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Dagsordenspunkt 6 Medlemskab af Tænketanken Hav Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet: 

Ingen bilag 

 
 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB beslutter at DN skal tegne medlemskab af Tænketanken 

Hav.  

 

 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

’Tænketanken Hav’ har rettet henvendelse til DN med forespørgsel om DN 

ønsker medlemskab af tænketanken.  

Tænketanken Hav er stiftet på initiativ af VELUX FONDEN og er etableret som 

en forening for medlemmer fra både virksomheder og organisationer samt 

forskere og privatpersoner. Tænketanken Hav har til formål at samle viden og 

skabe samarbejde mellem virksomheder, borgere og beslutningstagere om at 

sikre en genopretning af havet og en omstilling af alle sektorer og aktiviteter, 

der påvirker havet. Maria Gjerding er personligt udpeget som forperson i 

Tænketanken Hav og hendes position har således ikke ophæng i Marias virke 

som præsident for DN.  

Der kan læses mere om Tænketanken Havs arbejde på 

https://www.taenketankenhav.dk/. 

 

HB skal: Beslutte om DN skal tage imod Tænketanken Havs tilbud om 

medlemskab.  

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

Tænketanken indsamler og bearbejder dansk og international viden om havets 

udfordringer med fokus på de løsninger, der er afgørende for en bæredygtig 

anvendelse af havet.  
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Som medlem af Tænketanken Hav vil DN blive inddraget i Tænketankens 

arbejde og vil blive inviteret til at give input til tænketankens fokusområder og 

analyser og kan dermed være med til at sikre, at tænketankens arbejde bliver 

anvendeligt for DN. Tænketankens scenarier og videnssynteser vil kunne 

bruges til at understøtte DN’s politiske arbejde med havområdet, herunder 

bl.a. fokus på socioøkonomiske aspekter af den blå omstilling som DN pt. ikke 

selv har faglige ressourcer til at dække.  

Desuden vil DN som medlem blive orienteret om analyser og videnssynteser 

inden offentliggørelse, så DN får et forspring til at anvende tænketankens 

arbejde i DNs egen kommunikation og kampagner.  

Derudover vil DN med et medlemskab få adgang til et større netværk af 
aktører (virksomheder og organisationer) der arbejder med den blå omstilling, 
hvilket også kan være med til at styrke DNs position på havområdet.  
 

Evt. kommunikation 

 

 

Der vurderes ikke behov for udadrettet kommunikation i forbindelse med evt. 

tegning af medlemskab af Tænketanken hav. 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

Medlemskab af Tænketanken Hav vil koste 20.000 kr om året.  

 


