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Dato 29. april 2021  
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 

Dagsorden for HB-møde d. 7. maj 2021 

 
 Tid: Fredag d. 7. maj 2021 kl. 9.30 – 16.30 

 Sted: Comwell Portside, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Jørgen Jørgensen, Knud Erik 
Hansen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, 
Leo Jensen, Lone Søderkvist Kristensen. 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Mikkel Havelund (pkt. 2, 3, 7, 8), Louise Puck Hansen (pkt. 2, 3, 7, 8), 
Luise Sanderhoff Østerlund (pkt. 2, 3, 7, 8), Emil Nielsen (pkt. 2, 3, 7, 8), Søren Mollerup Dawe (pkt. 2, 7, 
8), Mads Peter Aagaard Madsen (pkt. 2), Johannes Birk Schjelde (pkt. 4), Daniel Hauberg (pkt. 5), Thyge 
Nygaard (pkt. 5), Therese Goodley Dannisøe Nissen (pkt. 9), Mette Hoffgaard Ranfelt (pkt. 11), Bo 
Håkansson (pkt. 11), Lasse Jesper Pedersen (pkt. 11), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og 
Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 

 

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

2. Opfølgning på forårets REP-møde  
Kl. 10:00 – 10:30 
Sagsfremstilling: 
REP-mødet blev denne gang udelukkende afviklet digitalt grundet covid-19.  HB’s evaluering af det digitale 
REP-møde er relevant i forhold til planlægning af de kommende REP møder.  
 
HB skal:  

- Orienteres om resultatet af evalueringen af REP-mødet og drøfte gennemførelsen af mødet, 
herunder ønsker til det kommende REP-møde.  

- Beslutte om HB vil bede OU udarbejde et oplæg med henblik på at skabe vedtægtsmæssigt 
hjemmel til digitale møder i DN.  

 
 
Bilag:  

- 2.1 Foreløbig resultat af deltagerevaluering af REP mødet 

 
 

3. Godkendelse af kvartalsregnskab 
Kl. 10:30 – 11:00 
Sagsfremstilling:  
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Regnskabet for 1. kvartal 2021 fremlægges med henblik på godkendelse. 
 
HB skal:  

- Godkende kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2021. 
 
Bilag: 
- 3.1 Regnskab for 1. kvartal 2021 
- 3..2 Notat vedr. kvartalsregnskab 

 
 

4. Beslutte det videre arbejde med DNs naturpolitik 
Kl. 11:00 – 11:30 
Sagsfremstilling:  Repræsentantskabet drøftede HB’s udkast til naturpolitik på REP-mødet den 24.-25 april. 
Næste skridt er at HB skal beslutte processen for det videre arbejde med udkastet til DN’s naturpolitik. 
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til procesplan hen i mod vedtagelse af naturpolitikken på det 
kommende REP møde. Udkastet til procesplan lægger op til en inddragende proces bestående af både 
almindelig høring i afdelingerne, debat på VoresDN.dk, online stormøde hvor HB præsenterer deres udkast 
til naturpolitik, to temamøder med debat af udvalgte emner, debatmøde med Naturfagligt udvalg, 
Miljøfagligt udvalg og Planfagligt udvalg samt tilbud om oplæg og debat ved samrådsmøderne. 
 
 
HB skal:  

- Drøfte repræsentantskabets feedback på HB’s udkast til naturpolitik. 
- Beslutte den videre proces for arbejdet hen imod vedtagelse af naturpolitikken.  

 
 
- Bilag:  

- 4.1 Link til HB’s udkast til naturpolitik præsenteret på REP-mødet d. 24-25. april 2021: 
https://aktiv.dn.dk/media/82363/rep-2021-1-11-1-udkast-til-dn-s-kommende-naturpolitik.pdf 

- 4.2 Opsamling af Repræsentantskabets bemærkninger til HB’s udkast til DN’s kommende naturpolitik  
- 4.3 Forslag til procesplan for arbejdet hen imod vedtagelse af naturpolitikken 

 
 
 

5. Drøftelse af DN’s politik vedr. placering af solceller i det åbne land 
Kl. 11:30 – 12:30 
Sagsfremstilling: HB har udtrykt ønske om en drøftelse af DN’s position for solceller i det åbne land. 
Debatten om solceller fylder meget i DN’s bagland, da der for alvor er kommet gang i markedet for 
etablering af solceller. Mange kommuner oplever et stort antal ansøgninger om tilladelser til anlæg og det 
mærker både lokalafdelingerne og sekretariatet i form at et stigende antal henvendelser fra borgere og 
medlemmer.  
 
HB skal:  

- Drøfte om der er anledning til at opdatere/ændre DN’s position med udgangspunkt i HB’s 
solcellenotat fra 2019, herunder DN’s holdning til solceller på lavbundsjord. 

