
 
 
Dato: 23. september 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 
 
 

Dagsorden for HB-møde d. 2. oktober 2020 
 
 Tid: Fredag d. 2. oktober kl. 9.30 – 16.20 

 Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

 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, Morten Pedersen (pkt. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16), Mikkel Havelund 
(pkt. 3, 4, 6), Louise Puck Hansen (pkt. 3, 4, 6, 14), Luise Sanderhoff Østerlund (pkt. 3, 4, 6, 8), Emil Niel-
sen (pkt. 3, 4, 6, 7, 14) Søren Mollerup Dawe (pkt. 3, 4, 6, 8), Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.00  
 
 

2. Godkendelse af referat  
Kl. 10.00  
 
HB skal:  

- Godkende referat fra HB møde d. 21. august 2020. 
- Godkende referat fra HB seminar d. 19. juni 2020.  

 

Bilag:  

2.1 Referat fra HB møde d. 21. august 2020. 

2.2        Referat fra HB seminar d. 19. juni 2020.  

 

3. Halvårsregnskab for 2020 
Kl. 10.00 – 11.00 
 
Sagsfremstilling:  
Halvårsregnskabet for 2020 genfremlægges, da det forkerte bilag var fremsendt til det seneste HB-møde. 
HB skal gøre status for DN’s økonomi pr. 30. juni 2020, så forventningerne til resten af 2020 kan afstem-
mes. 
 
HB skal:  
- Vedtage opdateret budget for 2020.  
- Tage stilling til ekstraordinært tilskud til Danmarks Naturfond 

 
 

Bilag: 

3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2020  
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3-2 Forklaring af halvårsregnskabet 

3-3       Ekstraordinært tilskud til Danmarks Naturfond 

 
 
 

4. AP2021  
Kl. 11.00 – 12.00 
 
Sagsfremstilling:  
På HB møde d. 21. august kom HB med input til første skitse til AP2020 og det endelige forslag er nu klar til 
vedtagelse på dette møde. Forslaget bliver herefter udsendt til Repræsentantskabet, som derefter har mu-
lighed for at fremsætte ændringsforslag til behandling på REP-mødet i november. Der er ifm. AP21 kommet 
19 forslag fra organisationen som er blevet vurderet og flere er blevet imødekommeti AP21. Der er med 
afsæt i HB’s kommentarer til de enkelte forslag fra mødet den 21. august udarbejdet svar til forslagsstil-
lerne.. 
 
HB skal: 

- Godkende forslag til AP21, herunder dertilhørende budget. 
- Godkende svar på input fra organisationen 

Bilag: 

4-1                        Udkast til AP2021 

4-2                        Budgetsammenligning 2020-2021 
4-3                        Budgetnotat med forklaring på årsværksfor-skydninger 
4-4                        Opgørelse over årsværk 

4-5                        Svar på input fra organisationen 

4-6                        Indkomne forslag til Aktivitetsplan 2021 

 
 

--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 
--- 

 
 

5. Opfølgning på biodiversitetsindspil og kommende naturpolitik 
Kl. 12.30 – 13:10 
 
Sagsfremstilling: 
HB nedsatte på HB-mødet d. 21. august 2020 en arbejdsgruppe, da sekretariatet og præsident gerne ville 
afklare hvorvidt de havde et klart mandat til, at indgå i de kommende forhandlinger om en biodiversitets-
pakke. HB arbejdsgruppen har afdækket hvorvidt der er et klart mandat i eksisterende DN-politik til at for-
følge alle elementer i DN’s indspil til regeringen biodiversitetspakke i december 2019. HB-arbejdsgruppen 
fremlægger deres konklusion for HB til orientering. Derudover skal HB drøfte hvorledes den kommende 
proces for udarbejdelse af en ny naturpolitik (som HB har besluttet skal være en del af AP21) skal tilrette-
lægges, herunder hvorledes den inddragende proces med repræsentantskabet skal forløbe samt en tids-
plan for herfor.  
 
HB skal: 
- Drøfte og tage stilling til den foreslåede proces for udarbejdelse af DN’s opdaterede naturpolitik. 
 
