
 
 
 

 
 

 
 

 

Vedtægter for 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
 

Vedtaget af repræsentantskabet 28. november 2010 med ændringer 1. maj 2011, 24. marts 2012, 

24. november 2013, 6. april 2014 og 20. november 2021. 

 

 

 

§ 1.  Navn og hjemsted 
 

Foreningens navn er Danmarks Naturfrednings-
forening. Foreningen har hovedsæde i Køben-

havn. 

 

§ 2.  Formål 
 
Stk. 1.  Foreningens overordnede og langsigtede 

mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt sam-

fund med et smukt og varieret landskab, en rig 
og mangfoldig natur, et rent og sundt miljø og 

uden negative klimapåvirkninger. 

 
Stk. 2.  Foreningen vil virke til gavn for Dan-

marks natur og miljø, for klimaet og for befolk-

ningens mulighed for gode naturoplevelser. Der-
for arbejder foreningen bl.a. med følgende om-

råder: 

 
Naturbeskyttelse 

Foreningen arbejder for at sikre den biologiske 

mangfoldighed og de landskabelige værdier. 
Gennem bl.a. fredninger og påvirkning af lovgiv-

ningen arbejder foreningen for at bevare, pleje 

og genoprette levesteder for dyr og planter og 
for at sikre landskaber, geologiske dannelser, 

kulturhistoriske spor samt områder, der på 

grund af deres beliggenhed kan have rekreativ 
interesse. 

 

Miljøbeskyttelse 
Foreningen arbejder for, at produktion, forbrug, 

transport, affaldshåndtering og andre menne-

skelige aktiviteter foregår på en måde, der ska-
der naturen og miljøet så lidt som muligt. 

Foreningen arbejder for at sikre naturen og be-

folkningen mod forurening af vand, jord og luft, 
herunder lys- og støjforurening. 

 

 
 

Klima 

Foreningen arbejder for, at Danmark reducerer 

sin udledning af klimagasser og begrænser kon-
sekvenserne af klimaforandringerne gennem en 

aktiv klimapolitik, hvor naturen er en del af løs-

ningen. 
 

Planlægning 

Foreningen arbejder for, at planlægningen på 
det lokale, regionale og nationale plan i videst 

muligt omfang tager hensyn til natur og land-

skabsværdier og integrerer hensynet til en bæ-
redygtig udvikling. 

Foreningen arbejder for en skarp adskillelse mel-

lem by og land, og for at udformning og place-

ring af nye anlæg i det åbne land sker under 

størst mulig hensyntagen til de landskabelige og 

kulturhistoriske værdier. 
 

Adgang til naturen 

Foreningen arbejder for at sikre og forbedre be-
folkningens adgang til at færdes og opholde sig i 

naturen under hensyntagen til dens sårbarhed. 

 
Lovgivning 

Foreningen arbejder for, at den natur-, miljø og 

klimarelaterede lovgivning har et højt beskyttel-
sesniveau, og at reglerne håndhæves og admini-

streres konsekvent. 

 
Oplysning 

Foreningen arbejder for, at befolkningen får en 

generel viden om naturen og sammenhænge i 
naturen, og at befolkningen gennem oplevelser 

og viden bliver bevidste om værdien af natur-, 

miljø- og klimahensynet i deres dagligdag. 
 

§ 3.  Medlemmer 
 
Stk. 1.  Som medlemmer optages enkeltperso-

ner, selskaber, organisationer, institutioner m.fl. 
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Stk. 2.  Kun personlige medlemmer kan indvæl-

ges i foreningens organisatoriske enheder. 
 

Stk. 3.  Hvert personligt medlemskab giver ved 

årsmøder ret til én stemme for den, hvis navn er 
anført på medlemslisten. Der kan tegnes supple-

rende husstandsmedlemskab for andre medlem-

mer af husstanden, som ønsker stemmeret. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4.  Kontingentet fastsættes af repræsen-

tantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen. 
 

