ventes. 

- Der blev efterspurgt et supplement af bilaget med et tilsvarende notat om et økologisk sundt  
marint miljø. Det blev foreslået, at sekretariatets havgruppe måske kan påtage sig dette.  

 
Vedr. bilag 5-2 fandt HB sammen om, at 
 

- Der skal tages højde for både det danske lovkompleks og EU-reguleringen. DN skal arbejde for at 
ændre både lovgivning og administrationspraksis. Biodiversitetsindspillet skal indeholde en samlet 
pakke med det, der skal ændres – både på kort og lang sigt. 

- Biodiversitetsindspillet skal omfatte et notat om lovgivningsbarrierer for havnaturen – både på kort 
og lang sigt 

- Næste version af bilag 5-2 behandles på junimødet. 
 
På junimødet vil HB drøfte processen for inddragelse af afdelingerne i den endelige udgave af indspillet til 
regeringens biodiversitetspakke.  

  
 
 

--- 
Frokost kl. 11.45 – 12.15 

--- 
 
 

6. DN’s kystpolitik 
Kl. 12.15 – 12.30 
 
Sagsfremstilling:  
Sekretariatet giver en status for arbejdet med en revision af kystpolitikken samt for den videre proces. 
 
HB skal: 
Drøfte evt. revidering af DN’s kystpolitik 
 
Bilag: 
6-1 Proces for revision af kystpoltikken 
6-2 DN kyst- og klimanotat 

 
Konklusion: 
Indledningsvist blev der redegjort for det udsendte materiale. Bilag 6-1 beskriver processen indtil nu og  
kortlægger behovet. Der har været kontakt til et antal afdelinger (Hjørring, Roskilde mfl.), og de tre faglige 
udvalg afholdt et veltilrettelagt og vellykket fælles udvalgsmøde. Det efterfølgende opsamlingsmøde med 
udvalgte deltagere producerede bilag 6-2. Biodiversitetspakken har udskudt HB’s behandling af kystpolitik-
ken.  
 
HB havde følgende input: 
 

- Det blev foreslået, at kystpolitikken behandles af REP på efterårsmødet. 

- Det blev anført, at opgaven ikke på forhånd burde indskrænkes til visse afgrænsede områder. 

- Der blev efterlyst en tydeligere understregning af behovet for kapacitetsopbygning. En overkom-
munal indsats er nødvendig, og DN skal skubbe til dette. Den statslige overhånd må forstærkes, da 
kommunalpolitikere er for såbare over for lokal påvirkning. Ulykkelige sommerhusejere nyder stor 
forståelse i kommunerne, som ofte ligger i indbyrdes strid. Det blev foreslået, at DN lægger op til at 
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genopbygge Kystdirektoratet som overorndet myndighed, der kan sammearbejde med udlandet. 
Mange kystområder hænger sammen internationalt. Der skal tænkes i mere samlede løsninger. 

- Der blev opfordret til en tydeligere skelnen mellem oversvømmelsessikring og erosion. Oversvøm-
melser er en væsentlig anden problematik end nedbrydning. 

- Der blev efterspurgt en tydeligere omtale af, hvor skadelig sandsugning er. Sandsugning har ødelagt 
meget af køge bugt. Sandfodring kan være en god idé men skal gøres rigtigt. Der er gode eksempler 
fra Holland.  

- Det blev foreslået at overveje sluseportsikring af store områder, selvom det kræver meget omhyg-
gelig planlægning. Forslaget blev modgået med et eksempel fra Isefjorden, hvor det ikke vil være 
godt med en sluseportløsning. Der blev opfordret til, at DN er naturens stemme og tager de evt. 
konflikter, der måtte komme af det. Synspunktet blev noteret, men det fastholdtes, at det er en 
overvejelse værd, om sluseportløsninger kan gavne naturen nogle steder. Derudover er der en 
masse kulturarv at tage højde for. Hele indre København kan komme til at stå under vand. DN kan 
ikke se bort fra, at det hele hænger sammen pga vandet. 

- Der blev rådet til, at DN i løbet af de næste 30 år bakker op om mere omfattende eksproproiringer 
af strandenge – ellers vil de rykke opad. Denne problematik fremgår ikke af den gamle kystpolitik. 

- Det blev slået fast, at det er forfærdeligt, når sommerhuse falder i havet. Men hvis DN modsatte sig 
enhver form for kystsikring, ville denne position være lettere at kommunikere end den nuværende. 
DN skal overveje, om vi er blevet for imødekommende over for sommerhusejerne - især ift. kystsik-
ring af eksisterende sommerhusområder. 

