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Opdateret procesplan hen imod vedtagelse af DN’s 

nye naturpolitik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB har i det indledende arbejde med udkast til DN’s kommende naturpolitik lagt stor 

vægt på, at der efter HB’s præsentation af udkastet på REP mødet i april 2021 skal 
være en længere inddragende proces.  

  
Nedenfor følger sekretariatets bud på procesplan med henblik på vedtagelse af natur-
politikken på det kommende REP møde. Der lægges op til en inddragende proces be-

stående af både almindelig høring i afdelingerne, debat på VoresDN.dk, online stor-
møde hvor HB præsenterer deres udkast til naturpolitik, to temamøder med debat af 

udvalgte emner, debatmøde med Naturfagligt udvalg, Miljøfagligt udvalg og Planfag-
ligt udvalg samt tilbud om oplæg og debat ved samrådsmøderne. 
 

 

 

Tidspunkt Handling 
24-25. april 2021 

 
Orientering af REP: 

 

HB præsenterede udkast til DN’s kommende 

naturpolitik for Repræsentantskabet på REP 

mødet 

7. maj 2021 HB tager stilling til den videre proces: 

 

HB forholder sig til den indkomne bemærk-

ninger til HB’s udkast til naturpolitik der ble-

vet givet på REP mødet og HB beslutter en 

procesplan for arbejdet hen imod vedtagelse.   

14. maj – 2. august 2021 Inddragende proces i organisationen: 

 

HB’s udkast sendes i høring i afdelingerne 

med henblik på, at få tilbagemeldinger fra 

 

HB skal: 

 

- Beslutte procesplan for det videre arbejde med DN’s naturpolitik 
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afdelinger i form af konkrete forslag til æn-

dringer, opstramninger eller mangler.  

 

Samtidig lægges der op til debat om HB’s 

udkast til naturpolitik på VoresDN.dk. Der 

vil være mulighed for at afgive kommentarer 

under de enkelte kapitler i HB’s udkast.  

 

Debatten i organisationen understøttes desu-

den ved afholdelse af et online stormøde 

hvor HB præsenterer sit udkast til naturpoli-

tik. Herefter afholdes to online tema-mø-

der, hvor HB indbyder til debat om udvalgte 

emner fra udkast til naturpolitik og der invi-

teres evt. relevante biodiversitetsforskere til 

at holde korte oplæg ved møderne. Alle afde-

linger og personlig valgte medlemmer af re-

præsentantskabet inviteres til møderne. 

 

HB inviterer Naturfagligt udvalg, Miljøfag-

ligt udvalg og Planfagligt udvalg til et 

fælles online debatmøde om HB’s udkast til 

naturpolitik.  

 

Såfremt samrådene skulle ønske det stiller 

HB-medlemmer og fagmedarbejdere i sekre-

tariatet sig til rådighed for at deltage i debat 

om HB’s udkast til naturpolitik ved sam-

rådsmøderne.  

 

2. august – 20. august 2021 

 
Opsamling på den inddragende proces: 

 

Sekretariatet udarbejdet et sammenfattende 

notat til HB af de indkomne bemærkninger i 

høringsperioden. HB arbejdsgruppen inddra-

ges i dette arbejde. 

27. august 2021 

 

Indarbejdelse af bemærkninger fra or-

ganisationen: 

 

HB tager stilling til de indkomne bemærknin-

ger og forslag på HB-mødet.  

September 2021 

 

HB arbejdsgruppen og sekretariatet udarbej-

der revideret udkast til DN’s naturpolitik ba-

seret på HB’s beslutninger.  

1. oktober 2021 HB tager stilling til revideret udkast fra HB 

arbejdsgruppen på HB mødet. 

Oktober 2021 

 

HB arbejdsgruppen og sekretariatet indarbej-

der evt. kommentarer fra HB og layout mm 

færdiggøres. 

3. november 2021 HB godkender endeligt udkast til DN’s nye 

naturpolitik på HB mødet. 

5. november 2021 Fremsendelse af revideret udkast til REP med 

mulighed for at sende ændringsforslag til af-

stemning. 

20-21. november 2021 Vedtagelse på REP mødet: 
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Vedtagelse på REP møde,  hvor der stemmes 

om evt. indsendte ændringsforslag. 

 
 


