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Dato 25. juni 2021  
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 

 
Referat af HB-seminar d. 10. - 12. juni 2021 
 Tid: Torsdag d. 10. juni kl. 17:00 til lørdag d. 12. juni kl.12:30 

 
 Sted: Skovsgaard, Langeland.  

 
 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Jørgen Jørgensen, Knud Erik 

Hansen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Leo Jensen, 
Lone Søderkvist Kristensen. 

 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Mikkel Havelund, Luise Sanderhoff, Emil Nielsen, Søren Mollerup Dawe, 
Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 
- 

1. Drøftelse om DN’s plads i diverse udvalg, råd og nævn  
Sagsfremstilling: 
HB har ønsket et overblik over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg, herunder ressourceforbruget, der er 
forbundet hermed og overblik over hvem der varetager DN’s repræsentation. Baggrunden herfor er ønsket om en drøftelse af 
hvorvidt nogle af posterne kan besættes af tillidsvalgte i DN for at få flere kompetencer og ressourcer i spil samt for at spare på 
sekretariatets ressourcer. 
 
HB skal: 

 Drøfte hvilke af DN’s poster i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg kan besættes af tillidsvalgte i DN. 
 
Bilag:  

 Bilag 1.1 Oversigt over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg samt ressourceforbrug der er 
forbundet hermed. 

 

Konklusion: 
HB drøftede oversigten over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg med henblik på 
hvilke af disse, der kan besættes af tillidsvalgte i DN. HB bemærkede, at før der kan træffes beslutning 
herom bør listen suppleres med en kort forklaring af hvad de enkelte bestyrelser, råd, nævn og udvalg 
arbejder med. Oversigten bør endvidere justeres således at den deles op i fire dele: 1) Arbejdet er en del af 
sekretariatets løbende arbejde med et sagsområde eller det faglige netværk er væsentligt for sekretariatet, 
2) Repræsentationer der kan være relevant for lokalafdelingerne eller såfremt der er behov for særlig lokal 
forankring, 3) Repræsentationer der vil være relevante for HB medlemmer i og med, der er et særligt behov 
for at sikre en kontakt til baglandet og 4) Repræsentationer hvor det kan være relevant at andre 
tillidsvalgte i DN (fx repræsentanter fra de faglige udvalg) varetager rollen. HB nævnte i den forbindelse at 
DN’s repræsentation i Skovrådet og EEB med fordel kunne besættes af politisk valgte. 
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HB ønskede derudover, at oversigten over DN’s repræsentationer i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg 
og DN’s hjemmeside opdateres således, at der er overensstemmelse mellem disse. HB besluttede, at man 
på det kommende HB-møde i august vil tage stilling til hvem der fremadrettet vil repræsentere DN i den 
nationale følgegruppe for arbejdet med naturnationalparker. HB vil invitere den nuværende repræsentant 
til det kommende HB-møde og drøfte repræsentationen i den nationale følgegruppe for arbejdet med 
naturnationalparker.  
  

 
2. Strategi, Aktivitetsplan og budget 
Sagsfremstilling: Sekretariatet præsenterer kort delstrategien for politik og dernæst oplæg til prioriteter i AP22-23 på 
politikområdet. Sekretariatet vil også præsentere en skitse til ISOBRO budget. 
 
HB skal: 

- Drøfte hovedprioriteterne i AP22-23 i relation til delstrategierne  
 
Bilag:  
 

 Bilag 2.1: Udkast til samlet strategi (strategiudkastet har endnu ikke været forbi styregruppen, og er derfor ikke endelig) 
 Bilag 2.2 Præsentation med delstrategier og oplæg til prioriteter i AP22-23 
 Bilag 2.3 Skitse til ISOBRO budget 
 Bilag 2.4 Evt. bilag med de første input fra organisationen til AP22-23 (eftersendes). 

