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Dato 14. april 2021 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 

Referat af HB-møde d. 26. marts 2021 
 
 Tid: Fredag d. 26. marts 2021 kl. 9.30 – 16.30 

 Sted: Mødet blev afholdt virtuelt, Zoom 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding, Hans Jürgen Stehr, Jørgen Jørgensen, Rune Engelbreth Larsen, 
Sebastian Jonshøj (mødeleder), Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte 
Marcussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Mikkel Havelund (pkt. 2, 3, 6, 8, 9, 10), Louise Puck Hansen (pkt. 2, 3, 5, 
6), Luise Sanderhoff Østerlund (pkt. 2, 3, 4, 6), Emil Nielsen (pkt. 2, 3, 5, 6), Søren Mollerup Dawe (pkt. 
2, 6), Thyge Nygaard (pkt. 12), Mads Peter Aagaard Madsen (pkt. 8, 9), Johannes Birk Schjelde (pkt. 7), 
Tine Gjerløv (pkt. 7), Jens La Cour (pkt. 11), Signe Skovmand (pkt. 5), Asger Ebdrup (pkt. 5), Michael 
Ohmsen (pkt. 5), Simon Leed Krøs (medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen Søndergaard Nielsen 
(Ref.)   

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
 

2. Beslutte status for AP2020 med henblik på forelæggelse for REP  
Sagsfremstilling: I forbindelse med at repræsentantskabet skal godkende årsregnskabet for 2020 fremlægges samtidig en status for 
gennemførelsen af aktiviteterne i AP2020.  

 

HB skal:  

- Godkende status for AP2020 med henblik på forelæggelse for REP. 

 
- Bilag:  

 
- Bilag 2.1 Status for Aktivitetsplan 2020 

 
Konklusion: 
HB havde følgende kommentarer til ’Status for Aktivitetsplan 2020’: 
 

 HB roste det store arbejde der lagt i udarbejdelse af statusdokumentet og bemærkede, at det var 
en imponerende liste over tiltag som organisationen er kommet i hus med i årets løb.  

 HB understregede, at svaghederne ved den nuværende form for AP dog fremstår meget klart af 
dokumentet, herunder at den nuværende form ikke er anvendeligt som strategisk 
styringsinstrument for organisationen. HB bemærkede i den sammenhæng, at de ser frem til at der 
- som resultatet af strategiprocessen -forhåbentlig kommer en revideret form for AP, der kan 
fungere som godt styringsredskab og sætte mål og strategisk retning og at indsatserne da kan 
tilrettelægges herefter.  
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 HB bemærkede, at det ikke fremstår tydeligt hvorvidt Naturens Ambulance fortsat eksistere eller ej 
(under afsnittet om naturformidling, punkt 3.5) og at dette gerne må tydeliggøres.  

 HB ønskede desuden at teksten omkring Skoletjenesten bliver uddybet med eventuelle digital 
indsatser der er foretaget.  

 HB bemærkede, at værdien af dokumentet kunne øges hvis der indsættes links til de rapporter der 
henvises til i dokumentet.  

 Et enkelt HB medlem vil fremsende tekstnære kommentarer med forslag til mindre redaktionelle 
ændringer til sekretariatet.  

 
Med ovenstående kommentarer godkendte HB status med henblik på forelæggelse for REP.   
 
 

3. Godkende årsregnskab 2020 med henblik på indstilling til forårets REP-møde   
Sagsfremstilling: Hvert år aflægges et årsregnskab, som omfatter foreningens indtægter og udgifter i det pågældende år. DN 
kommer ud af 2020 med et overskud, som foreslås disponeret til konkrete aktiviteter i de kommende år. I AP20 indgik, 
at DN’s regnskab skulle foreligge i en version, der følger anbefalingerne i ISOBRO’s eksempelregnskab. Derfor fremlægges et 
eksempelregnskab vedr. 2020, der følger ISOBRO’s anbefalinger samt det allerede vedtagne budget for 2021 ligeledes 
efter ISOBRO’s metode.  
  
HB skal:   

 Godkende årsregnskabet for 2020 med henblik på indstilling til REP-møde i april 2021.  

 Godkende forklaringen af årsregnskabet 2020 med henblik på udsendelse til REP-møde i april 2021.  

 Godkende overskudsdisponering vedr. årsregnskabet 2020 med henblik på indstilling til REP-møde i april 2021.   

 Tage revisionsprotokol til efterretning.  

