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Bilag 2.1 
 
Dato: 10. november 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 
 

Udkast til referat af HB-møde d. 5. november 2020 
 
 Tid: Torsdag d. 5. november kl. 9.30 – 16.30 

 Sted: Mødet blev afholdt virtuelt via Zoom. 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder på dagsordenspunkt 1-7), Hans Jürgen Stehr, Martin 
Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, Sebastian Jonshøj (mødeleder på dagsordenspunkt 8-14), 
Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Lone 
Søderkvist Kristensen 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen (pkt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11) Mikkel Havelund (pkt. 3, 4, 
5), Louise Puck Hansen (pkt. 3, 4, 5), Luise Sanderhoff Østerlund (pkt. 3, 4, 5), Emil Nielsen (pkt. 3, 4, 5) 
Søren Mollerup Dawe (pkt. 4, 5), Mads Peter Aagaard Madsen (pkt. 4, 5), Lasse Jesper Pedersen (pkt. 
9), Bo Håkansson (pkt. 7), Nina Saarnak Larsen (pkt. 6), Simon Leed Krøs (medarbejderrepræsentant) og 
Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
 
 

2. Godkendelse af referat  
 
HB skal:  

- Godkende referat fra HB møde d. 2. oktober 2020. 

Bilag:  

2.1 Referat fra HB møde d. 2. oktober 2020. 

 

Konklusion: 
HB bemærkede, at der havde sneget sig en mindre fejl ind på s. 4, hvor det fremgår, at: ”det er 
hensigtsmæssigt at skærer to årsværk på naturformidling, som det var lagt op til i udkast til budget”.  Dette 
skal selvfølgelig rettes således, at der står at:  ”Det blev fremført, at det ikke er hensigtsmæssigt at skære to 
årsværk på naturformidling, som det var lagt op til i udkast til budget”. Med den bemærkning godkendte 
HB referatet fra HB mødet d. 2. oktober 2020. 
 

 

3. Regnskabet for 3. kvartal 2020 
Sagsfremstilling:  

Regnskabet for 3. kvartal 2020 fremlægges med henblik på godkendelse.  
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Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN for 2020 efter indstilling fra HB. Sekretariatet indstiller til 

genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab for 2020. 

Desuden fremlægges oversigt over donationer fra DN til Danmarks Naturfond fra 2010-2020, som HB på seneste HH-møde udtrykte 

ønske om at blive orienteret om.  

 

HB skal:  

- Godkende opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskabet 

- Beslutte indstilling til REP om valg af revisor. 

- Orienteres om donationer fra DN til Danmarks Naturfond 2010-2020 

Bilag:  

- Bilag 3.1 Regnskab for 3. kvartal 2020  

- Bilag 3.2 Notat vedr. kvartalsregnskab 

- Bilag 3.3 Oversigt over donationer fra DN til Danmarks Naturfond 2010-2020 

 

Konklusion: 
Opdateret budget:  
Sekretariatet fremlagde det opdaterede budget for 2020 på basis af kvartalsregnskabet og bemærkede, at 
DN samlet set kommer ud af 2020 med et meget positivt resultat på trods af Corona-situationen. Corona-
situationen har resulteret i mindreforbrug, da en del arrangementer enten er blevet afholdt digitalt eller er 
blevet udskudt. Samtidig ser niveauet for indsamlinger og medlemskontingenter fornuftigt ud. DN har 
desuden modtaget væsentligt større arveindtægter i 2020 end forventet og derudover er der indhentet 
fondsmidler fra eksterne projekter for perioden 2016-2019, som ikke var blevet hjemtaget.   
 
HB bemærkede, at det som konsekvens af allokeringen af midler til organisationskonsulenter, bør 
tydeliggøres over for afdelingerne, at organisationskonsulenterne også kan bruges til 
kompetenceopbygning af naturformidlingen i afdelingerne. HB godkendte det opdaterede budget for 2020 
med ovennævnte bemærkninger. 
 
Valg om revisor: 
HB godkendte sekretariatets indstilling om at genvælge revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab for resten af 2020 inkl. årsregnskabet. Sekretariatet oplyste, at man ønsker at sætte 
opgaven i udbud i 2021. 
 
Donationer til Danmarks Naturfond: 
HB tog orienteringen om donationer fra DN til Danmarks Naturfond 2010-2020 til efterretning.  
 
