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Referat fra 12. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond
Afholdt:

Den 10. marts 2021 kl. 14.00 – 16.00

Sted:

Onlinemøde

Til stede:

Egon Østergaard - Dansk Ornitologisk Forening; Troels Garde Kommunernes Landsforening; Niels-Christian Levin-Hansen –
Friluftsrådet; Lone Andersen - Landbrug og Fødevarer; Per Kølster Økologisk Landsforening; Charlotte Moshøj - Det Grønne
Kontaktudvalg; Gustav Garth-Grüner - Bæredygtigt Landbrug.
Flemming Skov - Aarhus Universitet; Torben Kaas - Danmarks
Sportsfiskerforbund; Claus Lind Christensen - Danmarks
Jægerforbund;

Afbud:

Jørgen Primdahl - Københavns Universitet; Maria Reumert Gjerding Danmarks Naturfredningsforening; Jan Søndergaard - Dansk
Skovforening;

Endvidere

Bestyrelsesformand Bengt Holst, direktør Flemming Nielsen; Frederik

deltog

Møller, Mads Jakobsen (ref.).

REFERAT:
1. Velkomst og introduktion ved Bengt Holst
Bengt bød velkommen og gav en kort introduktion til sig selv og sine tanker om hvervet som
bestyrelsesformand. Bengt nævnte bl.a. sine erfaringer fra ZOO, arbejdet i det dyreetiske råd og
en generelt stor erfaring fra projektarbejde og fra internationalt arbejde. Bengt var glad for
udvalgets brede sammensætning både i forhold til interessenter og faglighed.
Bengt gav udtryk for, at han i forhold til fondens virke finder en tilgang præget af høj faglighed
meget vigtig, og at det er hans indtryk, at fondens virke indtil nu har været kendetegnet ved stor
seriøsitet, og at fonden i omverdenen opleves som meget troværdig.
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2. Kort præsentationsrunde for udvalgets medlemmer
Udvalgets medlemmer gav en kort præsentation af sig selv. I den forbindelse udtrykte
medlemmerne en generel tilfredshed med fondens virke indtil videre og med arbejdet i det
rådgivende udvalg. Temaer var:


Godt at der er fokus på borgerinddragelse, dialog og frivillighed.



Enighed om at en høj grad af faglighed er vigtig.



Opbakning til det tætte samspil med kommunerne.



Vigtigt med fokus på monitering af resultater.



Godt at fonden giver muligheder for at løse udfordringer i forhold til natur og
biodiversitet på nye måder.



Vigtigt at fonden fastholder natur som 1. prioritet i projekterne.



Tilfredshed med møderne i udvalget og en fornemmelse af at man tages med på råd.



Vigtigheden af at man ikke arbejder med A og B natur

I forhold til det fremadrettede arbejde var der synspunkter på behov og muligheder for at arbejde
med:


Udviklingen af natursyn.



Synergier mellem natur, klima og miljøeffekter fx i forhold til lavbundsarealer.



Fondens muligheder for en mere offensiv rolle fsva. diskussioner vedr. den generelle
arealanvendelse.



Fondens muligheder for at være trendsætter i forhold til lokal dialog omkring
naturprojekter.



Fondens muligheder for at vise vejen i forhold til, hvordan vi forvalter naturen og
håndterer balancen mellem benyttelse og beskyttelse.

3. Aktuelt fra fonden
Sekretariatet præsenterede nye projekter, status for det igangværende call og planerne for det
kommende indsamlingsshow. PP-præsentation er vedlagt.
I forhold til præsentationen af nye projekter var der spørgsmål til brugen af dybdepløjning samt
muligheden for at erhverve yderligere parceller i Frejlev Skov.
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I forhold til indsamlingsshowet var der spørgsmål til det forventede provenu samt synspunkter
på, at det nok vil være en fordel, hvis de områder, naturtyper eller arter, som der samles ind til,
er kendt på forhånd. Bengt nævnte, at provenuet selvfølgelig er vigtigt, men at
indsamlingsshowet også skal ses som en enestående mulighed for at promovere fonden.
Fonden spurgte udvalget efter forslag til gode eksempler, cases og historier, som kan indgå i TV
2’s promovering af naturen i maj måned. Det blev aftalt, at Naturfonden sender en skabelon for
bidrag.
4. Emner til drøftelse på næste kommende møde
Der var en række forslag til mulige emner:


Erfaringer i forhold rewildingprojekter og genskabelse af vild natur



Hvilken natur er det, der skal (gen)skabes?



Strategi for friluftsliv



Status i forhold til de igangsatte projekter – hvilke resultater er opnået?



Monitering herunder behovet for en basismonitering



Muligheden for opkøb af lavbundsjord



Rewilding – kriterier for udtagning og dyrevelfærd



Fondens strategiske placering i forhold til at skabe bedst mulig synergi og muligheden for
at udnytte nye virkemidler og gennemføre nye typer af projekter



Muligheden for at medvirke til etableringen af meget store (20-30.000 ha) projekter.

Med udgangspunkt i de foreslåede temaer vil fonden vende tilbage med forslag til
mødetidspunkt og emner.
5. Evt.
Det blev nævnt, at fonden har afgivet et høringssvar i forbindelse med høringen om lovforslaget
vedr. naturnationalparker. Fonden er generelt tilbageholdende med at deltage i politiske
diskussioner men har her valgt at afgive et svar, fordi rammerne for de nye naturnationalparker
kan påvirke fondens muligheder for at gennemføre projekter. Fondens høringssvar er vedlagt
referatet.
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