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DN’s præsident  
– et forsøg på en jobbeskrivelse 
 
 
Der er præsidentvalg til DN i foråret 2018. Inden valget finder sted, skal det være klart for 
Repræsentantskabet og præsidentkandidaterne, hvad jobbet går ud på: 
• Hvilke opgaver og roller har præsidenten i organisationen – formelt og uformelt? 
• Hvordan samarbejder præsidenten med DN’s øvrige organisatoriske enheder? 
• Hvilken magt har præsidenten? 
 
Dette notat er en slags jobbeskrivelse for den højeste tillidspost i DN - fremlagt i god tid før 
nogen kandidat har meldt sig1 og i sagens natur person-u-afhængigt. Udgangspunktet er 
bestemmelserne i vedtægter og forretningsordener om præsidenten suppleret med erfaringer 
med den nyere tids præsidenter og deres samspil med resten af organisationen. 
 
Forudsætning: Notatet forudsætter, at præsidenten arbejder fuldtids for DN, og at 
præsidenten derfor modtager et vederlag svarende til en fuldtidsløn. Mere om præsidentens 
løn sidst i notatet. 
 

Præsidentens opgaver, overordnet set 

Præsidentens opgaver beskrives i vedtægternes § 11, stk. 3, som lyder: 
 
”Præsidenten er foreningens øverste myndighed mellem hovedbestyrelsesmøderne. 
Vicepræsidenten er præsidentens stedfortræder. Præsidenten og i dennes fravær 
vicepræsidenten har følgende hovedopgaver/kompetencer: 

1. Repræsentere foreningen udadtil. 
2. Lede arbejdet i hovedbestyrelsen, herunder udarbejde dagsorden til udvalgets møder. 
3. Træffe beslutning i væsentlige, uopsættelige sager. 
4. Aflægge en naturpolitisk beretning til repræsentantskabet.” 

 
I de følgende afsnit udfoldes de fire opgaver i et lidt mere moderne sprog end vedtægternes. 
Desuden beskrives to yderligere opgaver: Kontakt til lokale afdelinger og samråd samt 
Formand for Danmarks Naturfonds bestyrelse. 
 

Opgave 1: Tegne DN over for eksterne parter 

At ”repræsentere foreningen udadtil” vil på moderne dansk kunne udtrykkes som ”at tegne DN 
over for eksterne parter”. Dvs. at udtale sig på foreningens vegne over for presse, politikere, 
myndigheder, andre organisationer mv. 
 

                                           
1 På datoen for dette notats udarbejdelse havde ingen kandidater meldt sig endnu. 



 2 

Vedtægternes formulering rejser naturligt det spørgsmål, om præsidenten så er den eneste 
DN-person, der kan tegne DN i eksterne sammenhænge. I nyere tid har det været tolket på 
den måde, at tegning godt nok er en hovedopgave for præsidenten, men at det ikke udelukker 
andre fra også at have den opgave. Blot er det så vigtigt for DN’s gennemslagskraft og for den 
indre harmoni i organisationen, at der er fælles retningslinjer for, hvem der udtaler sig om 
hvad i hvilke situationer. Om Talsmandsrollen ift. præsident og direktør står der følgende i 
DN’s Kommunikationsstrategi: 
 

”Præsident og vicepræsident  
Den politiske leder – præsidenten – er den primære talsmand for foreningens 
synspunkter og holdninger. Det er som hovedregel præsidenten, der stiller op til 
landspolitiske debatter og interviews. I konkrete sager, hvor der kræves en mere 
specifik viden, er det dog mere hensigtsmæssigt at lade en fag-ekspert overtage rollen.  
 
Vicepræsidenten er formelt stedfortræder for præsidenten ved dennes eventuelle 
længerevarende fravær. Talsmandsrollen overtages dog ikke nødvendigvis af 
vicepræsidenten, men det vurderes fra sag til sag, om vicepræsidenten har den 
fornødne indsigt. Talsmandsrollen kan alternativt overdrages til en direktør eller et 
relevant medlem af HB.  
 