 

 

4. AP2021, efterårets Repræsentantskabsmøde og stemmeanbefalinger 
Sagsfremstilling: 

HB’s forslag til AP2021 blev sendt ud til Repræsentantskabet torsdag d. 15. oktober. Lørdag d. 31. oktober er sidste frist for 

ændringsforslag fra organisationen til behandling på REP-mødet. Når HB har besluttet sine stemmeanbefalinger til 

ændringsforslagene, sendes de dagen efter (fredag d. 6. november) sammen med det øvrige dagsordenmateriale til REP-

mødedeltagerne, så der på REP-mødet kan træffes endelig beslutning om en samlet aktivitetsplan. Opgaven med at præsentere 

HB’s stemmeanbefalinger til de indkomne ændringsforslag fordeler HB som vanligt imellem sig. Da det på tidspunktet for denne 

dagsordens udsendelse ikke vides, hvor mange ændringsforslag der er tale om, er dette mødepunkts varighed vejledende. 

Fristen for forslag til REP-mødets dagsorden udløb d. 10. oktober, og der er ikke modtaget nogen forslag. 

REP vedtog i 2019 at frikøbe vicepræsidenten frem til 1/7 2020 hvorefter ordningen skulle evalueres. OU har behandlet sagen og 

deres anbefaling er en forlængelse med 1 år fra 1/7 2020- 1/7 2021, hvorefter der skal foretages en evaluering.  
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HB skal: 
- Beslutte stemmeanbefalinger til ændringsforslag til HB’s AP2021-oplæg. 

- Drøfte efterårets REP-møde: Dagsorden og rollefordeling ift. at præsentere stemmeanbefalinger.  

- Beslutte om vicepræsident forsat skal frikøbes samt i hvilken periode. 

Bilag: 

- Bilag 4.1  AP-ændringsforslag [der er først deadline for AP ændringsforslag efter udsendelse af HB-materialet, hvorfor 

dette bilag eftersendes] 

- Bilag 4.2  Udkast til REP-program  

- Bilag 4.3  Referat af møde i Organisationsudvalget mandag den 19. oktober 2020 

 

Konklusion: 
Ændringsforslag til HB’s AP2021-oplæg 

HB besluttede følgende stemmeanbefalinger til ændringsforslagene til HB’s AP 2021-oplæg: 
 
Ændringsforslag 1 om styrkelse af DN’s aktiviteter på landbrugsområdet (fremsat af DN Hillerød):  
HB anbefaler, at der stemmes nej til ændringsforslaget om at styrke landbrugsområdet med 1-2 årsværk. 
HB støtter sekretariatets forslag til tekstændringer i afsnit 1.7 om landbrug. Peter Esbjerg fremlægger HB’s 
stemmeanbefaling på REP-mødet. 
 
Ændringsforslag 2 (fremsat af DN Greve):  
 

 2.1 Ændringsforslag om at nævne stenrev eksplicit i afsnit 1.4 om havnatur 
HB anbefaler, at der stemmes ja til ændringsforslaget. HB støtter sekretariatets forslag til 
tekstændringer i afsnit 1.4 om havnatur. Louise Holst Hemmingsen fremlægger HB’s 
stemmeanbefaling på REP-mødet. 
 

 2.2 Ændringsforslag om sekretariatet skal understøtte den lokale indsats med faglig viden  
HB mener, at sekretariatet allerede spiller en vigtig rolle i den lokale indsats bl.a. ved at støtte 
afdelingerne med faglig viden. HB er enig i, at denne rolle kan tydeliggøres i AP. HB anbefaler, at 
der stemmes ja til ændringsforslaget. Martin Vestergaard fremlægger HB’s stemmeanbefaling på 
REP-mødet. 

 

 2.3 Ændringsforslag om oprustning af sekretariatet i forhold til lokale sager 
HB anbefaler, at der stemmes nej til ændringsforslaget. Martin Vestergaard fremlægger HB’s 
stemmeanbefaling på REP-mødet. 

 
 

 2.4 Ændringsforslag om at sekretariatet understøtter den lokale indsats ift. drikkevand 
HB er enig i, at det er vigtigt, at sekretariatet understøtter den lokale indsats, og bakker op om at 
dette tydeliggøres i teksten. HB støtter sekretariatets forslag til tekstændring og HB anbefaler, at 

der stemmes ja til ændringsforslaget. Martin Vestergaard fremlægger HB’s stemmeanbefaling 
på REP-mødet. 

