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KOMMISSORIUM
RÅDGIVENDE UDVALG
Den Danske Naturfond ønsker at være en åben fond, der løbende er i aktiv og inddragende dialog
med organisationer og øvrige interessenter. Dialogen kan bl.a. ske gennem oprettelse af et bredt
sammensat rådgivende udvalg.
Af vedtægterne for fonden fremgår, at bestyrelsen etablerer et rådgivende udvalg, hvis medlemmer
udpeges af landsdækkende foreninger og interesse- og erhvervsorganisationer, som varetager
interesser angående jordbrug, natur, miljø og friluftsliv, samt af universiteter.
Bestyrelsen fastsætter udvalgets forretningsorden, medlemmernes udpegningsperiode og hvilke
foreninger, organisationer og universiteter, der skal have udpegningsret. Ved valget af
udpegningsberettigede foreninger, organisationer og universiteter skal bestyrelsen lægge vægt på at,
-

både benyttelses- og beskyttelsesinteresser repræsenteres i udvalget,
relevant forskningsmæssig viden repræsenteres i udvalget og
udvalgets størrelse og sammensætning understøtter både kvalificeret og effektiv rådgivning
af bestyrelsen.

REPRÆSENTANTER I UDVALGET
For bedst muligt at leve op til ønsket om åben og inddragende dialog, samt leve op til vedtægterne
og at imødekomme de intentioner, som vedtægterne er udtryk for, har følgende organisationer
mulighed for udpegning af hvert ét medlem til fondens rådgivende udvalg for en periode på 4 år:
-

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Lystfiskerforbund
Det Grønne Kontaktudvalg
Landbrug og Fødevarer
Bæredygtigt Landbrug
Økologisk Landsforening
Dansk Skovforening
Kommunernes Landforening
Aarhus Universitet
Københavns Universitet

Såfremt en organisation ønsker at ændre sin udpegning i udpegningsperioden meddeles dette til
fondens sekretariat.
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Der udpeges ikke suppleanter. Hvis et medlem ikke kan deltage i et udvalgsmøde, kan der i
begrænset omfang og i særlige tilfælde ske repræsentation ved en anden person fra sammen
organisation.
UDVALGETS OPGAVER
Det rådgivende udvalgs opgave er, gennem dialog, tilkendegivelser og forslag, at rådgive ledelsen
for Den Danske Naturfond om væsentlige aktiviteter af betydning for opfyldelse af fondens formål.
Det gælder både i forhold til fondens overordnede strategier og i forhold til fondens retningslinjer
for sine projektaktiviteter mv.
Fonden udarbejder en flerårig strategi, som forelægges det rådgivende udvalg, inden den vedtages
endeligt.
Endelig er det fastlagt i fondens vedtægter, at hvis bestyrelsen på grund af væsentlige
naturbeskyttelsesmæssige hensyn beslutter ikke at udvide offentlighedens adgang til et konkret
areal, jf. § 6, stk. 1, i lov om Den Danske Naturfond, skal bestyrelsens beslutning herom forelægges
det rådgivende udvalg til udtalelse, inden den vedtages endeligt. Det samme gælder bestyrelsens
beslutning om at anmode kommunalbestyrelsen om, at et areal helt eller delvist lukkes for
offentlighedens adgang, jf. § 27, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse.
UDVALGETS KOMPETENCE
Fonden ønsker at blive inspireret og inddrage det rådgivende udvalgs synspunkter i sine
beslutninger. Udvalgets tilkendegivelser er dog, jf. vedtægterne, ikke bindende for bestyrelsen, og
bestyrelsen kan ikke delegere beslutningskompetence til udvalget.
AFHOLDELSE AF MØDER
Det rådgivende udvalg afholder mindst to møder årligt. Mødernes varighed afpasses efter
dagsordenen. Det tilstræbes dog at afholde møder af maksimalt 2-3 timers varighed.
Det tilstræbes, at møder indkaldes cirka en måned før afholdelse, og mødemateriale udsendes i god
tid før mødedato.
Fonden repræsenteres i udvalget af fondens formand og fondens direktør samt evt. næstformand og
øvrige medlemmer af bestyrelsen. Direktøren fungerer som mødeleder.
Naturfondens sekretariat er sekretariat for udvalget.
Der skrives referat af møderne, som offentliggøres på naturfondens hjemmeside.
ØVRIGE FORHOLD
Bestyrelsens eventuelle ønsker til ændringer i kommissoriet forelægges udvalget til udtalelse, inden
de eventuelt vedtages endeligt af bestyrelsen.
Udvalgets medlemmer modtager ikke honorar eller andre former for godtgørelse for deltagelse i
udvalget, sådan som det også fremgår af fondens vedtægter.

