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Dato 21. maj 2021  
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 

Referat af 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), Søren Mollerup Dawe (pkt. 2, 7, 8), Johannes Birk Schjelde 
(pkt. 4), Daniel Hauberg (pkt. 5), Thyge Nygaard (pkt. 5), Therese Goodley Dannisøe Nissen (pkt. 9), Bo 
Håkansson (pkt. 11), Thomas Gyldendal Nystrøm (pkt. 12), Michael Ohmsen (pkt. 12), Mette Hoffgaard 
Ranfelt (pkt. 13), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen Søndergaard Nielsen 
(Ref.)   

 

 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
 
 

2. Opfølgning på forårets REP-møde  
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 

 
Konklusion: 
Sekretariatet fremlagde deltager-evalueringen af forårets REP-møde. HB drøftede gennemførelsen af 
mødet og havde følgende kommentarer/ønsker til de kommende REP-møder: 
 
 
 Grundlæggende stor tilfredshed med mødet  
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 Hovedbestyrelsen noterede sig, at der generelt var stor tilfredshed med både indhold og afvikling 
af mødet. Der var dog en række resultater og bemærkninger, der gav anledning til en nærmere 
drøftelse. 

  
 Tonen på REP mødet 

 Mange deltagere oplevede at der var en unødig hård og grov tone på REP mødet. Fremadrettet 
bør der arbejdes for en mere respektfuld debatform. Der har gennem mange år udviklet sig til 
en uhensigtsmæssig debatform, som der skal gøres noget aktivt for at ændre.   

 Det er oplevelsen at tonen bliver hårdere når vi mødes digitalt.   
 Når så mange nævner debatformen i evalueringen af REP mødet, så må det tages op i REP som 

et repræsentantskabsanliggende.  
 HB bør lave en opfordring til repræsentantskabet om, at de kommer med en fælles melding om 

hvordan vi taler til hinanden – både digitalt og når vi mødes fysisk.  
 

 Ét REP møde til formalia og ét landsdelstræf til debat, workshops og udvikling 
 HB opfordrede til at REP nytænker den måde vi holder REP-møder på og i højere grad benytter 

sig af muligheden for alternative mødeformater jf. vedtægternes § 9, stk. 3.  Det kunne fx være 
ved at der afholdes ét årligt REP møde hvor de formelle punkter behandles og at man 
derudover afholder ét årligt landsdelstræf, som har fokus på udvikling af ny politik, 
inspirerende workshops, debatter og netværk og som har et mere dynamisk og inkluderende 
format. Landsdelstræffene kan enten være opdelt på samråd eller samle alle DNs aktive til 
inspirerende workshops om de emner der interesserer dem. Eksempelvis politik, sager, ture, 
børneområdet, unge. etc. 

 Hvis vi i højere grad vil benytte os af alternative mødeformater i stedet for et af REP møderne, 
kan det være nødvendigt at vi får en vedtægtsændring, så fx regnskabet kan godkendes digitalt.  

 
 Digitale møder 

 Der bør altid være en digital deltagelsesmulighed. 
 Chatten er ikke kun dårlig, men vi skal blive bedre til at tale pænt til hinanden. 
 

 
 Andre forslag 

 Vil være hensigtsmæssigt hvis HB, samrådsformænd og sekretariatsmedarbejdere fremadrettet 
møder ind til REP møder fredag kl. 18, hvilket vil give mere tid til at holde et møde mellem HB 
og samrådsformænd/-næstformænd og snakke uformelt sammen med sekretariatet samt 
holde formøder og netværksmøder lørdag formiddag.  

 Ekskursioner har ikke været muligt på de to seneste REP møder pga. corona-restriktioner, men 
fremadrettet skal der prioriteres tid til ekskursion om søndagen på REP møderne. 

 At HB kommer med sin stemmeanbefaling til indkomne forslag kan skabe unødig konflikt på 
REP møderne. Muligvis kan det undgås hvis HB forsøger at indgå en tidlig dialog med 
forslagsstiller om en fælles forståelse af de forslag som HB ikke umiddelbart kan støtte inden 
REP mødet. 

