
Bilag 2.1 
Dato: 8. oktober 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 

Referat af HB-møde d. 2. oktober 2020 
 Tid: Fredag d. 2. oktober kl. 9.30 – 16.20 

 Sted: Hotel Admiral, København K 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Martin Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, 

Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, 

Lone Søderkvist Kristensen (deltog til og med dagsordenspunkt 4). 

 Afbud: Louise H.H. Villumsen 

 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 Nielsen (pkt. 3, 4, 6, 7, 

14) Søren Mollerup Dawe (pkt. 3, 4, 6, 8), Nina Sarnaak Larsen (pkt. 5), Gitte Holmstrup (pkt. 14), Lisbet Ogstrup 

(pkt. 9, 10, 11, 12, 13), Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.). 

 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
 

2. Godkendelse af referat  
 
HB skulle:  

- 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.  

 

Konklusion: 

Referat fra HB møde d. 21. august 2020 

HB bemærkede, at beskrivelsen under punkt 4 (’AP21’) af svar på henvendelse 15 om havvindmøller bør justeres såle-

des, at den afspejler DN’s linje som besluttet på HB seminar i juni 2020.  

 

HB pointerede, at det under punkt 13 (’Aktuelle sager)’ bør præciseres, at det gælder alle DN aktive, at de repræsen-

terer DN og DN’s vedtagne politik og alle DN-aktive bør holde sig loyalt hertil når de udtaler sig offentligt som repræ-

sentant for DN.  

 

HB bemærkede, at det under punkt 4 (’AP21’) i referatet bør præciseres, at HB ønsker en oversigt, hvor man kan se 

udviklingen i de forskellige poster over de seneste 5 år. 

 

HB pointerede, at det under punkt 6 (’DN’s bankforbindelser’) i referatet bør præciseres, at HB gentager sit ønske om, 

at sekretariatet afsøger mulighed for at DN benytter andre bankforbindelser end de nuværende.   

 

HB godkendte udkast til referat fra HB-mødet d. 21. august 2020 med ovenfor nævnte justeringer.  

 

Referat fra HB seminar d. 19. juni 2020 

HB bemærkede, at det under punkt 3 i referatet (Organisationsstrategi) bør præciseres, at DN både skal være en bred 

favnende og en bredt anerkendt organisation.  

HB godkendte referat fra HB seminar d. 19. juni med den foreslåede justering.   

 

3. Halvårsregnskab for 2020 
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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 afstemmes. 
 
HB skulle:  

- Vedtage opdateret budget for 2020.  

- Tage stilling til ekstraordinært tilskud til Danmarks Naturfond 

Bilag: 

3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2020  

3-2 Forklaring af halvårsregnskabet 

3-3       Ekstraordinært tilskud til Danmarks Naturfond 

 
Konklusion: 

Godkendelse af opdateret budget for 2020: 

HB drøftede halvårsregnskabet og budgettet for resten af 2020. HB bemærkede følgende: 

 

DN’s butik: HB ønskede en forklaring på hvorfor indtægterne i butikken ikke er steget, når udgifter i første 

halvår er steget til det dobbelte. Sekretariatet oplyste, at underskuddet forventes indhentet i forbindelse 

med julehandlen, hvilket normalt forbedrer regnskabet sidst på året.  

 Naturformidling: HB stillede spørgsmål ved de lave udgifter til Skoletjenesten. Sekretariatet oplyste, at fonde 

betaler dele af naturformidlingen, bl.a. er et nyt undervisningsmateriale finansieret af Velux. Sekretariatet 

oplyste desuden, at sekretariatet har holdt lidt igen i forhold til nye naturformidlingsinitiativer, da børne- og 

ungestrategien er under udvikling. HB bemærkede, at der er rum i budgettet til prioritere naturformidlingen 

mere resten af 2020.  

 Nye kommunikationstiltag:  

HB bemærkede, at der kun er blevet brugt 11.000 kr på nye indsatser på kommunikationsområdet ud af de 

250.000 kr., der er budgetteret til området. HB foreslog, at de resterende midler anvendes til miljøkampag-

nen.  

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB budgettet for resten af 2020 samt godkendte, at der fortsættes med 

den nuværende regnskabspraksis året ud.  

