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Om faglighed, herunder om MFU og ekstern faglig rådgivning 
hjs 26.5.21/just. 
 
I det følgende tages udgangspunkt i erfaringer og drøftelser i MFU, men der er i sagens natur en række 
forhold, der også er relevante for NFU og PFU.  
 
Baggrund og MFU i praksis  

 
DNs faglige basis ligger i sekretariatet, men medarbejderne arbejder naturligvis sammen med anden 
tilgængelig ekspertise, netværk mv. Og andre enheder i organisationen som fx afdelinger inddrager 
ligeledes efter behov og muligheder faglig bistand.  
 
Herudover kommer så de særlige vedtægtsbestemte faglige udvalg, der skal yde faglig rådgivning til HB, 
bistå foreningen ved konkrete opgaver og løbende følge udviklingen. De er oprettet i en tid, hvor 
sekretariatet var fagligt væsentligt mindre udbygget end i dag. De eksisterende kommissorier er senest 
vedtaget i 2009, se vedhæftede. De nuværende medlemmer af de faglige udvalg er valgt af HB senest i juni 
2019 for en 3-årig periode, jf. vedtægterne. Der blev på det tidspunkt valgt 12 medlemmer til MFU, hvoraf 
3 sidenhen er trådt ud og 1 er afdød. Det har ikke været muligt at rekruttere nye medlemmer det seneste 
års tid på grund af usikkerheden om MFUs fremtidige rolle.  
 
MFU dækker i dag kun nogle af de opgaver, der er listet i kommissoriet, og som omfatter hele 
miljøområdet.  Der er tale om en usystematisk liste af sektorer, teknologier og forureningstyper, som også 
delvis er forældet i forhold til dagens udfordringer og behov. Derfor er kommissoriets bud om bl.a. at følge 
og vurdere udviklingen på alle disse områder illusorisk.  
 
Ses der på enkeltområder, så har MFU dog gennem tiden ydet mange relevante bidrag og fx på seminarer 
mv. forholdt sig til udvikling og handlingsbehov på forskellige områder. Men input/rådgivning herfra har 
typisk været ude af fase med aktuelle prioriteringer og er derfor ikke blevet fulgt op.  
 
MFU har også bistået i en lang række konkrete sager, senest høringssvaret om cirkulær økonomi. Denne 
bistand har dog mere været et produkt af enkeltmedlemmers indsats end af MFU som sådan.  
 
For at få større sammenhæng mellem de faglige udvalgs arbejde og AP prioriteringerne formulerede HB i 
2020 nogle specifikke opgaver til udvalgene. MFU skulle i overensstemmelse hermed navnlig se på 
verdensmålene og klimakommuner. Arbejdet med verdensmålene er nu organiseret i en ad hoc gruppe 
med deltagelse udefra. Arbejdet med klimakommunerne resulterede i et oplæg om udfasning af konceptet, 
som HB allerede har konfirmeret, dog lige så meget af (forenings)politiske grunde som af faglige hensyn. 
Begge opgaver er eksempler på samspil og opfølgning, men ingen af dem forudsætter for så vidt 
eksistensen af et stående fagligt udvalg. HB pegede også på havstrategien som indsatsområde. Her er der 
allerede nedsat en særlig faglig følgegruppe. Både NFU og MFU har et medlem i gruppen, men den har ikke 
noget ophæng i de faglige udvalg.  
 
HBs rolle som fagligt forum – og MFU 
 
De faglige udvalgs formænd er valgt af REP og fødte medlemmer af HB, hvilket indikerer, at HB forventes at 
føre ”fagligt faglige” diskussioner. Der er i strategidebatten ud fra et demokratisynspunkt udtrykt klar 
modstand mod at fortsætte med dette fødte medlemsskab. Men der mangler, navnlig i HB selv, en 
grundlæggende diskussion af, om der er brug for en sådan faglighed i HB og i givet fald hvorfor, dvs i 
forhold til HBs i forvejen omfattende opgaver med overordnet facilitering af afdelingernes rolle, 
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formulering og promovering af politiske prioriteringer og overordnet organisationsstyring. Der har været en 
tendens til i hvert fald på nogle naturpolitiske emneområder, at HB er gået ganske meget i faglige detaljer. 
Det har der været grunde til, men spørgsmålet er, om det i længden er holdbart. 
 