Direktører  
DN’s direktører repræsenterer DN og kan på linje med præsidenten optræde som 
talsmænd i landspolitiske spørgsmål. Præsidenten er den primære frontløber på 
politiske holdninger, og direktørerne understøtter de politiske budskaber og kan udtale 
sig om generelle emner. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at lade en direktør 
overtage rollen som talsmand i kontroversielle eller særligt kritiske sager eller som 
”prøveballon” for et slagkraftigt budskab. ” 
 

Historisk har det vist sig særlig vigtigt at have fælles forventninger til snitfladen mellem 
direktøren og præsidenten i tegningen af DN. Sat på spidsen kan man have den holdning, at i 
en politisk styret organisation er det den øverste folkevalgte, der tegner organisationen. Eller 
man kan have den holdning, at organisationen skal tegnes af den, der er bedst til det, uanset 
om vedkommende er folkevalgt eller ansat. 
 
Begge holdninger er legitime, og begge tilgange praktiseres i forskellige danske organisationer. 
Pointen er, at det skal være et bevidst valg, hvilken tilgang der skal gælde for DN. Eller i 
praksis: Hvor på skalaen mellem de to yderpunkter, DN skal befinde sig. For der findes næppe 
præsidentkandidater, som vil være tilfredse med kun at have en indadvendt rolle i 
organisationen eller en ceremoniel udadvendt rolle. Lige som der næppe findes direktører, der 
ville kunne forliges med aldrig at kunne udtale sig om DN og ej heller at lade nogle af deres 
kompetente medarbejdere gøre det. 
 
Så i praksis handler det om at have en fælles forståelse af, hvor den gode balance ligger. Og 
erfaringen taler for, at det vil være klogt at nedfælde den fælles forståelse i direktørkontrakten 
eller et andet dokument, som efter præsidentvalget besluttes i HB. 
 

Opgave 2: Lede arbejdet i Hovedbestyrelsen 

I DN’s afdelingsbestyrelser vælges formanden af bestyrelsesmedlemmerne efter årsmødet. 
Afdelingsformanden har altså som udgangspunkt et flertal af bestyrelsesmedlemmer bag sig. 
Samme valgprocedure til den højeste tillidspost praktiseres i mange andre organisationer og 
virksomheder. 
 
Men ikke i DN. Her vælges præsidenten direkte af Repræsentantskabet. Derfor har 
præsidenten ikke pr. definition opbakning fra et flertal i HB. Tværtimod består HB på godt og 
ondt af medlemmer med forskellige holdninger til, hvad DN skal være og gøre. Deri adskiller 
HB sig ikke grundlæggende fra resten af DN’s mangfoldige organisation, hvor der ofte ikke vil 
kunne skabes fuld og helhjertet enighed om forskellige spørgsmål. Men hvor der kan skabes 
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flertal og konsensus. Og hvor der kan skabes rimelig bred respekt om beslutningerne, hvis de 
bliver taget på et oplyst grundlag, hvor folk har haft mulighed for at komme til orde. 
 
På den baggrund er præsidentens rolle i forhold til HB at fremme, at HB træffer kloge politiske 
og strategiske beslutninger på en oplyst, involverende og gennemsigtig måde - i enighed, eller 
ved flertal. Derudover gælder den sjældent benyttede detalje, at præsidentens stemme er 
udslagsgivende ved stemmelighed. 
 
Særligt om HB-dagsordenen: Som et led i at sikre gennemsigtighed i magtudøvelsen i DN 
fastlægger HB’s forretningsorden en række krav til dagsordenen for HB-møderne, og der kan 
kun træffes beslutning om emner, som har været på dagsordenen. Præsidentens rolle i 
udarbejdelsen af HB-dagsordenen er at sikre et relevant indhold i forhold til HB’s aktuelle 
opgaver.  
 

Opgave 3: Træffe taktiske beslutninger 

Den vigtigste løbende opgave for præsidenten er – med vedtægternes ord - at ”træffe 
beslutning i væsentlige, uopsættelige sager”. På moderne dansk ville man tale om at træffe 
taktiske beslutninger. Dvs. beslutninger om, hvordan man i en konkret forhandlingssituation, 
lobbysituation, kommunikationssituation mv. udmønter strategier og politikker, så foreningen 
får størst muligt gennemslag for sine synspunkter. Det ligger i vedtægternes brug af ordet 
”væsentlige” sager, at der er tale om taktiske beslutninger af en vis tyngde, hævet over den 
daglige sagsbehandling. 
 