 

Ekstraordinært tilskud til Danmarks Naturfond: 

Præsidenten redegjorde for udviklingsplanerne med et større vildgræsningsprojekt på Skovsgaard og at der i den for-

bindelse er opnået tilsagn om fondsstøtte til medfinansiering af projektet. Præsidenten nævnte, at det vil udgøre en 

væsentlig håndsrækning hvis DN også vil være med til at støtte så ambitiøst et naturprojekt og hun opfordrede til, at 

HB indstiller til Repræsentantskabet, at der ekstraordinært bevilliges 0,5 mio. kr. fra DNs egenkapital til Danmarks Na-

turfond. HB efterspurgte en oversigt over, hvilke tilskud Skovsgaard/Danmarks Naturfond har fået fra DN gennem 

årene. En sådan oversigt vil blive fremsendt til orientering forud for næste HB-møde.  

 

HB godkendte, at det indstilles til Repræsentantskabet at der bevilliges 0,5 mio. kr til Danmarks Naturfondunder under 

forudsætning af at argumentationen om behovet for midlerne og hvad de konkret skal anvendes til tydeliggøres. 

 

4. AP2021  
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 mulighed 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 

forslagsstillerne. 

 

HB skulle: 

- Godkende forslag til AP21, herunder dertilhørende budget. 

- Godkende svar på input fra organisationen 

Bilag: 

4-1                        Udkast til AP2021 
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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 

 

Konklusion: 

Revideret udkast til AP21 

HB drøftede det reviderede udkast til AP21. Der var stor ros fra HB – både til processen hidtil og til det reviderede ud-

kast til AP21. HB havde følgende ønsker om ændringer af udkastet: 

 

 HB pointerede, at det vil være hensigtsmæssigt at supplere de overordnede strategiske betragtninger i det indle-

dende afsnit om hvad DN skal arbejde med i 2021 med et par ord om hvad dette har af betydning i forhold til pri-

oritering og finansiering eller med eksempler fra planen på mere konkrete tiltag/projekter på de områder der skal 

arbejdes med.  

 

 HB pointerede, at der under afsnit 1.3 ”Naturen på Land” ikke af teksten ikke fremgår, at DN bør arbejde for, at 

naturbeskyttelsesloven skærpes. HB foreslog, at dette indsættes som et punkt som DN vil arbejde for.  

 

 HB bemærkede, at der i AP21 under afsnit 1.4 ”Havnaturen” konstateres, at der opleves problemer med iltsvind, 

men at der ikke i afsnittet er anført indsatser der adresserer dette. HB foreslog, at der indsættes en reference til 

vandområdeplanerne.  

 

 HB bemærkede, at afsnit 1.4 ’Havnaturen’ pt ikke gengiver DN’s 100/30/10 politik om behovet for, at forvalte 

100% af havarealet bæredygtigt og økosystembaseret, mindst 30 % af havarealet skal bestå af effektivt beskyt-

tede og forvaltede områder og at mindst 10 % af havarealet skal beskyttes mod enhver form for direkte udnyt-

telse – dvs. ”urørt hav. HB foreslog, at teksten strammes op, så dette fremgår.  

 

 HB pointerede, at data for vandkvaliteten i havmiljøet i dag ikke opdateres jævnligt. HB foreslog, at der i AP21 i 

afsnit 1.4 ”Havnaturen” tilføjes, at DN vil arbejde for at genindføre indsamling af data for vandkvalitet i de danske 

havområder.   

 

 HB pointerede, at det under afsnit 1.10 ’Den internationale indsats’ vil være relevant at tilføje, at DN i 2021 gen-

nem EEB også vil have særligt fokus på at påvirke klimapolitikken i EU og i international fora. 

 

 HB foreslog, at det under afsnit 1.11 ”Analyser” præciseres, at midlerne til analyseopgaver vil blive brugt til at fi-

nansiere eksterne analyser.  

 

 HB bemærkede, at verdensmålene, som er anvendt som opdeling af afsnittene under kapitel 1 ”Natur og Miljø”, 

også vedrører mange elementer i kapitel 2 ”Organisation”. HB konkluderede dog, at det var for sent i processen til 

grundlæggende at ændre opbygningen af kapitlet, men at det videregives til de faglige udvalg at tænke verdens-

målene ind i deres arbejde.  