 
 
Konklusion: 
På baggrund af sekretariatets præsentationer havde HB en indledende drøftelse af udkast til 
hovedprioriteter i AP22-23 i relation til de enkelte delstrategier. HB udtrykte generel opbakning til de 
foreslåede prioriteter. HB havde derudover følgende kommentarer til sekretariatets oplæg: 
 
AP-prioriteter i relation til Delstrategi for Politik  
 
Styrkelse af det proaktive lokalpolitisk arbejde: 

 HB fandt det er helt centralt, at Naturens Universitet kommer yderligere i spil i forhold til at 
understøtte kompetenceudviklingen af de aktive i DN, der skal arbejde med politik og politisk 
interessevaretagelse.  

 HB understregede vigtigheden af, at organisationskonsulenterne kommer ud i afdelingerne og 
motiverer, fx gennem gode eksempler på, hvordan politisk interessevaretagelse virker og illustrerer 
hvilke greb der faktisk kan skabe resultater. 

 HB bemærkede, at det kan være en udfordring for lokalafdelingerne at gøre den politiske 
interessevaretagelse konkret og der er derfor brug for assistance til fx at gøre kurset med 
Maria Steno til en konkret politisk strategi, der kan virke i lokalafdelingen.   

 HB foreslog, at man kunne gøre brug af lokale ambassadører til at komme og fortælle hvad der har 
virket i deres afdeling, for at skabe en stærk vidensdeling fra aktiv til aktiv. 
 

 
HB havde følgende forslag til fælles mærkesager på tværs af organisationen: 
 Drikkevand: HB pointerede, at emnet rummer gode muligheder for at kombinere den lokale indsats 

med den nationale indsats. Lokalt kan indsatsens styrkes bl.a. ved at arbejde for kommunale 
indsatsplaner for drikkevand og der kan lægges lokalt politisk pres via grundvandsråd. Derudover kan 
erfaringsudveksling mellem afdelingerne styrkes via netværk med fokus på hvordan man lokalt kan 
påvirke sin egen kommune i forhold til at sikre en bedre beskyttelse af drikkevandet. En styrket lokal 



3 
 

indsats på drikkevand vil spille sammen med DN’s nationale indsats på drikkevand, hvor der arbejdes 
for udpegning af grundvandsparker for at sikre beskyttelse af store sammenhængende områder, 
hvorunder fremtidens drikkevand dannes. 

 Naturen i det åbne land: Der kan fx sættes fokus på naturen i agerlandet og på beskyttelsesniveauet 
her. I den forbindelse foreslog HB, at der kunne der være perspektiver i at få de lokale til, at tage 
temperaturen på den lokale paragraf 3 natur, fx i stil med indsatsen for fredninger (fredningstjek). HB 
bemærkede dog, at der kan være barriere for en sådan lokal indsats i form af manglende lokale 
kompetencer til at foretage paragraf 3 vurderinger og manglende adgang til områderne. Sidstnævnte 
kan evt. forsøges imødegået ved at undersøge muligheder for samarbejde med de lokale lodsejere 
for at få adgang og sammen arbejde for en bedre naturpleje på arealerne. Nationalt kunne fokus på 
paragraf 3 understøttes med en kampagne og et politisk arbejde der sætter fokus på, at den 
nuværende beskyttelse er utilstrækkelig samt eventuelt undersøge mulighederne for et samarbejde 
med Kommunernes Landsforening.  

 Havet: HB forslog også beskyttelse af havet som en indsats, der kan binde det lokale og det nationale 
sammen og en bred landsdækkende indsats kunne medvirke til at beskyttelsen af havet bliver en 
folkesag.  

 
Kommentarer fra HB om konkrete indsatser i AP for natur, miljø og klima: 

 Ønske om at der kommer fokus på vandområdeplaner og landbrugets udledninger af kvæl samt, at 
der arbejdes videre med Naturkommune-konceptet med fokus på vild natur.  

 Forslag om at skrive ’Sådan ligger landet’ og ’Sådan ligger vandet’ ind i AP22-23. 
 Forslag om at der indskrives en indsats i AP22-23 med fokus på, at de aktive bliver klædt på til at 

punktere myter, herunder især landbrugets myte om at være verdens førende i forhold til 
klimavenlig produktion samt myter om landbrugets øvrige forurening.  