 
HB enedes om at  
 

- bakke op om processen 

- inkludere sandsugning og sandfodring  

- der er blevet opført sommerhuse, hvor det ikke skulle have været tilladt 

- DN altid skal være på naturens side 
 
 

7. De faglige udvalg  
Kl. 12.30 – 13.00 
 
Sagsfremstilling: 
På januarmødet orienterede HB sig om situationen i MFU, og man besluttede at udskyde NFU og PFU's 
præsentationer. Baggrunden for punktet er et gensidigt ønske fra hhv. HB og udvalgene om en tydeligere 
afklaring af udvalgenes rolle med afsæt i 2-3 hovedindsatsområder for 2020 fra hvert af udvalgene. 
 
HB skal:  
Drøfte udvalgenes forslag til hovedindsatsområder for 2020, og hvad de i øvrigt skal beskæftige sig med. 
 
Bilag: 
7-1 Fokusområder for de faglige udvalg  
 
Konklusion: 
 
HB gav flg. input: 

- Der fremkom ønske om at revitalisere den faglige bistand til HB med input fra de faglige udvalg. 

- Der blev udtrykt forventning om mere dynamik i samspilsprocessen mellem udvalgene og sekretari-
atet.  

- Vigtigheden, af at udvalgene kommer med indspil til AP2021, blev understreget. Derefter bør kom-
misorium og tidsplan forhandles på plads, så der kommer systematik i det. 

- NFU opfordredes til at ændre termen ’biodiv.trussel’ til ’biodiv.krise’. 
 
HB aftalte at 



 7 

- Bede MFU om at forholde sig til verdensmålene: Hvordan kan DN blive bedre til at arbejde med 
verdensmålene i afdelingerne i særdelshed? 

- Bede PFU om anbefalinger ifm. f.eks. planloven o.lign.  

- Der formuleres egentlige kommissorier om ovenstående punkter til udvalgene som Maria drøfter 
med formændene.   

- Udvalgenes arbejdsform tages op ifm. organisationsstrategiprocessen. 
 
 

8. DN’s arbejde med fredninger  
Kl. 13.00 – 13.30 

 
Sagsfremstilling: 
Sidste år fremsatte HB ønske om, at muligheden for, at DN kan tage betaling for sine konsulentydelser i for-
bindelse med fredningssager, undersøges. Baggrunden for ønsket var bl.a., at DN i dag bruger ressourcer på 
fredningsssager, som kommuner lige så godt selv kan rejse. I mindre omfang drejer det sig om den tid,  se-
kretariatet bruger på at vejlede og oplyse kommuner om fredningstekniske spørgsmål. HB bestilte på janu-
armødet et notat med inddragelse af flere argumenter, end dem der blev præsenteret på pågældende 
møde. 
 
På mødet blev det desuden drøftet, hvorvidt det fremover i alle DN's fredningsforslag, som omfatter offent-
ligt ejet skov, skal være et fast element, at den offentligt ejede skov udlægges som urørt skov. HB beslut-
tede at dagsordensætte spørgsmålet på et kommende møde.  
 
HB skal:  
• Drøfte mulighederne for, at DN kan modtage honorar for konsulentydelser i fredningssager 
• Drøfte DN’s holdning vedr. urørt skov på offentlige arealer i forbindelse med fredninger  

 

Bilag: 
8-1 Konsulentydelser for fredningssager 
8-2 Urørt skov på offentlige arealer i nye fredningssager 
 

 
Konklusion: 
 
Punktet vedr. konsulentydelser i fredningssager blev indledt med en beskrivelse af de tre scenarier, HB skal 
forholde sig til: 

1. DN siger nej, når kommuner inviterer til samarbejde i sager, som formålsmæssigt ligger ud over, 
hvad DN af egen drift ville være gået ind i. 

2. DN siger ja, men som konsulent, og tager sig det betalt (inkl. korttegning). 
3. DN gør som hidtil, og tager stilling fra sag til sag - uden at tage betaling. 

 
Det blev kommenteret, at det havde været relevant at få belyst hvordan kommunerne ville opfatte det, 
hvis de skulle betale et konsulenthonorar for at få rejst en sag, som DN ikke selv ville have rejst. 
 