§ 4.  Organisation 
 
Stk. 1.  Foreningen virker gennem afdelingsbe-

styrelser, samråd, ungeafdelinger, netværk, re-

præsentantskab, hovedbestyrelse, præsi-
dent/vice-præsident, faglige udvalg og sekreta-

riat. 

 
Stk. 2.  Repræsentantskabet er foreningens 

øverste myndighed. 

   Repræsentantskabet fastsætter forretningsor-
dener for foreningens valgte forsamlinger. 

 

Stk. 3.  Møder i foreningens organer, herunder 
repræsentantskabsmøder og årsmøder, kan af-

holdes helt eller delvist digitalt. Beslutning 

herom træffes i det organ mødet omhandler jf. 
bestemmelserne i forretningsordenerne. 

 

§ 5.  Afdelinger 
 

Stk. 1.  Danmarks Naturfredningsforenings 

medlemmer i en kommune udgør en afdeling. 
   Afdelingen ledes af en bestyrelse, som vælges 

af afdelingens medlemmer. 

   Bestyrelsen skal inden for alle geografiske dele 
af kommunen virke for at fremme foreningens 

formål. 

 
Stk. 2.  Medlemmer med bopæl inden for afde-

lingens område har stemmeret og er valgbare til 

bestyrelsen. Et medlem kan dog overflytte sin 
tilknytning til en anden afdeling ved at meddele 

sit ønske herom til sekretariatet. Overflytning 

gælder fra 1. januar og indtil anden meddelelse 
gives, dog mindst 1 år. 

 

Stk. 3.  Årsmøde med valg af medlemmer til be-
styrelsen finder sted hvert år i september, okto-

ber eller november. Dato og sted fastsættes af 

bestyrelsen. 
   Bestyrelsen indkalder medlemmerne til årsmø-

det med et varsel på mindst 14 dage gennem 

foreningens hjemmeside eller ved anden skriftlig 
meddelelse eller annoncering. 

 

Stk. 4.  Dagsordenen for årsmødet skal omfatte 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens årsberetning. 

3. Valg af medlemmer og suppleanter til besty-

relsen, jf. stk. 5. 
4. Forslag fra medlemmerne. 

5. Eventuelt. 

   Medlemsforslag, som ønskes sat under af-
stemning, skal fremsættes og begrundes skrift-

ligt over for afdelingens formand senest en uge 

før årsmødet. Afstemninger skal være skriftlige, 
hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter 

ønsker herom. 

 
Stk. 5.  Bestyrelsen skal bestå af 6, 9, 12 eller 

15 medlemmer. Antallet fastsættes af bestyrel-

sen. 
   Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 3 

år, dog således at 1/3 af medlemmerne afgår ef-

ter tur ved hvert årsmøde. 
   På hvert årsmøde vælges tillige et antal sup-

pleanter. Valgperioden er et år. En suppleant, 

som i årets løb indtræder i bestyrelsen, overta-

ger det udgåede medlems resterende valgperi-

ode. 

 
Stk. 6.  Senest 4 uger efter årsmødet konstitue-

rer bestyrelsen sig med en formand og en næst-

formand frem til konstitueringen efter næste 
årsmøde. Resultatet af konstitueringen meddeles 

umiddelbart til sekretariatet. 

   Formanden tegner afdelingen over for myndig-
heder og andre eksterne parter, jævnfør dog § 

10, stk. 2, punkt 3 og 4. Næstformanden er for-

mandens stedfortræder. 
   Bestyrelsen kan bemyndige et andet medlem 

af bestyrelsen til at tegne afdelingen i bestemte 

sagstyper. 
   Formanden kan i en konkret sag, bemyndige 

et andet medlem af bestyrelsen til at tegne af-

delingen. 
 

Stk. 7.  Bestyrelsen skal indkalde til medlems-

møde i afdelingen, hvis mindst 10 % af medlem-
merne skriftligt begærer dette med angivelse af 

dagsorden. Såfremt bestyrelsen ikke senest 1 

måned efter begæringen har taget skridt til at 
indkalde til møde, skal hovedbestyrelsen foran-

ledige mødet afholdt. 