 Ønske om at klimatilpasning tilføjes under indsats for klima, gerne med fokus på den kystnære 
natur hvor havstigninger og forskellige former for kystsikring truer strandengene. 

 Forslag om, at der tilføjes et selvstændigt afsnit, der handler om sammenhæng mellem 
udfordringer og løsninger på tværs af natur, miljø og klima. 

 Forslag om et selvstændigt afsnit om DN’s internationale indsats med fokus på erfaringsudveksling af 
gode eksempler mellem DN og andre organisationer. 

 Forslag til at der i DN arbejdes med kommunikation af paradigmeskiftet i naturpolitikken. Dvs. at 
der i højere grad vises naturens uregerlighed, vildskab og rod i vores kommunikation – særligt i 
forhold til vores billedvalg.  

 
 
AP-prioriteter i relation til ’Delstrategi for aktive og frivillige’: 
 
HB havde følgende kommentarer:  

 HB pointerede, at der er behov for en begrebsafklaring og begrebsdefinition af hvad vi mener med 
henholdsvis ’aktive’, ’frivillige’ og ’menige medlemmer’. Det er vigtigt fordi der skal laves forskellige 
indsatser til de forskellige grupper.  

 HB støttede op om, at der laves en særlig indsats over for 10 afdelinger i et pilotforsøg, men der 
skal stadig fortsat satses på en bred understøttelse af afdelingerne via uddannelsen på Naturens 
Universitet.  

 HB understregede, at det er vigtigt sekretariatet har fokus på at understøtte at de mindre 
velfungerende afdelinger kommer over i et mere velfungerende spor. 

 HB bemærkede, at der er mange afdelinger der oplever, at det er svært, at tiltrække nye aktive, 
hvilket bør have et særligt fokus i AP22-23. I den sammenhæng bør der være et todelt fokus på 
henholdsvis hvordan man tiltrækker nye aktive og byder velkommen til nye aktive der selv 
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henvender sig, men også et fokus på hvordan man kan rekruttere aktive til særlige opgaver. HB 
pointerede, at en måde at motiverer folk på er fx ved at gøre det meget tydeligt hvilken forskel folk 
gør når de deltager i diverse aktiviteter. Det bør være et særligt fokus i afdelingerne at få 
kommunikeret både til de aktive, men også ud til deres medlemmer hvilken forandring man 
som aktiv bidrager til i DN. 

 HB drøftede kulturen i DN og hvorledes en kultur kan være med til at skræmme nye medlemmer og 
aktive væk hvis man ikke føler sig velkommen eller ikke kan identificere sig med den kultur, der 
hersker i afdelingen, i repræsentantskabet eller andre steder i DN. HB drøftede muligheden for at 
skabe større synlighed omkring positive historier hvor afdelinger er lykkedes med at skabe 
begejstring og øget antallet af aktive i afdelingen. En større synlighed omkring de positive historier 
kan bidrage til, at kulturen i DN bliver mere imødekommende for nye medlemmer. I den 
sammenhæng kan samrådene spille en rolle bl.a. i forhold til at danne endnu stærkere netværk 
imellem de aktive på tværs af afdelingerne, der har særlige interesser og har brug for at kunne 
inspirere og spejle sig i hinanden.  

 HB foreslog, at det skal være et mål i vores AP, at vi skal gå hjem fra 
repræsentantskabsmøderne og være inspirerede og begejstrede og det skal være et mål, at 
deltagerne har lyst til at vende tilbage.  

 
  
AP-prioriteter i relation til ’Delstrategi for Børn’ og ’Delstrategi for Unge’  
 
HB havde følgende kommentarer: 

 HB lagde vægt på hvor vigtigt det er, at vi samarbejder med andre organisationer også for at nå ud 
til nye målgrupper. Det kan fx være organisationer som Red Barnet, Mødrehjælpen, Dansk 
Flygtningehjælp, Røde kors og Spejderne. HB understregede også at DN også kan medvirke til at 
åbne naturen op for børn via samarbejde med andre grønne organisationer som fx Sportsfiskerne, 
Jægerne og DOF, så de børn der er medlem i DN også får kendskab til de andre grønne 
organisationer, der kan byde ind med konkrete oplevelser, som fx at komme ud og se et dødt 
dyr, fange fisk, lære de store rovfugle at kende eller andet.  