- Drøfte om der er brug for yderligere tiltag fra sekretariatets side, herunder ’best-practice-guide’ til 
lokalafdelingerne. 

 
- Bilag:  

- Bilag 5.1. DN notat om solceller i Danmark fra d. 27. september 2019 

https://aktiv.dn.dk/media/82363/rep-2021-1-11-1-udkast-til-dn-s-kommende-naturpolitik.pdf
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- Bilag 5.2 Faktaark over udviklingen af antal solceller i Danmark 

- Bilag 5.3 Solceller på lavbundsarealer 

 
 

--- 

Frokost kl. 12:30-13:00 
--- 

 
 
 

6. Drøftelse af DN’s råstofpolitik 
Kl. 13:00 – 13:45 
Sagsfremstilling: Sekretariatet har udarbejdet et første udkast til DN’ kommende råstofpolitik. Udkastet er 
blevet præsenteret for interesserede i DNs Råstofnetværk, for NFU og PFU.  Sekretariatet giver en 
orientering om den videre proces for arbejdet med DN’s råstofpolitik.  
 
HB skal:  

- Drøfte første udkast til DN’s kommende råstofpolitik, herunder HB’s holdning til højere råstofafgift, 
efterbehandling til natur og en fælles national strategi for råstoffer til havs, til lands og 
genanvendte ressourcer. 

 
- Bilag:   

- Bilag 6.1 Første udkast til råstofpolitik 
- Bilag 6.2 Vedtage den videre proces for arbejdet med DN’s råstofpolitik  

 
 
 

7.  Status på DN’s strategiproces 
Kl. 13:45 – 14:30 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet drøftede forslag til strategi-indsatser på mødet den 24.-25 april. 
Næste skridt er at styregruppen formulerer udkast til samlet strategi. Udkast til samlet strategi sendes i 
lang høring henover sommeren med henblik på endelig vedtagelse på efterårets repræsentantskabsmøde.  
 
HB skal:  

- Drøfte strategiens indsatser og repræsentantskabets feedback. 
- Drøfte HB’s rolle ift. processen omkring organisering og arbejdsformer herunder 

vedtægtsændringer. 
- Orienteres om den videre proces. 

 
 
- Bilag:  

-  Bilag 7.2 Forslag til strategiindsatser: https://aktiv.dn.dk/media/82287/rep-2021-1-12-3-forslag-til-strategi-
indsatser.pdf (Bilag 12-3 fra REP-mødet) 

- Bilag 7. 2 Tidsplan for arbejdet med DN’s strategi 

 
 
 

8. Forslag til hovedlinjer i ny styringsmodel og nyt format for AP  
Kl. 14:30 – 15:00 

https://aktiv.dn.dk/media/82287/rep-2021-1-12-3-forslag-til-strategi-indsatser.pdf
https://aktiv.dn.dk/media/82287/rep-2021-1-12-3-forslag-til-strategi-indsatser.pdf
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Sagsfremstilling: HB drøftede på mødet den 26. marts 2021 hovedlinjerne til en ny styringsmodel for DN, 
herunder nyt koncept for Aktivitetsplanen. Med afsæt heri er der nu formuleret forslag til de overordnede 
linjer i en ny styringsmodel samt udarbejdet udkast til et nyt format for Aktivitetsplanen, der har et tydeligt 
ophæng i den kommende strategi. 
 
HB skal:  

- Drøfte forslag til ny styringsmodel og format for aktivitetsplanen, herunder om aktivitetsplan 2022 
skal følge det foreslåede nye format 

- Drøfte hvordan der sikres en god dialog med afdelingerne om tankerne i forslag til ny styringsmodel 
- Godkende tidsplan for Aktivitetsplan 2022 

 
 
Bilag:  
- 8. Indstilling vedr. forslag til ny styringsmodel for DN og nyt format for aktivitetsplan 
- 8.1 Forslag til ny styringsmodel 
- 8.2 Udkast til nyt format for aktivitetsplan 
- 8.3 Overordnet tidsplan for AP22-23 
- 8.4 Pointer fra HB’s evaluering af AP den 12. februar 

 
 

9. Erstatningsnatur på havet 
Kl. 15:00 - 15:20 
Sagsfremstilling:  
DN har modtaget henvendelse fra DN Vordingborg der ønsker, at HB fastlægger en position i forhold til 
erstatningsnatur på havet. DN Vordingborg ser gerne, at DN støtter at det fremadrettet bliver et krav, at 
der etableres erstatningsnatur på havet, når der projekteres med større jordopfyld på havbunden, når 
området har en høj biodiversitetsmæssig værdi. Henvendelse fra DN Vordingborg har ophæng i en konkret 
lokal sag i Vordingborg Kommune. 
 