 
 
HB besluttede, at forslag om vedtægtsændring der muliggør digitale møder, bør lægges ind i puljen af 
vedtægtsændringer som OU skal se på.  
 
 

3. Godkendelse af kvartalsregnskab 
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Sagsfremstilling:  

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 

 
Konklusion: 
HB bemærkede, at der er en diskrepans mellem antal medarbejdere (inklusiv studentermedhjælpere) der 
fremgår af foreningens organisations diagram og antallet af årsværk der er oplyst i kvartalsregnskabet. 
Sekretariatet oplyste, at det ikke er praksis at medregne studenter som årsværk. Derudover er forklaringen 
på diskrepansen, at nogle medarbejdere er på nedsat tid samt at medarbejdere der er ansat via 
fondsprojekter giver nogle forskydningerne rent regnskabsmæssigt. 
 
HB stillede spørgsmål til, hvorfor punkt 2.5 Naturformidling allerede havde en budgetoverskridelse på 
nuværende tidspunkt. Sekretariatet lovede at undersøge dette nærmere. Sekretariatet har herefter oplyst, 
at der havde indsneget sig en mindre fejl, som dog ikke har indvirkning på kvartalsregnskabets bundlinje. 
Punkt 2.5 Naturformidling burde have set således ud: 

 

 

Sekretariatet fremsender et opdateret kvartalsregnskab til HB hvor fejlen er rettet. Forklaringen på, hvorfor 
der realiseret 1.175 t.kr. mod budgetteret 826 t.kr. skyldes periodisering, da kun udgifterne vedr. 
Affaldsindsamlingen er kommet med i 1. kvartal, mens de forventede indtægter på 523 t.kr. endnu ikke er 
bogført ved udgangen af 1. kvartal 2021. 
 

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2021. 
 

 

4. Beslutte det videre arbejde med DNs naturpolitik 
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 imod 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:  
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- 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 

 
Konklusion: 
Da der sendes flere større dokumenter i høring i afdelingerne hen over sommeren (udkast til råstofpolitik, 
AP og forslag til strategi) ønskede HB, at forlænge den foreslåede høringsperiode, således at afdelingerne 
får god tid til at forholde sig til HB’s udkast til naturpolitik. HB besluttede således, at den inddragende 
proces (bestående af både almindelig høring i afdelingerne, debat på VoresDN.dk, online stormøde hvor HB 
præsenterer deres udkast til naturpolitik, temamøder med debat af udvalgte emner, debatmøde med 
Naturfagligt udvalg, Miljøfagligt udvalg og Planfagligt udvalg samt tilbud om oplæg og debat ved 
samrådsmøderne) forlænges, således at den løber fra d. 21. maj til og med 1. december 2021. Herefter vil 
der blive samlet op på den inddragende proces og udkastet justeres herefter med henblik på godkendelse 
på REP mødet i foråret 2022.  
 
HB ønskede desuden, at formuleringen vedrørende ændringsforslag i procesplanen ændres, således at der 
lægges op til, at der i den inddragende proces i videst muligt omfang forsøges at nås til enighed via dialog.  
 
Præsidenten opfordrede HB medlemmerne til at deltage aktivt i den inddragende proces i organisationen, 
herunder at deltage i online tema-møder, debatmøder i samråd samt i debatten på VoresDN.  
 
HB arbejdsgruppen er pga. ændringer i HB efter forårets REP-møde blevet reduceret med to deltagere. 
Louise H. H. Villumsen og Leo Jensen indtræder derfor i HB arbejdsgruppen.  
 
HB drøftede repræsentantskabets feedback på HB’s udkast til naturpolitik og i den forbindelse efterspurgte 
HB, at der bestilles et forskernotat om konflikt og synergi mellem natur og klimaindsatser, herunder 
naturbaserede løsninger med udgangspunkt i de forslåede indsatser i HB’s udkast til naturpolitik. 
Forskernotatet kan indgå som baggrundsmateriale til debatten i organisationen om naturpolitikken. 
 
HB ønskede derudover, at der i HB regi afholdes et fagligt seminar om naturnationalparker, hvor både HB, 
sekretariatet og relevante biodiversitetsforskere deltager for at øge vidensniveauet forud for debat om 
udkast til naturpolitik i organisationen.  
 