 

 2.5 Ændringsforslag om organisatorisk støtte til afdelingerne 
HB er enig i, at det er vigtigt at øge sekretariatets støtte til lokalafdelingerne. Derfor er der allerede 
i HB’s forslag til AP21 indeholdt en oprustning af den organisatoriske støtte til afdelingerne. Men 
HB mener ikke, at der inden for de nuværende økonomiske rammer bør prioriteres en yderligere 
oprustning af sekretariatet ift. at rådgive afdelingerne . HB anbefaler, at der stemmes nej til 
ændringsforslaget. Martin Vestergaard fremlægger HB’s stemmeanbefaling på REP-mødet. 



4 
 

 
 

 2.6 Ændringsforslag om at ansætte yderligere medarbejdere med lokalt understøttelse og 
midlerne tages fra hvervning og kampagner 
HB anbefaler, at der stemmes nej til ændringsforslaget. Martin Vestergaard fremlægger HB’s 
stemmeanbefaling på REP-mødet. 

 
 

Ændringsforslag 3 om, at der ikke bør reduceres 0,4 årsværk i "Plan og kystsager" (fremsat af DN Amager, 
herefter justeret og fremsat sammen med HB). HB anbefaler, at der stemmes ja til det nye ændringsforslag. 
Birgitte Marcussen fremlægger HB’s stemmeanbefaling på REP-mødet. 

 
 

Ændringsforslag 4 om bedre rammer for aktivering af frivillige (fremsat af DN Roskilde):  

 4.1. Ændringsforslag om at tilføje tekst om støtte til organisering og faciliteter for at få 
frivilligheden til at fungere i praksis. HB anbefaler, at der stemmes ja til ændringsforslaget. 

 

 4.2. Ændringsforslag om at tilføje tekst om at fremme rammerne for de allerede aktive. HB 
anbefaler at stemme ja til forslaget. HB foreslår dog, at sekretariatet tager kontakt til forslagsstiller 
med forslag om, at ændringsforslag 4.1 og 4.2 skrives sammen. 
 

 4.3 Ændringsforslag om at flytte 1/2 årsværk til sekretariatssamarbejde med netværk (og andre 
aktive grupper) fra kommunikationsbudgettet. HB anbefaler, at der stemmes nej til 
ændringsforslaget. HB understregede behovet for at skærpe argumentationen for 
stemmeanbefalingen, således at det fremgår klart hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at skære et 
halvt årsværk fra kommunikationsafdelingen.  

 
 Sebastian Jonshøj fremlægger HB’s stemmeanbefaling på REP-mødet for ændringsforslag 4. 

 
 
Præsidenten bemærkede, at en række ændringsforslag omhandler hvorledes sekretariatet i højere grad kan 
understøtte afdelingerne, hvilket også understreger vigtigheden af, at der i AP21 netop er allokeret flere 
ressourcer hertil.  

 

 

Afviklingen af efterårets REP-møde:  
Sekretariatet orienterede om status for tilmeldinger og afviklingen af efterårets REP-møde, som både 
afholdes fysisk og virtuelt. Pt. er der ca. 80 tilmeldte til det fysiske møde i Middelfart og resten deltager 
virtuelt. Der er i år produceret en række små film, der introducerer og motiverer de forskellige 
dagsordenspunkter på REP-mødet. Afvikling af valg til Danmarks Naturfond, HB og REP vil foregå således, at 
kandidaterne vil kunne præsentere sig selv enten via indlæg fra talerstolen, indlæg via zoom, et forud 
optaget video-indlæg eller via et skriftlig indlæg.  

 
HB pointerede, at sekretariatet gerne må udsende en rykker for deltagelse til REP mødet og at det vil være 
godt med en klar udmelding fra sekretariatet om hvorledes mødet praktisk afvikles i forhold til bespisning 
mm.  
 

 

Frikøb af vicepræsident  
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HB bemærkede, at det har stor værdi for DN, at vicepræsidenten er delvist frikøbt og således kan bidrage til 
at repræsentere DN på politisk niveau til flere møder med samarbejdspartnere, beslutningstagere, 
interessenter m.fl. HB besluttede derfor, at indstille til REP, at forlænge frikøb af vicepræsident til 
udgangen af 2021 samt at Organisationsudvalget (OU) og HB inden efterårets repræsentantskabsmøde 
2021 evaluerer ordningen. Herefter bør HB indstille en anbefaling til Repræsentantskabet med henblik på, 
at Repræsentantskabet på deres møde i efteråret 2021 træffer beslutning om hvorvidt frikøbet skal 
yderligere forlænges. 
 