 

 HB bemærkede, at der i afsnit 2.5 ’Naturformidling’ står, at DN forventer at Skoletjenesten revitaliseres i forbin-

delse med arbejdet med den kommende børnestrategi, men at dette ikke hænger sammen med det foreslåede 

budget hvor der ses en nedgang i midlerne på området.  Se HB’s konklusion herom under punktet vedr. budget.  

 

 I det reviderede udkast til AP21 er der lagt op til, at medlemsbladet Natur&Miljø skal relanceres med henblik på, 

at skabe et blad der i højere grad også når en yngre målgruppe. HB rejste spørgsmål ved hvorvidt et fysisk blad er 

det rigtige format til at nå en yngre målgruppe. Sekretariatets vurdering er, at det – efter grundig analyse af hvor-

dan vi rammer de yngre målgrupper – vil være muligt at relancere bladet så det også rammer de yngre målgrup-

per og HB godtog på den baggrund at udviklingsfokus for Natur&Miljø i 2021 bliver en relancering. HB bemær-

kede endvidere, at medlemsbladet i dag ikke appellerer til DN’s aktive medlemmer, herunder rekruttering af 

disse. HB ønskede derfor, at der i AP21 under afsnittet om medlemsbladet tilføjes, at målet med relanceringen 

også er, at skabe et blad med en stærkere kobling til DN’s aktive. Endelig ønskede HB, at medlemsbladet tages op 

som et dagsordenspunkt på et HB-møde når analyserne at potentialet for medlemsbladet foreligger, således at 

HB orienteres om udviklingstankerne med bladet.  
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Med indarbejdelse af ovenstående forslag til ændringer, kunne HB godkende det revideret udkast til AP21 med hen-
blik på, at den nu sendes i høring i organisationen forud for Repræsentantskabsmøde i november 2020. 

HB godkendte desuden, at der efter vedtagelsen af AP21 på REP gennemføres en evaluering af processen og produk-
tet med henblik på udvikling af nyt koncept for AP22, således at aktivitetsplanen fremover i højere grad bliver et stra-
tegisk dokument med tydelig ophæng i organisationsstrategien.  

 

Budget for AP21  

Sekretariatet fremlagde udkast til budget for AP21, herunder sammenligning med budget for 2020. Sekretariatet for-

klarede den bagvedliggende årsag til de årsværkforskydninger der ses ved sammenligning af budget for 2020 og 2021, 

som skyldes organisationsændringer der er foretaget i løbet af 2020. HB drøftede udkastet til budget for 2021 og 

havde følgende forslag til ændringer af budgettet: 

 

HB’s  forslag til ændringer: 

 

- Det blev fremført, at det er hensigtsmæssigt at skærer to årsværk på naturformidling, som det var lagt op til i 

udkast til budget. Sekretariatet forklarede, at der fremadrettet vil være det samme antal nuturformidlere 

ansat i DN. Men at en del af deres arbejdstid bruges som organisationskonsulenter – herunder på at under-

støtte afdelingerne i at yde en bedre naturformidling og at dette sker som led i ønsket om at løfte vores orga-

nisatoriske arbejde og at dette område opnormeres da der slåes en ekstra stilling som organisationskonsulent 

op. HB bad om, at der laves en forklarende note i budgettet herom. HB konkluderede, at der ikke bør skæres 

ned på den målrettede indsats til børn og at midlerne hertil kan findes i den pulje der er afsat til strategiar-

bejde.  

- HB bemærkede, at midler til ledelse er lagt ud under de forskellige fagområder i budgettet og at dette gør 

budgettet svær at gennemskue i forhold til hvor mange medarbejderressourcer der er afsat til de enkelte fag-

områder. HB konkluderede, at det skal tydeliggøres i budgettet hvor der indgår midler til ledelse.   

- HB understregede, at det bør være en forklarende note om hvorfor plansager er reduceret fra 0,6 årsværk til 

0,2 årsværk.  