Endelig ønskede HB, at sekretariatet gennemgår bemærkninger afgivet i chatten under HB’s præsentation 
af udkast til naturpolitik på REP-mødet og tilføjer eventuelle yderligere bemærkninger til den foreliggende 
opsamling af repræsentantskabets feedback.  
  
 
 

5. Drøftelse af DN’s politik vedr. placering af solceller i det åbne land 
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. 

 

https://aktiv.dn.dk/media/82363/rep-2021-1-11-1-udkast-til-dn-s-kommende-naturpolitik.pdf
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- Bilag:  

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

- Bilag 5.2 Faktaark over udviklingen af antal solceller i Danmark 

- Bilag 5.3 Solceller på lavbundsarealer 

 
 
Konklusion: 
 
HB genbekræftede den overordnede politiske linje vedrørende solceller besluttet af HB i 2019. HB ønsker 
dog at solcellenotatet fra 2019 opdateres. HB ønskede i den forbindelse, at følgende punkter indarbejdes i 
revideringen af DNs position på solceller: 
 

 At bekymring for solcelleanlægs negative påvirkning af de landskabelige værdier i højere grad 
afspejles samtidig med, at det anerkendes af behovet for at fremme solenergi er hel nødvendig hvis 
vi skal realisere den grønne omstilling i tide.  
 

 At det præciseres hvordan DN vil arbejde med problemstillingen omkring solceller politisk. I den 
forbindelse understregede HB, at det bør fremgå klart, at DN vil arbejde for, at der skal udarbejdes 
en national planlægning for placering af energianlæg, herunder placering af solceller. Planfagligt 
Udvalg arbejder allerede med sagen og præsidenten og sekretariatet forsøger desuden i deres 
kontakt med ministeriet at sikre en national planlægning, men der bør også ved andre oplagte 
anledninger presses på for en national planlægning.  

 DN skal arbejde for at der skabes bedre muligheder for og positive incitamenter til at solceller 
placeres på tagene af fx industribygninger og på offentlige bygninger.  
 

 At det fremhæves at der bør kigges på muligheder for flersidig arealanvendelse ved placering af 
solcelleanlæg, herunder fx synergi mellem placering af solceller og beskyttelse af drikkevand i 
indvindingsområderne.  
 

 At notatet korrigeres således, at det korrekte areal på sol og vind fremgår.   
 

 At formulering omkring naturværdier på hævet havbund i lavbundsnotat justeres, således at det 
ikke fremstår, som om disse arealer ikke har naturmæssig værdi.  

 

 At formulering omkring grovsandet landbrugsjord tages ud af notatet.  
 
 
HB forholdt sig til sekretariatets indstilling vedr. opsætning af solceller på lavbundsarealer. HB var enig i, at 
der skal ikke placeres solceller på lavbundsarealer, hvor området i kommuneplanen er udpeget som Særligt 
Værdifuldt Landskab eller lignende landskabelig udpegning. HB var også enig i sekretariatets indstilling om, 
at hvis opstilling af solceller gør det umuligt at hæve vandstanden på arealer, skal der være et direkte 
forbud mod opstilling af solceller på kulstofrige lavbundsarealer, såfremt disse udgør en ikke uvæsentlig del 
af arealet. Og såfremt det viser sig muligt at kombinere solceller med hævet vandstand, må opstillingen af 
disse ikke stå i vejen for genskabelse af større naturområder.  
 
Sekretariatet har udarbejdet et kort over organogene lavbundsjorde i Danmark der er egnet til opsætning 
af solceller. Notatet fremsendes til HB til orientering.   
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Derudover ønskede HB, at sekretariatet udarbejder en operationel guide til afdelingerne med henblik på 
hvordan lokale solcelle-sager kan håndteres, således at både hensyn til natur, landskabelige forhold og 
klima varetages bedst muligt.  
 
 
 

6. Drøftelse af DN’s råstofpolitik 
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  

 
 
Konklusion: 
HB takkede for den første skitse til DN’s kommende råstofpolitik og for at blive inddraget tidligt i processen. 
HB havde følgende kommentarer/ønsker om tilføjelser til dokumentet: 
 

- At det gøres klart, at DN mener at der bør ligge en reetableringsplan klar når tilladelserne 
til råstofindvinding gives. 