Der blev utrykt bekymring for, at DN vil kunne anklages for at misbruge sin ret til at rejse fredningssager, 
hvis man tager sig betalt for at rejse dem. Honorarbetaling risikerer at udvande DN’s fredningssager. Hertil 
blev det indvendt, at man ikke behøver at deponere sin sunde fornuft, blot fordi man tager konsulentbeta-
ling for sine ydelser. DN kan stadig sige nej til en opgave, hvis man ikke kan forsvare at tage den.  
 
Det blev argumenteret, at det er ufarligt at tage sig betalt. DN har tidligere været på finansloven, uden at 
det var et problem.  
 
Der blev mindet om, at L&F for nylig har givet udtryk for, at man gerne ser retten til at rejse fredninger ta-
get fra DN. Det er ikke usandsynligt, at DN’s rejsningsret igen vil blive gjort til genstand for diskussion. 
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Der blev redegjort for, at fordele og ulemper ved alle tre scenarier er forsøgt beskrevet i det udsendte ma-
teriale. Antallet af sager, hvor det kunne have været aktuelt med betaling, er ret begrænset. 
 
Der blev opfordret til, at HB  genbesøger sin liste over oplagte sager, DN ikke har rejst endnu, næste gang 
en kommune henvender sig – inden HB forholder sig til kommunens ønske. Hertil blev det oplyst, at der si-
den 2005 har været tale om 6 fredningssager, som er opstået på baggrund af en invitation fra stat eller 
kommune. Desuden har DN afvist 3, hvilket afspejler, at DN hverken siger konsekvent ja eller nej, men at 
der foretages en vurdering fra gang til gang. Hvert år i december får HB en samlet liste over henvendelser, 
så HB har mulighed for at træffe sin beslutning om hvilke sager DN skal gå ind i. 
 
HB bad om, at der fremadrettet anslås et tidsforbrug på fredningssager – og hvilke sager, der kommer læn-
gere ned på listen, når en kommune henvender sig. Altså, hvilke konsekvenser en sådan sag får for andre 
mere oplagte DN-sager. 
 
Et stort flertal i HB samledes om, at DN gør som hidtil, og tager stilling fra sag til sag, om DN skal være med-
rejser og uden at tage betaling for det. 
 
Mht. urørt skov på offentlige arealer i nye fredningssager havde HB nedst. input: 
 
Der blev givet udtryk for støtte til forslaget, om at det fremover skal være et fast element i alle DN's fred-
ningsforslag, som omfatter offentligt ejet skov, at den offentligt ejede skov skal udlægges som urørt skov. 
 
Det blev præciseret, at definitionen på urørt skov er, at der ikke foregår produktion i skoven. Det er derfor 
ligegyldigt, om DN freder en skov på 20 eller 200 år. Ingen graduering er nødvendig, og da skoven er offent-
lig, modtager ejeren ingen erstatning. 
 
Der blev advaret imod, at DN bringer sig i en situation, hvor urørt skov strider imod DN’s politik. Urørt skov 
er ikke altid det bedste, hvis man f.eks. ønsker at fremme orkidéer, eller hvis der er tale om bevaringsvær-
dige kulturelle værdier. Hertil blev der modargumenteret, at der godt kan gennemføres biodiversitetstiltag i 
en urørt skov. Man må godt fælde træer - bare ikke med produktion som mål. 
 
Der var enighed om, at hvis der er vigtige kulturhistoriske værdier i skoven, som f.eks. stævningsskov, skal 
der være mulighed for at tage hensyn til dette i fredningen. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at staten finansierer naturpleje og friluftsfaciliteter i skovene med indtægt 
fra tømmerproduktion. HB holdt fast i, at det ikke er et hensyn, DN skal tage i sine fredningssager. 
 
HB samledes om det generelle princip, at når der rejses et forslag om fredning, der omfatter offentlig skov, 
skal skoven udlægges til urørt skov (se definition i bilag 8-2) – dog med mulighed for hensyn til kulturhisto-
riske værdier i skoven. 

 
 

9. DN’s Naturkampagne  
Kl. 13.30 – 13.45 
 
Sagsfremstilling: 
Formålet med kampagnen er at skabe indre billeder mhp. at vække følelser. Lanceringen er berammet til 
primo maj. 
 
HB skal: 
Præsenteres for DN’s Naturkampagne. 
 
Bilag: 
9-1 Ministerbrev 
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9-2 Grafisk præsentation af hjemmesiden  

 
Konklusion: 
 
Der blev inledt med en kort status. Lanceringen er fastlagt til man. d. 4. maj. Pga. Covid 19, har det været 
nødvendigt at være fleksibelt indstillet. 
 