 Drøfte fordele og ulemper ved anvendelse af regnskabsaflæggelse via ISOBRO-metoden fremadrettet og beslutte, om 
årsregnskabet 2021 skal aflægges efter ISOBRO-metoden.  

  
Bilag:   

 Bilag 3.1 Årsregnskab 2020  

 Bilag 3.2 Forklaring af årsregnskab 2020  

 Bilag 3.3 Forslag til overskudsdisponering  

 Bilag 3.4 Revisionsprotokol  

 Bilag 3.5 DN’s årsregnskab 2020 fremstillet efter ISOBRO-metoden  

 Bilag 3.6 DN’s budget 2021 fremstillet efter ISOBRO-metoden  

 

Konklusion: 
Årsregnskab:  
Sekretariatet fremlagde DN’s årsregnskab for 2020. HB godkendte årsregnskabet og den medfølgende 
forklaringen af årsregnskabet med henblik på indstilling til REP-møde i april 2021.  
 
Overskudsdisponering:  
Sekretariatet fremlagde forslag til overskudsdisponering på samlet 4.515.000 kr. HB udtrykte tilfredshed 
med sekretariatets indstilling om, at en væsentlig del af overskuddet anvendes til at realisere DN’s visioner 
på børn- og ungeområdet. Midlerne fra overskudsdisponeringen vil supplere midler fra Velux-fonden til 
børn- og ungeområdet og evt. yderligere fondsmidler, som tilsammen vil muliggøre at større projekter på 
området kan realiseres. 
 
HB bemærkede, at fremlæggelse af overskudsdisponeringen for REP skal følges af en klar argumentation 
for den valgte prioritering der ligger til grund for forslaget til overskudsdisponering.  
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Birgitte Marcussen bemærkede, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende nogle af overskudsmidlerne til 
fredningsområdet. Sekretariatet foreslog dog at eventuelle yderligere midler til fredningsområdet besluttes 
i forbindelse med en AP proces, da det primært er ansættelse af højtspecialiserede medarbejdere der vil 
kunne løfte indsatsen på fredningsområdet.  
 
Med ovenstående bemærkninger godkendte HB sekretariatets forslag til overskudsdisponering som 
indstilles til REP -mødet i april 2021 i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet 2020.  
 
Revisionsprotokol: 
HB tog revisionsprotokollen til efterretning.  
 
Regnskabsaflæggelse ved ISOBRO metoden:  
Sekretariatet fremlagde fordele og ulemper der ligger i at overgå til ISOBRO regnskabsmetoden. HB havde 
følgende kommentarer til anvendelse af regnskabsaflæggelse via ISOBRO-metoden fremadrettet: 

 Positivt hvis regnskabsmetoden kan bidrage til at skabe mere transparens til omverdenen og at der 
bliver en større sammenlignelighed mellem DN og andre NGO’er. 

 Vigtigt at regnskabet fortsat kan bruges til at tjekke om sekretariatet og HB har brugt midlerne som 
planlagt og at regnskabet bliver så let tilgængelig som muligt.  

 Vigtigt at det bliver muligt at opgøre udviklingen i budgetter og regnskaber over en længere 
årrække, så man både kan se den udvikling organisationen har gennemgået bagudrettet og at man 
samtidig kan se hvor organisationen bevæger sig hen.  
 

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB, at det indstilles til REP at årsregnskabet 2021 og 
årsregnskaberne fremadrettet skal aflægges efter ISOBRO-metoden. 

 
 

4. Beslutte indstilling vedr. revisorudbud og udskydelse af valg af revisor til 
efterårets REP 

Sagsfremstilling: DN har haft samme revisor, BDO, i mange år (formentlig 10-15 år). Sekretariatet er ikke fuldt ud tilfredse med 
BDO. Det gælder både deres rådgivning, skift af ledende revisorer samt deres fakturering. Det indstilles derfor, at der gennemføres 
et udbud af revisorydelsen blandt 3-4 større, velrenommerede revisionsfirmaer, hvorefter der laves en indstilling til efterårets REP 
om valg af revisor. 

 

HB skal:  

 Beslutte, at der i 2021 gennemføres et udbud af DN’s revisorydelse. 

 Tage til efterretning, at revisor således først kan vælges på REP i efteråret, hvor det plejer at være i foråret. 

 
- Bilag:  

 
- Bilag 4.1 Indstilling om gennemførelse af udbud af DN’s revisionsydelse 

 
 
Konklusion:  
HB besluttede, at der i 2021 gennemføres et udbud af DN’s revisorydelse og HB tog til efterretning, at 
revisor således først vælges på REP-mødet i efteråret 2021.  
 