Der er flydende – og nogle gange følsomme - grænser mellem sagsbehandling, taktik og 
strategi/politik. Med det in mente kan man beskrive præsidentens relationer til de tre niveauer 
sådan: 
• Sagsbehandling er et primært anliggende for Sekretariatet og afdelingerne – præsidenten 

har ikke tid til sagsbehandling men skal ”svæve over vandene” og bevare det kølige 
overblik. 

• Taktik på et vist niveau er derimod et primært anliggende for præsidenten – i praksis i 
samarbejde med Sekretariatet. En aktiv præsident er en næsten daglig sparringspartner 
for Sekretariatet om politiske aspekter af Sekretariatets lobbyarbejde mv., og præsidenten 
deltager selv i de væsentligste lobby-initiativer. 

• Strategi/politik er et anliggende for HB og Repræsentantskabet – præsidenten kan altså 
ikke træffe overordnede strategiske beslutninger eller ændre i en vedtagen politik. 

 

Opgave 4: Naturpolitisk beretning 

Præsidentens sidste formelle opgave i henhold til vedtægterne er at holde en slags ”state of 
the union”-tale til Repræsentantskabet. Beretningen omfatter præsidentens/HB’s syn på 
aktuelle naturpolitiske problemstillinger og DN’s ageren i den sammenhæng. 
 
Beretningen skal ikke godkendes, og det er et bevidst valg i vedtægterne. Derfor kan 
beretningen ikke indgå i noget magtpolitisk spil, sådan som formandsberetninger kan i andre 
organisationer og virksomheder, hvor ikke-godkendelse vil føre til bestyrelsens og formandens 
afgang. I DN skal præsidentens naturpolitiske beretning ses som præsidentens mulighed for at 
sætte scenen for en bred naturpolitisk debat i Repræsentantskabet – hverken mere eller 
mindre. 
 

Supplerende opgave: Kontakt til lokalafdelinger og samråd 

En vigtig opgave for præsidenten – udover de vedtægtsbundne – er at holde kontakten til 
lokalafdelinger og samråd rundt omkring i landet. Denne direkte kontakt mellem præsidenten 
og de lokale afdelinger er vigtig i forhold til at vedligeholde og styrke foreningens indre 
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sammenhængskraft. Varetagelsen af opgaven kan være tidsmæssigt krævende og indebære 
en del rejseaktivitet, men den er traditionelt altid blevet prioriteret højt af DN’s præsidenter. 
 

Supplerende opgave: Formand for Danmarks Naturfonds bestyrelse 

DN’s præsident er ifølge statutterne for Danmarks Naturfond født formand for fondsbestyrel-
sen. Der er tradition for, at præsidenten påtager sig denne opgave, men det følger ikke af DN’s 
vedtægter. Posten som formand omfatter bl.a. ledelsen af arbejdet i fondens 7 mands 
bestyrelse, der har ansvaret for driften af Skovsgaard Gods og fondens naturområder – 
herunder at sikre, at fondens strategi efterleves og ajourføres, at fondens økonomi er bedst 
mulig, at fonden drives i overensstemmelse med DN’s politikker, at fonden er i løbende dialog 
med DN og har gode relationer til DN’s aktive.  
 

Præsidentens magt 

DN’s organisation er præget af et forholdsvis veludbygget system af checks and balances, der 
begrænser organisatoriske enheders og enkeltpersoners mulighed for magtmisbrug. For 
præsidentens vedkommende handler det om følgende: 
 
• Det er forholdsvis let at indkalde til ekstraordinært REP-møde, og dermed forholdsvis let for 

foreningens højeste myndighed at gribe ind over for en præsident, som måtte misbruge sin 
magt. Der skal kun 6 HB-medlemmer eller 50 REP-medlemmer til at kræve det. 

• I forbindelse med et REP-møde er det forholdsvis let at fremsætte et mistillidsvotum til 
præsidenten med den konsekvens, at præsidenten afgår umiddelbart. Der skal kun 20 REP-
medlemmer til at gennemtvinge en afstemning om tillid/mistillid. 

• Beslutninger om strategi/politik kan kun træffes af HB og repræsentantskabet, men ikke af 
præsidenten. 

• På HB-møder kan der kun træffes beslutning om emner på dagsordenen, og 
beslutningstemaet skal være beskrevet. Da dagsordenerne samtidig er offentlige, har 
Repræsentantskabet gode muligheder for at overvåge HB’s/præsidentens magtudøvelse og 
i givet fald gribe ind. 