 
Stk. 8.  Hvis en bestyrelse efter hovedbestyrel-

sens skøn er ophørt med at fungere eller modar-

bejder DN’s formål, kan hovedbestyrelsen foran-
ledige medlemmerne inden for afdelingens om-

råde indkaldt til møde med henblik på valg af ny 

bestyrelse. 
 

Stk. 9.  Hovedbestyrelsen kan efter ønske fra en 

afdelingsbestyrelse give tidsbegrænset dispen-
sation fra bestemmelserne i § 5, stk. 1 og 5 om 

afdelingernes organisering. 

 

§ 6.  Samråd 
 

Stk. 1.  Inden for større sammenhængende 
geografiske områder nedsættes et samråd 
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bestående af 2 medlemmer af hver afdelingsbe-

styrelse, udpeget af afdelingsbestyrelserne. 
   Hovedbestyrelsen beslutter den geografiske 

afgrænsning af samrådene efter indstilling fra 

afdelingsbestyrelserne. 
 

Stk. 2.  Samrådet har følgende opgaver: 

1) at fremme samarbejde, videndeling og inspi-
ration mellem afdelingerne, og 

2) at bistå med at koordinere afdelingernes ar-

bejde med sager af fælles interesse. 
 

Stk. 3.  Samrådet vælger af sin midte et for-

mandskab bestående af en formand og 2 næst-
formænd for et år ad gangen. Formandskabet 

koordinerer samrådets arbejde. 

   Samrådet holder mindst 2 årlige møder, hvor-
til indbydes samtlige medlemmer af bestyrel-

serne inden for samrådets geografiske område. 

 

§ 7. Ungeafdelinger 
 

Stk. 1.  Unge i aldersgruppen 15-35 år, der er 
medlemmer af Danmarks Naturfrednings-      

forening, kan optages i en af fem regionale un-

geafdelinger. Ungeafdelingerne skal virke for at 
fremme foreningens formål. 

 

Stk. 2.  Hver af de fem ungeafdelinger vælger 
en bestyrelse bestående af minimum 1 forperson 

og 1 næstforperson. Bestyrelsen vælges på et 

årsmøde for et år ad gangen. Årsmøde finder 
sted i september, oktober eller november. Dato 

og sted fastsættes af bestyrelsen, som indkalder 

medlemmerne af ungeafdelingen til årsmøde 

gennem foreningens hjemmeside eller ved an-

den skriftlig meddelelse eller annoncering. Ind-

kaldelse skal ske med et varsel på mindst 14 
dage. 

 

Stk. 3.  Dagsordenen for årsmødet skal omfatte 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens årsberetning.  
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. stk. 2.  

4. Forslag fra medlemmerne. 

5. Eventuelt. 
   Medlemsforslag, som ønskes sat under af-

stemning, skal fremsættes og begrundes skrift-

ligt over for ungeafdelingens forperson senest en 
uge før årsmødet. Afstemninger skal være skrift-

lige, hvis et af de fremmødte medlemmer frem-

sætter ønsker herom. 

 

Stk. 4.  Bestyrelsen tegner ungeafdelingen 

overfor omverdenen. Efter aftale med bestyrel-
sen kan et menigt medlem tegne ungeafdelingen 

ifm. en konkret aktivitet eller projekt.    

 
Stk. 5. En regional ungeafdeling kan beslutte at 

oprette en underafdeling i et afgrænset geogra-

fisk område inden for regionen. Underafdelinger 
medfører ikke flere pladser til den regionale un-

geafdeling til Repræsentantskabet. 

§ 8. Netværk 
 

Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening 

med interesse for et bestemt emne kan slutte 

sig sammen i et netværk. 
   Netværk arbejder med inspiration og idéudvik-

ling på tværs af de øvrige organisatoriske enhe-

der i Danmarks Naturfredningsforening. 
   Netværk skal virke for at fremme foreningens 

formål. 