 

5. Status for DN’s strategiproces 
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. En vigtig milepæl for strategiarbejdet er, at repræsentantskabet på efterårets 

møde skal godkende visionerne for DN. Herefter formuleres selve strategien. Sekretariatet orienterer om status for arbejdet. 

 

HB skal:  

- Orienteres om status for strategiproces. 

Bilag:  

- Bilag 5.1 Udkast til vision til behandling på REP mødet [bilag eftersendes da styregruppen først har materiale klar efter 

udsendelse af det øvrige HB materiale] 

 

Konklusion: 
Sekretariatet orienterede om processen frem mod udkastet til den nye vision for DN, der skal behandles på 
det kommende REP møde. HB havde følgende kommentarer til udkastet:  

- Et HB medlem udtrykte betænkelighed ved at der med visionen, lægges op til, at klima skal ind i 
formålsparagraffen og pointerede, at foreningen bør fastholde natur og biodiversitet som 
hovedfokus.  

- Der blev udtrykte ønske om, at man laver redaktionelle ændring i den overordnede vision således, 
at rigere natur sættes før italesættelse af grøn omstilling, da dette i højere grad afspejler 
foreningens prioriteter og at der i den overordnede vision desuden tilføjes, at DN vil inspirere til en 
vildere natur på naturlige præmisser.  

- Præsidenten pointerede, at styregruppen har forsøgt at indarbejde indkomne forslag der er 
kommet i høringsperioden og at der kan stilles ændringsforslag i forbindelse med REP-mødet. Der 
har ikke været lagt op til, at HB skulle have en særskilt adgang til at ændre i teksten, men alle HB 
medlemmer er meget velkomne til at stille ændringsforslag til REP-mødet. 

 
 

6. Disposition for DN’s kommende natur-politik 
Sagsfremstilling:  

HB har besluttet, at den hidtidige arbejdsgruppe omkring proces for udarbejdelse af en ny naturpolitik fortsætter – dog med et par 

yderligere HB medlemmer i gruppen. Gruppen har i første omgang fået til opgave, at arbejde med et forslag til en overordnet 

disposition til den nye naturpolitik. Det er dette forslag HB skal drøfte. 

 

HB skal:  

- Drøfte forslag til overordnet disposition for ny natur-politik på baggrund af forslag fra HB-arbejdsgruppen. Den 

overordnede disposition skal danne grundlag for sekretariatets udarbejdelse af en uddybende disposition for en ny 

naturpolitik. 

Bilag:  

- Bilag 6.1 HB-gruppens forslag til overordnet disposition for en ny naturpolitik. 
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Konklusion: 
HB drøftede HB-arbejdsgruppens forslag til overordnet disposition for en ny naturpolitik. HB havde 
følgende bemærkninger: 
 

- Naturpolitikkens synergi (finansielt og fysisk) med andre politikområder står pt. anført som et 
afsluttende afsnit. Det bør være en af DN’s styrker, at kunne pege på synergi til fx klimaområdet, 
hvorfor afsnittet bør rykkes længere frem.  

- Under afsnit ’Et levende vandmiljø’ bør problemstillingen omkring miljøfremmede stoffer og 
kvælstof medtages.  

- Det bør overvejes hvorledes problemstillingerne omkring fauna- og flora-forurening kan indgå i den 
kommende naturpolitik.  

- Under afsnittet ’Strengt beskyttet natur på land’ nævnes fredninger, som middel til at opnå den 
strenge beskyttelse. Der bør dog i det kommende udkast til naturpolitik fremgå, at mange af 
fredningerne er landskabsfredninger og derfor ikke kommer til at bidrage til den strenge 
beskyttede natur.  

 
Præsidenten understregede, at der i den kommende debat i organisationen om en ny naturpolitik er brug 
for grundige diskussioner i alle dele af organisationen om hvad vi som forening forstår ved vild 
natur/strengt beskyttet natur. 
 
HB arbejdsgruppen tager HB’s kommentarer til den overordnede disposition til efterretning. HB 
arbejdsgruppen vil på det første HB møde i det kommende år præsentere et første udkast til en ny 
naturpolitik. 
 