 

Med indarbejdelse af ovenstående forslag til ændringer, kunne HB godkende budgettet for AP21.  

 

Svar på input fra organisationen til AP21  

Sekretariatet har udarbejdet udkast til svar til forslagsstillerne på de 19 indkomne forslag fra organisationen med af-

sæt i HB’s kommentarer fra mødet den 21. august. HB havde ingen kommentarer til udkast til svarene til forslagsstil-

lerne og kunne godkende disse. 

5. Opfølgning på biodiversitetsindspil og kommende naturpolitik 
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 biodiversitetspakke. HB arbejdsgruppen har afdækket hvorvidt der 

er et klart mandat i eksisterende DN-politik til at forfølge 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 tilrettelægges, herunder hvorledes 

den inddragende proces med repræsentantskabet skal forløbe samt en tidsplan for herfor.  
 
HB skulle: 
- 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 

- 5.4 Input til Regeringens rednings plan for Danmarks biodiversitet 

 

Konklusion: 
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HB arbejdsgruppen der blev nedsat på HB mødet i august fremlagde deres konklusion for resten af HB. Med udgangs-

punkt i de eksisterende politkker og vedtagelser konkluderede HB arbejdsgruppen, at pixi og indspark til biodiversi-

tetspakken ligger inden for rammen. Arbejdsgruppen bemærker dog samtidig, at der er behov for at opdatere DN’s 

eksisterende naturpolitiker, hvilket der også i AP21 er afsat ressourcer til. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet et 

forslag til en proces for udarbejdelsen af en opdateret naturpolitik med inddragelse af afdelinger og HB.  

 

HB godkendte den foreslåede proces for udarbejdelse af en opdateret naturpolitik for DN. HB nedsatte en arbejds-

gruppe der med hjælp fra sekretariatet skal udarbejde udkastet til ny naturpolitik som sendes i høring i organisatio-

nen. HB arbejdsgruppen består af: Rune Engelbreth Larsen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen, Birgitte Mar-

cussen, Martin Vestergaard og Sebastian Jonshøj.   

 

6. Organisationsstrategi 
Sagsfremstilling:  

Repræsentantskabet besluttede i forbindelse med AP20, at der skal udvikles en ny overordnet strategi, der skal sætte en fælles ret-

ning for hele Danmarks Naturfredningsforening. HB vil på mødet modtage en orientering om processen. Desuden vil OxyMoron v. 

Charlotte Fischer give en præsentation af omdømmeanalyse der er lavet om DN.  

HB skulle: 

- 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 

Konklusion: 

Oxymoron præsenterede resultaterne fra omdømmeanalysen og HB tog resultaterne til efterretning. Præsidenten 

orienterede kort om strategiprocessen der er igangsat i organisationen og opfordrede HB medlemmerne til at frem-

sende evt. forslag og kommentarer til processen.  

7. HB’s adgang til presseovervågning og adgang til medier 
Sagsfremstilling: På HB-mødet d. 21. august blev der udtrykt ønske om, at sekretariatet undersøger muligheder for at gøre presse-

klip, DN retriever og Altinget tilgængelig for HB-medlemmer samt evt. omkostninger der er forbundet hermed. Sekretariatet frem-

lægger deres forslag herpå. 

 

HB skulle: 

- 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 

 

Konklusion: 

HB tilsluttede sig forslag fra sekretariatet om, at give HB adgang til Altinget og presseovervågning. Sekretariat vil tage 

fat i de enkelte HB medlemmer og kortlægge deres behov for hvilke portaler på Altinget de ønsker adgang til samt 

deres behov for at modtage presseovervågning  

 
8. Mere digital HB? 
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 skulle: 

- 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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Konklusion: 

HB kan tilslutte sig sekretariatets indstilling om at HB bliver betjent mere digitalt fremover, så snart der er fundet en 

egnet digital bestyrelsesplatform. Som led heri vil der ikke længere blive fremsendt print af mødemateriale til HB med-

lemmer, dog vil der blive taget særlige hensyn til synshæmmede så de fortsat kan modtage mødemateriale på print. 