 

5. Drøftelse af de politiske og organisatoriske mål i DN’s kommende kampagner i 
2021 
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Sagsfremstilling: Kampagne-årshjul 2021: HB besluttede på sidste HB-møde at genbesøge kampagne-årshjulet for at drøfte 
kampagnemål. Sekretariatet gennemgår de planlagte kampagner for 2021 med særligt fokus på kampagnemål – både de politiske 
og de organisatoriske – herunder inddragelsen af aktive i udviklingen af kampagner, leadsgenerering og medlemshvervning. 
 

HB skal:   

- Drøfte sekretariatets forslag til kampagnemål for kampagnerne i 2021.  

 
- Bilag:  

 
- Bilag 5.1 Forslag til kampagnemål for kampagnerne i 2021 

 
 
Konklusion: 
HB drøftede sekretariatets forslag til kampagnemål for kampagnerne i 2021. HB havde en række 
kommentarer til kampagnemålene i 2021. Med indarbejdelse af disse kommentarer godkendte HB 
sekretariatets forslag til kampagnemål for 2021. Oplysninger om de planlagte kampagner er fortrolige 
hvorfor punktet ikke refereres yderligere.  
 
 

6. Organisationsstrategi 
Sagsfremstilling: Styregruppen for organisationsstrategien har den 19. marts sendt forslag til strategiens indsatser i høring i 

organisationen via inddragelsesplatformen ‘Vores DN’. Forslagene til indsatser behandles på REP den 24.-25 april 2021 med henblik 

på endelig vedtagelse af den samlede strategi på et ekstraordinært REP-møde i august. Indsatserne er formuleret med afsæt i input 

fra Vores DN, workshops og indhentet viden udefra. Når DN vedtager en ny samlet strategi for hele foreningen, er der samtidig 

behov for at sikre at DN’s overordnede styringsmodel understøtter, at DN arbejder målrettet og strategisk med at udmønte 

strategien. Præsidenten og direktøren vil mundtligt præsentere et oplæg til drøftelse i HB om hovedlinjer i en ny styringsmodel 

bl.a. på baggrund af HB’s evaluering af aktivitetsplanen på sidste møde.  

 

HB skal: 

 

 Orienteres om styregruppens forslag til strategiens indsatser og den videre proces frem mod endelig vedtagelse af 

strategien 

 Drøfte hovedlinjer til en ny styringsmodel for DN med henblik på senere vedtagelse på REP. 

  

Bilag: 

 Bilag 6.1 Forslag til strategi-indsatser 

 
Konklusion: 
Sekretariatet orienterede om, at der lægges op til at der afholdes et ekstraordinært REP-møde i august 
2021 hvor endelig godkendelse af DN’s organisationsstrategi sættes på dagsordenen. Sekretariatet vil 
snarest lægger detaljerne herom i skriftlig høring på Podio.  
 
HB havde følgende bemærkninger til oplægget om forslag til hovedlinjer i en ny overordnet styringsmodel 
for DN: 

 Det bør overvejes om man skal lave AP med et længere sigte end de foreslåede to år, hvilket vil 
muliggøre en længere planlægningshorisont. Tilsvarende opfordrede HB til at overveje om DN’s 
planer for økonomien skal favne en længere periode. Budgettet bør dog fortsat justeres og vedtages 

årligt. 
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 Såfremt AP skal favne en længere periode end i dag er det vigtigt, at der fortsat er en meget tydelig 
kobling mellem budget og AP, så det fortsat er muligt at kontrollere at midlerne anvendes som det 
er besluttet i HB og REP.   

 HB fandt det positivt, at der med et nyt styringsredskab lægges op til at REP gives en øget mulighed 
for indflydelse, da det vil indebære at REP i langt højere grad ville skulle beskæftige sig med DNs 
organisatoriske og politiske mål. HB bemærkede, at det er positivt at der med styringsinstrumentet 
ønskes, at give plads til de mere politiske og strategiske diskussioner i REP sammenholdt med 
situationen i dag, hvor REP ofte er nede i et deltaljeringsniveau, der ikke er hensigtsmæssigt for en 
organisations øverste organ.  

 HB understregede, at Organisationsudvalget bør have juridisk bistand i forbindelse med arbejdet 
med vedtægterne, der er afledt af debatten om organisering og arbejdsformer på Vores DN.  

 
 
Sekretariatet tager HBs bemærkninger til efterretning i det videre arbejde med et nyt styringsredskab for 
DN.   
 
