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Dato 26. februar 2021 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 
 

Referat af HB-møde d. 12. februar 2021 
 Tid: Fredag d. 12. februar 2021 kl. 9.30 – 16.30 

 Sted: Mødet blev afholdt 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), Nina Larsen Saarnak (pkt. 3), Bo Håkansson (pkt. 4), Mads Peter 
Aagaard Madsen (pkt. 7), Daniel Hauberg (pkt. 8), Thyge Nygaard (pkt. 8), 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.)   

 
 

2. Godkendelse af referat  
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. 

 

Konklusion: 
HB havde følgende bemærkninger til referatet:  
 

 Punkt 3, Opfølgning på efterårets REP møde: Der var uenighed blandt HB medlemmerne om 
hvorvidt HB på det seneste HB møde havde truffet beslutning om følge organisationsudvalgets 
indstilling om, at der ved valg af HB medlemmer skal benyttes eliminationsmetoden eller ej og 
dermed usikkerhed om punktet var refereret korrekt. Der var dog et flertal (7 ud af 11) i HB der 
ønskede, at man skulle følge Organisationsudvalgets indstilling og at referatet fra mødet i 
december derfor rettes, således, at det fremgår under punkt 3: 
 
”HB godkendte, at kandidatvejledningen opdateres, så det fremgår, at elimineringsmetoden kun 
benyttes ved valg af Præsident, Vicepræsident og HB.” 

 
 Punkt 10, Ændringer i sekretariatet: HB ønskede, at der bliver tilføjet en passage fra HB’s brev til 

afdelingerne om, at HB finder, at en forudgående drøftelse med HB, som har et mangeårigt 
kendskab til de aktives univers i DN, kunne have tydeliggjort intentionerne for afdelinger og 
repræsentantskab, hvad angår fremgangsmåde og kommunikation.  

 
Med ovenstående bemærkninger godkendte HB referatet. 
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3. Ny naturpolitik for DN  
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-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 

 
Konklusion: 
 
HB havde en række kommentarer til sekretariatets udkast til DN’s kommende naturpolitik. Sekretariatet vil 
indarbejde kommentarerne og på baggrund af endnu en drøftelse i HB arbejdsgruppen, vil sekretariatet til 
det kommende HB-møde præsentere et revideret udkast til DN’s naturpolitik.  
 
 
HB understregede nødvendigheden af, at dokumentet undergår en grundig debat og behandling i hele 
organisationen. HB opfordrede derfor til, at der til forårets REP møde afsættes 60-90 min. til fremlæggelse 
af og spørgsmål til udkast til ny naturpolitik. HB ønskede, ikke på nuværende tidspunkt, at godkende den 
opdaterede procesplan, da HB gerne lige vil se hvordan organisationen tager udkastet til DN’s naturpolitik 
ned til det kommende REP møde og i den efterfølgende debat i afdelingerne. På HB seminaret i juni vil HB 
igen vurdere tidsplanen. Præsidenten foreslog, at der laves en inddragende elektronisk platform hvor der 
kan foregå en bred intern debat i DN om DN’s kommende naturpolitik. 

 
 

4. Naturnationalparker 
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 

 
Konklusion: 
HB havde følgende tekstnære kommentarer til det reviderede udkast til principper for naturnationalparker: 
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 S. 1 Følgende afsnit ønskes slettet: ”DN har det helt grundlæggende princip, at beskyttelse af 
naturen går forud for benyttelse. Etablering af Naturnationalparker vil skulle medvirke til at 
udmønte dette i praksis ved at udlægge områder i Danmark, hvor hensynet til naturen går forud for 
alt andet.” 

 

 S. 2 Følgende afsnit: ”For at øge og variere græsningstrykket og genintroducere andre vigtige 
økosystem-elementer vil man typisk etablere eller øge en eksisterende bestand af kvæg, vildsvin, 
bæver, europæisk bison, hest, krondyr og/eller elg.”  
Ønskes ændret til: 
”Hvor det vurderes at naturlige processer kan genetableres ved udsætning af større planteædere, 
kan den gruppe af større planteædere som biodiversitetsforskere har vurderet som naturlig 
hjemmehørende arter, udsættes.”  
 