Det vil også fortsat være muligt at få særlige bilag tilsendt fysisk (fx store økonomibilag) hvis dette ønskes. HB med-

lemmerne tilbydes en computer eller Ipad så fremt, at de har behov for dette. Maria Gjerding, Martin Vestergaard og 

Thorkild Kjeldsen bliver testgruppe for afprøvning af digital bestyrelsesportal. 

 
9. Opfølgning på HB-seminar vedr. naturområdet Vår Holme  
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 skulle: 

- Beslutte om arv på ¼ af matr. Nr. 15 Vår Holm, Farstrup på i alt 17.502 m2 skal modtages, og afholdelse af overdragelses-

udgifter hertil på kr. 17.700,-. 

Bilag: 

- 9.1  Indstilling til arvemodtagelse af lod af Vår Holme  

Konklusion: 

HB besluttede, at DN står ved de løfter der tidligere er blevet givet fra DN i sagen og at DN således arvemodtager jord-

loddet på Vår Holme og afholder overdragelsesudgofterne og de løbende udgifter.   

 

 

10. Retningslinjer for DNs modtagelse af fast ejendom 

Sagsfremstilling: 

DN har gennem en længere årrække overdraget naturarealer, der er modtaget i arv til Danmarks Naturfond. DN har som led i en 

samarbejdsaftale betalt fonden et fast beløb, men ikke afholdt de løbende udgifter. Denne model kan ikke opretholdes længere, da 

fondens bestyrelse har besluttet, at det er en forudsætning 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 på-

tage sig de dertil hørende driftsudgifter. Indtil dette arbejde er afsluttet indstilles det, at DN ikke modtager naturarealer, hvor der 

skal afholdes driftsudgifter.   

 

HB skulle: 

- Beslutte om der skal udarbejdes retningslinjer for at overtage fast ejendom 

Bilag: 10.1 Indstilling til DN’s indstilling til at være jordbesidder 

 

Konklusion: 

HB tilsluttede sig, at sekretariatet udarbejder retningslinjer for modtagelse og køb af jordbesiddelser og anden fast 

ejendom forud for næste HB møde og at DN ikke modtager naturarealer indtil dette arbejde er afsluttet. 

 
 

11. DN Jammerbugt om udmøntning af arv til køb af nordjysk klitnatur 
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 naturbeskyttet klitareal på 8,5 ha. Arealet ligger i 

og ejes af Jammerbugt Kommune, som snart forventes at sætte det til salg. 

 

HB skulle: 

- 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. 
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Konklusion: 

Dagsordenspunktet blev ikke behandlet, da HB vil afvente, at der vedtages retningslinjer for modtagelse af jordbesid-

delser.  

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

holm 
Sagsfremstilling: DN er blevet tilbudt en andel af jordlod i et fredet naturområde (Hundsemyren) på Bornholm. DN Bornholm ser 

gerne, at DN modtager gaven, da DN Bornholm af den vej håber på at få medindflydelse på forvaltningen af naturen i området. 

Sekretariat har vurderet de økonomiske konsekvenser ved at modtage gaven.  

 

HB skulle: 

- 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) 

 

Konklusion: 

Dagsordenspunktet blev ikke behandlet, da HB vil afvente, at der vedtages retningslinjer for modtagelse af jordbesid-

delser.  

 

13.  Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 
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 skulle: 

- HB skal tage stilling til tidspunkt for møde med Danmarks Naturfond. 

Bilag:  

Intet bilag 

 

Konklusion: 

HB besluttede, at udskyde mødet med bestyrelsen i Danmarks Naturfond til forretningsplanen for fonden er på plads i 

foråret.  

 

14. DN’s kommende havkampagne 
Sagsfremstilling: 

Regeringen forventes indenfor kort tid at fremlægge et udkast til den kommende havplan. Havplanen udlægger de danske havområ-

der 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 interes-

ser er prioriteret væsentligt højere end naturbeskyttelsen, herunder energianlæg (vindkraft, energiøer mv.) og fiskeri og samt fast-

holdelse af store områder til olie/gas-indvinding. Havplanen låser i princippet havområderne til disse anvendelser i en 10 års-peri-

ode. 

