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Sekretariatet orienterer
Sekretariatet giver her sin orientering skriftligt forud for mødet, så HB har mulighed for på
forhånd at få overblik over, hvad der er sket siden HB-møde den 24. april.

Større begivenheder, kampagner, udgivelser
Folketingsvalget skudt i gang
Onsdag den 27. maj blev Folketingsvalget udskrevet. DN’s grønne valgtest er besvaret af godt
60 procent af alle opstillede kandidater. Testen er markedsført via sociale medier, og under
valgkampen vil resultaterne fra testen blive anvendt til en pressemæssig indsats. DN følger
dagligt de aktuelle temaer i valgkampen og byder ind på de grønne dagsordener, der sættes.
Derudover skyder DN selv politiske emner ind i valgkampen med fokus på kysterne, opbakning
til Naturplan Danmark og landbrugsrelaterede spørgsmål; herunder sprøjtegift og Nabotjekrapporten.
Kyst-kampagne: Vi redder kysterne!
DN har netop lanceret sin Kyst-kampagne, der har til formål at skabe folkelig opbakning til et
krav om at fastholde strandbeskyttelseslinjen på 300 meter. Kampagnen har fået skuespillerne
Jesper Christensen og Charlotte Munck som ambassadører, og de vil i de første to uger af juni
pryde busserne i de større byer med kampagnens budskab og et mere personligt ”statement”.
Der er endvidere produceret en film, som senere i juni bliver lanceret via sociale medier, og
filmen bliver suppleret med to mindre film med kampagnens ambassadører. Kampagnen blev
lanceret blødt via DN’s Facebookside i uge 21, og godt én uge efter havde 20.000 skrevet under på vores krav, inkl. miljøminister Kirsten Brosbøl ved et arrangement i Nordjylland 1. juni.
Målet er 100.000 underskrifter. I samarbejde med Hjerteforeningen er der i øvrigt i år 25 afdelinger, der arrangerer Kystvandring den 7. juni.
Natur & Miljø og Avisen er netop udsendt
Årets anden udgave af Natur & Miljø og Avisen blev udsendt 1. juni. Bladet bakker op om Kystkampagnen og har kystpolitik som tema. Avisen er nu udkommet for sidste gang, og fremover
vil Avisens indhold blive integreret i Natur & Miljø.
Folkemødet
Folkemødet vil i år være præget af Folketingsvalget. I skrivende stund ved vi ikke, hvad det vil
betyde for politikernes deltagelse, men vi forventer et stort frafald. DN gennemfører alle sine
aktiviteter, men kan dog komme til at tilpasse dem efter politikernes eventuelle manglende
tilstedeværelse.
Sådan ligger landet om vandet
”Sådan ligger landet – tal om grundvand og drikkevand 2015” udkommer juni 2015.

Status for projekter
Biodiversitet Nu
Markedsføringen af projektet er godt i gang, og der i samarbejde med Det Danske Spejderkorps udarbejdet et helt nyt spejdermærke (”duelighedstegn” – som det tidligere hed), som nu
bliver lanceret overfor alle spejdergrupper i landet. ”Det Store Naturtjek”, som er navnet på
kampagnen for projektet, har fået skuespiller Martin Brygmann som ambassadør, og i begyndelsen af juni bliver der optaget små film med ham på Skovsgaard. Filmene bliver markedsført
viralt og skal få tusindvis af danskere ud og registrere naturens tilstand med app’en Naturtjek.
Der er endvidere sendt pakker ud til alle afdelinger med en opfordring om at dele materialet
ud og på den måde hjælpe med at få de mange tusinde registreringer ind, som er en forudsætning for projektets succes.
Naturvogterne
De første kontakter til afdelingerne tyder på, at man lokalt har svært ved at skulle forpligte sig
til en indsats af det omfang, som der lægges op til i AP2015. Derfor vil der arbejdes videre
med en model, hvor afdelingerne tilbydes en ”pakke” bestående af 3 aktivitetsdage, der kan
sætte fokus på og give anledning til at diskutere en lokal/regional udfordring. Søndag den 17.
maj afvikledes således, i samarbejde med DN Lolland, en humlebidag i Maribo, som kunne være et eksempel på en sådan aktivitetsdag. Ved arrangementet deltog over 60 mennesker, og
alle børn blev uddannede ”humlebi-ambassadører”. Biernes tilstand blev relateret til konkrete
udfordringer i det lollandske landskab, til Biodiversitet Nu og Giftfri have. Således bruges historien om tilbagegangen blandt bestøvende insekter til at diskutere biodiversitet og som et trinbræt til at skærpe retorikken og pege på et antal konkrete udfordringer i kommunen. Dagen
trak flere nyhedshistorier og fik blandt andet en forside på Lolland-Falsters folketidende og
flere indslag i P4 Sydsjælland.
Grønt Folkemøde
En række initiativer er taget for at få indrettet en ”affalds-ø” med fokus på genanvendelse, og
få opstillet vandposter til erstatning for flaskevand.
Giftfri have
Der er pr. 1. juni 3.500 tilmeldte haver.

