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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 2-3. oktober.

Større kampagner, projekter og konferencer
Over 123.000 underskrifter overrakt til miljøministeren
I sekretariatets orientering til sidste møde stod der, at underskrifterne for frie kyster var afleveret til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, men afleveringen blev aflyst, og de
123.000 underskrifter blev i stedet afleveret af Ella Maria fredag den 9. oktober. Ved overrækkelsen oplyste ministeren, at hun fremlægger et lovforslag vedrørende beskyttelse af vores
kyster til februar næste år. Ind til da fortsætter DN underskriftindsamlingen.
Ny hjemmeside til Projekt Biodiversitet Nu
Projekt Biodiversitet Nu har lanceret sin nye hjemmeside, hvor man hurtigt frem til resultater
fra kommunerne, videoer med Todd i naturen, en masse inspiration til ture i det fri med app'en
for hele familien, spejdergruppen eller skoleklassen, hvor man kan lære om biodiversitet og
meget mere om projektet. Over de næste måneder, vil der desuden blive udviklet et unikt biodiversitetsunivers på websitet.
Giftfri Have
Pr. 1. november 2015 er 5.253 haver over hele landet tilmeldt ’Giftfri Have’. Det svarer til 967
hektar. Alene i oktober måned er der kommet 200 nye haver til.
Naturnationalparker - nu starter udredningen i Søhøjlandet, Grib Skov og Almindingen
Der er sendt indbydelse ud til DN-afdelingerne i de berørte områder, idet konsulentfirmaet
NIRAS nu går i gang med at løse opgaven. Der afholdes to følgegruppemøder og en ekskursion
i hvert område med de berørte afdelinger. Rapporten skal være færdig 1. maj 2015.
Konference om Øresund d. 3. februar 2016
DN er tovholder for en gruppe NGO’er, Øresundsvandsamarbejdet og Øresundsakvariet, der
har arrangeret en konference om Øresund. Konferencens titel bliver ”Fremtidens Øresund –
hvordan kan erhverv, turisme og naturbeskyttelse gå hånd i hånd?” og afholdes den 3. februar
2016. Konferencen sætter fokus på Øresund både under og over havoverfladen, og de mange
muligheder området byder på, samt gøre det tydeligt, hvad udfordringerne kan være, når natur og en bæredygtig udvikling skal samtænkes med turisme og erhverv. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner konferencen. Oplæggene på konferencen er bygget op om fire
sessioner af oplæg fra forskere, fritidsbrugere og fiskerierhvervet, der alle vil giver deres syn
på, hvad der gør Øresund så unikt, og hvad området har at byde på. Afslutningsvis vil der være en paneldebat med danske og svenske politikere, hvor vi vil høre, hvad danske og svenske
politikere vil med Øresund i fremtiden. Mere info og tilmelding på www.dn.dk/oeresund

