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Dato 3. februar 2021 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 
 

Dagsorden for HB-møde d. 12. februar 2021 
 
 Tid: Fredag d. 12. februar 2021 kl. 9.30 – 16.30 

 Sted: Mødet afholdes virtuelt, Zoom 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Jørgen Jørgensen, Rune Engelbreth 
Larsen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg,  

  

 Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Mikkel Havelund (pkt. 5, 6, 7), Louise Puck Hansen (pkt. 5, 6, 7, 9), Luise 
Sanderhoff Østerlund (pkt. 5, 6, 7, 13), Emil Nielsen (pkt. 5, 6, 7, 8, 9), Søren Mollerup Dawe (pkt. 5, 6, 
7), Nina Larsen Saarnak (pkt. 3), Bo Håkansson (pkt. 4), Mads Peter Aagaard Madsen (pkt. 7), Daniel 
Hauberg (pkt. 8), Thyge Nygaard (pkt. 8, 11), Rikke Lundsgaard (pkt. 8), Kasper Pihl Møller (pkt. 8), Signe 
Skovmand (pkt. 9), Asger Ebdrup (pkt. 9), Michael Ohmsen (pkt. 9), Simon Leed Krøs 
(medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9:30-10:00 
 
 

2. Godkendelse af referat  
Kl. 10:00-10:05 
 
HB skal:  

 Godkende referat fra HB møde d. 4. december 2020. 
 

Bilag:  

 Bilag 2.1 Udkast til referat fra HB møde d. 4. december 2020. 

 

 

3. Ny naturpolitik for DN  
Kl. 10:05-11:05 
 
Sagsfremstilling: HB har besluttet, at der skal udarbejdes en ny revideret naturpolitik. Som udgangspunkt 
for arbejdet har HB vedtaget en disposition for politikkens indhold og omfang. På den baggrund har 
sekretariatet udarbejdet et første udkast til ny naturpolitik. Udkastet har været drøftet på et møde i HB-



2 
 

arbejdsgruppen den 11. januar. Med udkastet til politik følger et notat med bemærkninger til politikken. 
Såvel politik som notat er opdateret på baggrund af beslutningerne på mødet 11. januar.  
 
HB skal:  

- Med udgangspunkt i følgenotatet, drøfte udkast til naturpolitik, med henblik på at opnå enighed 
om et høringsudkast, som herefter kan tilrettes og sendes i høring i repræsentantskabet.  
 
- Bilag 3.1 Udkast til naturpolitik: Mere og vildere natur i Danmark 
- Bilag 3.2 Bemærkninger til 1. udkast til ny naturpolitik 
- Bilag 3.3 Opdateret procesplan for arbejdet med DN’s naturpolitik 

 
 
4. Naturnationalparker 
Kl. 11:05 – 11:15 
 
Sagsfremstilling:  
HB har på de to seneste HB møder drøftet udkast til ”Principper for naturnationalparker”. HB ønskede 
enkelte justeringer af det fremlagte forslag. Disse er nu søgt indarbejdet i et nyt udkast og et revideret 
udkast har herefter været i høring på Podio. Det reviderede udkast forelægges HB med henblik på 
godkendelse. Med vedtagelse af Finanslov 2021 som indebærer etablering af 13 yderligere 
naturnationalparker og ved det igangværende arbejde med at indarbejde begrebet i lovgivningen er det 
relevant, at HB forholder sig til det videre arbejde med naturnationalparker. 
 
HB skal:  

 Godkende det justerede udkast til ”Principper for naturnationalparker” 

 Drøfte DN’s videre arbejde med naturnationalparker 
 

Bilag:  

 Bilag 4.1 Revideret udkast til ”Principper for naturnationalparker” 

 Bilag 4.2 Notat fra Jacob Heilmann-Clausen og Jens-Christian Svenning vedr. naturnationalparker 

 
 
5. Drøftelse af organisationsstrategi  
Kl. 11:15 – 11:45 
 
Sagsfremstilling: På efterårets repræsentantskabsmøde vedtog repræsentantskabet visionerne og 
ambitionerne for fremtidens DN. Frem mod repræsentantskabsmødet i april udvikles der bud på de 
indsatser, der skal til for at realisere de vedtagene visioner. Indsatserne udvikles i en inddragende proces og 
skal diskuteres i repræsentantskabet med henblik på endelig vedtagelse på et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i august. 

