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Rammer for opdatering af DNskovpolitik
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter følgende:
1. At sekretariatet går videre med udarbejdelsen af et høringsudkast
til en opdateret DN-skovpolitik på baggrund af forslaget til struktur
og overordnet indhold.

Sagens kerne
DN skal have en opdateret skovpolitik. Bilagsnotatet redegør for sekretariatets forslag til struktur og overordnet indhold i politikken. Næste skridt er at udarbejde et høringsudkast til en
samlet politik.
Formålet med DN’s skovpolitik er – lige som de andre foreningspolitikker – at fungere som en
rygrad, der giver DN en klar og tydelig og godt forankret stemme i naturpolitikken, både lokalt
og nationalt. Så kan vi sammen - i endnu højere grad end vi gør allerede - skubbe samfundet i
den retning, vi som forening ønsker.
Sekretariatet foreslår en opdateret fast struktur for hvert temakapitel i politikken. Strukturen
og den større læsevenlighed vil motivere læseren til handling samt gøre publikationen mere
langtidsholdbar og udvide dens brugbarhed i organisationen. Desuden indebærer forslaget en
udvidelse af målgruppen for politikken.

Baggrund
DN’s Hovedbestyrelse har besluttet, at sekretariatet i 2016 skal facilitere processen med at
revidere DN’s nuværende skovpolitik – Levende Skove – som er fra 2010.
Første skridt i processen har været en bred og inddragende proces i form af såkaldte Open
Space-diskussioner på DN’s repræsentantskabsmøde den 9. april 2016. Her diskuterede de ca.
200 repræsentanter selvvalgte emner indenfor skovpolitik i 29 selvvalgte og dynamiske grupper. Stikordsreferaterne herfra udgør en del af grundlaget for opdateringen. I øvrigt tages der
udgangspunkt i den eksisterende politik, Hovedbestyrelsens løbende diskussioner, input fra
den brede DN-organisation på samrådsmøder, skovekskursion i Allindelille i juni 2016, skovnetværkstræf, skovkurser samt tætte kontakter med mange forskellige forskere samt endeligt
skovdebattens faglige og politiske udvikling gennem årene.

Et tidligere notat med forslag til brutto-indhold i den nye politik blev i forsommeren sendt i
høring hos Naturfagligt Udvalg, medlemmer af Hovedbestyrelsen med forventet særlig interesse for emnet, kolleger i Sekretariatet samt væsentlige eksterne videnpersoner. Det gav 12
svar fra tre biologiske forskere, fire ansatte og tre øvrige DN-ere. Alle input er medtaget i det
videre arbejde. Der var generelt fuld opbakning til brutto-indholdet og flere gode tilføjelser.
Der er efterfølgende arbejdet videre med at finde en brugbar struktur for og gruppering af indholdet.
Stikordsreferaterne fra repræsentantskabsmødet samt kommentarerne fra den indledende
mailhøring fås ved henvendelse til Nora Skjernaa Hansen eller anden person i sekretariatet. De
ligger her: N:\3 Organisation\3-2 Politikker, strategier, rammer\3 Udvikling af politikkerstrategier-rammer\P Skovpolitik revision 2016\Forhøring

Videre proces for en opdatering af skovpolitikken
Hvornår

Hvem

Hvad

2016 Efterår

Sekretariatet

Udarbejder høringsudkast på baggrund af
HB’s behandling af rammerne samt inddragelse af interne og eksterne videnpersoner.

10. november 2016
el. decembermøde

HB

Beslutter at sende høringsudkastet ud i en
mindst 8 ugers bred høring i organisationen.

2017 januar

Sekretariatet

Afholder et seminarium om skovpolitik med
eksterne oplæg fra f.eks. en biologisk forskere (Heilmann-Clausen fx), en produktionsforskere (Palle Madsen fx) samt en chef
fra Naturstyrelsen eller HedeDanmark fx.

2017 forår

Sekretariatet

Samler op på høringssvar, foreslår tilretning
af politikken.

2017 forår

HB

Beslutter endelig udgave af politikken med
tilretninger og sidste kommentarer.

2017 forår

Sekretariatet

Endelig tilretning samt layout, tryk og distribution.
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Notatet ”DN-skovpolitik: Forslag til struktur og overordnet indhold samt foreløbige visioner og smagsprøver på skovpolitiske spørgsmål”
Kladde til temakapitel om urørt skov
Kladde til temakapitel om bæredygtig træproduktion
DN’s eksisterende skovpolitik
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