Det lange seje træk
Lobby om kyst og planlov
Sideløbende med kystkampagnen er pågået et lobbyarbejde, hvor sekretariatet har haft møder
med miljøordførerne i alle politiske partier. Dog med undtagelse af Venstre, der ikke har ønsket at mødes med DN, før de har lagt sig fast på, hvad de mener. Nu er forsøgsordningens 10
projekter offentliggjort, og har givet enorm omtale af DN og af danskernes og politikernes ønsker om at friholde kysterne for byggeri. Det politiske lobbyarbejde fortsætter med uformindsket styrke, idet DN forventer, at et forslag til liberaliseret planlov og lempede bestemmelser
om strandbeskyttelseslinjen sendes i høring inden jul. Derfor har DN udbedt sig møde med alle
partiers erhvervs- og vækstordførere om sagen. I lobbyarbejdet fokuseres på DN’s væsentligste interessepunkter, som er Grønt Danmarskort, Planlovens formål (efter at have flyttet ressortområde til et vækstministerium), kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, landskab
og miljø i det åbne land samt regler for borgerinddragelse og klage.
EU Kommissionens eftersyn af naturdirektiverne - ”Refit”
EEB har foranlediget, at 9 af EU's miljøministre har rettet en fælles henvendelse til Kommissionen med en indstilling om, at Kommissionen IKKE åbner for revision af direktiverne. Sekretariatet vurderede det som urealistisk at få den danske minister til at underskrive henvendelsen.
DN har imidlertid foranlediget, at Naturstyrelsen og Departementet/ministeren er blevet gjort
bekendt med det afsendte brev fra de 9 ministre, i håb om at det vil kunne forebygge, at den
danske minister indtager en holdning FOR åbning af direktiverne. Efter det aktuelt oplyste (før
brevet) har den danske minister endnu ikke taget stilling for eller imod åbning af direktiverne.
Så vidt oplyst er det planen, at EU's ministerråd primo 2016 skal træffe en beslutning om,
hvorvidt direktiverne åbnes eller ej.
Midtvejsevaluering af EU’s biodiversitetsstratgi
DN har bidraget til midtvejsevalueringen af EU’s biodiversitetsstrategi gennem deltagelse i seminar i Riga og via arbejdet i EEB. EU kommissionens midtvejsevaluering blev offentliggjort i
oktober måned. Der tegner sig et tydeligt billede af, at EU er langt fra at nå egne målsætninger for naturen. Der er dog enighed om, at naturdirektiverne virker, som de er tiltænkt, når de
er implementeret i medlemslandene.
Skovrådsmøde om skovdefinitioner
Fredag den 30. oktober diskuterede Skovrådet definitioner på forskellige typer af indsatser for
biodiversiteten i skovene. Naturstyrelsen havde lavet det udkast til notat, som primært blev
diskuteret. DN havde desuden sendt nogle synspunkter til hele rådet inden mødet. Naturstyrelsen skal nu gennemarbejde papiret på baggrund af input fra Skovrådet samt skrive referat
af mødet (som altid). Derefter beslutter de grønne organisationer sammen med muligvis KL,
universiteter og andre, om der er behov for en fælles markering i skriftlig form. Der var nemlig
ikke enighed i Skovrådet om de grundlæggende forudsætninger for klarere begreber. Alle fra
den grønne side var tydelige med, at der er behov for at adskille områder, hvor formålet (kun)
er biodiversitet, fra områder, hvor f.eks. træproduktion også er et formål. Naturstyrelsen lægger dog op til i højere grad at blande alting sammen ved også at klassificere skove, som blot
tager små ekstra naturhensyn i skovdriften (f.eks. ved at efterlade flere gamle træer), som
biodiversitetsskove. Herved risikerer den nødvendige målrettede indsats for biodiversiteten at
blive udvandet. Der er heller ikke enighed om, hvorvidt ”urørt skov” virkelig skal være urørt
(som hidtil) eller omfatte al skov, hvor formålet (alene) er biodiversitet, inkl. skove med aktiv
græsning eller anden naturpleje. NST lægger foreløbig op til sidstnævnte. Det vigtigste for DN
er at få et tydeligt begreb for de skovområder, som målrettet udvælges og forvaltes med det
(ene hoved-)formål at bevare og forbedre biodiversiteten. Samtidig er det vigtigt at have et
andet begreb for de ekstra tiltag, som skovejere gør for biodiversiteten, i andre dele af skoven,
hvor træproduktion stadig er (hoved-)formålet.

2

Multifunktionelt jordfordelingsprojekt under Real Danias Collective Impact arbejde
Real Dania fonden har efter inspiration fra USA startet et dansk arbejde efter Collective Impact
metoden. DN deltager i arbejdsgruppen ”Det åbne land som dobbelt ressource”, og efter forslag fra DN har denne gruppe som det første konkrete arbejde igangsat et projekt, som skal
afdække potentialet i at bruge jordfordeling til at løse de mange problemstillinger og konflikter,
der findes i det åbne land. Real Dania fonden har afsat ca. 40 mio. kr. til projektet, til dækning
for procesomkostninger, værditab og den tilhørende forskning. I projektet skal der i praksis
udføres to-fire jordfordelinger i afgrænsede projektområder. Jordfordelingerne bliver fulgt af
en tværfaglig forskergruppe, som skal afdække og kvantificere omkostningerne og de mange
gevinster for jordbrugserhvervet, lokalsamfundene, naturinteresser og turismeudvikling, der
kan være ved jordfordeling. På nuværende tidspunkt er der fem kommuner, som har udarbejdet en detaljeret procesplan for potentielle projektområder. I begyndelsen af 2016 udvælges
de endelige områder, og projektet forventes at være afsluttet og afrapporteret i løbet af 2018.