Bilag: 

- 5.1. Konklusion fra HB arbejdsgruppen 

- 5.2 Forslag til proces for udarbejdelse af DN’s opdaterede naturpolitik 

- 5.3 Sammenlignende tabel over politik i Pixi og hidtil vedtagne politikker 
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- 5.4 Input til Regeringens rednings plan for Danmarks biodiversitet 

 

 

 

6. Organisationsstrategi 
Kl. 13:10-14:00 
 
Sagsfremstilling:  
Repræsentantskabet besluttede i forbindelse med AP20, at der skal udvikles en ny overordnet strategi, der 
skal sætte en fælles retning for hele Danmarks Naturfredningsforening. HB vil på mødet modtage en orien-
tering om processen. Desuden vil OxyMoron v. Charlotte Fischer give en præsentation af omdømmeanalyse 
der er lavet om DN.  

HB skal: 

- Orienteres om strategiprocessen 
- Orienteres om omdømmeanalyse af DN 

Bilag:  

- 6.1. Udkast til visioner (som sendt til samråd) 

- 6.2 Sammendrag af diverse analyser af DN’s medlemmer, interessenter og afdelinger  (alle analyser kan rekvireres hvis det 

ønskes) 

- 6.3. Omdømmeanalyse v. OxyMoron 

 

7. HB’s adgang til presseovervågning og adgang til medier 
Kl. 14:00-14:15 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet d. 21. august blev der udtrykt ønske om, at sekretariatet undersøger mulig-
heder for at gøre presseklip, DN retriever og Altinget tilgængelig for HB-medlemmer samt evt. omkostnin-
ger der er forbundet hermed. Sekretariatet fremlægger deres forslag herpå. 
 
HB skal: 
- Tage stilling til sekretariatets forslag om at tilkøbe medieadgang til HB medlemmer. 

 
Bilag:  

- 7.1. Forslag fra sekretariatet om presseklip og adgang til Altinget for HB-medlemmer 

 

 
8. Mere digital HB? 
Kl. 14:15-14:30 
 
Sagsfremstilling: HB udtrykte på mødet d. 21. august ønske om at se på, hvordan betjeningen af HB kan 
blive mere digital, så de store mængder af print undgås. Sekretariatet fremlægger forslag hertil.  

 
HB skal: 
- Tage stilling til sekretariatets forslag om hvorledes HB kan blive mere digital. 
 
Bilag:  

- 8.1 Forslag fra sekretariatet om hvorledes HB’s arbejde kan gøres mere digitalt.  
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9. Opfølgning på HB-seminar vedr. naturområdet Vår Holme  
Kl. 14:30-14:50 
 
Sagsfremstilling: HB fandt på HB seminariet d. 19. juni 2020, at der var behov for yderligere oplysninger, før 
der kunne tages stilling til, hvorvidt DN skal sige ja til at modtage af ¼ af et lod (4.375,5 m2) af Vår Holm 
som arvegave. HB ønskede, at få flere oplysninger om hvilke naturværdier, og hvilket trusselsbillede, der er 
tale om, samt hvorfor DN Aalborg mener, at arvegaven skal modtages. 

 
HB skal: 

- Beslutte om arv på ¼ af matr. Nr. 15 Vår Holm, Farstrup på i alt 17.502 m2 skal modtages, og afhol-
delse af overdragelsesudgifter hertil på kr. 17.700,-. 

- Beslutte om Danmarks Naturfond skal anmodes om at overtage loddet. 

Bilag: 

- 9.1  Indstilling til arvemodtagelse af lod af Vår Holme  
 
 

10. Retningslinjer for DNs modtagelse af fast ejendom 
Kl. 14:50-15:00 
Sagsfremstilling: 
DN har gennem en længere årrække overdraget naturarealer, der er modtaget i arv til Danmarks Natur-
fond. DN har som led i en samarbejdsaftale betalt fonden et fast beløb, men ikke afholdt de løbende udgif-
ter. Denne model kan ikke opretholdes længere, da fondens bestyrelse har besluttet, at det er en forudsæt-
ning for at modtage sådanne jordarealer fra DN, at alle fremtidige udgifter til arealerne afholdes af DN.  
På den baggrund indstilles det, at DN udarbejder nogle kriterier for hvornår foreningen ønsker at modtage 
arealer og dermed påtage sig de dertil hørende driftsudgifter. Indtil dette arbejde er afsluttet indstilles det, 
at DN ikke modtager naturarealer, hvor der skal afholdes driftsudgifter.   
 