- At der kigges på formuleringerne omkring sandfodring, således at det fremstår mere 
nuanceret. 

- At jord skal ses som en ressource i DN’s råstofpolitik og løsninger der fremmer dette bør 
tydeliggøres i dokumentet.  

- At der bør indgå klare kvantitative mål og delmål for genanvendelse af råstoffer.  
- At problemstillingen vedrørende råstofindvinding på havet uddybes og at mål vedr. 

indvinding af råstoffer på havet samt løsninger til at nå målsætningerne tilføjes. 
- At synergien til klimapolitik tydeliggøres, herunder tal for hvilken klimaeffekt det vil have at 

nedsætte råstofforbruget.  
- At der tilføjes mål om at alle relevante råstofgrave efterbehandles til vild natur.  
- At der som fagligt grundlag for råstofpolitikken udarbejdes en analyse af hvor højt 

råstofafgiften bør sættes samt analyse af afgiftens muligheder for at bremse yderligere 
råstofindvinding med det formål at fremme genbrug mest muligt. 

- At en procentdel eller hele råstofafgiften tilbageføres til de kommuner, som lægger arealer 
og veje til råstofindvindingen. 

- At teksten udbygges med mål om at en vis procentdel af råstofafgiften bruges til 
naturgenopretning. 

- At der som fagligt grundlag for råstofpolitikken udarbejdes en analyse af hvor meget af 
Danmarks råstofindvinding der eksporteres og i hvor høj grad Danmark er selvforsynende 
med råstoffer.  

 
HB besluttede, at den foreslåede høringsperiode i afdelingerne udvides, således at den løber frem til og 
med d. 1. september 2021. HB opfordrede til, at sekretariatet afsøger om Andreas Weidinger (personligt 
valgt medlem af repræsentantskabet) vil indgå som sparringspart/ressourceperson i forbindelse med det 
videre arbejde med DN’s råstofpolitik.  
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7.  Status på DN’s strategiproces 
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 hen over 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 

 
Konklusion: 
 
HB drøftede repræsentantskabets feedback på strategiens indsatser og noterede med glæde den store 
opbakning fra REP og den grundlæggende tilfredshed med det store stykke arbejde der er blevet leveret i 
forbindelse med strategiprocessen. HB udtrykte stor ros til alle dem der har drevet og bidraget til 
processen.  
 

HB drøftede desuden HB’s rolle i forhold til processen omkring organisering og arbejdsformer herunder 
vedtægtsændringer. I den forbindelse besluttede HB, at opfordre de faglige udvalg til at komme med et 
oplæg til hvordan man kan arbejde med faglighed, herunder ekstern inddragelse af faglighed, som HB kan 
drøfte på HB’s kommende sommerseminar.  
HB besluttede, at invitere OU til HB-mødet d. 27. august 2021 med henblik på at drøfte et fælles oplæg om 
vedtægtsændringer, der kan drøftes på et zoom-stormøde for alle interesserede i organisationen i 
slutningen af september. Herefter sendes forslaget i høring d. 1. oktober 2021. 

 
HB drøftede muligheden for at puljen med evt. vedtægtsændringer deles op i to, således at HB i første 
omgang kun sætter nogle af forslagene til vedtægtsændringer til afstemning på REP mødet i efteråret 2021 
og de resterende forslag til vedtægtsændringer afventer afstemning på REP mødet i foråret 2022. 
Prioritering af rækkefølgen drøftes med OU på mødet d. 27. august.  
 
 
 

8. Forslag til hovedlinjer i ny styringsmodel og nyt format for AP  
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 

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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- 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 

 
Konklusion: 
 
HB udtrykte stor ros til forslaget til en ny styringsmodel og format for aktivitetsplanen og der var en generel 
opfattelse af at afdelingerne vil kunne få langt større ejerskab til AP med den nye model, fordi der skabes 
en bedre kobling mellem det lokale og det nationale arbejde i organisationen. Generelt udtrykte HB også 
opbakning til det foreslåede format, da det er med til at sikre, at vi som organisation arbejder strategisk og 
at den kan bidrage til at sikre en sammenhæng mellem strategi og handleplaner.  
 
