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Opsamling af Repræsentantskabets bemærkninger til HB’s udkast til 

DN’s kommende naturpolitik  

 

Vicepræsidenten præsenterede HB’s udkast til DN’s kommende naturpolitik for Repræsentantskabet på REP 

mødet d. 24. april 2021, herunder opbygningen af dokumentet og de vigtigste visioner og målsætninger der 

indgår i politikken samt rationalet herfor. I præsentationen blev det også understreget, at der var tale om et 

orienteringspunkt og at der efter REP-mødet følger en længere inddragende proces i organisationen.  

Repræsentantskabet havde følgende kommentarer til HB’s udkast til naturpolitik (kommentarer fra 

chatten undtaget): 

Indholdsmæssige kommentarer: 

- Der mangler konkretisering af ønsket om en styrket naturbeskyttelseslovgivning der sikrer 

mulighed for pleje af privatejede §3 arealer i f.eks. strandområder.  

- Bekymring for konsekvenserne ved opdeling af A og B natur. 

- Turisme er et stort problem for naturen – det bør afspejles i politikken.  

- Politikken er for omfangsrig med for mange gentagelser. 

- Ønske om nyt kapitel om synergi ift. andre politikområder, herunder f.eks. klima og 

grundvandsbeskyttelse.  

- Tidshorisonten på visionen er for lang og fremstår derfor uambitiøs. 

- Mangel på fokus på nødvendigheden af at beskytte de privatejede arealer (i relation til 

Naturnationalparkerne) 

- Ønske om at politikken også omfatter krav om §3 beskyttelse af gamle træer.  

 

Procesmæssige kommentarer: 

- Ønske om høring - også blandt personligt valgte til Repræsentantskabet. 

- NFU burde være blevet inddraget (NFU præsenteres for udkastet d. 10. maj og formanden 

forklarede, at man ønskede at kommentere et fremskredent udkast hvorfor det ikke havde været 

omkring NFU endnu). 

- Ønske om at dokumentet sendes rundt i word-format i høringsfasen. 

- Behovet for en ny naturpolitik burde være diskuteret i Repræsentantskabet før end HB fremlagde 

et udkast hertil. 

- Ønske om at der laves en konsekvensvurdering af udkast til DN’s naturpolitik for f.eks. klima, 

friluftsliv og erhverv etc. som led i høringsprocessen. 

- Ønske om at der afsættes en hel dag til at diskutere politikken i organisationen. 
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