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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-mødet den 4. september.

Større kampagner
Aflevering af underskrifter for ”Red kysterne”
Den 1. oktober afleveres vi 117.000 underskrifter til fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen. Overleveres af præsidenten.
150.000 danskere tog ud i naturen
Mange danskere trodsede regn og blæst og brugte naturen som legeplads på Naturens Dag
søndag den 13. september.

Det lange seje træk
Anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel om grøn biomasse
Det Nationale Bioøkonomipanel, hvor DN deltager, leverede den 22. september en række anbefalinger til regeringen om, hvordan flerårige græsser kan sætte skub i udviklingen af en bred
palette af eftertragtede produkter såsom foder- og fødevareingredienser og samtidig give miljøgevinst.
Det er især det relativt høje proteinudbytte fra græsarealer, der vækker panelets interesse.
Proteinerne vil på sigt kunne trækkes ud og eksempelvis bruges som foder til grise og fjerkræ.
Det vil have potentiale til at kunne reducere importen af soja fra Sydamerika og bane vejen for
øget vækst og beskæftigelse. Græsser og kløver har desuden en lang række andre anvendelsesmuligheder.
Forskere fra Aarhus Universitet har sandsynliggjort, at produktionen af flerårige græsser på
fire parametre har vist sig markant bedre end et traditionelt sædskifte med raps og kornafgrøder: højere tørstofudbytte, lavere pesticidanvendelse, lavere kvælstofudvaskning og forøgelse
af jordens kulstofpulje. Der er desuden et potentiale i at forbedre biodiversiteten på lysåbne
naturarealer ved at øge incitamentet til at høste biomasse på tilgroede arealer som fx enge.
Gårdbesøg med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Da det blev kendt, at folketingsudvalget var blevet inviteret på gårdbesøg af Dansk Planteværn
hos en konventionel planteavler, opfordrede DN udvalget til også at besøge en økologisk planteavler. Den 10. sep. besøgte udvalget Søren Moeslund Larsen i Ringsted, som på bedste vis
illustrerede
- At en investering på i alt ½ mio. kr. i en højværdiafgrøde som hindbær, giver en omsætning på 400.000 kr. om åre, hvilket står i skærende kontrast til at købe jord til
150.000 kr. eller mere med en omsætning på 10.000 kr. om året.
- At ”undergødskning” ikke er et problem, for landmanden kan blot vælge de afgrøder
som passer til forholdene, f.eks. ølandshvede, som giver lavere udbytter, men til gengæld en god pris

- At sprøjtegift kan erstattes (og udkonkurreres) af mekaniske alternativer
Turen gav anledning til dialog med de deltagende folketingspolitikere.
Protest mod fiskeri af ål, der er en rødlistet art
DN tog i sommer initiativ til en fælles henvendelse fra ca. 25 europæiske grønne organisationer til EU Kommissær Karmenu Vella, vedrørende det fortsatte fiskeri på den rødlistede ål. Vi
pegede bl.a. på, at eksperter fra ICES har indstillet begrænsninger i fiskeriet, til Kommissionen. Vi modtog den 4. september et svar fra direktøren, som på ingen måde forholder sig til
den mulighed. Svaret henviser primært til igangværende initiativer for at reducere dødeligheden af glasål, som fastsat under en forordning. Svaret fra Kommissionen er dermed langt fra
fyldestgørende. Derfor vil sekretariatet rette henvendelse til EU Parlamentets ”Udvalg for andragender”, der bl.a. har mulighed for at forholde sig til om Kommissionen følger fyldestgørende op direktiver og forordninger.