Der blev samlet op på ændringer og tilpasninger siden sidste behandling: 

- DN skal være tydelig afsender. Der er tydeligt logo på alle materialer og kampagnesiden. Det itale-
sættes, at der er tale om DN’s vision. 

- Inddragelse af lokalafdelingerne: Der er lavet et ’kit’ inkl. en guide til, hvordan man evt. kan ind-
drage andre. Kampagnen har været varslet to gange i DN aktiv. Kit’et inkluderer også forslag til, 
hvordan lokale beslutningstagere kan påvirkes  

- Underskriftsindsamlinger kontra hvervning: Ledelsen har besluttet, at der indsamles underskrifter. 
Men hovedmåden, man kan interagere på, er ved at skrive under. Da kampagnen omhandler et DN-
kerneområde vil man imidlertid også blive tilbudt medlemsskab. Kampagnen rummer derfor begge 
dele: både leads og digital hvervning. 

- Fase 1 begynder i maj. Den omfatter digtial kampagnestrategi på Google, facebook og inddragelse 
af mediebureau i 3 uger efter lanceringen. 

-  Fase 2 indledes efter biodiversitetsforhandlingerne. Den inkluderer politisk pres, udendørs event 
omkring Christiansborg og video i landets biogrfaer eller som tv-spot. 

- Det åbne brev er et forsøg på at ramme modtageren med både logik og følelser. Brevet sætter ord 
på drømmen om den vilde natur.  

- Webfeature – består af underskriftsiden og faktasiden. 
 
HB havde flg. input: 
 

- Der blev efterlyst tv-reklamer: Naturen er det eneste ’safe place’ i disse corona-tider. 

- Brevet bør gøres mindre ekskluderende for oppositionen – kan alle partilederes navne evt. næv-
nes? Kan de blå inkluderes mere? 

- Odderen er en succeshistorie og skal derfor måske ikke være den første af de truede dyr, der næv-
nes. Odderen er i fremgang. 

- Der blev advaret imod termen ’ægte vild natur’ – den lægger op til debat. Der blev i stedet fore-
slået ’vildere natur’?  

- Stryg ’bare’. Der er tale om en stor vision, der skal udfoldes.  

- Ordbilledet ’tæppe af lilla lyng’ er problematisk. Lyng er kedelig og ensformig, og ikke det vi får 
mest af. Erstat evt. med ’endeløs blomstrende slette’ 

- Der blev efterlyst en omtale af 20 naturnationalparker? 

- Brevet bør nævne råstofgravning. 

- Afsnittet i bilag 9-2 om næring er uheldigt. Problemet er, at der er for meget næring i luften. Det 
skal specificeres, at næringen stammer fra luften. Dette er årsagen til, at udledningen er svær at 
bringe ned. 

- Det blev ønsket, at de store græssende dyr ikke nævnes med deres artsbetegnelse. Alternativ for-
mulering: ’med plads til de store græssende dyr’.  

- Brevet bør stiles til hele folketinget. Mette og Lea er ikke særlige modtagere. Hertil blev det mod-
argumeteret, at Mette og Lea har ansvaret. Det er derfor dem, brevet bør henvende sig til. Et for-
slag blev fremsat, at brevet evt. kunne hedde ’åbent brev til regeringen og folketinget’? 

- Der blev givet udtryk for ønske om, at organisationskonsulenterne og medarbejderne med natur-
kommuner inddrages i kampagnen. 

- Der blev bedt om en klarere beskrivelse af, hvor meget afdelingerne er tænkt at skulle bidrage 
med. 

- Der blev rejst en bekymring for, at det ikke er tilstrækkelig klart, hvad folk bliver bedt om at skrive 
under på. Forsvinder de 20% lidt for meget? 
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- Der blev gjort opmærksom på, at materialet anvender flere tal for antallet af truede arter. Iagtta-
gelsen blev besvaret med, at man har lagt sig fast på 1.844, som er antallet af akut truede arter.  

- En uddybning af ’kit’ets indhold blev efterspurgt. Svaret lød på 1) Udkast til lokalt nyhedsbrev 2) 
Digital flyer, som kan deles på sociale medier 3) Opfordring til at engagere afdelingerne i kampag-
nen og få flest muligt til at skrive under. 

 
Til afrunding af punktet blev det understreget, at der er tale om en stærkt politisk kampagne. Det er derfor 
vigtigt at have blik for afdelingerne og deres tilgang til kommunen. Kampagnen er ikke en sekretariatskam-
pagne. Den afhænger af et udbredt lokalt medejerskab. 
 