 
HB skal: orienteres om den videre proces. 

 
Bilag:  

- Kig på ideerne fra organisationen på www.vores.dn.dk 
  

 

6. Evaluering af Aktivitetsplan  
Kl. 11:45 – 12:15 

http://www.vores.dn.dk/
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Sagsfremstilling: I forbindelse med HB’s forslag til Aktivitetsplan 2021 vedtog HB, at konceptet for 
fremtidige aktivitetsplaner skal fornyes med målet om, at sikre et mere fokuseret og strategisk dokument, 
der har et tydeligt ophæng i den kommende strategi. I den forbindelse vedtog HB, at der som afsæt for 
udviklingen af et nyt koncept for aktivitetsplaner blev gennemført en evaluering af aktivitetsplanen som 
produkt og processen omkring måden den udvikles på. 
 
HB skal:  

- Evaluere aktivitetsplanen med henblik på, at der kan udvikles et nyt koncept for fremtidige 
aktivitetsplaner. Evalueringen foretages mundtligt og faciliteres af præsidenten og direktøren. 

 
- Bilag:  

 
- Bilag 6.1 Evalueringsspørgsmål 

 
 

7. Drøftelse af indhold på forårets REP-møde  
Kl. 12:15 – 12:30 

 
Sagsfremstilling: 
Forårets REP-møde finder sted d. 24.-25. april i Kolding. Mødet bliver kombineret fysisk/digitalt i stil med 
efterårets møde og med tilsvarende begrænsende mødeforhold. På mødet skal der vælges præsident, 2 
HB-medlemmer, 5 personligt valgte REP-medlemmer (4 pladser er vakante) og 2 fagudvalgsformænd. 
Mødedeltagerne skal også behandle, hvilke indsatser der skal understøtte visionerne, man vedtog i 
efteråret. 
 
HB skal: 

- Orienteres om dagsordenen for det kommende REP møde. 
 
Bilag: 

- Bilag 7.1 Udkast til REP-dagsorden 
- Bilag 7.2 Oversigt over valgår til HB og REP 

 
 

--- 

Frokost kl. 12.30 – 13:00 
--- 

 
8. DN’s klimaplan for landbruget frem mod 2030 
Kl. 13:00 – 13:45 
Sagsfremstilling: Som indspil til de forestående klimaforhandlingerne om landbruget har sekretariatet 
udarbejdet et udkast til DN’s klimaplan for landbrug frem mod 2030. Sekretariatet præsenterer 
hovedlinjerne i udkastet til klimaplanen samt overvejelser omkring planen bringes i spil politisk.  
HB har modtaget henvendelse fra DN Hillerød med ønske om, at DN skærper indsatsen på landbrug/klima 
området og afdelingen kommer med en række forslag til udmøntning af punkter i DN’s aktivitetsplan vedr. 
landbrug. 
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HB skal: 
- Drøfte udkast til DN’s klimaplan for landbruget frem mod 2030. 
- Drøfte henvendelse fra DN Hillerød om DN’s indsats på landbrugsområdet. 

 
Bilag:  

- Bilag 8.1 Udkast til DN’s klimaplan for landbruget frem mod 2030 
- Bilag 8.2. Henvendelse til HB fra DN Hillerød vedr. DN’s indsats på landbrugsområdet 
 
 

9. Ny klimakampagne og DN’s kampagne årshjul for 2021 
Kl. 13:45 – 14:00 
 
Sagsfremstilling: Kampagneteamet har udarbejdet koncept for en ny klimakampagne med fokus på CO2-
reduktion i landbruget og udtagning af lavbundsjorder. Kampagneteamet vil på mødet præsentere 
kampagne konceptet samt plan for udrulning. Desuden vil kampagneteamet præsentere DN’s kampagne 
årshjul med de forventede kampagner der skal ud og rulle i 2021. 
 
HB skal:  

- Orienteres om koncept og planer for klimakampagnen. 
- Orienteres om DN’s kampagne årshjul for 2021. 
 