Fredninger
Wedellsborg Banker fredet
Efter næsten fire års kamp har Natur- og Miljøklagenævnet besluttet at gennemføre fredningssagen for Wedellsborg Banker, som ligger mellem Middelfart og Assens på Vestfyn. DN rejste
fredningssagen, fordi området flere gange var i spil som råstofområde på trods af, at der i området findes landets største sammenhængende areal med højryggede agre og masser af oldtidshøje. Hertil kommer de meget store naturværdier, der gør området til et værdifuldt rekreativt område. Den nye fredning omfatter 230 ha og med et vidt forgrenet net af skovveje og
stier, som fremover ikke må nedlægges, er området værd at besøge.
Allerød lergrav fredet
Et enstemmigt Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet at gennemføre fredningssagen for
Allerød Lergrav. Arealet er på ca. 21 ha. og er beliggende i Furesø kommune. Området er en
international kendt geologisk lokalitet. Her blev det i 1897 påvist, at der har været en varmeperiode i sidste istid, kaldet Allerødtiden efter findestedet. DN ønsker at sikre, at denne internationale typelokalitet for Allerødtiden friholdes for udsigtshæmmende beplantning, og at offentligheden får adgang til området via et trampespor. Fredningen gør det også muligt at pleje
overdrevsarealet, som rummer mange interessante overdrevsarter. Sagen er hjemvist til fornyet behandling i fredningsnævnet med et bundet mandat - området skal fredes med den
fredningsgrænse, DN foreslår, men trampesporets placering skal genovervejes.

Høringssvar
Høringssvar om udkast til lov om ophævelse af randzoneloven
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil med lovudkastet ophæve kravet om de resterende 25.000 ha randzoner. DN har i sit høringssvar atter understreget, at randzonerne
både økonomisk og miljømæssigt er meget effektive til at løse mange de natur- og miljøproblemer, som landbrugsproduktionen er ansvarlig for.
Høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil med lovudkastet give landbruget lov til at
gøde mere. Det skal ske ved at udfase de nuværende kvælstofnormer over de næste år. DN
har i sit høringssvar understreget, at i respekt af direktivforpligtelserne kan de nuværende
kvælstofnormer ikke udfases, før der foreligger en konkret plan og regulering, der ud fra objektiv og videnskabelig viden imødegår den øgede næringsstofudledning. Herunder også der
ikke sker en midlertidig merudledning. Det gælder både til grundvandet og til naturen i kystvandene. DN henviser også til, at høringsudkastet ikke redegør for meromkostningerne af de
ændrede regler, og heller ikke hvorledes de skal fordeles.
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Ny miljøvurderingslov på trapperne
DN har kommenteret udkast til forslag til ny miljøvurderingslov. Loven implementerer det reviderede VVM-direktiv og samler miljøvurdering af planer og programmer med miljøvurdering
af konkrete projekter i én lov. DN er generelt i sit høringssvar positiv over for den nye lov, der
har potentiale til at udgøre et løft for naturen. DN kritiserer dog samtidigt også loven og foreslår forbedringer på 11 punkter. Blandt andet kritiseres loven for at forringe borgerinddragelsen gennem forslag om kortere høringer. DN foreslår en række vigtige forbedringer og uddybninger, der blandt andet skal sikre en tydeligere sammenhæng mellem VVM-redegørelsen der
beskriver miljøkonsekvenserne og VVM-tilladelsen der regulerer dem.
Høringssvar på jordvarmebekendtgørelsen
Miljøstyrelsen har den 1. oktober sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg i høring. Den nye bekendtgørelse følger i store træk anbefalingerne i et udredningsprojekt fra 2014, men projektets anbefaling om totalforbud mod giftige additiver er ikke taget
med. Det er vi i DN selvfølgelig utilfredse med.

DN’s egen verden
Medlemstal
Medlemstallet ultimo oktober er 123.830. Det er en fremgang fra sidste måned på 271 og en
tilbagegang fra 1. januar på 423. Tallene dækker over en tilgang på 11.139 medlemmer og et
frafald på 11.562. Kystkampagnen har haft en gunstig effekt for medlemshvervningen. Der er
tegnet 3069 medlemmer via leads fra kampagnen. Heraf har indtil videre 1916 betalt medlemskabet og er dermed blevet medlemmer af DN. Ultimo oktober 2014 var der indmeldt 619
medlemmer via hjemmesiden dn.dk (egen indmeldelse). Ultimo oktober i år er der tilsvarende
indmeldt 1126 denne vej, og heraf kan formentlig ca. 400 tilskrives kystkampagnen
Repræsentantskabsmødet i november
Forberedelserne er i fuld gang med håndtering af dagsordensforslag, tilmeldinger og overnatningslogistik, planlægning af workshops og dialogboder og meget andet, så vi får et veltilrettelagt, spændende og inspirerende efterårsmøde.
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