 HB bemærkede, at vi ikke bør glemme DN’s projekt ’99 arter du skal se før du bliver voksen’, som 
evt. kan udvikles yderligere og som kan danne en god og konkret indgang for afdelingerne til at 
arbejde med at give børn en større forståelse og et større kendskab til naturen.  

 HB understregede, at det er vigtigt, at afdelingerne involveres i udmøntningen af 
børnestrategien og det skal gøres mere konkret hvad afdelingerne kan bidrage med helt konkret i 
denne strategiske indsats.  

 HB bemærkede, at det kunne være hensigtsmæssigt at unge aktive har deres eget fora også lokalt, 
men målet må alligevel være at der er et godt samspil mellem unge aktive og resten af de aktive i 
en afdeling. HB understregede desuden, at det er vigtigt at have blik for, at styrke relationen på 
tværs af aldre i organisationen og målet må være, at også de unge synes at DN’s afdelinger er et 
inspirerende og et fantastisk sted at være aktiv.  

 HB understregede vigtigheden af, at modtagerperspektivet er helt centralt med hensyn til indsatser 
rettet mod skolerne, og indsatser bør udvikles med henblik på at møde konkret efterspørgsel fra 
lærere og pædagoger. DN skal sørge for at kunne levere en reel øget værdi. Indsatser (fx i form af 
events og hjælp ved arrangementer) rettet mod friskolerne kunne være et godt sted at starte, da 
der her formentlig er en efterspørgsel, eftersom friskolerne ikke har de samme muligheder for at 
bruge den lokale kommunale naturvejleder.  

 HB opfordrede til, at man også indtænker bedsteforældre som ressource i indsatserne for børn. 
 Endelig forslog HB, at Skovsgaard indtænkes i udmøntningen af Delstrategien for Børn i form at en 

fysisk ramme til events i en DN-børneklub. 
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AP-prioriteter i relation til ’Delstrategi Medlemshvervning og fastholdelse’ 
HB havde følgende kommentarer: 
 

 HB understregede vigtigheden af at understøtte lokalafdelingernes arbejde med 
medlemshvervning. Det blev nævnt, at en måde for medlemshvervning kunne være at tilbyde et 
prøveabonnement på Natur & Miljø, så nye potentielle medlemmer får mulighed for er lære 
foreningen bedre at kende inden man tager stilling til et medlemskab. HB understregede i den 
sammenhæng, at der er et behov for at analysere medlemsbladet i forhold til den oplevede 
relevans af bladet hos henholdsvis medlemmer og aktive. Analyse af værdien for medlemmer og 
aktive bør indgå i AP22-23.  
 

 
 Derudover drøftede HB mulighederne for telefonhvervning af nye medlemmer baseret på lokale 

sager, hvilket formentlig bliver mere relevant, da DN fremadrettet i højere grad skal lave 
kampagner der tager udspring i lokale sager. 
 

 HB var meget positive i forhold til indsats for at data om medlemskab bliver tilgængelig for 
afdelingerne, så afdelingerne kan kommunikere direkte med medlemmerne i deres område.  
 

 HB foreslog at der laves en særlig indsats i forhold til at forhindre frafaldet af nye medlemmer 
inden for de første to års medlemskab, da det er her vi ser den største frafaldsprocent. 
 

 Endelig foreslog HB, at der kigges på muligheder for at afholde velkomstmøder for nye 
medlemmer. 

 
HB besluttede, at en ny version af udkast til hovedprioriteter i AP22-23 i relation til de fem delstrategier 
hvor ovenstående bemærkninger er indarbejdet, skal drøftes til det kommende HB-møde i august.  
 