HB havde derudover følgende kommentarer: 

 Uklart hvordan den nye AP skal fungere som styringsredskab i forhold til budgettet. Vigtigt at der er 
gennemsigtighed i forhold til sammenhæng mellem AP og budget 

 

 Der er flere ting vedrørende organisationsudvikling der ikke dækkes med den nye model. Der er 
behov for at afklare hvordan dette skal indgå i den nye model. 
 

 Uklarhed om hvorledes der skabes bedst sammenhæng mellem en 5 årig organisationsstrategi, en 
2-årig AP og et årligt budget i en 5-års cyklus. 

 
HB bad sekretariatet om at udarbejde et eksempel der konkretiserer hvorledes der vil være kobling mellem 
den nye AP model og det nye ISOBRO budget. Derudover bad HB sekretariatet om at skitsere hvorledes en 
femårig cyklus kan se ud, gerne konkretiseret med forskellige indsatser. Sekretariatet fremsender dette til 
HB forud for HB’s sommerseminar i juni.  
 
HB besluttede at anvende den nye AP-model for AP2022/2023. HB besluttede i forlængelse heraf at 
indkalde til et stormøde i organisationen med henblik på at drøfte potentialet der ligger i den nye 
styringsmodel og format for aktivitetsplanen og for at afklare eventuelle spørgsmål der måtte være hertil i 
organisationen. 
 
HB godkendte desuden sekretariatets forslag til tidsplan for Aktivitetsplan 2022.  
 
 

9. Erstatningsnatur på havet 
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. 
 

Konklusion: 
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HB var enig i indstillingen fra sekretariatet og er dermed enig i, at DN bør arbejde for at man bør begrænse 
indvinding af nye havområder mest muligt, men hvis det er bydende nødvendigt at fjerne havbund, bør det 
være obligatorisk at sætte ind med naturkompenserende tiltag.  
 
Sekretariatet sender et svar på vegne af HB til DN Vordingborg.  
 
 

10. Status for udarbejdelse af ’Sådan ligger landet’  
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 

 

Konklusion: 
Der er et stort ønske i HB om, at DN fortsat udarbejder ’Sådan Ligger Landet’, da det har været et meget 
nyttigt dokument både i afdelingerne og til politisk brug.  
 
Direktøren oplyste, at sekretariatet er gået i gang med at se på et format for en ny udgivelse af Sådan ligger 
landet, men at der i år endnu ikke har været medarbejderressourcer til rådighed til at tage hul på 
produktionen grundet en række andre større indsatser i sekretariatet, men at arbejdet igangsættes senere 
på året.  
 
HB udtrykte opbakning til at publikationen kan udkomme med en kadence på 2-3 år og HB ser gerne, at 
publikationen udgives på print samt at den suppleres med nøgletal for drikkevand, natur, havet, og klima. 
 
 
 

11. Tre nye naturnationalparker og det videre arbejde med naturnationalparkerne 
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 

 
Konklusion: 
Præsidenten oplyste om at der var kommet mange positive tilbagemeldinger fra afdelingerne i forhold til 
afholdelse af online-temamødet om naturnationalparker.  Sekretariatet oplyste om processen frem mod 
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vedtagelse af lovforslag om naturnationalparker og hvad det på nuværende tidspunkt vides om den 
inddragende proces i forbindelse med de tre nye naturnationalparker. Sekretariatet nævnte desuden at der 
venter en høring forude hvor interessenter kan komme med forslag til placering af yderligere 
naturnationalparker, hvor der i den forbindelse selvfølgelig skal være en inddragende proces i DN herom.  
 
Præsidenten orienterede desuden om en trepartsaftale mellem Miljøministeriet, Friluftsrådet og DN 
vedrørende friluftsliv i naturnationalparkerne, hvor der gennem en række principper slås fast hvordan der 
kan sikres gode rammer for et fortsat friluftsliv i naturnationalparkerne i respekt for 
naturnationalparkernes hovedhensyn til natur og biodiversitet. 
 
HB vil på sommerseminariet i juni igen drøfte det videre arbejde med naturnationalparker, herunder 
posten som DN’s repræsentant i den nationale følgegruppe.  
 