• Ethvert HB-medlem kan kræve et emne på HB-dagsordenen. Præsidenten kan altså ikke 
forhindre HB i at tage stilling til et emne, som eventuelt måtte være kritisk over for 
præsidenten. 

• Det er HB som helhed, dvs. ikke præsidenten alene, der ansætter Sekretariatet (for tiden 
udmøntet ved, at HB ansætter direktøren). Og præsidenten har ingen særlige beføjelser i 
forhold til nogen ansatte i Sekretariatet. 

 
I forhold til formænd for andre organisationer og bestyrelsesformænd for virksomheder har 
DN’s præsident relativt svage formelle magtbeføjelser. Reelt kan præsidenten dog være 
ganske magtfuld, hvis vedkommende forstår at samarbejde med Sekretariatet og HB. Dels 
fordi der kan ligge en hel del formel magt i at kunne træffe taktiske beslutninger. Dels fordi 
der ligger en hel del uformel magt i at være velforberedt, hvad en fuldtidslønnet præsident jo 
har gode muligheder for at være. Det giver præsidenten en fordel i forhold til andre folkevalgte 
i DN, der jo er ulønnede. Og det betyder, at præsidenten kan gå forholdsvis dybt ind i den 
taktiske substans i det daglige samarbejde med Sekretariatet. 
 

Præsidentens samarbejde med vicepræsidenten 

Vedtægterne definerer vicepræsidentens rolle som at være præsidentens stedfortræder. 
Vicepræsidenten har altså formelt set ingen andre opgaver end at træde til ved præsidentens 
forfald, og vicepræsidenten har ikke større magt end menige HB-medlemmer. Det følger til 
dels også af, at præsident og vicepræsident bliver valgt ved to separate valghandlinger – ikke 
som et makkerpar ved samme valghandling. 
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Som udgangspunkt behøver der derfor ikke at være noget særlig tæt samarbejde mellem 
præsidenten og vicepræsidenten, og historisk set har der heller ikke været det. Vedtægter og 
valgprocedure er dog ikke til hinder for, at præsident og vicepræsident kan samarbejde ganske 
tæt, hvis de selv ønsker det, og hvis vicepræsidenten (der er ulønnet) kan afse den 
nødvendige tid.  
 

Præsidentens løn 

Frem til 2006 var DN’s præsidenter enten ulønnede eller delvist frikøbte fra deres arbejde. Det 
kunne fungere, fordi præsidenterne dengang spillede en mindre aktiv rolle i det daglige 
lobbyarbejde mv., og fordi den slags arbejde i det hele taget fyldte mindre dengang Fra 2006 
har DN’s præsident været fuldtidslønnet og (mindst) fuldtidsarbejdende for DN. 
 
Det behøver ikke at være sådan, for ordningen med fuld løn er ikke rodfæstet i vedtægterne. 
Man kunne godt have en forholdsvis ceremoniel præsident, som kunne udfylde rollen uden den 
store arbejdsindsats. Men nutidens præsidentkandidater er formentlig alle drevet af et ønske 
om reel naturpolitisk indflydelse og dermed et behov for at kunne arbejde sig ret dybt ned i 
den naturpolitiske substans. Hvilket er et fuldtidsjob. 
 
Præsidentens nuværende vederlag/løn er (ifølge årsrapport 2016) 726.000 kr. årligt inkl. 
pensionsbidrag. Principperne herfor blev besluttet af HB i april 2010 sådan – citat fra referatet: 

• ”Præsidentlønnen i DN fastfryses fremover på det nuværende niveau [april 2010] med 
regulering i takt med, at de statslige AC-lønninger justeres jf. Finansministeriets 
lønoversigter. Dette lønniveau vil dermed også være gældende for kommende præsidenter. 

• HB henstiller, at præsidentens løn - i lighed med mange andre folkevalgte lederes - 
offentliggøres på DN’s hjemmeside som et led i DN's åbenhedskultur og for at forhindre 
myter i at opstå. 

• For at sikre en fornuftig tilbagevenden til det almindelige arbejdsmarked modtager en 
afgående præsident en månedsløn for hvert år vedkommende har siddet som præsident – 
dog minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder. 

• Eventuelle honorarer, som præsidenten måtte oppebære i forbindelse med sit virke som 
præsident, modregnes krone til krone i foreningens aflønning af præsidenten.” 
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