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UDKAST TIL HB

Kommissorie for DNs interne forum for arbejdet med
naturnationalparker
Formålet med DNs interne forum
Formålet med DNs interne forum er at sikre vidensdeling, koordination og erfaringsudveksling
mellem DNs repræsentant i den ministerielle ”Nationale følgegruppe for Naturnationalparker”,
DNs repræsentanter i følgegrupperne for de enkelte naturnationalparker, HB samt sekretariatet.
Det interne forum drøfter løbende implementeringen af Lov om NNPer og kan bidrage med oplæg for DNs samråd og afdelinger.

Formandskab
Der udpeges ikke en formand for det interne forum.

Udgangspunkter for DNs arbejde med naturnationalparker
Lov om Naturnationalparker og ministeriets retningslinjer for følgegrupperne sætter de eksterne rammer for DNs arbejde med Naturnationalparker.
DNs interne rammesætning for arbejdet med naturnationalparker er ”HBs principper for Naturnationalparker” samt de relevante dele af gældende DN-politikker, herunder i særdeleshed
DNs skovpolitik.

Medlemmer af DNs interne forum
HB har udpeget Rune Engelbreth Larsen til at repræsentere DN i den ”Nationale Interessentfølgegruppe for Naturnationalparker”.
DNs lokale repræsentanter for nuværende og kommende følgegrupper for de respektive naturnationalparker har sæde i DNs interne forum. De lokale repræsentanter udpeges lokalt, efter
beslutning i samråd eller berørte afdelinger, efter lokal aftale. Kun lokalt udpegede suppleanter
til følgegrupperne, kan også være suppleanter i DNs interne forum.
HB kan udpege repræsentanter der ønsker at deltage i det interne DN-forum. Præsidenten deltager efter ønske og/eller anmodning fra det interne forum.
Bo Håkansson fra sekretariatet er sekretær og ansvarlig for driften af det interne DN-forum.
Øvrige relevante ansatte i sekretariatet (f.eks. ledergruppen) kan deltage efter behov og ønske.
Det interne forum kan efter ønske invitere eksterne oplægsholdere til deres møder.

Løbende indbyrdes orientering af DNs interne forum
Sekretariatet sørger for løbende opdatering af mailliste over medlemmer af det interne forum
samt at nærværende kommissorie og HBs principper for naturnationalparker tilgår DNs lokale
repræsentanter i nyetablerede lokale følgegrupper.
DNs repræsentant i den Nationale (interessent) Følgegruppe udsender løbende dagsordener,
referater, notater med videre, til de øvrige medlemmer. DNs repræsentant udsender ligeledes
referater og andet relevant materiale fra Den Videnskabelige Følgegruppe, der måtte tilgå den
Nationale interessentfølgegruppe, til medlemmerne.
Medlemmer af de lokale følgegrupper udsender løbende dagsordener, referater, notater med
videre, til de øvrige medlemmer.
HBs repræsentanter orienterer HB efter nærmere aftale internt i HB.

Møder
Møder afholdes efter behov og nærmere indbyrdes ønske og aftale. Møder kan være videomøder eller fysiske møder, eller kombination, efter nærmere indbyrdes aftale.
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