HB skal: 

- Beslutte om der skal udarbejdes retningslinjer for at overtage fast ejendom 
 
Bilag: 10.1 Indstilling til DN’s indstilling til at være jordbesidder 

 
 

11. DN Jammerbugt om udmøntning af arv til køb af nordjysk klitnatur 
Kl. 15:00-15:10 
 
Sagsfremstilling: 
DN har modtaget en arv på 1 mio. kr. fra Jørgen Alfred Andersen. Arven skal anvendes til gavn for nordjysk 
natur (klitnatur). DN Jammerbugt  foreslår, at der skal arbejdes for, at midler fra arven går til køb af et na-
turbeskyttet klitareal på 8,5 ha. Arealet ligger i og ejes af Jammerbugt Kommune, som snart forventes at 
sætte det til salg. 
 
HB skal: 

- Beslutte om DN Jammerbugts forslag om køb af 8,5 ha klitnatur for en del af arv på 1 mio. kr. skal 
realiseres. 

Bilag:  

- 11.1 Indstilling fra DN Jammerbugt om køb af areal. 

 
 

12. Indstilling fra DN Bornholm om modtagelse af gave i form af jordlod i Hundsemyren på Born-
holm 

Kl. 15:10-15:25 
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Sagsfremstilling: DN er blevet tilbudt en andel af jordlod i et fredet naturområde (Hundsemyren) på Born-
holm. DN Bornholm ser gerne, at DN modtager gaven, da DN Bornholm af den vej håber på at få medindfly-
delse på forvaltningen af naturen i området. Sekretariat har vurderet de økonomiske konsekvenser ved at 
modtage gaven.  

 
HB skal: 

- Beslutte om DN skal imødekomme DN Bornholms ønske om at modtage gaven. 
 

 Bilag: 

- 12.1 Indstilling fra DN Bornholm om modtagelse af gave (jordlod i Hundsemyren) 

 
 
13.  Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 
Kl. 15:25-15:30 
 
Sagsfremstilling: Præsidenten foreslår, at møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond afholdes i foråret 
2021 med henblik på at drøfte den 5-femårige forretningsplan for Danmarks Naturfond der forventes at 
ligge klar på dette tidspunkt.   
 
HB skal: 
- HB skal tage stilling til tidspunkt for møde med Danmarks Naturfond. 
 
Bilag:  

Intet bilag 

 
 
 

14. DN’s kommende havkampagne 
Kl. 15:30-16:10 
 
Sagsfremstilling: 
Regeringen forventes indenfor kort tid at fremlægge et udkast til den kommende havplan. Havplanen ud-
lægger de danske havområder til en række forskellige formål (fiskeri, vindkraft, råstofindvinding, transport, 
olie/gas-indvinding, natur mv.). DN arbejder som bekendt med en naturpolitiske målsætning om, at mindst 
30 pct. af det danske havareal skal udlægges til beskyttet naturområde. På de både formelle og uformelle 
dialoger, sekretariatet har haft med ministerierne, er det sekretariatets indtryk, at mange interesser er pri-
oriteret væsentligt højere end naturbeskyttelsen, herunder energianlæg (vindkraft, energiøer mv.) og fi-
skeri og samt fastholdelse af store områder til olie/gas-indvinding. Havplanen låser i princippet havområ-
derne til disse anvendelser i en 10 års-periode. 
 
Sekretariatet vurderer, at der er derfor behov for en stor politisk indsats fra DN og andre organisationer for 
at sikre, at der afsættes væsentligt større områder til naturbeskyttelse på havet. Især forekommer det para-
doksalt, hvis regeringen fastholder store arealer til olie/gas-indvinding i en tid, hvor man samtidigt arbejder 
for en ambitiøs klimapolitik. Sekretariatet har allerede igangsat et politisk arbejde i forhold til havplanen 
gennem udarbejdelse af baggrundsmaterialer, politiske møder og en presseindsats (senest 2 artikler i Politi-
ken). Men da regeringen nu fremrykker offentliggørelsen af havplanen til primo november, ønsker sekreta-
riatet at gennemføre en større kampagne for DN’s ønsker til havplanen snarest muligt, dvs. ultimo oktober. 
 