Det lange seje træk – nye skridt på vejen
Sprøjtefri BNBO’er
Efter DN’s pres for opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling 18, har Miljøministeriet i februar har afsat 26. mio. kr. til kortlægning af BNBO’er i de resterende kommuner.
EU's naturbeskyttelseslovgivning under voldsomt pres
EU Kommissionen har iværksat et ”eftersyn” af naturlovgivningen under EU. Et eftersyn kan på
mange måder være fint. Desværre er baggrunden et politisk ønske om at fjerne eller lempe
beskyttelsen af naturen i en grad, som vil være katastrofal set med natur-briller. I Danmark og
størstedelen af de andre EU lande, er den væsentligste naturbeskyttelse en direkte konsekvens
af forpligtelserne under EU's naturlovgivning. Hvis EU naturlovgivningen forsvinder, vil en stor
del af den danske naturbeskyttelse derfor være i reel fare for at forsvinde. Der er netop nu
mulighed for, at man som privatperson kan give sin mening til kende, ved at besvare nogle
enkle spørgsmål på www.naturealert.eu/da
Jordfordeling
Jordfordeling er - efter kraftig opfordring fra DN - blevet et tema under Realdanias Collective
Impact-gruppe. DN deltager i en undergruppe, som skal stå for nogle konkrete jordfordelings2

projekter i samarbejde med udvalgte kommuner. Realdania har afsat 10 mio. kr. til procesomkostninger og 40 mio. til jordopkøb.
Pant på dåser
Som efterspurgt af DN gennem mange år er der nu indgået en aftale mellem danske og tyske
myndigheder, som skal sikre, at danske forbrugere fremover også skal betale pant på dåser,
købt i Tyskland.
Skifergas
Total har opgivet at bore efter skifergas i Nordsjælland.
Skovprogram
Henvendelse til miljøordførerne med DN’s hovedbudskaber:
-

-

-

Mål om 20 % biodiversitetsskov i 2020 - vel at mærke 20 % af al skov i Danmark, ikke blot
statsskov eller offentlig skov, som blot udgør 25 % af skoven. Der er ca. 6 % biodiversitetsskov i dag og det gamle mål fra 2002 var 10 % biodiversitetsskov nationalt i 2040.
Finansiering af en kortlægning af perler i private skove. I dag ved vi ikke, hvor den bedste
skovnatur er og dermed kan indsatsen ikke målrettes optimalt. Allerede i 2004 blev der givet hjemmel til en kortlægning af naturmæssigt særligt værdifulde private skove, men den
er ikke lavet.
Flere økonomiske incitamenter til sikring af skovnaturperler. Der skal arbejdes med både
økonomiske og andre virkemidler for at få sikret de steder i skovene, hvor de truede arter
stadig har mulighed for at overleve og sprede sig fra. Det er helt afgørende at have fokus
på, hvor naturværdierne faktisk findes i dag, uanset, hvem der ejer jorden. Aftalen om
landdistriktsmidler indeholder en indsats for biodiversiteten på 0,3 % af det private skovareal (1500 ha) i løbet af tre år. Det er alt for lidt - der skal findes flere penge.

