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”Arbejdet i DN’s faglige udvalg” – SYNSPUNKTER FRA NFU (P. Esbjerg 31.05.2021) 

Kommisoriet fra 2009 for NFU er mht fagområde stort set dækkende. Dog mangler i starten (eller som 

særskilt pind) nogle ord om betydningen af land- og skovbrugs arealindretning og produktionsmetoder. 

Det faglige arbejde har især to indgange:  

1) Problemstillinger eller emner, som NFU gerne vil bringe til hele DN’s opmærksomhedsflade, idet 

man ser risici for at områder forringes og/el biodiversitetsnedgang. Eksempler kunne dels være 

opmærksomhed på truslen mod biodiversitetsunikke strandenge, især i lyset af klimaændringernes 

betydning for kystdynamikken (emnet blev efterfølgende indarbejdet i materiale fra de faglige 

udvalgs fælles kystseminar), særlige planters gradvise etablering som invasive, hvis ikke de standses 

i tide, eller den voldsomme nedgang i insektforekomster de sidste ca. 30 år med spørgsmål om 

mulige modforanstaltninger.  

2) 2) spørgsmål og problemstillinger som Repræsentantskabet, HB eller sekretariatet forelægger for 

NFU med henblik på en stillingtagen. A) Eksempler på tilbagevendende spørgsmål knytter sig til 

fredninger, hvor NFU ofte ser på, om artsforekomsterne understøtter værdien af en fredning, eller 

om fredning i tilstrækkelig grad sikrer et truet habitat. B) Sekretariatet stiller også jævnligt 

spørgsmål i relation til forvaltning af arter i mere specifikke områder og til faunafremmende 

projekter. Disse besvares af enkelte eller få udvalgsmedlemmer, hvis det haster, men viderebringes 

i udvalget. C) I enkelte tilfælde rejses et spørgsmål af Repræsentantskabet, som tilfældet har været 

med værdien og brugbarheden af ”erstatningsnatur”, der blev viderebragt af HB, bearbejdet af 

NFU, for endeligt at gå fra HB til sekretariatet med henblik på en mere generaliserende 

slutskrivning. 

 I NFU’s faglige arbejde anses en passende mødeaktivitet med sparring og faglige diskussioner, hvorunder 

problemstillinger vendes og bearbejdes grundigere end gennem mails og zoom-møder, som særdeles 

væsentlig. – Dog har zoom-møderne været en glimrende redningsplanke, der har vist at de fysiske møder 

kan suppleres med korte zoom-møder. – Essensen er stadig, at NFU lægger vægt på at være et fast 

element, som afholder egne møder, dog gerne med gæster eller sekretariatsmedlemmer. NFU lægger vægt 

på at faglighed kommer i første række og at medlemmerne ikke er hæmmet af arbejdsgiversynspunkter 

eller forhåndssynspunkter i sekretariat eller HB. NFU søger ofte at nå en enig holdning til et givet 

spørgsmål; men det ses ikke som et krav, da langt fra alle spørgsmål kan belyses tilstrækkelig robust på 

baggrund af faglitteraturen. Som bekendt forefindes ikke sjældent mere eller mindre modsat rettede 

resultater eller tolkninger knyttet til samme problem. 

Inddragelse af eksterne fagfolk ses som en god mulighed for at få tilført temporær ekspertise på områder 

hvor hverken sekretariat eller faglige udvalg kan dække fuldt ud. Det kan dels være aktuelt i forhold til 

meget snævre problemstillinger eller meget omfattende problemstillinger som den samlede 

kystproblematik i lyset af klimaændringer. Det afholdte ”kystseminar” er et godt eksempel p et fint samspil 

mellem sekretariat, fagudvalgene og eksterne partnere. 

NFU spiller hyppigt sammen med personer fra sekretariatet, som deltager i relevante mødepunkter, og NFU 

har af og til haft egne eksterne gæster. På tegnebrættet ligger en ide om at invitere ældre studerende som 

arbejder på relevante specialer, hvor den studerendes deltagelse i et eller flere møder kan give begge sider 



et supplement. I bedste fald kan det også være et rekrutteringsgrundlag for nye udvalgsmedlemmer; men 

de sidste 10 års erfaringer indikerer, at attraktive unge fagfolk sjældent holder ved mere end 1-3 år. 

Mht. inddragelse af ekstern ekspertise kan HB agere som man ønsker. Det kan være særdeles 

hensigtsmæssigt, men det indebærer en latent risiko for at udvælge fagfolk mere efter politisk ønske end 

efter fagekspertise. Det behøver ikke at gå galt, men i en fase, hvor DN udvikler sig mere i politisk retning, 

er der ekstra grund til at værne om faglig styrke – her har de faglige udvalg nok en væsentlig delrolle. 

For NFU skulle hovedteksten i MFU’s 10 punkter (hjs 26.5.21) være dækkende med dels ordudskiftning og 

dels indholdserstatning af punkt 4. Endvidere ønskes i punkt 7. understreges, at udvalgsformændene bør 

have observatørstatus i HB.   