 S. 3. Følgende sætning ønskes slettet: ”Her er det er især afgørende for DN at sikre offentlig 
adgang.”  

 

 Afsnittet om hegning indeholder flere gentagelser, som der sprogligt bør kigges på, herunder 
gentagelser af argumentation omkring barrierevirkning ved opsættelse af hegn til hjortevildt og elg. 

 

 Ønske om, at det indskrives i teksten, at man skal færdes i naturnationalparkerne med omtanke for 
naturens vildhed.  
 

 Det bør afklares om begrebet kreatur er en fællesbetegnelse for heste og køer og i givet fald bør 
teksten rettes i overensstemmelse hermed.  

 
HB godkendte konceptpapiret rent indholdsmæssigt. HB bad dog sekretariatet om, at gennemskrive 
dokumentet med henblik på, at indarbejde ovenstående kommentarer. Det reviderede udkast sendes i 
skriftlig høring på Podio med henblik på endelig godkendelse på Podio. 
 
Præsidenten understregede vigtigheden af, at DN medvirker til, at formidle hvad naturnationalpark-
begrebet indebærer og potentialet der er forbundet hermed. Sekretariatet orienterede HB om planerne for 
en kommende kommunikationsindsats i forhold til naturnationalparkerne.  
 
 

5. Drøftelse af organisationsstrategi  
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 
  

Konklusion: 
Maria og Mikkel orienterede om arbejdet med DN’s kommende organisationsstrategi, der skal dække 
perioden 2021-2026 og som planlægges vedtaget på et ekstraordinært REP møde i august 2021 efter en 
inddragende fase over foråret. Inddragelsen sker bl.a. via input på platformen Vores.dn.dk og på en 
workshop på REP mødet i april hvor indkomne forslag skal diskuteres.  

http://www.vores.dn.dk/
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Maria opfordrede HB til, at deltage i diskussionerne på Vores.dn.dk (som fortsætter frem til d. 24. februar) 
samt opfordring til, at deltage i en opfølgende strategiworkshop d. 27. -28. februar til efterretning.  
 
HB bemærkede, at der er et behov for at lave en vedtægtsændring for DN Ung, således at det bliver 
nemmere, at forblive medlem i ungdomsafdelingerne efter endt uddannelse. HB konkluderede, at der nu 
og her bør kigges på dispensation til medlemmer der ønsker, at blive i ungdomsafdelingerne og at man evt. 
senere må se på en vedtægtsændring.  
 
Debatten på Vores.dn.dk viser, at der i organisationen er divergerende opfattelser af HB’s rolle i 
organisationen. HB foreslog derfor, at der i forbindelse med workshoppen på REP om "Organisering og 
arbejdsformer" med udgangspunkt i vedtægterne udarbejdes en kort beskrivelse af HB’s rolle i DN. 
 
 

6. Evaluering af Aktivitetsplan  
 
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 

 
Konklusion: 
HB evaluerede aktivitetsplanen med henblik på, at udvikle et nyt AP koncept. HB havde følgende 
bemærkninger: 
 

 Den nuværende AP er ikke et strategisk dokument og der opstilles ikke klare mål for hvad 
sekretariatet og organisationen skal opnå. Afgørende at et nyt AP koncept bliver et strategisk 
styringsredskab, der understøtter strategiprocessen, så der kommer en klar sammenhæng mellem 
strategi og AP. AP skal således være den plan, der skal sandsynliggøre hvorledes den 5 årige strategi 
realiseres. 
 

 Struktureringen i AP bør ikke nødvendigvis følge sekretariatets afdelinger, da dette ikke giver 
mening for afdelingerne og medlemmerne. AP skal være et arbejdsdokument for hele foreningen 
og et nyt AP koncept bør derfor struktureres efter DN’s fem delstrategier, således at de konkrete 
prioriterede indsatser beskrives under disse fem spor. Det vil være med til at sikre, at vi kan have 
en fælles forventningsafstemning og mål inden for de forskellige spor og det bliver tydeligt hvordan 
afdelinger, HB og sekretariatet bedst muligt understøtter disse.  
 

