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Dagsordenpunkt 3.2 Naturnationalparker Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 

3.2.1 Brev fra Miljøministeren vedr. 

DN’s repræsentation i den nationale 

følgegruppe for arbejdet med 

naturnationalparker 

 

3.2.2 Forslag til kommissorie for DNs 

interne forum for 

naturnationalparker 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

• Beslutter at præsidenten indtræder i den nationale følgegruppe og 

tegner foreningens arbejde heri udadtil. 

• Beslutter også at fastholde de nuværende kompetencer i den 

nationale følgegruppe, via den eksisterende repræsentation.  

• Beslutter hvilke HB-medlemmer der skal indtræde i DNs interne forum 

for naturnationalparker. Godkender det foreslåede ”kommissorie for 

DNs interne forum for naturnationalparker” (bilag 3.2.2). 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

DN’s repræsentation i den nationale følgegruppe for naturnationalparker: 

På HB-mødet d. 1. oktober 2021 gav nogle HB-medlemmer udtryk for, at de 

ønsker præsidenten tættere på arbejdet i den nationale følgegruppe for 

naturnationalparker. Andre HB-medlemmer pegede på DNs åbenlyse interesse 

i at fastholde den nuværende repræsentants kompetencer og indsigt i 

arbejdsgruppen. HB besluttede i lyset heraf at sekretariatet skulle afsøge DNs 

muligheder for repræsentation i den nationale følgegruppe med 

Miljøministeriet, og at HB træffer endelig beslutning om DN’s repræsentation i 

den nationale følgegruppe på HB-mødet d. 3. november. Miljøministeren har 

nu besluttet at give DN en yderligere plads i den nationale følgegruppe således 

at DN nu råder over to pladser. Dermed foreligger mulighed for at 

imødekomme såvel ønsket om at præsidenten er tættere på arbejdet i 

følgegruppen, såvel som ønsket om at fastholde den nuværende 

repræsentants kompetencer i følgegruppen. 



 

DN’s interne forum for naturnationalparker: 

På HB-mødet d. 1. oktober 2021 blev det besluttet, at præsidenten samt to HB-

medlemmer skal indtræde i DN’s eksisterende interne forum for arbejdet med 

naturnationalparker. Jørgen Jørgensen og Leo Jensen tilkendegav begge, at de 

ønsker at repræsentere HB i dette forum. Præsidenten lagde vægt på, at de 

HB-medlemmer der ikke var til stede ved mødet også skal have mulighed for at 

tilkendegive om de ønsker, at repræsentere HB i dette forum. På HB-mødet d. 

3. november får de fraværende HB-medlemmer lejlighed til også at stille sig til 

rådighed for arbejdsgruppen. 

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

- 

Evt. kommunikation 

 

 

- 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

- 

 