 

7. Naturnationalparker 
Sagsfremstilling: 
Med beslutningen om etablering af de to naturnationalparker Gribskov og Fussingø er der kommet godt gang i debatten omkring 
naturnationalparkerne. En debat som kun kommer til at fylde mere i den kommende tid, da finanslovsforhandlingerne forhåbentlig 
resulterer i etableringen af yderligere naturnationalparker. Der er i den forbindelse også en livlig debat om naturnationalparkerne 
internt i DN. Samtidigt har annonceringen betydet dels en række henvendelser fra DN afdelinger med foreløbige ønsker om lokale 
naturnationalpark-projekter og en enkelt afdeling har indsendt et konkret projektforslag og bedt præsidenten og sekretariatet 
fremme det over for ministeren. Henvendelserne fra afdelingerne viser, at der på nuværende tidspunkt kan være varierende 
opfattelser af, hvilke forvaltningsmæssige principper, DN bør arbejde for i de kommende naturnationalparker. Derfor har 
sekretariatet udarbejdet en konceptnote baseret på NIRAS rapporten med oplæg til fortolkning af konceptet naturnationalparker. 
 
 
HB skal: 

- Beslutte tolkning af konceptet naturnationalparker og drøfte den videre proces for DN’s arbejde med naturnationalparker 
 
Bilag:  

- Bilag 7.1 Konceptnote til fortolkning af konceptet naturnationalparker 
 

Konklusion: 
 

HB drøftede sekretariatets udkast til konceptnote om naturnationalparker. HB pointerede følgende:  
 

- Det bør tilføjes, at der skal være en løbende forskningsbaseret monitering af biodiversiteten, 
således at forvaltningen af arealerne undervejs kan justeres (herunder fx græsningstrykket) såfremt 
biodiversiteten ikke udvikler sig som forventet. 
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- Konceptnoten bør skærpes, således at det fremgår, at der bør udarbejdes forskningsfaglig baserede 
planer for hvorledes biodiversiteten beskyttes og fremmes i områderne der udlægges til 
naturnationalparker. Udgangspunktet for planerne bør være fremme af biodiversiteten via en 
naturligere dynamik og ikke nødvendigvis fastholdelse af en bestemt naturtype. 

- Overordnet set skal der i områderne der udlægges til naturnationalparker genskabes naturlige 
forhold. Men der vil være undtagelser (som fx hvis man udlægger en naturnationalpark omkring 
Skjern Å), hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt, at genskabe fuldstændig naturlig hydrologi af 
hensyn til den omkringliggende beboelse. Dette understreger, at der fra område til område skal 
vurderes hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til hydrologi. Det samme gør sig gældende i forhold 
til at der for de enkelte områder skal være en forskningsfaglig vurdering af hvilke større 
planteædere det er hensigtsmæssig at udsætte i de enkelte områder.   

- Det bør tilføjes, at der vil være steder hvor begrebet naturnationalparker ikke vil være tilstrækkeligt 
til at sikre biodiversiteten, fx på grund af næringsstoffer eller invasive arter, hvilket også 
understreger behovet for en forskningsfaglig vurdering af hvorledes biodiversiteten bedst sikres i 
de enkelte områder der udpeges til naturnationalparker.  

- Konceptnoten bør skærpes, så det fremgår helt tydeligt, at tilskudsfodring af de større planteædere 
ikke bør foregå i naturnationalparkerne. 

- Konceptnoten bør også forholde sig til rekreative interesser og kulturminder.  
 
Præsidenten bemærkede desuden, at hun ønskede at der blev indhentet forskningsfaglig input fra nogle af 
Danmarks førende biodiversitetsforskeres i forhold til at få afdækket en række forhold om 
naturnationalparkernes påvirkning (hegn, udsætnings af større planteædere mm.) af biodiversiteten. Der 
var i HB en udbredt opbakning til sekretariatets forslag til fortolkning af konceptet naturnationalparker, 
men HB udtrykte ønske om, at sekretariatet indarbejder ovennævnte kommentarer og præsenterer det 
igen til det kommende HB-møde med henblik på endelig godkendelse.  

 

8. Præsentation af Projekt Biodiversitet Nu resultater 
Sagsfremstilling: 
Danmarks største citizen science projekt har med danskernes hjælp indsamlet mere end 1 millioner observationer af dyr, planter, 
svampe og levesteder mellem 2015 og 2020. Projekt Biodiversitet Nu nærmer sig lancering af et udviklingsindeks for naturen i 
Danmark og det er i den sammenhæng relevant at HB orienteres om projektet. Projektets resultater præsenteres af professor i 
makroøkologi ved Københavns Universitet Carsten Rahbek. 
 