 Den nuværende AP har ikke klangbund ude i lokalafdelingerne. Et nyt AP koncept bør have en 
styrket funktion og berettigelse i afdelingerne og bør understøtte koblingen mellem det nationale 
og det lokale niveau, så lokalafdelingerne i højere grad kan se sig selv i dokumentet og bliver 
direkte involveret i at prioritere vores indsatser.   
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 AP skal være relevant for alle i organisationen og vi skal med AP turde sætte nogle fælles mål for 
DN sammen og et fælles ansvar for at vi når dem. AP skal gøres til et fælles dokument for hele 
organisationen, så det tydeligt kan ses hvordan vi sammen vil forandre det politiske landskab og 
hvordan alle dele af organisationen forpligtes til at arbejde sammen mod fastsatte mål. AP skal 
således fremadrettet være et gensidigt forpligtigelses dokument. 
 

 Et stramt fokus på årsværk i AP kan i dag betyde, at det er svært for DN at agere agilt i forhold til 
pludselig opståede politiske situationer. AP skal være mere fleksibel, så HB og sekretariatet har en 
vis frihed til, at kunne agere proaktivt i forhold til en omskiftelig politisk verden. Det vil i højere grad 
muliggøres hvis AP ikke er snævert fokuseret på årsværk, men derimod er en ramme med klare mål 
og tydelig prioritering.  

 

 Det bør overvejes, at lave en AP med et længere tidsmæssigt sigte. AP med fx et 2-3 års sigte vil 
give mulighed for, at arbejde i et længere perspektiv med nogle indsatser. Hvis det bliver tilfældet 
vil det være relevant at lave en årlig skriftlig afrapportering til REP.  
 

 Der skal udvikles en AP der fungerer sammen med en ny budgetform (ISOBRO), så der skabes 
gennemsigtighed i budgettet og klar sammenhæng ml. budget og AP.  AP/budget/regnskab skal dog 
fortsat fungere som kontrolfunktion for REP, så REP kan kontrollere, at HB/sekretariatet har brugt 
de økonomiske midler til det, som de er blevet afsat til. 

 
 

 Der skal laves en involverende proces for udarbejdelsen af AP, så afdelingerne også har mulighed 
for at kommentere på et samlet AP udkast med hensyn til hvorvidt AP er operationelt set fra et 
afdelingsperspektiv.   
 

 HB bad sekretariatet – på baggrund af bl.a. HB’s evaluering – om at udarbejde et bud på et nyt AP 
koncept samt bud på hvorledes man sikrer en inddragende proces i organisationen omkring dets 
udarbejdelse, som kan drøftes på et kommende HB møde.  

  
 

 
7. Drøftelse af indhold på forårets REP-møde  

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 

 
Konklusion: 
HB havde følgende kommentarer til udkast til dagsorden til det kommende REP-møde: 
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 Præsentation af udkast til DN’s kommende naturpolitik samt mulighed for at REP kan stille 
spørgsmål hertil bør tilføjes dagsordenen. 

 Valg til REP ved brug af den opdaterede kandidatvejledning, som indebærer valg ved 
flertalsafgørelse. 

 
 

8. DN’s klimaplan for landbruget frem mod 2030 
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. 

 

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 

 
Konklusion: 
Sekretariatet præsenterede hovedlinjerne i udkast til en ny klimaplan for landbruget. HB roste udkastet, 
men havde en række kommentarer, som sekretariatet vil indarbejde. Et revideret udkast vil herefter blive 
spillet ind i de politiske forhandlinger om en klimaplan for landbruget. Oplysninger om DN’s kommende 
klimaplan er fortrolige.  
 
HB bad sekretariatet om at udarbejde et svar til DN Hillerød, hvor der redegøres for hvordan vi planlægger 
at arbejde videre med klima og landbrug som der fremgår af AP og som DN Hillerød har givet konstruktive 
indspil til.  
 

9. Ny klimakampagne og DN’s kampagne årshjul for 2021 
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 

 
 

Konklusion: 
Sekretariatet præsenterede koncept for den kommende klimakampagne med fokus på CO2 reduktion i 
landbruget samt DN’s kampagne årshjul med de forventede kampagner der udrulles i løbet af 2021. HB 
roste den kommende kampagne og især det styrkede fokus på inddragelse af afdelingerne i 
kampagneplanerne som længe har været efterspurgt. 
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HB besluttede, at genbesøge kampagnehjulet for 2021 ved det kommende HB møde, da der er behov for, 
at HB drøfter de politiske og organisatoriske mål for de kommende kampagner. Oplysninger om de 
planlagte kampagner er fortrolige.  
 