 

12. Konceptpapir for ny kampagne 
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 

 
Konklusion: 
HB drøftede sekretariatets oplæg til ad hoc kampagne og HB havde en række kommentarer til 
kampagneoplægget. Med indarbejdelse af disse kommentarer godkendte HB sekretariatets forslag til ad 
hoc kampagnen. Oplysninger om den planlagte kampagne er fortrolig hvorfor punktet ikke refereres 
yderligere. 

 
 
 
13.  Aktuelle sager  
Udspil om cirkulær økonomi 

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). 

 
Konklusion:  
HB drøftede udkast til et kommende udspil vedrørende cirkulær økonomi og HB havde enkelte 
redaktionelle kommentarer til udspillet. HB udtrykte tilfredshed med, at Miljøfagligt udvalg var blevet 
inddraget i processen. Oplysninger om de planlagte udspil er fortrolig hvorfor punktet ikke refereres 
yderligere. 
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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 

 

Konklusion:  
HB roste det store arbejde DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland har lagt i at undersøge og redegøre for 
sagen. HB besluttede, at afvente den igangsatte fugleundersøgelse for at se om der er en reel overtrædelse 
af Habitatdirektivet førend HB tager stilling til den konkrete sag og til eventuelle videre handling. HB bad 
sekretariatet om at sende et svar til afdelingerne herom, hvori det samtidig gøres helt klart for afdelingerne 
at HB bestemt ikke anser sagen for afsluttet.  
 

 
14.  Evt. 
 
Vild Gudenå 
Efter dialog med afdelingerne besluttede HB, at undlade at DN's logo optræder på hjemmesiden 
VildGudenaa.dk, men HB ser imidlertid ingen problemer i, at hjemmesiden deles online i forskellige DN-
sammenhænge og der bakkes op om visionen. Dette er nu videreformidlet til Peder Størup der står bag 
arbejdet med VildGudenaa.dk. 

 
 
Trivselsundersøgelse: 
Der blev spurgt ind til status på trivselsundersøgelsen. Direktøren kunne oplyse, at den er igangsat og at der 
er frist for besvarelse d. 11. maj og at HB vil blive orienteret når det færdige resultat foreligger.  

 
 
Dagsorden til HB møder: 
Der blev rejst forslag om at HB møderne starter kl. 9 fremadrettet, hvilket der var opbakning til.  
 
Derudover blev det konstateret at tidsplanen i dagsordenerne var svære at overholde. HB kunne samles om 
at det var et fælles ansvar, at sikre at tidsplanen blev overholdt og at mødelederen gjorde det mere tydeligt 
hvornår et punkt nærmede sig sin afslutning så alle kunne fatte sig i korthed.  
 
Endelig blev der rejst forslag om at HB afslutter mødet med ’HB’s egen tid’ fremfor at starte mødet med 
dette punkt. Dette blev der dog ikke konkluderet på.  
 

 
Aftale om urørt hav mellem DN og DFPO 
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Der har været udtrykt ønske om et stormøde for alle afdelingerne om aftalen, hvor indholdet i aftalen 
foldes ud. Direktøren kunne oplyse, at et sådan stormøde er under planlægning. 

 
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 dagsordenen for det næste HB møde (et tre timer zoom-møde) reduceres til følgende 
dagsordenspunkter:  
 

- Orientering om DN’s plads i diverse udvalg, råd og nævn  
- Udpege to medlemmer til Danmarks Naturfonds bestyrelse  
- Drøfte DN’s holdning til biogas 
- Aktuelle sager 

 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde (3 timers zoom-møde) d. 4. juni 
Orientering om DN’s plads i diverse udvalg, råd og nævn  
Udpege to medlemmer til Danmarks Naturfonds bestyrelse  
Drøfte DN’s holdning til biogas 

 
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  
Drøfte evt. videreførelse af Biodiversitet.Nu  
Drøftelse af DN’s engagement i arbejdet med Biodiversitetskonventionen  
Drøftelse af DN’s engagement i den internationale klimadagsorden  

Orientering om valg af digital bestyrelsesplatform 
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
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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 

 

 
 


