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Forslag til proces for udarbejdelse af 

DN’s naturpolitik 
 

 

Ramme og indhold i en DN Naturpolitik 

 

Det foreslås, at en kommende DN Naturpolitik tager afsæt i de overordnede, naturpolitiske 

visioner, der er udtrykt i de høringssvar og baggrundsrapporter, der er udarbejdet i forbindelse 

med regeringens kommende biodiversitetspakke.  

 

Det indebærer et fokus på de overordnede, naturpolitiske målsætninger (for arealer og 

kvalitet) og den overordnede regulatoriske ramme (biodiversitetslov, råd, overvågning mv.). 

Derudover bør naturpolitikken rumme nogle af de centrale naturpolitiske indsatsområder, som 

DN vil have fokus på fremover, og som er væsentlige for foreningens arbejde: Bynaturen og 

vandmiljøet.  

 

Det er dermed ikke intentionen med den kommende naturpolitik at lave en konsolideret DN-

politik, der rummer alle aspekter af vores naturarbejde, da der på en række områder allerede 

eksisterer gode og opdaterede politikker (skovpolitik, landbrug mv.), og da råstofpolitikken er 

under udarbejdelse i et selvstændigt forløb. 

 

En samlet disposition for naturpolitikken kan derfor se således ud: 

 

1. DNs vision for Danmarks natur 

2. Biodiversitetslov (her udfolder vi vores bud på en biodiversitetslov herunder 

biodiversitetsråd – meget af arbejdet er lavet med baggrundsrapporten) 

3. Plads til naturen (her udfolder vi hvor meget plads naturen skal have (til havs og til 

lands) og hvorfor. Meget af arbejdet er lavet med baggrundsrapporten) 

4. Den strengt beskyttede natur (her udfolder vi essensen i den allerede vedtagne politik 

omkring naturnationalparker og det forarbejde der er lavet i baggrundsrapporten om 

naturzoner) 

5. DNs holdning til hegn (vores DN mener om hegn opdateres og skrives ind her) 

6. Den øvrige beskyttede natur (her udfolder vi hvad vi mener den skal indeholde og 

hvordan den skal beskyttes – meget af arbejdet er allerede lavet med 

baggrundsrapporten)   

7. Et levende vandmiljø 

8. Bynaturen 

9. Adgang til naturen 

 

Dispositionen skal konsolideres af arbejdsgruppen og endeligt godkendes i HB.  

 

Proces for udarbejdelse af en ny naturpolitik 

 
Processen for arbejdet med den nye naturpolitik sættes på som fast dagsordenspunkt på alle 

kommende HB møder indtil arbejdet er færdig, således at HB løbende orienteres og kan drøfte 
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indhold og fremdrift. Nedenfor er tidsplan for processen for udarbejdelse af naturpolitikken 

skitseret. Tidsplanen kan dog være nødvendig, at revidere undervejs såfremt der opstår 

uforudsete forhindringer. 

 

 

Oktober 2020-

januar 2021 
 

HB arbejdsgruppen udarbejder med hjælp fra sekretariatet HBs udkast til 

ny naturpolitik 

Januar 2021 

 

HB drøfter udkastet 

Januar-februar 

2021 

Arbejdsgruppen justerer udkastet 

Marts 2021 HB drøfter udkastet 

Marts 2021 

 

Arbejdsgruppen justerer udkastet. 

 

April 2021 

 

HB nikker endeligt til udkastet. Det præsenteres på REP og afdelingerne 

varsles om, at det kommer i høring og opfordres til at sætte god tid af til 

at diskutere det. 

April – august 

2021 

 

Høring i afdelingerne med henblik på, at få indledende tilbagemeldinger 

fra afdelinger i form af konkrete forslag til ændringer, opstramninger 

eller mangler. 

 

August 2021 

 

HB behandler de indkomne bemærkninger og forslag. 

 

September 2021 

 

HB arbejdsgruppen udarbejder nyt forslag baseret på de indkomne 

forslag  

Oktober 2021 

 

Udsendes til REP med mulighed for at sende ændringsforslag til 

afstemning.  

November 2021 

 

Første behandling af forslaget på REP møde,  hvor der stemmes om 

ændringsforslag 

November– 

december 2021 

Arbejdsgruppen skriver færdig. 

Januar-marts 

2022 

Høring i afdelingerne – 2. runde 

 

 

April 2022 Endelige afstemninger og vedtagelse på REP møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