Birgitte Marcussen pointerede, at det er vigtigt at debatten om organisationsstrategien på VoresDN.dk får 
lov at fortsætte og ikke lukkes ned hvis debatten skal fortsætte i organisationen. Sekretariatet 
understregede nødvendigheden af at lukke debatten vedrørende forslag til indsatser for at styregruppen og 
sekretariatet har tid til at indarbejde forslagene i udkast til strategi inden den sendes i høring. Sekretariatet 
oplyste dog også, at der ikke er noget til hinder for at den del af debatten på VoresDN.dk der vedrører 
organiseringen af DN kan holdes åben indtil bolden gives videre til Organisationsudvalget, hvilket er op til 
Styregruppen for organisationsstrategien at beslutte.  
 
 

7. Drøftelse af revideret udkast til DN’s naturpolitik 
Sagsfremstilling: På HB mødet d. 12. februar drøftede HB et første samlet udkast til DN’s kommende naturpolitik. HB havde en 
række kommentarer, herunder ønske om at kapitlerne skulle opbygges efter en anden struktur (Vision, Status, Vejen derhen). 
Sekretariatet har udarbejdet et revideret udkast hvor HB’s kommentarer er forsøgt indarbejdet. Omstruktureringen af kapitlerne 
har medført en række omfattende ændringer af teksten. Udvalgte kapitler har været drøftet på et møde i HB-arbejdsgruppen den 
11. marts 2021. 
 
HB skal:  

- Drøfte et revideret udkast til DN’s naturpolitik med henblik på at lande et udkast der kan præsenteres på forårets 

REP møde. 

 
- Bilag:  

- Bilag 7.1 Revideret udkast til DN’s kommende naturpolitik 

- Bilag 7.2 Notat til HB vedr. ændringer i revideret udkast til naturpolitik samt forslag til punkter til HB’s drøftelse 
 

Konklusion: 
HB drøftede det reviderede udkast til naturpolitik og havde en række kommentarer til udkastet. Efter 
indarbejdelse af HB’s kommentarer vil sekretariatet sende et nyt revideret udkast i en kort skriftlig høring i 
HB på Podio med henblik på at udkast til DN’s kommende naturpolitik forelægges REP til orientering på 
forårets REP møde 2021.  Efter orienteringen på forårets REP møde vil der være en længere inddragende 
proces i DNs afdelinger for at kvalificere udkastet yderligere inden det vedtages.   
 

 
8. Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag til REP  
Sagsfremstilling: Fristen for forslag fra organisationen til Repræsentantskabets dagsorden udløber fredag d. 12. marts. Derefter skal 

Dagsordenudvalget (DU), jf. forretningsordenens §1, stk. 2, afgøre hvilke sager, der optages på dagsordenen. Først når det ligger 
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fast, kan HB tage stilling til sin stemmeanbefaling til evt. afstemningstemaer. Da HB-mødet d. 26. marts er det sidste inden 

repræsentantskabsmødet, vil HB skulle behandle dette spørgsmål på Podio. Sekretariatet vil i den forbindelse levere en indstilling 

til HB. Der er dog indkommet forslag til dagsordenspunkt på REP fra formand for DN Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen, der lyder 

således: ’Repræsentantskabet beslutter, at Danmarks Naturfredningsforening ikke kan støtte landbrugets ønske om at få mulighed 

for at etablere og udvide husdyrbrug i kategori 2 områder (højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha og overdrev over 2,5 ha 

beliggende uden for de internationale naturbeskyttelsesområder) med den begrundelse at naturkvaliteten er lav.’ 

 

HB skal:  

- Orienteres om, at HB skal afklare sin holdning på Podio til evt. forslag fra organisationen, der måtte blive optaget på 

Repræsentantskabets dagsorden. 
- Beslutte sin stillingtagen til det indkomne forslag fra DN Lyngby-Taarbæk. 

 
- Bilag:  

- Bilag 8.1 Forslag til dagsordenspunkt på repræsentantskabsmødet den 24. - 25. april 2021 (stillet af Formand for DN 

Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen 11. marts 2021) 

- Bilag 8.2 Sekretariatets indstilling til HB vedr. forslag fra DN Lyngby Taarbæk 

 
Konklusion: 
Det indkomne forslag fra DN Lyngby-Taarbæk bør sættes til afstemning på REP med en indstilling fra HB til 
REP, om at stemme nej til forslaget ud fra rent faglige argumenter. HB var enige i sekretariatets indstilling, 
men pointerede dog, at sekretariatets indstilling bør skærpes således, at det udelukkende indeholder rent 
faglige argumenter.   
 
