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Dagsordenpunkt 3.2 

DN’s naturpolitik 

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

3.2.1 Tidsplan for aktuelt 

besluttet proces 

3.2.2 Link til dokument med 

indkomne kommentarer til HB’s 

udkast til naturpolitik 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

1. Orienteres mundtligt om hovedtrækkene i de indkomne høringssvar samt i 

debatten på ‘Vores DN’. 

 

2. Træffer beslutning om videre proces og tidsplan, herunder drøfter om den 

nuværende tidsplan skal fastholdes eller om der er behov for en yderligere 

involverende proces inden vedtagelse og som følge heraf evt. behov for at 

udskyde vedtagelsen til efterårets REP-møde. 

 

3. Træffer beslutning om, ikke at indhente forskernotat i lyset af de derved 

forbundne omkostninger, jf. sagsfremstilling nedenfor. 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Der er ved høringsfristen udløb d. 1. december 2021 indkommet 11 

høringssvar (se bilag 3.2.2). Kommentarerne har meget forskellig karakter og 

spænder vidt. Sekretariatet vil på HB-mødet give en mundtlig orientering om 

hovedtrækkene i høringssvarene samt kort gennemgå de overordnede linjer i 

kommentarerne fremsat på ”VoresDN”.  

Såfremt den nuværende tidsplan (bilag 3.2.1) fastholdes vil HB-arbejdsgruppen 

inden juleferien modtage: 

• Et notat med sekretariatets indstilling til indarbejdelse af 

kommentarerne. 

• Et nyt kapitel omhandlende klima og synergier i forhold til 

naturbeskyttelse. 

• En rent sprogligt redigeret udgave af høringsudkastet. 

Efter præsentation af HB’s udkast til naturpolitik på REP-mødet i foråret 2021 

er der - udover den formelle høringsproces fra maj til december - foretaget 

følgende for at inddrage organisationen i debatten om DN’s kommende 

naturpolitik: 
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• Alle samråd er blevet tilbudt oplæg fra HB og sekretariatet om HB’s 

udkast til naturpolitik.  

• Mulighed for fri debat på VoresDN fra maj til og med 1. december 

2021.  

• Digitalt stormøde om HB’s udkast til naturpolitik for alle afdelinger, 

HB-medlemmer og personligt valgte til Repræsentantskabet, hvor 

præsidenten præsenterede udkastet og hvor der blev stemt om valg af 

tema til to efterfølgende digitale temamøder.  

• To digitale temamøder med udgangspunkt i HB’s udkast til naturpolitik 

om henholdsvis naturbeskyttelse og synergi mellem naturbeskyttelse 

og klimatiltag. 

• Digitalt møde for HB og de faglige udvalg om HB’s udkast til 

naturpolitik 

Efter beslutning fra HB arbejder sekretariatet pt. efter en tidsplan (bilag 3.2.1) 

der sigter mod vedtagelse på forårets repræsentantskabsmøde d. 23 og 24 

april 2021. HB bør på baggrund af de indkomne høringssvar drøfte om den 

nuværende tidsplan skal fastholdes eller om der er behov for en yderligere 

inddragende proces inden vedtagelse. Såfremt HB ønsker yderligere 

inddragelse af organisationen udarbejdes et revideret forslag til tidsplan med 

henblik på vedtagelse på Repræsentantskabsmødet i efteråret 2022.  

HB besluttede på HB-mødet den 7. maj 2021, at der skulle udarbejdes ”et 

forskernotat om konflikt og synergi mellem natur og klimaindsatser, herunder 

naturbaserede løsninger med udgangspunkt i de foreslåede indsatser i HB’s 

udkast til naturpolitik”. Sekretariatet har forhørt sig hos IFRO, som vurderer at 

opgaven ”ikke kan løses med tilstrækkelig kvalitet som et lille projekt” og 

oplyser at det i givet fald ”vil være et projekt af et års varighed til omkring 1 

mio. kr.”. Sekretariatet vurderer i lyset heraf, at det er urealistisk at finde 

finansiering hertil og indstiller derfor, at der ikke indhentes et forskernotat. 

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

- 

Evt. kommunikation 

 

 

- 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

- 

 