Det kan kun ændres med et åbent og tillidsfuldt samspil med sekretariatet. Det arbejdes der med, bl.a. med 
kvalitetskontrol og ved at HB i konkrete sager nedsætter undergrupper, der går i tættere faglig dialog med 
sekretariatet, eller ved at henvise detaljespørgsmål til direkte dialog mellem HB-medlemmer og 
medarbejdere. Mere effektive HB-møder kan give tid til mere generelle faglige opdateringer. 
 
De faglige udvalg kan bidrage med yderligere fagligt input eller supplere sekretariatets arbejde i et samspil, 
så mulige divergenser lægges frem og adresseres hen ad vejen i stedet for at blive cementeret. Igen er 
nøglen dialog og gensidig tro på den gode vilje. Der har i MFU i nogle tilfælde været faglige modsætninger 
til sekretariatet, der har ført til utilfredshed og til, at nogle medlemmers er trådt ud. Men MFU og 
sekretariatet er jo ikke konkurrenter, de skal tværtimod supplere hinanden i arbejdet på at finde brugbar 
fremdrift inden for fælles mål og retning.  
Med et velfungerende fagligt samspil med sekretariatet er der ikke behov for en særlig faglig 
repræsentation i HB i skikkelse af formændene for de faglige udvalg. Der er i så fald heller ikke mening i at 
formændene fortsat vælges af REP. Til gengæld må det sikres, at de faglige udvalg (fx via formændene) er 
tilstrækkeligt involveret også i politikudviklingen, så udvalgenes faglige input bliver relevante og fokuserede 
i forhold til de politiske prioriteringer. Det kan ske via en observatørstatus eller måske på anden relevant 
vis.   
  
Særligt om rekruttering til faglige udvalg 
 
Som det fremgår er de faste faglige udvalgs rolle tæt knyttet til størrelsen og sammensætningen af 
fagligheden i sekretariatet.  
 
Rollen er afhængig af, at der kan rekrutteres medlemmer, der fortsat er i en arbejdsrelation ”ude i byen” 
eller i aktiv kontakt med udviklingen på det pågældende fagområde, herunder mht praktisk 
implementering. Personer der har forladt arbejdslivet har ofte en masse erfaring, men er også på godt og 
ondt bundet af denne erfaring. Det betyder ikke, at fagligt kyndige blandt foreningens aktive ikke bør 
inddrages i foreningens arbejde, tværtimod, men et særligt fagligt udvalg bør så vidt muligt repræsentere 
særlig faglig aktualitet. 
 
Det kan også indgå i rekrutteringsovervejelserne, at sekretariatet og HB naturligvis til enhver tid kan 
indhente særlig bistand udefra bl.a. via analysepuljen og i samarbejde med vidensinstitutioner og faglige 
fora som Klimarådet, Rådet for grøn omstilling, universiteterne osv.  
 
MFUs overvejelser og forslag til model 
 
Selv om det som beskrevet ikke har fungeret optimalt et stykke tid, vurderer MFU,  at der er behov for at 
fastholde en organiseret faglig rådgivning og bistand på udvalgte miljøområder set i sammenhæng med 
DNs aktiviteter og kompetencer i øvrigt. Fokus kunne være verdensmål, klima, cirkulær økonomi, 
grundvand og havet (som også kan placeres i NFU). Hertil kunne føjes jura og økonomi. MFU har diskuteret, 
om disse faglige opgaver burde overføres til netværkene. Netværk er ikke i detaljer vedtægtsregulerede og 
er mere tilpasningsdygtige. Netværkene er netop blevet evalueret og der er lagt op til en organisatorisk 
stramning, således at de kommer til at udføre en bedre defineret og forventningsafstemt tværgående 
afdelingspolitisk rolle.  
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Men netop denne rolle vil ikke sikre, at den faglige rådgivning kan fastholdes med den nødvendige 
selvstændige styrke og kvalitet. MFU peger herefter på opretholdelsen af et MFU, men med en mere 
fleksibel organisering, således at der i højere grad nedsættes ad hoc grupperinger inden for udvalgets 
rammer. Det forekommer desuden hensigtsmæssigt at prioritere en mere proaktiv sekretariatsbetjeningen 
af udvalget, også i forhold til den tætte relation mellem udvalg og sekretariat.  

Samlet har udvalget formuleret nedenstående 10 punkter som ramme for et kommende MFU.  