 

9. Beslutte kandidater til OU  
Sagsfremstilling: HB har nedsat et organisationsudvalg (OU), hvor medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Næste udpegning er i 

2022. HB har nedsat Organisationsudvalget til at rådføre sig i organisatoriske spørgsmål. Medlemmerne er valgt for en 3-årig 

periode. Alle udpeges på samme tid. Et medlem, Inger Scheel-Madsen, DN Odense, har meldt fra. Derfor skal en ny udpeges for den 

resterende periode frem til maj 2022. 

 

HB skal: Udpege person til OU 

 
- Bilag:  

 
- Bilag 9.1 Udpegning af repræsentant til Organisationsudvalget 

 
 
Konklusion: 
Ud over den vakante plads som er opstået som konsekvens af at Inger Scheel Madsen ønsker at fratræde 
sin plads i OU, er der en yderligere vakant plads i OU, da Jørgen Jørgensen er udtrådt af OU efter at han er 
blevet valgt til HB. Til de to vankanter pladser i OU besluttede HB, at udpege Johnny Petersen, DN 
Vallensbæk/Ishøj og Dan Holt Højgaard, DN Brøndby. 
 
Jørgen Jørgensen ytrede ønske om, at fortsætte i OU – men som HB’s observatør – og Sebastian Jonshøj 
meddelte, at han er villig til at afgive sin plads. Præsidenten vil afklare spørgsmålet om HB’s observatører 
med formanden for OU. 
 
Præsidenten pointerede, at en central rolle for HB medlemmerne der udpeges til observatører i OU i de 
kommende år vil være, at binde HB og OU tættere sammen, da det er helt afgørende for en god 
implementering af DN’s strategi. 
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10. Orientering om evaluering af netværkene i DN 
Sagsfremstilling I 2014 blev ”rammer for DN’s netværk” formuleret og besluttet. Der er sidst foretaget en evaluering af DN’s 
netværk samt rammerne omkring i 2016, hvor det af Hovedbestyrelsen d. 10.11.16 blev besluttet, at der skulle foretages en ny 
evaluering i 2018. Evalueringen blev ved en fejl først sat i gang i november 2020. OU tilslutter sig evalueringen og foreslår at lade 
den indgå i den videre organisationsstrategiproces. 
 

HB skal: Orienteres om evalueringen og give eventuelle egne budskaber videre til strategiprocessen. 

 
- Bilag:  

 
- Bilag 10.1 Evaluering af netværk 
- Bilag 10.2 Rammer for netværk (2014) kan læses her: https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/rammer-for-

netva-erk/ 
 

 

Konklusion: 
HB blev orienteret om resultatet af evalueringen af netværkene i DN og HB havde følgende bemærkninger 
til den videre strategiproces:  
 

 HB pointerede, at DNs netværk er vigtige som græsrødder og udgør et alternativ til 
afdelingsbestyrelserne for aktive der brænder for visse fagområder. Netværkene skal ikke forpligtes 
til bestemte leverancer, men har brug for sekretariatsbistand for at have en kontinuerlig forankring 
og kontakt til fagmedarbejderne i sekretariatet. 

 HB pointerede også, at hvis der skal afsættes sekretariatsressourcer til at understøtte DN’s netværk 
er det centralt at der er et klart og tydeligt formål og retning med de enkelte netværk, så 
sekretariatets understøttelse af netværket kan målrettes dette. Netværkenes fremtidige rolle 
indgår i drøftelserne om organisationsstrategien.  
 

 
11. Drøftelse af fremtiden for DN’s klimakommunekoncept  
Sagsfremstilling:  MFU fremlagde med et notat sine ideer for HB på mødet 12. februar som blev taget til efterretning, men med et 
særligt ønske om sekretariatets vurdering af, hvad der skal sættes i stedet hvis man ønsker, at arbejde med klima lokalt i DN. Der 
lægges tillige op til at det nuværende koncept udfases, men at enkelte dele fastholdes. Det er vigtigt, at der lægges en tidsplan for 
hvordan udfasning af det nuværende koncept udmeldes af hensyn til de deltagende kommuner. 
 