 

§ 9.  Repræsentantskab 
 

Stk. 1.  Repræsentantskabet består af: 
1. To repræsentanter fra hver afdelingsbesty-

relse således, at de til et konkret repræsen-

tantskabsmøde udpegede repræsentanter 
udgør afdelingens repræsentation frem til 

næste repræsentantskabsmøde. 

2. Et ekstra medlem af afdelingsbestyrelsen for 
hver 3.000 medlemmer i afdelingen pr. 1. 

januar således, at de til et konkret repræ-

sentantskabsmøde udpegede ekstra repræ-
sentanter udgør afdelingens ekstra repræ-

sentation frem til næste repræsentantskabs-

møde. 
3. To repræsentanter fra hver af de fem       

regionale ungeafdelinger. 

4. Medlemmerne af hovedbestyrelsen. 
5. Indtil 15 personlige medlemmer. 

6. En observatør med taleret fra landsdæk-

kende netværk med mindst 15 medlemmer. 
 

Stk. 2.  Repræsentantskabet er foreningens 

øverste myndighed. Det har bl.a. følgende opga-

ver: 

1. Træffe overordnede foreningspolitiske be-

slutninger. 
2. Vedtage foreningens aktivitetsplan med der-

til hørende budget efter indstilling fra hoved-

bestyrelsen. 
3. Godkende årsregnskab efter indstilling fra 

hovedbestyrelsen. 

4. Vælge statsautoriseret/registreret revisor ef-
ter indstilling fra hovedbestyrelsen. 

5. Vælge præsident, vicepræsident og 6 øvrige 

af repræsentantskabets midte valgte hoved-
bestyrelsesmedlemmer. 

6. Vælge faglige udvalgs formænd. 

7. Vælge indtil 15 personligt valgte repræsen-
tantskabsmedlemmer, som kan tilføre DN 

nye kompetencer, inspiration og indflydelse. 

Valget gælder for 3-årige perioder, således 
at 5 er på valg hvert år. 

8. Vedtage ændringer af vedtægter og forret-

ningsordener. 
 

Stk. 3.  Repræsentantskabet afholder 2 ordi-

nære møder om året - et om foråret og et om 
efteråret.  

   Repræsentantskabet kan på et ordinært møde 

vedtage, at der det følgende år kun skal holdes 
ét møde. 
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Stk. 4.  Tid og sted for ordinære repræsentant-

skabsmøder meddeles af sekretariatet senest 10 
uger før mødet. 

   Dagsorden for ordinære repræsentantskabs-

møder udarbejdes af et dagsordenudvalg, jævn-
før forretningsordenens § 1. 

   Dagsordensforslag og meddelelse om opstilling 

af kandidater skal være sekretariatet i hænde 
senest 6 uger før mødet. Dagsorden skal udsen-

des senest 2 uger før mødet. 

   Beslutninger kan kun tages om emner, som 
har været anført på den udsendte dagsorden. 

 

Stk. 5.  Hvis mindst 50 repræsentantskabsmed-
lemmer eller et flertal af hovedbestyrelsens 

medlemmer fremsætter skriftlig anmodning 

herom, med angivelse af dagsorden, skal præsi-
denten foranledige indkaldt til ekstraordinært 

møde i repræsentantskabet med mindst 4 ugers 

varsel. 

   I perioder mellem repræsentantskabsmøder 

kan hovedbestyrelsen, hvis det finder det nød-

vendigt, udsende sager til skriftlig afstemning i 
repræsentantskabet. 

 

§ 10.  Hovedbestyrelse 
 

Stk. 1.  Hovedbestyrelsen består af: 

1. Præsident og vicepræsident valgt af repræ-
sentantskabets midte. Valget gælder for 3 

år. 

2. 6 øvrige medlemmer valgt af repræsentant-
skabets midte. Valget gælder for 3 år, såle-

des at 2 medlemmer er på valg hvert år. 