 

10. Klimakommuner 
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 
 

Konklusion: 
 

Hans Jürgen fremlagde MFU’s indstilling vedr. den videre fremtid for DN’s Klimakommune-koncept. MFU 
opfordrer i sin indstilling HB til, at der træffes beslutning om at støtte op om RealDanias klimakommune 
projekt DK2020 og som konsekvens heraf udfase DN’s eget klimakommune koncept i takt med, at den nye 
generation af klimakommuner i DK2020 regi etableres. MFU indstiller desuden, at DN sideløbende 
revitaliserer lokalafdelingernes arbejde med klima via fora for erfaringsudveksling og at klima gøres til en 
central del af DN’s arbejde op til kommunalvalget til november.  
 
HB tog MFU’s indstilling til efterretning. Der var mange positive bemærkninger til MFU’s overvejelser, men 
inden der træffes endelig beslutning ønskede HB en vurdering af, hvad der skal sættes i stedet hvis man 
ønsker, at arbejde med klima lokalt i DN. På det kommende HB møde vil HB på baggrund en sådan 
vurdering tage beslutning om de videre skridt.  
 
 

11.  DN’s holdning til biogas  
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.  

 

HB skal:  

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

Bilag:  

 Ingen bilag 
 

Konklusion: 
 

Grundet tidsmangel besluttede HB, at udskyde dette dagsordenspunkt til det kommende HB møde.  
 
 
 

12. Præsentation af Projekt Biodiversitet Nu’s Naturkapitalindeks  
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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  
 

Konklusion: 
Seniorforsker Rasmus Ejrnæs præsenterede det nye Naturkapitalindeks for de danske kommuner og Simon 
orienterede om planerne for formidling.  
 
HB udtrykte stor ros til projektet, herunder også til den ambitiøse plan for udrulning af projektet rent 
formidlingsmæssigt. HB understregede vigtigheden af, at sekretariatet efter den store lancering af 
projektets resultater, står klar med anbefalinger til hvad kommunerne konkret kan gøre, hvis de ligger lavt 
på naturkapitalindekset eller blot ønsker at igangsætte forbedringer. HB pointerede desuden, at det er 
vigtigt, DN bruger projektet til, at understøtte og øge afdelingernes engagement og muligheder for at 
arbejde med Naturkommune-projektet.  
 
HB understregede, at der pt. er et stort momentum for at få kommunerne i gang med indsatser der styrker 
biodiversiteten og at naturkapitalindekset har potentiale til at give kommunerne den nødvendige 
motivation for at komme i gang.  
 
Endelig bemærkede HB, at det vil være oplagt at undersøge mulighederne for at fortsætte projektet 
fremadrettet.  

 
 

13.  DN’s investeringsstrategi og bankforbindelser 
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 

 
Konklusion: 
Lars Midtiby skitserede sekretariatets overvejelser i forbindelse med et skifte af bank og behovet for, at DN 
får en investeringsstrategi, da der ikke har været taget aktivt stilling til de nuværende investeringer 
igennem en årrække. Nykredit gav derefter en præsentation af mulighederne der ligger i et bankskifte til 
Nykredit og ved at lade Nykredit forvalte DN’s investeringer.  
 
HB godkendte sekretariatets indstilling om, at vælge Nykredit som ny bankforbindelse og godkendte 
sekretariatets indstilling vedr. ny investeringsstrategi for DN. 
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14.  HB referater på DN.dk 

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. 

 

HB skal:  

 Drøfte forslag om proces for offentliggørelse af HB referater.  

Bilag:  

 Bilag 14.1 HB’s forretningsorden 

 
Konklusion:  
HB besluttede, at udkast til referat fra HB møder skal lægges på Podio i skriftlig høring senest en uge efter 
HB mødet har været afholdt med 4 dages høringsfrist. Evt. kommentarer indarbejdes herefter af 
sekretariatet hvorefter et evt. revideret referat lægges på Podio med en høringsfrist på 4 dage med henblik 
på endelig godkendelse på Podio. Med den nye procedure er det således hensigten, at et godkendt referat 
kan lægges på DN.dk 14 dage efter HB mødets afholdelse.  
 