HB skal:  

 Beslutte den videre vej frem for DN’s klimakommunekoncept 

 Drøfte tidsplan for en evt. udfasning og hvordan det i givet fald skal meldes ud til relevante aktører 

  
- Bilag:  

 
- Bilag 11.1 Sekretariatets forslag til fremtiden for DN’s klimakommunekoncept 
- Bilag 11.2 Oversigt over resultater fra klimakommunerne 

 
 

Konklusion: 
HB fandt sekretariatets indstilling til udfasning af klimakommune konceptet for hensigtsmæssig og HB 
godkendte indstillingen fra sekretariatet.  
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12.  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 blev punktet ikke behandlet. Punktet sættes på dagsordenen til det kommende HB-
møde. 
 
 

13. 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 havde ikke tilføjelser til den løbende dagsorden. 

 
 
14.  Aktuelle sager  

 
 DN’s arbejde med input til havplanen 

Sagsfremstilling: Præsidenten og sekretariatet orienterer kort om indgået aftale med DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent 

Organisation) om udpegning af havområder til urørt hav i forbindelse med indspil til regeringens kommende havplan.  

 

HB skal: Orienteres om sagen.  

  
Bilag: - 14.1 ’Sammen om havet’ – aftale mellem DN og DFPO 

 

Konklusion:  
Præsidenten orienterede om den indgåede aftale ’Sammen om havet’ mellem DN og DFPO, som udspringer 
af en strategisk vurdering af at det ville være hensigtsmæssigt for DN at have en alliancepartner i fiskerne 
såfremt der skal opnås realpolitiske resultater i forhold til udpegning af områder med urørt hav.  
 
Overordnet set har udspillet fået en rigtig god modtagelse. Dog har Levende Hav, WWF og Dyrenes 
Beskyttelse rejst kritik, da de mente at der ikke blev fisket i de områder som DN og DFPO foreslog udlagt til 
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urørt hav. Kortmaterialet fra ICES viser dog, at der bliver intensivt fisket i stort set alle de områder som DN 
og DFPO foreslår udlagt til urørt hav. 
 
Sekretariatets havteam har foretaget et stort kortlægningsarbejde af havområder og dokument der 
beskriver de udpegede områder der indgår i aftalen med DFPO fremsendes til HB så snart det ligger klar. 
Følgegruppen for Havstrategien har været involveret i fastlæggelse af 100/30/10 modellen, der ligger til 
grund for sekretariatets mandat om at gå efter udlægning af 10% urørt hav. Følgegruppen har dog ikke 
været involveret i selve udpegningsforløbet af konkrete områder til urørt hav i aftalen med DFPO. 
 
Regeringens høringsudkast til havplanen er nu kommet og 8 ud af 13 områder, som regeringen foreslår 
udlagt til urørt hav er helt eller delvist i overensstemmelse med forslag fra DN/DFPO aftalen og viser 
dermed, at aftalen har sat klare aftryk på regeringens udspil. Regeringen når dog kun op på 4,3% urørt hav i 
deres høringsudkast til havplanen og er dermed langt fra DN/DFPO’s forslag om udlægning af 10% urørt hav 
i henholdsvis Skagerrak, Nordsøen og Østersøen, som er de områder havplanen omfatter. Der ligger 
dermed en stor opgave for DN i at lægge et politisk pres for at ambitionsniveauet for udlægning af urørt 
hav hæves markant. 
 
 

 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 vandrammedirektivets krav i det samlede Gudenå-system, samt til sikring af 
gunstig bevaringsstatus for de N2000 områder, der findes op- og nedstrøms spærringen. Miljøministeren har derfor nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af relevante interessenter med opdrag om at identificere og beskrive de forskellige bindinger, behov og 
muligheder, der kan være for at foretage de nødvendige ændringer ved Tange Sø-spærringen. Vicepræsidenten afleverede d. 15. 
marts arbejdsgruppens indstilling samt mindretalsudtalelser til miljøministeren. Vicepræsidenten giver en kort orientering om 
processen og sagens udfald.  
 
HB skal: Orienteres om sagen.  

 

Bilag: - 14.2 Indstilling fra Tange Sø arbejdsgruppen til ministeren  

Bilag: - 14.3 DN’s mindretalsudtalelse vedr. Tange Sø 
 
Konklusion: 
Arbejdet i Tange Sø-arbejdsgruppen er nu afsluttet efter fire måneders forløb og arbejdsgruppen har 
overdraget en flertalsudtalelse samt mindretalsudtalelser fra en række medlemmer af arbejdsgruppen til 
miljøministeren. Flertalsudtalelsen rummer en række principper som flertallet i arbejdsgruppen finder 
afgørende, at der tages højde for i det videre arbejde med at konkretisere en løsning.  
 