 

- Bilag:  
- Bilag 9.1 Konceptnote for ny klimakampagne med fokus på udtagning af lavbundsjorde 
- Bilag 9.2 Kampagne årshjul for 2021 

 
 

10. Klimakommuner 
Kl. 14:00 – 14:30 
 
Sagsfremstilling:  
HB har bedt MFU om at bidrage til afklaring af hvordan vi udvikler en ny generation af klimakommuner. 
MFU har på den baggrund (i samarbejde med sekretariatet) udarbejdet et oplæg med overvejelser herom 
samt forslag til en bredere analyse af synergi i indsatsen for klima og biodiversitet.  
 
HB skal:  

 Skal drøfte MFU’s overvejelser, herunder forholde sig til de konkrete løsningsforslag der skitseres.   
 

Bilag:  

 Bilag 10.1 MFU oplæg om Klimakommuner 
 
 
 

11.  DN’s holdning til biogas 
Kl. 14:30 – 14:50 
 
Sagsfremstilling:  
HB har ønsket en orientering om den aktuelle status for anvendelsen af biogas i det danske energisystem, 
og om DN’s politik for biogas. Punktet var sat på dagsordenen for HB mødet d. 4. december, men blev ikke 
behandlet pga. tidsmangel.  
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HB skal:  

 Orienteres om den aktuelle situation samt om DN’s gældende politik på området. 
Bilag:  

 Ingen bilag 
 
 

12. Præsentation af Projekt Biodiversitet Nu’s Naturkapitalindeks  
Kl. 14:50 – 15:20 
 
Sagsfremstilling: Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Naturfredningsforening lancerer slut februar/start 
marts det kommunale Naturkapitalindeks (NKI), som viser værdien af lokale natur. Seniorforsker Rasmus 
Ejrnæs præsenterer det nye NKI og projektleder Simon Leed Krøs præsenterer planerne for formidling af 
Naturkapitalindekset, herunder tankerne bag det nye interaktive indeks.     
 
HB skal: Orienteres om resultaterne af projektet.  
 

- Bilag:  
- Intet bilag  

 
 
 

 
13.  DN’s investeringsstrategi og bankforbindelser 
Kl. 15:20 – 15:40 
 
Sagsfremstilling:  
HB har på møder i juni og august 2020 drøftet DN’s benyttelse af bankforbindelser. På mødet i august bad 
HB sekretariatet undersøge, om andre banker vil tilbyde DN ikke at betale negative renter og i øvrigt 
vurdere øvrige bankanliggender. Punktet var sat på dagsordenen for HB mødet d. 4. december, men blev 
ikke behandlet pga. tidsmangel.  
 
HB skal:  

 Drøfte udkast til investeringsstrategi for DN 

 Godkende valg af fremtidig bankforbindelse 
 

Bilag:  

 Bilag 13.1 Ny indstilling om valg af bankforbindelse og udkast til investeringsstrategi for DN 

 
 
14.  HB referater på DN.dk 
Kl. 15:40– 15:45 
 
Sagsfremstilling:  
Et HB medlem har udtrykt ønske om, at til tilstræbes, at referater fra HB-møderne udarbejdes inden for én 
uge, hvorefter de sendes i høring i en uge blandt HB’s medlemmer og at mødereferaterne derefter 
offentliggøres på HB’s hjemmeside. 
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HB skal:  
 Drøfte forslag om proces for offentliggørelse af HB referater.  

Bilag:  

 Bilag 14.1 HB’s forretningsorden 

 
 

15.  Kommende HB-møder 
Kl. 15:45 -15:50 
 
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. 15:50 – 16:25 
 

 DN’s arbejde med input til havplanen 
Sagsfremstilling: Præsidenten og sekretariatet orienterer kort om status for sekretariatets arbejde 
med indspil til regeringens kommende havplan.  
 
HB skal: Orienteres om sagen.  
 
Bilag: - Intet bilag 

 

 

 Amager Fælled 
Sagsfremstilling:  Præsidenten orienterer kort om status for Amager Fælled sagen.  
 

HB skal: Orienteres om sagen.  
 