3. Formændene for de faglige udvalg. 

 

Stk. 2.  Hovedbestyrelsen er mellem repræsen-

tantskabsmøderne foreningens øverste myndig-
hed med ansvar for foreningens aktiviteter, øko-

nomi og medlemsudvikling, herunder: 

1. Beslutte DN’s politikker efter høring af re-
præsentantskabet og under ansvar over for 

repræsentantskabet, jævnfør § 9, stk. 2, 

punkt 1. 
2. Rejse og påklage sager, hvori foreningen er 

tillagt særlige beføjelser i lovgivningen. 

3. Beslutte DN’s holdning i sager, som efter ho-
vedbestyrelsens skøn har væsentlig national 

interesse. 

4. Hjemkalde lokale sager til behandling, hvis 
sagerne efter hovedbestyrelsens skøn ikke 

håndteres lokalt i overensstemmelse med 

DN’s formål eller politikker. 

5. Udpege DN's repræsentanter til eksterne 

råd, nævn og udvalg mv. i sammenhænge, 

som efter hovedbestyrelsens skøn er natio-
nale i deres karakter. 

6. Gennemføre den af repræsentantskabet ved-

tagne aktivitetsplan og overholde det dertil 
hørende budget.  

7. Udarbejde indstilling til repræsentantskabet 

om Danmarks Naturfredningsforenings års-
regnskab. 

8. Udarbejde forslag til repræsentantskabet om 

næste års aktivitetsplan og det dertil hø-
rende budget. 

9. Indstille til repræsentantskabet valg af stats-

autoriseret/registreret revisor. 
10. Vælge medlemmer af faglige udvalg. 

 

Stk. 3.  Hovedbestyrelsens møder ledes af præ-
sidenten eller i dennes fravær af vicepræsiden-

ten. Ved stemmelighed er præsidentens eller i 

dennes fravær vicepræsidentens stemme ud-
slagsgivende. 

 

Stk. 4.  Hvis et mindretal på mindst 3 af hoved-
bestyrelsens medlemmer ønsker det, skal en sag 

forelægges repræsentantskabet til endelig afgø-

relse. 
 

§ 11.  Præsident og vice-præsi-

dent 
 

Stk. 1.  Ud af sin midte vælger repræsentant-

skabet en præsident og en vicepræsident. Valget 
gælder for 3 år 

 

Stk. 2.  På de repræsentantskabsmøder, hvor 
præsidenten ikke er på valg i henhold til sin 3-

årige turnus, kan et flertal i repræsentantskabet 

afsætte præsidenten gennem et mistillidsvotum. 
   Forslag om mistillidsvotum skal fremsættes af 

mindst 20 medlemmer af repræsentantskabet 

senest 1 uge før repræsentantskabsmødet. 
   Hvis et forslag om mistillidsvotum vedtages, 

afgår præsidenten umiddelbart. Vicepræsidenten 

overtager herefter præsidentens funktioner frem 

til det næste repræsentantskabsmøde, hvor der 

gennemføres valg af præsident. 

 
Stk. 3.  Præsidenten er foreningens øverste 

myndighed mellem hovedbestyrelsesmøderne. 

Vicepræsidenten er præsidentens stedfortræder. 
   Præsidenten, og i dennes fravær vicepræsi-

denten, har følgende hovedopgaver/kompeten-

cer: 
1. Repræsentere foreningen udadtil. 

2. Lede arbejdet i hovedbestyrelsen, herunder 

udarbejde dagsorden til udvalgets møder. 
3. Træffe beslutning i væsentlige, uopsættelige 

sager. 

4. Aflægge en naturpolitisk beretning til repræ-
sentantskabet. 

 

§ 12.  Faglige udvalg 
 

Stk. 1.  Følgende faglige udvalg skal oprethol-
des: 

1. Miljøfagligt udvalg 

2. Naturfagligt udvalg 
3. Planfagligt udvalg 

 

Stk. 2.  De faglige udvalg er rådgivende for ho-
vedbestyrelsen. Udvalgenes kommissorier fast-

sættes af repræsentantskabet. 
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Stk. 3.  De faglige udvalgs formænd vælges for 

3-årige perioder af repræsentantskabet. 
   De faglige udvalg konstituerer sig selv med en 

næstformand. 