HB skal: 
- Drøfte den politiske ramme for DN’s kommende havkampagne. 
 

Bilag 14.1 : Oplæg til kampagne om havplanen 

 

 



 6 

 
15. Kommende HB-møder  
Kl. 16:10-16:15 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  
 
HB skal: 
Drøfte forventningerne til kommende dagsordener. 
 
Bilag: 

Intet bilag 

 

 
16. Aktuelle sager  
Kl. 16.15– 16.25 
 
Urørt skov - følgegruppe 
Sagsfremstilling: 
Som følge af aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet fra juni 2020 om 
udmøntning af d2e 0 mio. kr., der er afsat til urørt skov i statens skove på finanslov 2020. Det følger af afta-
len, at ”Der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af relevante forskere og grønne organisationer, som 
løbende inddrages i processen.” Der vil blive nedsat to følgegrupper. En følgegruppe bestående af repræ-
sentanter for grønne organisationer og en følgegruppe bestående af de biodiversitetsforskere, som har råd-
givet aftalekredsen under forhandlingerne. Følgegruppen med repræsentanter for grønne organisationer vil 
bestå af repræsentanter for de følgende organisationer (Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfred-
ningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet). De 
enkelte organisationer kan indstille en kvindelig kandidat og en mandlig kandidat til følgegruppen. Frist for 
indstilling af kandidater er d. 15. oktober 2020.  
 
HB skal: 
- Beslutte hvem der skal repræsentere DN i regeringens følgegruppe.  
 
Bilag: 

- 16.1. Brev fra miljøminister Lea Wermelin til de grønne organisationer om udpegning af kandidater til følgegruppe der inddra-

ges i regeringens arbejde med udmøntning af midler til urørt skov.  

- 16.2 Indstilling af kandidater til følgegruppe for urørt skov  

 

 
 
Partnerskabsaftale med Københavns Kommune om at styrke biodiversiteten i kommunen 
Sagsfremstilling: 

DN har indgået en partnerskabsaftale med  Københavns Kommune for at styrke biodiversiteten i kommu-

nen. DN Partnerskabet indebærer samarbejde omkring en ny biodiversitetsstrategi for kommunen, der skal 

fremme biodiversiteten og naturen i København over de næste 30 år – med konkrete delmål som fx flere 

grønne oaser til træer, vilde blomster, fugle og insekter, begrønning af kommunale bygninger og græsnings- 

og naturplejelaug i alle bydele. Strategien skal udvikles og rulles ud i samarbejde med københavnerne. Sam-

tidig har kommunen netop sat 7 mio. kr af til en ny pulje til borgerdrevne naturprojekter, der som del af 

partnerskabsaftalen skal udmøntes i samarbejde med DN. Puljen skal åbne byen op for lokale ildsjæle, som 

på udvalgte arealer kan få ansvaret for at tage vare på eksisterende natur eller skabe nye initiativer, som 
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gør byen grønnere. Partnerskabsaftalen blev lanceret ved et presseevent d. 18. september 2020. DN Kø-

benhavn har været inddraget i processen. Se evt. mere her: https://www.dn.dk/nyheder/nyt-ambitiost-partner-

skab-skal-styrke-biodiversiteten-i-kobenhavn/ 

HB skal: 
- Orienteres om sagen. 

 

17. Evt.  
Kl. 16.25 – 16.30 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 
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 

Beslutte om DN skal benytte andre bankforbindelser.  

DN’s repræsentations i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg 

 

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 

Drøfte DN’s holdning til biogas 

Julehygge 

 

 

HB's løbende dagsorden 
Oplæg ved DN Stevns om Femern Bælt-forbindelsen 

Orientering om DNs pladser i råd og nævn 

https://www.dn.dk/nyheder/nyt-ambitiost-partnerskab-skal-styrke-biodiversiteten-i-kobenhavn/
https://www.dn.dk/nyheder/nyt-ambitiost-partnerskab-skal-styrke-biodiversiteten-i-kobenhavn/