Bilag: - Intet bilag 

 

 Urørt skov 
Sagsfremstilling: Kort tilbagemelding fra DN’s repræsentant i følgegruppen for urørt skov om status 
for arbejdet. 
 

HB skal: Orienteres om sagen.  
 

Bilag: - Intet bilag 
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 Naturnationalparker 
Sagsfremstilling: Kort tilbagemelding fra DN’s repræsentant i følgegruppen for arbejdet med 
naturnationalparker om status for arbejdet. 
 

HB skal: Orienteres om sagen.  
 

Bilag: - Intet bilag 

 

 Tange Sø  
Sagsfremstilling: Det skal i forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 
afklares, hvorledes spærringen ved Tange Sø skal håndteres i relation til opfyldelse af direktivkrav. 
Miljøministeren har derfor nedsat en arbejdsgruppe med diverse interessenter, der skal komme 
med forslag til mulige løsninger. DN’s vicepræsident, som er formand for arbejdsgruppen, giver en 
kort status for arbejdet. 
 

HB skal: Orienteres om sagen.  
 

Bilag: - Intet bilag 

 
 

 Natura 2000:  
Sagsfremstilling: Natura2000 planerne står overfor at skulle revideres i den tredje planperiode. 
Sekretariatet har afdækket hvilke muligheder der er inden for Habitatdirektivet for en forvaltning, 
der i højere grad sætter biodiversiteten i centrum i Natura2000 områderne. Præsidenten giver en 
kort status for arbejdet.  

 
HB skal: Orienteres om sagen.  
 

Bilag: - Intet bilag 

 

 
17.  Evt.  
Kl. 16:25 – 16:30 
 

 
HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde fredag d. 26. marts  
Godkende Årsregnskab 2020 med henblik på indstilling til forårets REP-møde  
Beslutte status for AP2020 med henblik på forelæggelse for REP  
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor  
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag til REP 
Beslutte kandidater til OU 
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser  
Orientering om valg af digital bestyrelsesplatform 
Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 
Drøftelse DN’s politik vedr. placering af solceller i det åbne land 
Orientering om DN’s plads i diverse udvalg, råd og nævn 
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Drøfte evt. videreførelse af Biodiversitet.Nu  
Drøftelse af DN’s råstofpolitik  
Orientering om DN’s engagement i arbejdet med Biodiversitetskonventionen  
Orientering om DN’s engagement i den internationale klimadagsorden  
Orientering om udarbejdelsen af ’Sådan Ligger Landet/Vandet’ 
 

 
REP-møde lør-søndag d. 24-25. april  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Godkende Årsregnskab 2020 og drøfte status for AP2020  
Godkende ny strategi for DN 
Vælge revisor  
Vælge DNs præsident  
Vælge 2 folkevalgte HB-medlemmer  
Vælge 5 personligt valgte medlemmer af REP  
 
HB-møde fredag d. 7. maj  
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af kvartalsregnskab  
Eventuel opfølgning på forårets REP-møde  
Beslutte videre arbejde med DNs naturpolitik  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
Udpege to medlemmer til Danmarks Naturfonds bestyrelse  
Det videre arbejde med DNs strategi  
Evaluering af AP og bud på nyt format der afspejler strategien  
Evaluering af havkampagne  
 
HB-møde (3 timers zoom-møde) d. 4. juni 
 
HB-seminar fredag d. 11.-12. juni  
Overordnede prioriteringer i kommende AP2022  
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
 
HB-møde fredag d. 27. august  
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af halvårsregnskab  
Drøfte halvårsstatus for strategiske indsatser  
Beslutte prioriteringer, rammer og proces for AP2022 (første udkast)  
Drøfte indhold på efterårets REP-møde  
Evaluere frikøb af vicepræsident og beslutte indstilling /høring af OU  
 
HB-møde fredag 1. oktober  
Beslutte HB’s forslag til AP2022 (andet udkast)  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2022  
 
HB-møde onsdag 3. november  
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af kvartalsregnskab  
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag  
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2022  
 
REP-møde fre-lørdag 20.-21. november  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
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Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2022 

 

HB-møde fredag 10. december  
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde  
Julehygge 

 

 
HB's løbende dagsorden  