Høringssvar og lokale sager
Hammer Bakker fredet - igen
Hammer Bakker ligger 10 km nord for Aalborg og rummer flere forskellige fredninger i det ca.
1800 hektar store naturområde. Den netop gennemførte fredning omfatter ca. 165 hektar,
som strækker sig ca. 2 km nordpå fra Vodskov. Langt størstedelen blev fredet første gang i
1961 for at bevare den landskabelige skønhed - dog uden at forhindre nødvendige udvidelser af de allerede eksisterende institutionsbygninger. Baggrunden for at foreslå den nye fredning var først og fremmest for at modernisere de eksisterende bestemmelser, så de tager højde for nutidige problemstillinger. Og dernæst for at skabe en klar afgrænsning for mulige byggerier fremover.
Fredningen af Ærøskøbings bygrænse og landskabet omkring er afgjort
Ved Ærøskøbing finder man et levende eksempel på en dansk middelalderby, hvor den gamle
bygrænse ud mod det åbne land stadig er intakt. Denne bygrænse er nu fredet med al sin herlighed i et smukt landskab og med sin unikke kulturhistorie. Det er enestående at finde en så
velbevaret historisk afgrænsning mellem landbrugslandskabet og et middelalderbymiljø, som
det ses her. Det syn kan kun nydes som fragmenter to andre steder i landet; ved Ribe i Sønderjylland og ved Troense på Sydfyn. Langt de fleste steder er de historiske bykerner og bygrænser med tiden blevet revet ned eller pakket ind i mere moderne byggeri.
Sprøjtemiddelfølsomme områder
I februar 2015 har Naturstyrelsen offentliggjort en udpegning af sprøjtemiddelfølsomme områder på sandjord. Bekendtgørelsen, der udpeger arealerne, forventes i høring i forsommeren
2015. Herefter skal kommunerne lave indsatsplaner for områderne. De sprøjtemiddelfølsomme
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områder udgør 1,7 % af Danmarks areal, eller 3,3 % af de undersøgte arealer. Disse områder
er mere følsomme over for pesticider end de VAP-marker, som bruges i godkendelsesordningen for pesticider. DN vil udarbejde høringssvar, herunder komme med forslag til indsats.
Private haveejeres brug af sprøjtegift
Miljøministeriet har 22. maj udsendt ny bekendtgørelse i høring, som skærper reglerne til private haveejeres brug af sprøjtegift. DN vil udarbejde høringssvar, herunder stille forslag om
”forbud mod at reklamere for sprøjtegift over for private”.
Saltudskylninger i Ll. Torup bør afvente klagenævns afgørelse
DN har supplerende bedt Natur-og Miljøklagenævnet tillægge DN’s klage af 30. januar 2015
opsættende virkning. Det sker fordi Energinet mod forventning fortsat udskyller kaverner (dvs.
store udskyllede hulrum i undergrundens saltforekomster til opbevaring af naturgas fra Nordsøen), selvom DN’s klage netop omhandler manglende opfyldelse af de krav, som NMKN stillede for igangsætning af fase 2. Herunder ikke mindst en seriøs stillingtagen til hvorvidt der skal
iværksættes renseforanstaltninger af saltudledningerne af hensyn til natur- og miljøkvaliteten i
Natura2000-området, i lyset af Sweetman-dommen i EU og i respekt for gældende regler for
begrænsning af blandingszoners udbredelse. Det er efter DNs opfattelse krænkende for borgernes retsbevidsthed, når der trods klager af denne art blot fortsættes med udskylningerne.

DN’ egen verden
Samrådsinspirationsdag
Den 25. april blev der afholdt samrådsinspirationsdag i Masnedøgade. Alle 8 samråd var repræsenteret, og der var god udveksling af idéer og erfaringer med samrådsarbejdet.
Medlemstal
Medlemstallet ultimo maj måned er ikke opgjort i skrivende stund. Der vil blive orienteret
mundtligt på HB mødet.
Fundraising
Den halvårlige postkortindsamling blandt årsmedlemmerne er gennemført, og der er til dato
indkommet 503.665 kr. – svarende til det budgetterede (500.000 kr.). Der er ansøgt om
400.000 kr. fra Banrock Station Miljøfond til dækning af 50 % af omkostningerne til Projekt
Hasselmus. De sidste 50 % er ansøgt hos MS Grønt Partnerskab, og afgørelse på begge ansøgninger kommer sidst i august, først i september.
Sekretariatet
Sekretariatet har holdt ”Sømineseminar” – kombineret personaleseminar og sommerudflugt til
Søminestationen ved Holbæk, hvor temaet dels var opfølgning på trivselsundersøgelsen med
særligt fokus på det gode samarbejde på tværs, dels ”Ud i det store blå” med fokus på oplevelser i og omkring havet/fjorden.
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