 
Kobling mellem ny AP-model og det nye ISOBRO budget: 
  
HB drøftede sekretariatets skitse til hvorledes der skabes en god kobling mellem den nye AP-model og det 
nye ISOBRO budget. HB havde følgende kommentarer: 
 

 HB bemærkede, at det vil være relevant, at der i dokumentet fremgår en sammenligning med tal 
fra 2021, så man kan sammenligne budgettet med det foregående år.  

 HB understregede, at det bør tydeliggøres hvad de forskellige kategorier i budgettet dækker over, 
herunder tydeliggøre at kategorierne i lagkagediagrammet afspejler de fem delstrategier. 
Derudover bemærkede HB, at det er vigtigt at tydeliggøre at de tværgående indsatser 
(administration og kommunikation) ikke indgår i lagkagediagrammet. 

 HB bemærkede, at det er vigtigt at der – udover procentsatser for de enkelte kategorier – sættes 
beløb på lagkagediagrammet, så beløb kan sammenlignes mellem forskellige år samt at de store 
poster inden for hver kategori opgøres. Desuden ønskede HB at det fremgår hvor stort et beløb, 
der afsættes i budgettet til afdelingerne. 

 Endelig understregede HB, at administrationsomkostninger bør fremgå tydeligt, herunder hvordan 
administrationsprocenten er opgjort. 
 

HB besluttede, at en ny version af skitsen over koblingen mellem nye ISOBRO budget og den nye AP-model, 
hvor ovenstående bemærkninger er indarbejdet, skal drøftes til det kommende HB-møde i august.  
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3. Oplæg ved formænd for de faglige udvalg om inddragelse af ekstern viden  
Sagsfremstilling:  HB besluttede på HB-mødet d. 7. maj, at invitere DN’s faglige udvalg til at komme med et oplæg om hvordan DN 
kan arbejde med faglighed, herunder ekstern inddragelse af faglighed både i HB, sekretariatet og i afdelingerne.  

 
HB skal: 

- Drøfte mulighed for inddragelse af faglighed i organisationen på baggrund af oplæg fra formændene for DN’s faglige 
udvalg 

Bilag:  
 Bilag 3.1 Input fra Naturfagligt udvalg 
 Bilag 3.2 Input fra Miljøfagligt udvalg 
 Bilag 3.3 Input fra Planfagligt udvalg (eftersendes) 

 
Konklusion: 
HB havde en indledende drøftelse af den fremtidige rolle for DN’s faglige udvalg og deres opgaver. Fokus 
for drøftelsen var hvordan de faglige udvalg fungerer i dag, herunder hvad der fungerer rigtig godt og hvor 
der udfordringer. HB havde følgende bemærkninger:  
 

 Det planfaglige udvalg udmærker sig ved at have et rigtig godt samspil med sekretariatet. Det 
planfaglige udvalg ser det som sin opgave at understøtte og hjælpe sekretariatet med planfaglige 
problemstillinger og sekretariatet oplever en stor værdi af sparring med det planfaglige udvalg. 
Både sekretariatet og det planfaglige udvalg finder det væsentligt, at der er tale om et permanent 
udvalg, da kontinuiteten har betydning for kvaliteten af arbejdet i udvalget.  

 HB pointerede, at DNs faglige udvalg blev etableret i en situation hvor DN havde et meget lille 
fagligt sekretariat og hvor man derfor havde brug for yderligere faglige kompetencer via de faglige 
udvalg for at sikre en tilstrækkelig faglig rådgivning af HB. I dag er situationen en anden, da 
DN’s sekretariat er væsentlig større og fagligt kompetent. 

 Det kan skabe udfordringer, hvis faglige udvalg og sekretariat er uenige i en sag og begge 
organisatoriske enheder skal understøtte HB fagligt. 

 HB bemærkede, at de umiddelbart ser at DNs faglige udvalg fremadrettet kan have følgende tre 
funktioner:  
1) De faglige udvalg kan repræsentere politiske holdninger og faglige viden i baglandet og 

udvalgene kan være med til at bringe nogle særlige miljø-, natur- eller planfaglige interesser ind 
i HB via udvalgets formand. De faglige udvalg kan være en demokratisk faglig 
stemme baseret på medlemmernes interesser og faglighed og kan være en måde hvor DN-
medlemmer med en særlig interesse eller en særlig viden har mulighed for at få indflydelse.  