1. Sekretariatet udgør som udgangspunkt det faglige fundament for DNs virksomhed. 
2. Aktives faglige ekspertise bør inddrages i forberedelsen og tilrettelæggelsen af DN's miljø- og 

naturfaglige udmeldinger og politikker. 
3. Herudover bør der fortsat være et stående MFU med opgaven efter behov at rådgive HB om 

det faglige grundlag i forbindelse med formuleringen af DNs politik på relevante områder.   
4. Fokus for MFU bør være afgrænset, så det bliver håndterbart, fx klima, cirkulær økonomi, 

verdensmål og havet (medmindre dette lægges under et naturfagligt udvalg) og HB kan fx årligt 
henvise nærmere bestemte AP relaterede opgaver til behandling i udvalget. 

5. MFU arbejder selvstændigt, men typisk i samaspil med sekretariatet. MFU nedsætter ad hoc 
grupper til at løse Konkrete faglige bistands- og rådgivningsopgaver (fx mandateret af HB) med 
deltagelse af de relevante medlemmer, eller efter omstændighederne på tværs af de faglige 
udvalg. Ekstern ekspertise kan inddrages.  

6. Sekretariatet kan efter behov konsultere MFU-medlemmer med relevant ekspertise i 
forbindelse med konkrete opgaver (fx høringer, kvalitetscheck mv).  

7. Formand og medlemmerne vælges af HB. Formanden inddrages i HBs generelle politiske 
arbejde (som observatør eller på anden relevant vis).   

8. Medlemmer rekrutteres ud fra deres faglige ekspertise og høje faglige niveau og deres 
relationer/netværk på de relevante områder.  

9. Udvalget tildeles passende sekretariatsbistand.  
10. Eksisterende kommissorium, organisering og rekrutteringsproces tilpasses ovenstående så der 

sikres forventningsafstemning mellem opgaver/kompetencer og inddragelse/efterspørgsel.   
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Dato: 25. april 2009 

Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 39 17 40 52, pm@dn.dk 

Kommissorier for MFU, NFU og PFU 
Vedtaget af Repræsentantskabet 25. april 2009 
 
1. Arbejdsopgaver – fælles for alle tre udvalg: 
De vedtægtsbundne udvalg har til opgave inden for deres fagområder at: 
- rådgive Forretningsudvalget 
- aktivt bistå foreningen ved løsning af konkrete opgaver, og 
- løbende følge og vurdere udviklingen. 
 
2. Fagområde for Miljøfagligt Udvalg: 
Fagområdet for Miljøfagligt Udvalg er bæredygtig udvikling og beskyttelse vand, jord og luft, 
herunder: 
- Industri, landbrug, dambrug, havbrug, klapning 
- Bæredygtig produktion og forbrug, herunder produkter og ressourcer, miljømærker, miljørigtige 
løsninger, miljøledelse, grønne regnskaber og CSR 
- Affald og genanvendelse 
- Klima, energi og transport 
- Kemikalier, herunder bekæmpelsesmidler 
- Vandforsyning 
- Støj, vibrationer og anden fysisk påvirkning 
- Genteknologi 
- Miljøovervågning 
 
3. Fagområde for Naturfagligt Udvalg: 
Fagområdet for Naturfagligt Udvalg er biologisk og geologisk mangfoldighed og disse emners 
samspil med kulturhistorie og landskab, herunder: 
- Naturforvaltning, herunder fredninger af arealer, naturtilstand, naturpleje, naturgenopretning, 
naturovervågning, kyst- og havforvaltning, hydrologiske kredsløb 
- Artsforvaltning, herunder forvaltningsplaner og overvågningsprogrammer for særlige arter, 
jagt- og vildtforvaltning, invasive arter, udsætning af arter, Danekræ 
- Naturforvaltningens betydning for klimatilpasning og udledning af drivhusgasser 
- Natursyn 
- Kulturhistoriske og landskabelige værdier i naturen 
- Rekreative aktiviteter og adgang til naturen 
- Naturformidling 
- Folkelige naturplejeaktiviteter 
 
4. Fagområde for Planfagligt Udvalg: 
Fagområdet for Planfagligt Udvalg er fysisk planlægning, herunder: 
− Landsplanlægning, herunder landsplanredegørelser, direktiver, lovgivning, vejledninger og 
cirkulærer 
− Regional og kommunal planlægning, herunder regionale udviklingsplaner, kommuneplaner, 
kommuneplantillæg, lokalplaner, sektorplaner og miljøvurderinger 
− Øvrige former for planlægning og forskning inden for bl.a. trafik & transport, adgang & friluftsliv, 
landskab & landskabsæstetik og klima & klimatilpasning.  
 