 

10. Aktuelle sager  
Kl. 13.45 – 14.15 
 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens  
høringsperiode. I høringsperioden er der fremkommet ønsker om at drøfte flg. punkter:  
 
• Henvendelse fra Rolf Lehrmann om evt. IT-råd 
• Henvendelse fra Hans Nielsen om ønske til REP-dagsorden 
• Arbejdsgangen, hvis en lokalafdeling ønsker at klage over sekretariatets håndtering af en sag  
• Information til afdelingerne om processen vedr. aflysningen af REP. 
 
HB skal: 
Drøfte de i høringsperioden fremkomne emner  
 
Bilag: 
10-1 Henvendelse fra Rolf Lehrmann 
10-2 IT statusnotat  
10-3 Henvendelse fra Hans Nielsen 
10-4 Hans Nielsens dagsordenforslag 

 
Konklusion: 
 
Vedr. henvendelsen fra Rolf Lehrmann blev det besluttet, at den nuværende struktur fastholdes. Der er ta-
get initiativ til oprettelse af et IT-netværk. Brevet rejser flere problematikker, som passende kan adresseres 
ifm. den igangværende strategiproces. 
 
Det blev bemærket, at der er rejst andre temaer på netværkets podioside, end dem brevet omtaler. 
 
Hans Nielsens henvendelse kritiserer, at HB har besvaret hans henvendelse og ifølge hans opfattelse indstil-
let til Dagsordenudvalget, at hans forslag afvises. Som HB tidligere har gjort rede for, var Hans Nielsens skri-
velse stilet til HB og indeholdt også en række påstande, som HB ikke mener er korrekte, hvorfor det var na-
turligt at svare tilbage på dette, herunder at HB vurderede, at forslaget ikke var relevant at behandle. For-
slaget til dagsorden blev rettelig overdraget til Dagsordensudvalget, der jævnfør vedtægterne har behand-
let det. Vurderingen her blev en afvisning. 
 
 

11. Status ift. processen for ny organisationsstrategi 
Kl. 14.15 – 14.35 
 
Sagsfremstilling:  
HB har taget initiativ til en ny overordnet forenings- og organisationsstrategi, der forholder sig til DN’s ker-
neværdier, identitet og retning. Covid-19 har gjort, at processen må tilpasses den nye situation. 
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HB skal:  
Drøfte arbejdet med DN’s organisationsstrategi 
 
Bilag: 
Intet bilag. 
 
Konklusion: 
Der blev redegjort for status i processen. 
 
Der er sendt en orienteringsmail ud til alle aktive – dvs. deltagerene på SR-møderne – med tak for delta-
gelse og opfordring til at  vende tilbage med yderligere input til processen. Covid-19 har gjort, at strategien 
først kan vedtages til næste forår. Det har betydet, at der kan udvises lidt mere grundighed i denne fase. 
 
Vi gør 4 ting internt: 

1. Samler den viden, som vi tidligere har skabt i et lille notat for hver delstrategi (frivillighed, politik, 
B&U, fundraising) 

2. Gennemfører en medlemsundersøgelse hvor vi første gang i lang tid spørger alle medlemmer, hvad 
de sætter pris på i DN og hvor vi kan blive bedre. (der er spørgeskema og interviews) 

3. Vi analyserer tilgang og frafald nøje for at finde forklaringer i dette 
4. Vi taler udvalgte lokale afdelinger, som vi fornemmer har gode erfaringer, der er værd at dele 

 
Eksternt gør vi 2 ting: 

1. Imageundersøgelse ift. andre foreninger og NGO’er – hvor kendte er vi, og hvor relevante at støtte? 
2. Interessentanalyse – hvad siger politikere og embedsmænd lokalt og centralt om DN? Hvad mener 

vores kolleger i branchen? Hvor er der nye muligheder for samarbejde og indflydelse. 
 
Til HB’s seminar i juni vil resultaterne foreligge. Inputs er velkomne. 
 
HB havde flg. input: 
 

- Der blev udtrykt forventning om, at HB giver sit input til processen på junimødet, hvilket ikke frem-
går tydeligt af den rullende arbejdsplan.  

- Det blev ønsket, at der også er fokus på  bladet, da det for manges vedkommende er den eneste 
kontakt, de har til DN. 

- En bemærkning gik på, at det bør konkretiseres, hvad HB ønsker at have ud af processen. Fra SR-
møderne ved HB, at der er store forskelle på, hvilken rolle man lokalt ser, at man kan tage på sig ift. 
politisk interessevaretagelse. 