2) En anden væsentlig funktion er at understøtte og aflaste sekretariatet ved specifikke opgaver i 
form af sparring og rådgivning samt hjælpe sekretariatet med høringssvar eller andre konkrete 
faglige opgaver. 

3) Den tredje funktion har mere karakter af ad hoc-udvalg i særligt store sager eller ved 
udviklingsforløb af ny politik hvor både HB og sekretariatet har brug for at samle en kreds af 
eksperter.   

 
HB konkluderede ikke på hvad de faglige udvalgs rolle skal være fremadrettet, men HB understregede at 
den nuværende strategiproces giver mulighed for en ny start for de faglige udvalg hvor deres rolle i højere 
grad kan gøres relevant i forhold til DN’s strategi og øvrige prioriteringer.  
 
HB lagde vægt på, at sekretariatet også skal høres med henblik på at få input til hvordan sekretariatet gerne 
ser, at man organiserer de faglige udvalg, så de giver en øget værdi for sekretariatets arbejde.  
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Endelig drøftede HB hvilken rolle de faglige udvalg skal have i forhold til HB, herunder om formænd for 
udvalgene skal være fast medlem, observatør eller noget helt tredje i HB. HB konkludere dog ikke på denne 
del af drøftelsen.  
   

 
 

4. Strategi og aktivitetsplan fortsat - Præsentation af fire resterende delstrategier og oplæg til 
prioriteter i AP22-23 
Sagsfremstilling: Sekretariatet præsenterer kort delstrategier og dernæst oplæg til prioriteter i AP22-23. Fremgangsmåden er 
at behandle ét emne af gangen. Dvs. først præsenteres én delstrategi og dernæst oplæg til AP-prioriteter i relation til den 
pågældende delstrategi, og så præsenteres næste delstrategi og oplæg til AP-prioriteter osv. 

 
HB skal: 

- Drøfte hovedprioriteterne i AP22-23 i relation til delstrategierne.  
 
Bilag:  

 Samme bilag som første del af strategi og AP fra kl. 10-12. 
 
Konklusion: 
Se referat under punkt 2. 
 
 
5. Hovedbestyrelsens egen tid  
 

 
6. Nyt fra sekretariatet 

Sagsfremstilling:  Direktøren orienterer om personaleudvikling i sekretariatet og den netop gennemførte 
trivselsundersøgelse.   
 
HB skal: 

- Orienteres om resultaterne af trivselsundersøgelse og personaleudviklingen i sekretariatet 
 
Bilag:  

- Bilag: 6.1. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse i DN (kun til HB) 
 
 

Konklusion: 
Direktøren fremlagde resultaterne af den årlige trivselsundersøgelse. HB drøftede resultaterne samt 
forslag til opmærksomheds- og opfølgningspunkter. Da der er tale om et internt dokument refereres 
drøftelsen ikke yderligere. 

 
7. Skovsgaard  

Sagsfremstilling: Danmark Naturfond har anmodet DN om et lån.  
 

HB skal: 
- Beslutte om anmodningen fra Danmarks Naturfond kan efterkommes. 

Bilag:  
- Bilag 7.1.a Danmarks Naturfond - Bilag til selvangivelsen 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.b Danmarks Naturfond - Kapitaltilførsel 2020 (kun til HB) 
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- Bilag 7.1.c Danmarks Naturfond - Ledelsens regnskabserklæring 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.d Danmarks Naturfond - Pengestrømsopgørelse 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.e Danmarks Naturfond - Revisionsprotokollat 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.f Danmarks Naturfond - Årsrapport 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.g Skovsgaard Landkøkken ApS -Bilag til selvangivelsen 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.h Skovsgaard Landkøkken ApS -Ledelsens regnskabserklæring 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.i Skovsgaard Landkøkken ApS -Revisionsprotokollat 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.1.j Skovsgaard Landkøkken ApS -Årsrapport 2020 (kun til HB) 
- Bilag 7.2 Skovsgaard bygningsrapport-2021 (kun til HB) 
- Bilag 7.3 Status notat med forskellige modeller og det konkrete ønske til beløbsstørrelse (eftersendes) 
 