 
Stk. 4.  De faglige udvalgs øvrige medlemmer 

vælges for 3-årige perioder af hovedbestyrelsen. 

 
Stk. 5.  De faglige udvalgs formænd er medlem-

mer af hovedbestyrelse og repræsentantskab. 

 

§ 13.  Sekretariat 
 

Hovedbestyrelsen ansætter/afskediger personale 
til under ansvar over for hovedbestyrelsen at va-

retage den daglige administration af foreningen. 

 

§ 14.  Tegningsregel ved rets-

handler 
 

Direktøren kan indgå retshandler på vegne af 

foreningen. 
   Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsæt-

ning af fast ejendom kræves derudover tiltræ-

delse af præsidenten eller vicepræsidenten. 
 

§ 15.  Regnskab og budget 
 
Stk. 1.  Foreningens regnskabsår er kalender-

året. 

 
Stk. 2.  Forud for hvert regnskabsår udarbejdes 

et budget og en dertil hørende aktivitetsplan, 

der forelægges repræsentantskabet til godken-
delse på efterårsmødet. Under forløbet af et 

regnskabsår kan hovedbestyrelsen foretage nød-

vendige ændringer af budgettet. 
 

Stk. 3.  Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes 

årsregnskab og balance samt status for overhol-
delse af den til årsregnskabet hørende aktivi-

tetsplan. 

   Årsregnskabet skal revideres af en statsautori-
seret/registreret revisor. 

   Årsregnskab, balance og status for aktivitets-

plan behandles i hovedbestyrelsen med henblik 
på indstilling til repræsentantskabets godken-

delse. 

 

Stk. 4.  Foreningens godkendte årsregnskab of-

fentliggøres. 

 

§ 16.  Kapital 
 
Stk. 1.  Foreningens medlemmer hæfter ikke for 

foreningens forpligtelser. 

 
Stk. 2.  Til sikring af foreningens økonomiske 

forpligtelser er oprettet en grundkapital, som til 

enhver tid skal svare til foreningens økonomiske 

forpligtelser. 
 

Stk. 3.  Grundkapitalens formue anbringes og 

anvendes efter de regler, der til enhver tid gæl-
der for almennyttige foreninger og fonde i hen-

hold til fondslovgivningen. 

 

§ 17.  Vedtægtsændring 
 

Stk. 1.  Forslag til ændring af vedtægterne kan 
forelægges på ethvert møde i repræsentantska-

bet. 

 
Stk. 2.  Til vedtagelse kræves et flertal på 3/4 

af stemmerne, der samtidigt skal udgøre mindst 

halvdelen af samtlige medlemmer af repræsen-
tantskabet. Godkender et flertal af de frem-

mødte repræsentantskabsmedlemmer et æn-

dringsforslag, uden at ovennævnte krav er op-
fyldt, udgår sagen til ny behandling på et efter-

følgende møde, hvor det kan vedtages med al-

mindeligt flertal. 
 

§ 18.  Ændring af forretnings-or-
denen 
 

Stk. 1.  Forslag til ændring af forretningsorde-
nen for de valgte forsamlinger i DN kan forelæg-

ges på ethvert møde i repræsentantskabet. 

 
Stk. 2.  Til vedtagelse kræves, at et flertal af de 

fremmødte medlemmer af repræsentantskabet 

stemmer for. 

 

§ 19.  Opløsning 
 
Stk. 1.  Forslag til foreningens opløsning skal 

vedtages af mindst 5/6 af samtlige medlemmer 

af repræsentantskabet. Præsidenten og vicepræ-
sidenten kan i enighed kræve, at et sådant for-

slag skal forelægges ved et nyt møde i repræ-

sentantskabet, der skal afholdes senest 1 år og 
tidligst 3 måneder efter vedtagelsen. 

 

Stk. 2.  I tilfælde af foreningens opløsning træf-
fer det ministerium, hvorunder naturfredningen 

henhører, bestemmelse om anvendelse af for-

eningens midler i overensstemmelse med for-

eningens formål. 

 

 