- Der blev mindet om, at samrådene skal besøges igen til efteråret. Da skal det ikke være Maria, Se-
bastian og Lars, der står for møderne. 

- Der blev spurgt til processen for overskudsdisponering. Hertil blev der svaret, at der i næste uge 
sendes en skrivelse ud til Repræsentantskabet, så der i starten af juni kan foreligge et resultat. Til 
den tid vides det så, om forslaget til overskudsdisponering er godkendt eller forkastet. Der bliver 
flere afstemningsmuligheder, så man ikke er nødsaget til at afvise hele forslaget. 

- Der blev mindet om, at de faglige udvalg bør inddrages, med henblik på input til hvordan relevant 
faglig bistand bedst kan inddrages. 

 
 
12. Orientering om Skovsgaard Gods  
Kl. 14.35 – 14.55  
 
Sagsfremstilling:  
Formanden for Danmarks Naturfond giver en mundtlig redegørelse om status og udviklingsplaner for Skovs-
gaard Gods.  
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HB skal:  
• Orienteres om Skovsgaard Gods 
 
Bilag: 

Intet bilag. 
 
Konklusion: 
 
Fondsbestyrelsen arbejder efter den plan, at ¾ af godsets areal udlægges til helårsgræsningen undet et 
samlet hegn. Der udsættes kvæg, grise og får. Intensiv husdyrsproduktion og fodder er nu under udfasning. 
Tanken er at producere højkavliteteskød og satse på naturturisme. Visionen går på 80% landbrugsproduk-
tion - resten skovlandbrug. Skovsgaard skal vise, at det er muligt i praksis at kombinere biodiversitet, føde-
vareproduktion og klimahensyn. 
 
Der en ny bestyrer af café’en, som er enig i målsætningen om 100% selvforsyning. Fondsbestyrelsen vil 
gerne vise frem, hvad man kan spise i Danmark ved hjælp af egen dansk jord. 
 
Målet er at få så mange gæster på besøg, at de kan finansiere den dyre bygningsmasse. Slottet skal renove-
res, så man kan holde bryllupper og vigtige livsbegivenheder på stedet. MEN: gæster skal til gengælde 
kunne tilslutte sig principperne om selvforsyning og naturhensyn. 
 
Visionen er en dansk udgave af Knepp Estate. 
 
Der er fuld gang i udviklingsplanerne og tro på fremtiden. Økonomiien er voldsomt trængt, og der er ikke 
penge til at køre det store underskud. Rabatten på 10% til DN’s medlemmer forsvinder muligvis. Det er ikke 
småpenge for Danmarks Naturfond. 
 
HB havde nedst. input: 
 

- Der blev spurgt til en exit plan, hvis visionen ikke lykkes. Hertil blev det kommenteret, at det er for 
tidliget at tænke i en exit plan. Man kan ikke både tro på en plan og samtidig arbejde på en exit. HB 
blev opfordret til ikke at se Skovsgaard som et landbrug.  

- Reduktion af bygningsmassen blev nævnt som en måde at reducere den økonomiske byrde på, men 
på grund af bestemmelser fra testamentet er der begrænsninger på den mulighed. 

 
 

13. Evt.  
Kl. 14.55 – 15.00 
 

- Der blev orienteret om, at en CSR-politik ift. sekretariatet er på vej til at blive sat i søen. 

- En opfølgning på forårs-REP savnes på den rullende dagsorden. 

- Der blev efterlyst en status på ’Sådan ligger landet’ – er der en ny på vej? 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 
 

HB-seminar fredag 19.-20. juni  

Overordnede prioriteringer i kommende AP2021  

Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  

Drøfte oplæg om Klimakommuner 

 

Orienteres om status for DN’s strategiproces samt input til processen 

Beslutning af indstilling vedr. erstatningsnatur 

 



 13 

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)  

Drøfte indhold på efterårets REP-møde 

Orienteres om status for DN’s strategiproces 

Drøftelse af DN’s holdning til biogas 

 

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  

Orienteres om status for DN’s strategiproces 

Orientering om Femern Bælt-forbindelsen (oplæg vedr. store anlægsarbejder) 

 

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  

Orienteres om status for DN’s strategiproces 

 

REP-møde lør-søndag 21.-22. november  

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  

Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2021  

 

HB-møde fredag 4. december  

Drøfte opfølgning på efterårets REP-møde  

Beslutte fredningsstrategi 

Julehygge 

 

 

HB's løbende dagsorden 
 

 