HB skal: 

- Orienteres om Projekt Biodiversitet Nu. 
Bilag:  

- Intet bilag  

 

Konklusion: 
Projektet blev præsenteret af professor Carsten Rahbek og Jonas Geldmann. Siden 2015 har mere end 
20.000 frivillige danskere ageret ’Naturtjekkere’ og indsendt over 500.000 observationer af 30 forskellige 
dyr, planter og svampe til projektet. Naturtjek app’en er nu lukket og resultaterne offentliggøres i uge 46.  
HB udtrykte ønske om, at sekretariatet kommer med et bud på om (og i så fald hvorledes) der kan følges op 
på projektet fremadrettet og at dette præsenteres på et HB-møde i starten af 2021.  
 

9. Den politiske situation på klimaområdet og DN’s arbejde med klimaområdet 
Sagsfremstilling: 

HB udtrykte på seneste HB-møde ønske om, at få en orientering om den politiske situation på klimaområdet, herunder om de 

igangværende og kommende forhandlinger samt DNs positioner og arbejde på klimaområdet.  

 

HB skal:  
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- Orienteres om den politiske situation på klimaområdet, herunder DNs positioner og arbejde på klimaområdet. 

Bilag:  

- Intet bilag 

 

Konklusion: 
Sekretariatet præsenterede deres arbejdet på klimaområdet samt status for den politiske situation på 
området, herunder om igangværende og afsluttede forhandlingsforløb og status for regeringens indfrielse 
af deres valgløfter.  
HB udtrykte ønske om, at få tilsendt slides fra sekretariatets præsentation.  HB foreslog, at et skema over 
den manglende realisering af den lovede CO2 reduktion kunne laves som grafik til udadrettet 
kommunikation, da den meget tydeligt illustrerer den manglende indfrielse af Danmarks klimamål.  
HB understregede ønske om, at DN synliggør synergi mellem indsats på klima-området og andre 
indsatsområder, herunder særligt naturområdet. I den forbindelse understregede HB vigtigheden af, at få 
sat fokus på klimaeffekt af urørt skov og genopbygning af økosystemer, fx i forbindelse med 
Klimaskovfonden og at DN generelt har en stor interesse i at fremme de klimavirkemidler der også fremmer 
biodiversiteten. 
HB ønskede, at der om et år følges op med en lignende præsentation for HB om status for DN’s arbejde på 
klimaområdet, således at HB holdes orienteret om den politiske udvikling på området og opdateres om 
DN’s indsats og prioriteringer. 
 
 

10. Femern Bælt 
Sagsfremstilling: 
DN sidder som repræsentant i Femern Bælt Komitéen for den grønne bevægelse, hvor DN varetager de grønne interesser i 
forbindelse med udformningen af Femern Bælt forbindelsen. Der er de seneste år kommet en række klager fra tyske 
miljøorganisationer og andre tyske interessenter over linjeføringen, støj mm. der har forsinket processen. Klagerne har resulteret i 
en retssag der kører pt. i Tyskland og der forventes en afgørelse i sagen primo december. Herefter forventes det, at Femern Bælt 
A/S går i gang også på tysk side med den egentlige bygningsfase med udgravning til tunnelen og de andre infrastrukturelementer 
der er knyttet hertil. Grundet den nært forestående byggefase og den mediemæssige opmærksomhed som dette forventes at 
afføde, gives HB nu en orientering om processen af DN's repræsentant i Femern Bælt Komitéen, Michael Løvendal. 

 

HB skal:  

- Orienteres om processen omkring Femern Bælt forbindelse 

Bilag:  

- Intet bilag  

 

Konklusion: 
DN's repræsentant i Femern Bælt Komitéen, Michael Løvendal præsenterede status for Femern Bælt 
projektet og hans mangeårige arbejde med at fremme natur-, miljø- og klimainteresser i sagen. HB udtrykte 
ønske om, at se et overordnet klimaregnskab for Femern Bælt projektet, da der er elemeter i projektet der 
trækker begge veje rent klimamæssigt (klimamæssig belastning ved etablering, godstransport flyttes fra 
lastbiler til tog mm.). Ligeledes vil HB gerne se en kort oversigt over naturkonsekvenserne – både de 
negative og positive til havs (påvirkning af havnaturen i etableringsfasen, etablering af nye stenrev, 
bæredygtigt fiskeri i de berørte havområder mm.) og til lands (påvirkning af kystnaturen og vådområderne) 
af projektet.  
  