Høringssvar
DN opfordrer regeringen til at søge undtagelse for 4 dyrkningsansøgninger for GMO-majs
De fire konkrete ansøgninger, der er tale om, drejer sig om majs, som enten har fået indsat et
toksin-gen, der gør planten giftig for majshalvmøl eller et gen, der gør planten resistent overfor pesticider. I to tilfælde er begge egenskaber blevet indsat.
Læs høringssvaret
DN foreslår forbud mod reklamer for sprøjtegift til private
Hen over sommeren har Miljøstyrelsen sendt tre nye bekendtgørelser om sprøjtegift i høring.
De nye regler strammer op på reglerne om uddannelse af forhandlere og professionelle brugere af sprøjtegift. DN har skrevet et høringssvar, hvor vi bifalder de nye og skrappere regler.
Læs høringsvaret

Status for projekter
Projekt naturnationalpark – kontrakt med NIRAS
I juli måned inviterede vi i alt syv grupper af forskere/rådgivere til at give tilbud på at udarbejde ”en rapport om potentialet ved urørt skov for DN”, med frist 15. august. Ved fristens
udløb havde vi modtaget tre tilbud fra totalt fire af de inviterede parter.
Ud fra en vurdering af de tre tilbuds match med de ønskede leverancer og tidsrammen skilte et
tilbud sig ud. Vi har derfor skrevet kontrakt med NIRAS om at løse opgaven. Der var dog gode
betragtninger og et højt fagligt niveau i alle tilbud. For at få den bredest mulige tilgang til opgaven har vi derfor inviteret de tilbudsgivere, der ikke fik tilbudt opgaven, til at deltage i to
workshops/følgegruppemøder for projektet.
Undervejs vil der yderligere blive afholdt 3 lokale besigtigelser/workshops, der inddrager DN’s
lokale afdelinger og Naturstyrelsens enheder for de tre opgaveområder: Almindingen, Silkeborgsskovene og Grib Skov.
Vi håber og forventer at projektet kan give et væsentligt bidrag til debat og beslutninger om
fremtidens skovforvaltning og optimering af biodiversiteten i store, sammenhængende naturområder. Rapporten fra NIRAS skal efter kontrakten foreligge 1. maj 2016. DN’s projektleder
og kontaktperson vedrørende projektet er: Nora Skjernaa Hansen, nsh@dn.dk, 31 19 32 60.
Giftfri have
Antallet af tilmeldte haver har rundet 5.000. Dermed er målet i AP 2015 nået  Indsatsen fortsættes med uformindsket styrke.
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Grønt Folkemøde
Der afholdes møde med Folkemøde-sekretariatet sidst i september, hvor indsatsen i 2015 evalueres, og der tages hul på planlægningen af indsatsen i 2016.
Natur og miljø i byen
Den 19. september blev afholdt anden del af kursus for Projektpiloter, som bliver uddannet til
at tage i mod nye frivillige og facilitere projekter i byen. Projektpiloterne er koblet til den lokale
DN-afdeling for at sikre samklang mellem aktiviteterne. Første del af kurset blev afholdt i april.
Der er projekter på vej i København og Ålborg.

DN’s egen verden
Hvad mener DN om GMO? Høringsfrist til d. 19. oktober
HB har besluttet et høringsudkast til en ”DN mener: Om GMO i landbruget”. En ”DN mener” er
formelt niveauet under en DN Politik (idet den handler om et delområde indenfor en politik),
men den har samme betydning for beslutningsgrundlaget på det pågældende område. Da
GMO-spørgsmålet har været genstand for en del diskussion i organisationen, sendes den i høring i Repræsentantskabet, før HB træffer endelig beslutning.
Læs høringsudkastet
Medlemstallet ultimo august
Medlemstallet er 123.378. Det er en fremgang fra sidste måned på 764 og en tilbagegang fra
1. januar på 875. Tallene dækker over en tilgang på 7.701 medlemmer og et frafald på 8576.
De nye medlemmer kommer fra følgende ”kilder”:

DN.dk
medlemstegnere
F2F
Charity Guard
MgM, gave, o.l.

Juni
405
976
1.019
1.701
169

Juli
523
1.167
1.466
2.420
239

Aug
765
1.322
2.007
3.339
268

Medlemstallet opgøres næste gang ultimo september, men tallet kan ikke nå at være klar til
HB-mødet, idet alle filer fra banken med betalinger for september måned først skal være modtaget og behandlet – hvilket sker de første dage i oktober.
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