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Vurdering af behovet for høring af 

repræsentantskabet om mandat til 
forhandlinger om Natur- og 

biodiversitetspakken 
 

En undergruppe i HB bestående af Sebastian Johnshøj, Birgitte Marcussen, Martin Vestergaard, 

Jonas Geldmann og Lone Kristensen har vurderet, at det ikke er nødvendig med en høring i 

Repræsentantskabet, for at sikre opbakning til DN’s arbejde med forhandlingerne om 

regeringens kommende Natur- og biodiversitetspakke. 

 

Historik: 

Undergruppen blev nedsat af HB for blandt andet at taget stilling til, om nogle af de 

naturpolitiske udmeldinger som indsendt til miljøministeren i december 2019 (Input til 

regeringens redningsplan for biodiversiteten), har en sådan karakter, at der bør igangsættes 

en høring i Repræsentantskabet, for at sikre opbakning til DN’s arbejde med forhandlingerne 

om regeringens kommende Natur- og biodiversitetspakke. 

 

Konklusion: 

Det er vurderingen blandt medlemmerne i HB-undergruppen, at de naturpolitiske udmeldinger 

- som indsendt til miljøministeren - kan rummes inden for foreningens eksisterende 

naturpolitiske målsætninger. Derfor vurderes en høring ikke på nuværende tidspunkt at være 

nødvendig.  

 

Men det bemærkes samtidig, at nutidens virkemidler, regimer og måden naturens behov 

beskrives på har udviklet sig væsentligt, siden foreningens eksisterende Naturpolitik fra 2009 

blev skrevet sammen. Det skal ses i sammenhæng med, at HB har besluttet at foreslå, at der i 

AP 2021 afsættes ressourcer til at igangsættes et arbejde i foreningen, som skal resultere i en 

opdateret naturpolitik. HB-undergruppen peger på, at der i den anledning foreslås en god og 

inddragende proces med Repræsentantskabet om naturpolitikken fremover.  

 

Der er derfor i bilag 5.2 opstillet en skitse til den videre proces for udarbejdelsen af en DN 

Naturpolitik, herunder for inddragelsen af afdelinger og HB. 

 

Videre proces: 

Det foreslås, at der arbejdes videre med DN’s indspil til de kommende 

biodiversitetsforhandlinger inden for de rammer, som allerede er udstukket i DN’s eksisterende 

politikker og målsætninger.  

Det foreslås endvidere, at HB tilslutter sig den foreløbige procesplan for den kommende 

naturpolitik, som et skitseret i bilag 5.2.  


