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Vedtagelse af:

Proces for ”Projekt Naturnationalpark”
Sekretariatets indstilling til Hovedbestyrelsen:
Hovedbestyrelsen vedtager nedenstående forslag til proces og foreløbig tidsplan.

Sagens kerne
På repræsentantskabsmødet blev et forslag til en ”Natur Nationalpark Grib Skov” fremsat af
Rune Engelbreth Larsen og Peder Størup nedstemt til fordel for følgende formulering fremsat
af HB:
1.5.1 Natur nationalpark:
DN vil i 2015 udarbejde et udbud for en forskningsbaseret udredning om en konkret Naturnationalpark.
HB’s overvejelser var følgende:
1.

En satsning som en Natur Nationalpark bør som udgangspunkt have opbakning fra de berørte lokale DNafdelinger, hvis projektet skal kunne skabe positiv opmærksomhed om DN og om problemstillingen biodiversitet.
HB har noteret sig, at forslaget støttes af Samråd Storkøbenhavn, men Samråd Nordsjælland og de to afdelinger,
som lægger areal til forslaget, er imod det. Samrådet har igennem flere år arbejdet ad et andet spor i forbindelse
med Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

2.

Forskningsprojektet ”Metoder og omkostninger til biodiversitet”, støttet af 15. juni fonden, er netop lanceret i
samme område (Grib Skov). Det er uklart, hvordan projektet vil spille sammen med dette.

3.

Ansvaret for opgaveløsningen og disponeringen af DN’s midler lægges med forslaget i hænderne på forskere uden
tilknytning til DN. Selv om der er tale om dygtige forskere, bør det være DN, der styrer projekter, som finansieres
af DN.

Såfremt finansieringen til projektet ikke kan skaffes eksternt i 1. kvartal 2015 beslutter REP i
foråret 2015 den nødvendige finansiering.
Vedtagelsen af HB’s forslag medfører derfor behov for en hurtig afklaring af projektets proces
og rammer.

Proces
Med henblik på at have en chance for at være klar med et beslutningsforslag til repræsentantskabsmødet d. 21.-22. marts 2015 har sekretariatet iværksat følgende proces:

0. Afklaring af projektoplæg og identifikation af projektområde
Iværksat: Projektideen ekstraheres fra de oprindelige forslagsstilleres oplæg og forfines af
NFU/PFU’s formandskab og potentielle projektområder identificeres og begrundes.
1. Høring af projektoplæg og projektområde
Udkast til projektoplæg sendes i høring hos eksterne forskere, forslagsstillerne af naturnationalparkprojektet, berørte afdelinger, samråd m.v.
2. Vedtagelse af projektoplæg
Det endelige projektoplæg udarbejdes og det endelige projektområde fastlægges af HB.
3. Ansøgning om ekstern finansiering
På baggrund af det endelige projektoplæg anslås udgifterne og der ansøges om ekstern finansiering.
4. Eventuel behandling på repræsentantskabsmøde
Såfremt der ikke er opnået ekstern finansiering behandles finansieringen på repræsentantskabsmødet d. 21.-22, marts 2015. Da der er overhængende risiko for at en ekstern støtteansøgning er ubesvaret på tidspunktet for repræsentantskabsmødet, kan repræsentantskabet
eventuelt beslutte at udskyde behandlingen. DN er således ikke herre over sagsbehandlingstider
og ansøgningsfrister hos f.eks. fonde.
5. Udarbejdelse af plan
Sekretariatet indgår en rådgivningskontrakt, med specifikation af opgave og leverancer, med en
interesseret forsker eller forskergruppe. Planen leveres efter maksimalt 6 måneder.
6. Høring og vedtagelse af plan
Planen sendes i høring senest i oktober 2015 og vedtages af DN’s repræsentantskab på mødet i
november 2015.
7. Kampagne for naturnationalpark
Det forskningsmæssige bidrag omsættes til virkelighed…
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Økonomi
De oprindelige forslagsstilleres bud på opgaven var 375.000. kr, men dette beløb skal afklares
mellem punkt 2 og punkt 3 ovenfor.
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