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 paradoksalt, 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 poli-

tisk arbejde i forhold til havplanen gennem udarbejdelse af baggrundsmaterialer, politiske møder og en presseindsats (senest 2 ar-

tikler i Politiken). Men da regeringen nu fremrykker offentliggørelsen af havplanen til primo november, ønsker sekretariatet at gen-

nemføre 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 

 

Konklusion: 

HB havde en række kommentarer til den foreslåede havkampagne, som sekretariatet tager til efterretning. HB kunne 

godkende den overordnede politiske ramme for havkampagnen. 
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15. Kommende HB-møder  
Sagsfremstilling: 

HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  

HB skulle: 

Drøfte forventningerne til kommende dagsordener. 

Bilag: 

Intet bilag 

 
Konklusion: 

HB udtrykte ønske om, at følgende emner sættes på dagsordnen på det kommende HB møde d. 5. november: 

- Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø.  

- Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser 

- Drøftelse af disposition for ny natur-politik på baggrund af forslag fra HB-arbejdsgruppen  

- Orientering om den politiske situation på klimaområdet, herunder DNs arbejde på klimaområdet.  

- Hegning – naturnationalparker 

HB udtrykte desuden ønske om at afklaring af Klimakommune-konceptet sættes på dagsordenen på HB-mødet i de-

cember. 

 
16. Aktuelle sager  
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 aftalen, 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 repræsentanter for grønne organisationer og en følgegruppe bestående af de biodiversitetsforskere, 
som har rådgivet aftalekredsen under forhandlingerne. Følgegruppen med repræsentanter for grønne organisationer vil bestå af 
repræsentanter for de følgende organisationer (Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnatur-
fonden, 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 skulle: 

- 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  

 

Konklusion: 

HB besluttede, at indstille Rune Engelbreth Larsen og Birgitte Marcussen som DN’s kandidater til følgegruppen 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 kommunen. DN Partnerskabet in-

debærer 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 kom-

munale bygninger og græsnings- og naturplejelaug i alle bydele. Strategien skal udvikles og rulles ud i samarbejde med københav-

nerne. Samtidig har kommunen netop sat 7 mio. kr af til en ny pulje til borgerdrevne naturprojekter, der som del af partnerskabsaf-

talen 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 gør byen grønnere. Partnerskabsaftalen blev lanceret ved et pres-

seevent d. 18. september 2020. DN København har været inddraget i processen. Se evt. mere her: https://www.dn.dk/nyheder/nyt-

ambitiost-partnerskab-skal-styrke-biodiversiteten-i-kobenhavn/ 

HB skulle: 
- Orienteres om sagen. 

Konklusion: 

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/
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Præsidenten orienterede om partnerskabet med Københavns Kommune og bemærkede, at partnerskabet rummer en 

række gode muligheder for, at få landets hovedstad til at sætte nogle ambitiøse mål for naturen og samtidig giver mu-

lighed for at være med til at understøtte det frivillige engagement for mere natur i København. Præsidenten under-

stregede også, at DN forsæt vil kæmpe for naturen på fx Amager Fælled og i de andre sager hvor DN ikke er enig i 

kommunens linje og at partnerskabet på ingen måde betyder, at der vil blive skruet ned for kritikken i disse sager. 

 

Struckmann-fonden: 

Præsidenten orienterede om arbejdet i Struckmann fonden hvor hun sidder i bestyrelsen. Flere af bestyrelsesmedlem-

merne i fonden ønsker snart at stoppe i bestyrelsen. HB blev opfordret til at komme med forslag til kandidater. 

 

Sexisme:  

Præsidenten orienterede om, at ledelsen i DN vil forholde sig til hvordan man i organisationen kan arbejde med pro-

blemstilling omkring sexisme.   

 

17. Evt.  
Konklusion: 

HB havde ikke nogen bemærkninger til dette dagsordenspunkt.  

 

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.  

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

Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser 

Drøftelse af disposition for ny natur-politik på baggrund af forslag fra HB-arbejdsgruppen  

Orientering om den politiske situation på klimaområdet, herunder DNs arbejde på klimaområdet.  

Drøfte konceptet naturnationalparker og arbejdet hermed 

 

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 

Afklaring af Klimakommune-konceptet 

 

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

Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 

 

 


