
Henrik Mysager Knudsen, 73 år 

 

Medlem af  bestyrelsen, DN Jammerbugt, siden 2014. 

 

Biolog fra KU/AU – Vildtbiologisk Station, Kalø 

 

 

 

Relevante ansættelser 
• 4 amter – natur- og miljøafdeling 

• Skov- og Naturstyrelsen, Naturforvaltningskontoret 

• Odsherred Kommune, Naturafdeling 

 

Lovstof  jeg har arbejdet med 
• naturbeskyttelsesloven 

• miljøbeskyttelsesloven 

• vandløbsloven 

• planloven 

• kystbeskyttelsesloven 

• museumsloven 

• div. særlove 

 

Projekter 
• naturpleje 

• naturforvaltning 

• trilaterale vadehavssamarbejde 

• udpegning af NATURA2000-områder i Nordjyllands Amt 

 

Diverse opgaver 
• sekretær for Naturbeskyttelsesrådet og Naturforvaltningsudvalget 

• dagsordenspunkter og forelæggelse for politiske udvalg 

 

 

Ovenstående giver mig gode forudsætninger for at løse en stor del af de opgaver, både fagligt og 

strategisk, som bestyrelsen præsenteres for dagligt. 

 

 

Emner, jeg vil arbejde for 

 

• beskytte den enestående natur i Jammerbugt Kommune 

• Jammerbugt Kommune bør indeholde større sammenhængende naturområder 

• holde kommunalbestyrelsen op på de valgløfter ifm. natur/miljø/klima, der er givet og vil 

blive givet ved det kommende valg. 

• arbejde for DN's synlighed i Jammerbugt Kommune og rydde myter om DN's rolle og 

kompetencer i forhold til de politiske beslutningsprocesser regionalt og nationalt af vejen 

• øge DN's positive image i befolkningen. Det betyer ikke, at DN skal være konfliktsky, men 

vi skal stå fast på det grønne fundament uanset de politiske strømninger og farve 

• søge samarbejde, bl. a. med landbruget, hvor det kan lade sig gøre 

• DN har i de fleste natur/miljølove en særstaus som hørings- og klageberettiget. Det giver 

lokalforeningen ikke kun en ret, men også en pligt til at teste, hvordan kommunen 

administrerer lovgivningen inden for området. Dette kræver stor viden, kendskab og indsigt 

inden for området, når ”modstanderen” er kommunen. Derfor er den nuværende bestyrelse 



sammensat af en række personer, der besidder de relevante egenskaber, og orker det daglige 

hårde arbejde, når sager som Naturnationalpark Tranum er afsluttet 

• det marine miljø er også under pres. I Limfjorden med næringstilførsel og opdræt af bl. a. 

muslinger. I Jammerbugt med bomtrawlere, der barberer havbunden for liv 

• klimatilpasning er nødvendig og haster. Men det skal ikke være på bekostning af naturen, 

men gerne løsninger, der gavner, som for eksempel omlægning af lavbundsjorde, 

gensnoning af vandløb og etablering af forsinkelsesbassiner, der forhindrer oversvømmelser 

nedstøms i vandløbene 

 

 

 