HB skal:  

- Drøfte henvendelse fra DN Vordingborg og beslutte position i forhold til erstatningsnatur på 
havet. 

 

Bilag:  
- Bilag 9.1 Henvendelse fra DN Vordingborg vedr. erstatningsnatur på havet 
- Bilag 9.2 Indstilling fra sekretariatet til HB’s position i forhold til erstatningsnatur på havet. 
 

 
 
 

10. Status for udarbejdelse af ’Sådan ligger landet’  
Kl. 15:20 - 15:25 
Sagsfremstilling: 
HB har ønsket at publikationen ’Sådan ligger landet’ udarbejdes igen og publikationen indgår i AP21. 
Sekretariatet giver en kort status for arbejdet med publikationen.  

 
HB skal:  

- Orienteres om status for udarbejdelse af ’Sådan ligger landet’ 
Bilag:  

- Intet bilag 
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11. Tre nye naturnationalparker og det videre arbejde med naturnationalparkerne 
Kl. 15:25 – 15:50 
Sagsfremstilling: 
Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har d. 22. april 2021 offentliggjort de tre 
næste naturnationalparker: Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved 
Jammerbugt. Sekretariatet har nedsat et internt DN-forum for erfaringsopbygning og –udveksling, 
bestående af repræsentanten for den nationale gruppe (Rune Engelbreth Larsen), de lokale repræsentanter 
i følgegrupperne for henholdsvis Gribskov og Fussingø samt formændene for de afdelinger for de afdelinger 
som de 3 nye naturnationalparker berører samt sekretariatet.   
 
HB skal: 

- Evaluere det afholdte temamøde om naturnationalparker. 
- Orienteres om etableringen af et internt DN-forum for erfaringsopbygning og –udveksling. 
- Drøfte det videre arbejde med de nye naturnationalparker. 
 

 

Bilag: - Intet bilag 

 
 
12. Konceptpapir for ny kampagne 
Kl. 15:50-16:00 
Sagsfremstilling: 
Sekretariat har udarbejdet konceptpapir til en ny kampagne (ad hoc kampagne). Sekretariatet præsenterer 
konceptpapiret for HB. 
 
HB skal: 

- Drøfte konceptpapiret for en ny kampagne.  
 
Bilag:  - Bilag 12.1 

 
 
Kommende HB-møder 
Kl. 16:00 – 16:05 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  
 
HB skal: 

 Drøfte forventningerne til kommende dagsordener. 
 

 Bilag: - Intet bilag 

 
 
13.  Aktuelle sager  
Kl. 16:05 -16:15 

 
Udspil om cirkulær økonomi 
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Sagsfremstilling: Præsidenten orienterer HB om et kommende udspil om cirkulær økonomi. 
 
HB skal:  

- Orienteres om forløbet og initiativerne i udspillet.  
- Drøfte hvordan udspillet kan få den bedst mulige modtagelse politisk.  
- Drøfte hvordan DN fremadrettet kan få en stærkere stemme ift. cirkulær økonomi.  

 
 Bilag:   

- 13.1 Udspil vedr. cirkulær økonomi (fortroligt). 

 
 
Henvendelse fra DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland om vindmøller på Thorup Sletten 
Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra DN Jammerbugt og DN-
Vesthimmerland, hvori de rejser en række principielle problemstillinger vedr. konsekvenser af 
klagenævnenes ophævelse af plangrundlaget for vindmølleparken ved Thorup. DN Jammerbugt og 
DN-Vesthimmerland ønsker at HB skal forholde sig til sagen. Sekretariatet er ved at undersøge 
sagen nærmere.  
 
 
HB skal:  

- Drøfte henvendelsen fra DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland. 

 
Bilag: 

- 13.2 Henvendelse til HB fra DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland vedr. problemstillingen om vindmøllerne på Thorup 

Sletten 

- 13.3 Anmodning om udstedelse af standsningsmeddelelse vedr. vindmøllerne ved Thorup 

- 13.4 Byggetilladelse fra Jammerbugt Kommune 

 

 
14.  Evt. 
Kl. 16:15-16:30 

 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde (3 timers zoom-møde) d. 4. juni 
Orientering om DN’s plads i diverse udvalg, råd og nævn  
Drøfte evt. videreførelse af Biodiversitet.Nu  
Drøftelse af DN’s engagement i arbejdet med Biodiversitetskonventionen  
Drøftelse af DN’s engagement i den internationale klimadagsorden  
Udpege to medlemmer til Danmarks Naturfonds bestyrelse  
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser  
Orientering om valg af digital bestyrelsesplatform 
Drøfte DN’s holdning til biogas 
 

 
HB-seminar fredag d. 11.-12. juni  
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Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
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  
Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 

 
 
REP-møde fredag-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  