 

11. DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg 
Sagsfremstilling: 

HB har ønsket et overblik over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg samt ressourceforbruget der er 

forbundet hermed.  
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HB skal: 

- Orienteres om DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg 

 

Bilag:  

- Bilag 11.1 Oversigt over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg samt ressourceforbrug der er 

forbundet hermed. 

- Bilag 11.2 Notat om DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd og nævn mm. 

 

Konklusion: 
HB ønskede, at sekretariatet udbygger oversigten med hvem der varetager DN’s repræsentation og hvad 
der arbejdes med i de enkelte udvalg, råd og nævn. HB bemærkede, at det bør overvejes om nogle af 
posterne kan besættes af tillidsvalgte i DN for at få flere kompetencer og ressourcer i spil og for at spare 
lidt på sekretariatets ressourcer. 
 

 

12. Kommende HB-møder  
Sagsfremstilling: 

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødedatoer for HB i 2021 med henblik på, at få fastlagt disse. HB kaster desuden et blik på 

den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  

 

HB skal: 

- Beslutte mødedatoer for de kommende HB møder i 2021 og drøfte forventningerne til kommende dagsordener.   

 
Bilag: 

- Bilag 12.1 Notat om forslag til HB’s møde- og arbejdsplan 2021 

- Bilag 12.2 Udkast til HB mødekalender 2021 

 
Konklusion: 
HB havde følgende kommentarer til forslag til HB’s møde- og arbejdskalender for 2021: 

- HB zoom-mødet bør ligge umiddelbart inden HB seminar. Evt. kan HB møde d. 21. maj flyttes til 
starten af maj og så kan der lægges et kort zoom-møde i slutningen af maj lige inden 
sommerseminaret. 

- Ønske om at HB mødet d. 3. december (julefrokost) flyttes til anden dato.  
- Ønske om at HB mødet i oktober flyttes til en anden dato. 
- HB udtrykte ønske om at evaluering af havkampagne ikke lægges for sent på året og at vi ikke bør 

vente med evaluering til maj. HB udtrykte i den forbindelse, at en evaluering også bør omfatte en 
generel vurdering af kampagnens fokus på 30% beskyttelse og hvordan dette spiller sammen med 
DN’s brede målsætning om beskyttelse af havet. MFU har lavet et notat der kan fungere som en 
reminder om hvilke punkter der bør indgå i evalueringen. 

- HB udtrykte ønske om, at DN’s råstofpolitik tilføjes arbejdsplanen for 2021.  
- HB udtrykte ønske om, at møde med Danmarks Naturfond tilføjes arbejdsplanen for 2021.  
- HB udtrykte ønske om, at evaluering af AP processen sættes på arbejdsplanen for 2021.  

 
 
Et opdateret udkast til HB’s møde- og arbejdsplan lægges til høring på Podio med henblik på skriftlig 
godkendelse.  
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13.  Aktuelle sager  
Vildgræsningsprojekt på Skovsgaard 
Danmarks Naturfond har sammen med Den Danske Naturfond netop lanceret et stort naturprojekt, som skal forene 
fødevareproduktion og etablering af vild natur på Skovsgaard Gods. To tredjedele af godsets knap 400 hektar udlægges til 
vildgræsning med udsætning af kvæg, vildheste og grise, som uden tilskudsfodring skal skabe optimale betingelser for 
biodiversiteten i området. Ambitionen er, at lave et demonstrationslandbrug, som kan inspirere og skabe ny viden om fremtidens 
bæredygtige landbrug, hvor fødevareproduktion kan bidrage positivt til løsningen af både naturens og klimaets kriser. Præsidenten 
orienterer om projektet.  

 

HB skal: 

- Orienteres om projektet 

Bilag: 

- Intet bilag 

 
Konklusion: 
HB tog orienteringen om vildgræsningsprojektet på Skovsgaard til efterretning.  
 

14. Evt.  

Konklusion: 
Der blev ikke bragt emner op under dette dagsordenspunkt. 

 
 

HB's rullende arbejdsplan 
 

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  

Ny digital bestyrelsesportal 

Beslutte fredningsstrategi 

Drøfte DN’s holdning til biogas 

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 

Julehygge 

 

HB's løbende dagsorden 
Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 

 

 

 