 
Konklusion: 
Præsidenten orienterede om de investeringer der var gennemført på Skovsgaard siden 2017: 

- En gennemgribende organisering af økonomien, med det formål at få overblik over de forskellige 
driftsgrene: café, landbrug, naturarealer, administration. 

- Investeringer i opbygning af humuslaget i jorden med positive resultater 
- Investeringer, tilkørselsrampe og pakkeri der har gjort grøntsagsproduktionen mulig. 
- Investering i lagerfaciliteter der nu sikrer sikker opbevaring af korn uden tilgængelighed for 

skadedyr. 
- Investeringer i udstyr til caféen efter tidligere forpagters konkurs. 
- Samt fondsfinansierede investeringer i vildgræsningsprojektet. 

 
På trods af de betydelige investeringer har det ikke været muligt at skabe en drift i balance, hvilket 
yderligere har belastet fondens økonomi. Med investeringerne er der grundlag for, at der i dag og 
fremover kan være en fornuftig landbrugsproduktion og cafédrift. Begge dele afhænger imidlertid af den 
rette person på posten, der har dyb indsigt i både landbrug og cafédrift. Samtidig danner 
vildgræsningsprojektet grundlag for øget biodiversitet og større naturoplevelser end den tidligere 
intensive sommergræsning. Der er dermed også et øget indtjeningsgrundlag for fonden på 
naturoplevelser og overnatning i naturen. Overnatning i naturen på Skovsgaards arealer kræver en 
fredningsrevision som pt er sat i bero og skudt til efteråret for at sikre inddragelse af DNs lokale 
afdelinger. Der er søgt dispensation til sommerens aktiviteter. 
 
Præsidenten præsenterede HB for sin analyse af, at driften på Skovsgaard er for kompleks til succesfuldt 
at kunne forestås af så lille en organisation som Danmarks Naturfond. Der bør derfor kigges på nye 
muligheder for organisering af driften. 
 
De seneste års investeringer og udfordringer med at skabe balance i driften har presset fondens økonomi. 
Fonden er blevet tilgodeset i to arvesager på i alt DKK 5,5 mio. men udbetalingerne vil falde i slutningen af 
2021. Naturfondens bestyrelse har på denne baggrund besluttet at anmode DN om et lån på 2 mio. 
 
Præsidenten orienterede desuden om det meget betydelige vedligeholdelsesefterslæb der er på 
bygningsmassen og som andrager samlet set 8,4 mio. kr. til akut vedligehold. Beløbet er fremkommet ved 
en meget grundig bygningsgennemgang udarbejdet på foranledning af Danmarks Naturfond. Det 
betydelige beløb skyldes manglende vedligeholdelsesinvesteringer i flere årtier. HB efterlyste i den 
sammenhæng en opgørelse over de absolut mest akutte investeringer for at sikre værdierne. 
 
HB besluttede at godkende anmodningen fra naturfonden på et lån på 2 mio. kr. 
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HB drøftede behovet for, at de forretningsmæssige potentialer på Skovsgaard bliver grundigt belyst og HB 
ønsker et fælles møde med Danmarks Naturfond for at drøfte både behovet for vedligeholdelse og 
hvordan den fremtidige drift af Skovsgaard organiseres bedst muligt.  
 
Endelig pointerede HB vigtigheden af, at de DN-frivillige der gennem tiden har lagt et stort arbejde på 
Skovsgaard og fondens naturarealer kontaktes med henblik på at sikre et godt samarbejde.  
 

 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 
 
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  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
 
 
HB-møde fredag 1. oktober  
Beslutte HB’s forslag til AP2022 (andet udkast)  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2022  
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser 
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 
 
 
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 
 
 
 


