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Sagens kerne 

 
HB har på sit seneste møde besluttet at udforme konkrete bestillinger til de Faglige Udvalgs 
arbejde det kommende år. På baggrund af en dialog med formændene for de faglige udvalg 
præsenteres nedenfor et forslag til de opgaver, som HB ønsker løst af de faglige udvalg i 2020. 
 
Planfagligt Udvalg 
Hovedbestyrelsen beder Planfagligt Udvalg om at bidrage med følgende opgaver: 
 

• I 2020 og 2021 at bidrage med input til foreningens arbejde med Fremtidens planlov. 
Det forventes, at Erhvervsministeren vil følge op på de input ministeren har modtaget i 
høringen med dialog med interessenter og med justeringer af planloven, og at dette vil 
medføre behov for input til foreningens politisk arbejde. Tidsmæssigt forventes dette at 
ske i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021. 

 
• I 2020 og 2021 at bidrage til det opfølgende arbejde i forbindelse med DN’s forslag til 

en ’Redningsplan for Danmarks biodiversitet’, der er indsendt som input til regeringens 
kommende arbejde med en Natur- og Biodiversitetspakke. PFU har allerede af flere om-
gange diskuteret potentielle rammer for udformning af Naturzonen. Nu er zonens nær-
mere definition fastlagt i udspillet, og den berører ikke direkte den fysiske planlægning, 
men vil indirekte kunne få betydning for planlægningen – herunder særligt for Grønt 
Danmarkskort. I det omfang regeringens biodiversitetsstrategi udformes, så den fysiske 
planlægning bør komme i spil, bedes PFU bidrage til DN’s input til hvordan det kan ske 
på en hensigtsmæssig måde. Tidsmæssigt vil det forventeligt først være relevant i be-
gyndelsen af 2021, når regeringen er længere i sit arbejde med biodiversitetsstrate-
gien. 
 

• DN’s kystpolitik skal revideres, og planfagligt udvalg har allerede tidligere diskuteret in-
put til revision og ydet en stor indsats i planlægningen, afholdelsen og opfølgningen på 
et fællesudvalgsmøde om emnet. HB har besluttet en proces for revidering af politikken 

Det indstilles at HB beslutter: 
 

- At de opgavekommissorier, der fremgår af dette notat, vide-
regives fra HB til de tre faglige udvalg 
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hen over efteråret. Planfagligt udvalg bedes bidrage med udvalgets input til de dele af 
politikken som omhandler den fysiske planlægning.  Tidsmæssigt forventes det at være 
relevant i sidste halvdel af 2020 og første halvdel af 2021. 
 

• Planfagligt Udvalg bedes bidrage med synspunkter og input i relation til den igangvæ-
rende organisationsudviklingsproces i DN.  
 

 
Miljøfagligt Udvalg 
Hovedbestyrelsen beder Miljøfagligt Udvalg om at bidrage med følgende opgaver: 
 

• MFU bedes – i samarbejde med Naturfagligt Udvalg – udarbejde forskellige scenarier for 
og forslag til, hvordan DN fremover i højere grad kan arbejde systematisk med FN’s 
Verdensmål. Det bør bl.a. overvejes, hvordan arbejdet med FN’s Verdensmål kan inte-
greres mere tydeligt i både det lokale arbejde i afdelingerne, i det centrale politiske, i 
DN’s kommunikation samt i Arbejdsprogrammerne. 

 
• MFU bedes bidrage med faglige og organisatoriske input til større politiske indsatser. 

Dette gælder i det kommende år særligt udviklingen af Klimakommuneprojektet og 
DN’s havpolitiske arbejde. 
 

• MFU bedes bidrage med synspunkter og input i relation til den igangværende organisa-
tionsudviklingsproces i DN. 
 

 
Naturfagligt Udvalg 
Hovedbestyrelsen beder Naturfagligt Udvalg om at bidrage med følgende opgaver: 
 

• NFU bedes – i samarbejde med Miljøfagligt Udvalg – udarbejde forskellige scenarier for 
og forslag til, hvordan DN fremover i højere grad kan arbejde systematisk med FN’s 
Verdensmål. Det bør bl.a. overvejes, hvordan arbejdet med FN’s Verdensmål kan inte-
greres mere tydeligt i både det lokale arbejde i afdelingerne, i det centrale politiske, i 
DN’s kommunikation samt i Arbejdsprogrammerne. 
 

• NFU bedes bidrage med faglige og organisatoriske input til større politiske indsatser. 
Dette gælder i det kommende år særligt DN’s indspil til biodiversitetspolitikken, DN’s 
havpolitik og DN’s arbejde med erstatningsnatur. 

 
• NFU bedes bidrage med synspunkter og input i relation til den igangværende organisa-

tionsudviklingsproces i DN. 
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