 
15.  Kommende HB-møder 

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

 Drøfte forventningerne til kommende dagsordener. 
 

 Bilag: - Intet bilag 

 
Konklusion: 
HB ønskede, at punktet om DN’s politik vedr. placering af solceller i det åbne land sættes på dagsordenen 
til næste HB møde, da det efterlyses i baglandet, at HB har en drøftelse herom snarest.  
 
HB ønskede desuden, at punktet vedr. DN’s engagement i arbejdet med Biodiversitetskonventionen og 
DN’s engagement i den internationale klimadagsorden ikke blot bliver en orientering fra sekretariatet, men 
at HB får mulighed for en drøftelse heraf med fokus på om ressourcer og de mål vi har opsat for dette 
arbejde stemmer overens samt om niveauet for DN’s internationale engagement ligger det rigtige sted.  

 
 

16.  Aktuelle sager  
 

 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.  
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Bilag: - Intet bilag 

 

Konklusion: 
Præsidenten orienterede kort om status for arbejdet med havplanen og samarbejdet med andre 
relevante aktører.  
 

 

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

 

HB skal: Orienteres om sagen.  

 

Bilag: - Intet bilag 

 

Præsidenten orienterede kort om sagen. Sekretariatet har understøttet DN København i en større 
indsats mod det planlagte byggeri på Lærkesletten på Amager Fælled op til afstemningen om 
lokalplanen for området i Københavns Borgerrepræsentation. Der har været enorm stor opbakning 
til kampagnen – også uden for København - da kampen for at bevare noget af hovedstadens sidste 
vilde natur opfattes som en principiel kamp for bynaturen og at kampagnen har været med til at 
understrege DN’s position i forhold til bynatur generelt.  

 
 

 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 

 

Konklusion:  
Birgitte fremsender en status for arbejdet til HB, herunder følgegruppens input til Naturstyrelsen. 

 
 

 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 

 

Konklusion:  
Rune fremsender en status for følgegruppens arbejdet til HB. 

 

 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. 
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HB skal: Orienteres om sagen.  

 

Bilag: - Intet bilag 

 
Konklusion:  
Sebastian fremsender en status for arbejdet i Tange Sø arbejdsgruppen til HB. 

 

 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 

 

Konklusion:  
Maria orienterede om sekretariatets arbejde med Natura 2000 og muligheden for et nyt 
forvaltningsparadigme for NATURA2000 hvor naturen får lov at blive mere selvforvaltende. 
Sekretariatet har afdækket hvilke muligheder der er inden for Habitatdirektivet for et ny 
forvaltningsparadigme. Sekretariatet er på den baggrund nu i dialog med ministeriet om principper 
for en ny forvaltning af Natura 2000 områderne, hvor man i stedet – i de Natura 2000 områder hvor 
det giver mening - søger, at genetablere udgangsbetingelserne for naturlige processer i områder, 
hvorefter man slipper grebet og giver naturens frie dynamik lov at råde med minimal menneskelig 
indgriben samtidig med, at der selvfølgelig skal være opmærksomhed på hensyn til truede arter.  

 
17.  Evt.  
Der var ingen emner der blev rejst under dette punkt. 

 
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 
Drøfte evt. videreførelse af Biodiversitet.Nu  
Drøftelse af DN’s råstofpolitik  
Drøftelse af DN’s engagement i arbejdet med Biodiversitetskonventionen  
Drøftelse af DN’s engagement i den internationale klimadagsorden  
Orientering om udarbejdelsen af ’Sådan Ligger Landet/Vandet’ 
Drøftelse af DN’s holdning til biogas 
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Drøftelse af et revideret udkast til DN’s naturpolitik. 
Drøftelse af fremtiden for DN’s klimakommunekoncept 
Drøftelse af de politiske og organisatoriske mål i DN’s kommende kampagner i 2021 
 

 
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  
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2022 
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HB-møde fredag 10. december  
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde  
Julehygge 

 