Foruden flertalsudtalelsen opnåede arbejdsgruppen, at reducere de oprindelige 42 forskellige 
løsningsforslag der blev lagt på arbejdsgruppens bord af ministeriet til 15 forslag ved at eliminere de 
løsningsforslag, der ikke sikrer målopfyldelse af EU’s Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv. Det er nu 
ministerens opgave at arbejde videre hen imod en løsning på baggrund af arbejdsgruppens indstilling.  

 
DN har i lighed med andre medlemmer i arbejdsgruppen indgivet en mindretalsudtalelse til ministeren. 
DN’s mindretalsudtalelse baserer sig på HB beslutning fra 2014 om problemstillingen og understreger at DN 
forholder sig åbent for forslag, der kan opfylde direktiverne, men at DN ideelt set ønsker en genopretning 
af Gudenåens oprindelige forløb, hvilket indebærer en nedlæggelse af Tange Sø. DN’s berørte 
lokalafdelinger har tiltrådt flertalsudtalelsen fra arbejdsgruppen til ministeren og har ikke opponeret mod 
DN’s mindretalsudtalelse, men forbeholder sig ret til at fremføre egne synspunkter såfremt det skulle blive 
relevant.  
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Peder Størup og Philip Hagen har taget initiativ til, at oprette en kampagnen ’Vi drømmer om en vild 
Gudenå’ med udgangspunkt i en hjemmeside der visualiserer genetableringen af Gudenåen i dens 
oprindelige forløb. Initiativtagerene har forespurgt DN (og en række andre grønne organisationer) om DN 
vil bakke op om kampagnen med DN’s logo på deres hjemmeside. Sebastian Jonshøj vil tage kontakt til DN’s 
lokalformænd i de berørte afdelinger for at få deres vurdering af konsekvenserne ved, at DN stiller sig bag 
kampagnen og oplyse HB herom på Podio. Sebastian vil desuden lægge et link til hjemmesiden på Podio, så 
HB har mulighed for at orientere sig i indholdet på hjemmesiden og vil gennem en høring i HB på Podio 
afklare hvorvidt HB mener, at DN 1) ikke skal støtte kampagnen, 2) skal støtte kampagnen med DN logo 
eller 3) ikke skal støtte kampagnen med DN logo, men bakke op om kampagnen på DN’s platforme.   

 
 

 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: 
DN’s repræsentant i regeringens følgegruppe for urørt skov, Birgitte Marcussen orienterede HB om det 
igangværende forløb. Regeringen har i første omgang ladet processen omfatte udlægningen af 8600 ha 
urørt skov og der udestår derfor en proces i forhold til udpegning af øvrige arealer til urørt skov, så man 
kommer op på de 75.000 ha urørt skov, som det med Finanslov 2021 blev besluttet at nå op på.  
 
DN finder det meget positivt, at Naturstyrelsen i deres forslag til udpegning har valgt at følge 
biodiversitetsforskernes anbefalinger fra 2017 i forhold til hvilke skove, der bør prioriteres udlagt til urørt 
skov. DN har i følgegruppen forholdt sig stærkt kritisk til, at Naturstyrelsens forsat ønsker, at udtage 
tømmer helt ind til udpegningen træder i kraft (for nåleskove er der 50 års indfasning og for løvskov er 
indfasningen 10 år). DN forholder sig kritisk hertil, da der i denne periode kan nå at ske store tab for 
biodiversiteten og da Naturstyrelsen allerede fået en stor erstatning for tabte indtægter, der er forbundet 
med udlægning af urørt skov i de pågældende områder.  
 
Naturstyrelsen har nu igangsat høring af forslag til udlægning af de 8600 ha urørt skov samt høring af nye 
overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove på Naturstyrelsens arealer. Forslaget til 
udlægning af de 8600 ha fordeler sig på 24 statsskove landet over. Høringsmaterialet skal sendes til intern 
høring i DN’s afdelinger med henblik på input til et samlet høringssvar fra DN. Høringsfrist på 
Naturstyrelsens høring er 30. april 2021.  

 
HB gjorde opmærksom på, at de ønsker, at blive orienteret om det samlede høringssvar samt DN 
afdelingernes respons til høringsmaterialet.  
 

 Henvendelse fra fem nordsjællandske afdelinger vedr. DN’s position i forhold til 
naturnationalparker 

Sagsfremstilling: Sekretariatet har d. 23. marts 2021 modtaget henvendelse fra fem nordsjællandske afdelinger (DN Helsingør, DN 

Gribskov, DN Hørsholm, DN Egedal og DN Rudersdal) med ønske om at HB behandler deres henvendelse vedr.  DN’s position i 

forhold til naturnationalparker og anmoder samtidig om et skriftligt svar fra HB.  

 

HB skal: Drøfte henvendelsen fra de fem afdelinger vedr. DN’s position i forhold til naturnationalparker. 
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Bilag:        -        14.4 Henvendelse fra DN Helsingør, DN Gribskov, DN Hørsholm, DN Egedal og DN Rudersdal) vedr.  DN’s position i                  

forhold til naturnationalparker. 

- 14.5 HB’s vedtagne konceptpapir om naturnationalparker 

 

Konklusion: 
HB bad sekretariatet udarbejde udkast til svar til de fem nordsjællandske afdelinger med udgangspunkt i 
HB’s vedtagne konceptpapir om naturnationalparker. Udkast til svar lægges til høring i HB på Podio og efter 
indarbejdelse af eventuelle kommentarer fra HB, fremsendes svar til de fem afdelinger. 
 
På mødet blev der fremført en fuld støtte til vores politik om store, sammenhængende og vilde 
naturområder, herunder konceptet om naturnationalparker. Og en anerkendelse af, at der er en betydelig 
debat og uenighed omkring især de store græsseres rolle i naturnationalparkerne som det vigtigste middel 
til at sikre biodiversiteten.  
 
HB var enige om vigtigheden af store, sammenhængende og vilde naturområder, som også beskrevet i 
vores naturpolitik, herunder konceptet om naturnationalparker. Der er konsensus blandt 
biodiversitetsforskere om, at store planteædere er blandt de vigtigste naturlige processer, som skal 
genetableres i større økosystemer som naturnationalparker, men HB anerkender, at der er en faglig debat 
om, hvilke og hvor mange planteædere der bør udsættes for at opnå dette i de forskellige 
naturnationalparker. Denne debat har også afspejlet sig i DN, og HB ønsker, at der bliver lyttet til og taget 
hånd om denne debat og deraf følgende skepsis i dele af repræsentantskabet, og at DN udviser en 
differentieret tilgang til den kommende udrulning af naturnationalparker i Danmark. Med differentieret 
menes, at vi skal være åbne for forskellige forskningsbaserede modeller, der besluttes fra 
naturnationalpark til naturnationalpark, hvor der også fortsat lyttes til både lokalafdelinger, forskere, andre 
NGO'er og lokalbefolkning. Dette for at sikre, at naturnationalparkerne opnår den store og brede folkelige 
tilslutning, som er nødvendig for deres realisering. 
 
 
 

15.  Evt.  
 
Grundvandsparker: 
Rune Engelbreth orienterede om, at han pt. indgår i et samarbejde om grundvandsparker, som har fokus på 
hvordan der kan skabes synergi mellem forskellige tiltag for beskyttelse af grundvand og beskyttelse af 
natur. Det er hensigten, at der kommer et udspil fra gruppen, som HB skal tage stilling til inden for den 
nærmeste fremtid.  
 
Artsrådet: 
Louise H. H. Villumsen tiltrådte i januar 2021, som repræsentant i Artsrådet, på vegne af DN. Artrådet er et 
grønt partnerskab med 14 naturhistoriske foreninger og grønne organisationer. Artsrådet skal, sammen 
med Statens Naturhistoriske Museum og Miljøstyrelsen opbygge Danmarks Nationale Biodiversitetsportal, 

som lanceres offentligt i slutningen af april 2021. Indtil da kan man beta-versionen ses her: www.arter.dk. 

DN og Dansk Botanisk Forening sidder desuden i styregruppen, i et delt formandskab, på vegne af 
Artsrådet. 
 

Debat om DN’s organisationsstrategi: 
Louise H. H. Villumsen opfordrede HB medlemmer til at deltage i organisationsstrategi-debatten, da dette 
har været efterspurgt fra deltagere på strategi-workshops.   
 

http://www.arter.dk/
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HB's rullende arbejdsplan 
 
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  
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  
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  
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser  
Orientering om valg af digital bestyrelsesplatform 
Orientering om udarbejdelsen af ’Sådan Ligger Landet/Vandet’ 
Drøfte DN’s holdning til biogas 

 
 
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  
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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  
Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 

 
 
REP-møde fre-lørdag 20.-21. november  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2022 

 

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

 

 
HB's løbende dagsorden  


