
 
 
 
 

 
Halvårsstatus over AP2017 
 
DN’s aktivitetsplan er omdrejningspunkt for prioritering, evaluering og styring af DN’s aktivite-
ter og for involvering af Repræsentantskab, Hovedbestyrelse og Sekretariat. Dette er en over-
sigt over samtlige aktiviteter i AP2015 med angivelse af beskrivelsen af aktiviteten og en sta-
tus på den. For overskuelighedens skyld angives status også med en smiley eller et kryds med 
denne betydning:  
 

  Målet er nået / Aktiviteten er gennemført planmæssigt. 

  Målet er delvist nået / Aktiviteten er gennemført under planlagt niveau. 

  Målet er ikke nået / Aktiviteten er ikke gennemført. 

X Aktiviteten er planlagt til gennemførelse i andet halvår / aktiviteten har ikke være relevant grundet eks-
terne   omstændigheder. 

 
Strukturen i dokumentet (og farverne) følger den klassiske AP-struktur: 
 
Indsatsområde 1: Lokale sager 

Indsatsområde 2: Nationale emner 

Indsatsområde 3: Organisation 

Indsatsområde 4: Kommunikation 

Indsatsområde 5: Medlemmer og bidragydere 

Indsatsområde 6: Administrative støttefunktioner 
 
 

AKTIVITET og MÅL  STATUS 

1.1 Fredningssager   

Rejse planlagte nye fredningssager i henhold til HB’s 
2-årige rullende fredningsplan.  

3 sager rejst: 
Vejle Ådal, Vejle kommune 
Skærum Ådal, Frederikshavn kommune 
Krogens Møllebæk, Frederikshavn kommune 

Rejse ”ambulance-fredningssager” ved akutte, ikke 
forudsete trusler.  

Forbereder mulig ambulancesag ved Lånshøj i Furesø 
kommune 

Hjælp til afdelingerne om håndhævelse af frednings-
bestemmelser ved dels at vurdere og respondere på 
fredningsdispensationssager, dels at sagsbehandle i 
forbindelse med fastlæggelse af og efterlevelse af 
plejebestemmelser. 

 
 

1.1.2 Projekt fredningstjek 2014-2017   

Udarbejde materiale, så der kan udføres frednings-
tjek i den resterende fjerdedel af kommunerne, samt  

Der er lavet materiale til 30 områder, herunder 32 fred-
ninger i 28 forskellige kommuner.  

BILAG 3-1 
 
 
 
Dato: 11. august 2017 
Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet den 18. august 2017 
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AKTIVITET og MÅL  STATUS 

nyt materiale for de afdelinger, som ønsker at lave 
yderligere tjek. 

Udarbejde resultatrapporter til afdelingerne for tjek i 
2016 med anvisning til, hvordan de kan anvende 
resultaterne. 

 
22 rapporter er udarbejdet og sendt til afdelingerne.  

Udarbejde en landsdækkende status på årets resul-
tater og formidle resultaterne til alle fredningstjekke-
re 

 
Statusrapport er sendt til alle fredningstjekkere.  

Afholde kursus samt lokale event i samarbejde med 
afdelingerne.  

Kurset er planlagt til 1. oktober. Frivillige skal lære hvor-
dan man laver plejeplaner, som er et krav for at følge op 
på fredede områders naturpleje.  
Der er ikke planlagt lokale events.  

Formidling af Fredninger i Danmark via skilte og 
foldere samt relancering af App’en Natur-guide, til 
formidling af (fx 500 udvalgte) fredninger og til 
branding af DN. 

X Der skal laves en elektronisk platform, som med fordel 
kan sammentænkes med en Fredningstjek App. Udsky-
des til 2018. 

It-system der kan håndtere projekter med frivillige 
under brug af Medlemsdatabasen. 

X Afventer beslutning om formen på Fredningstjek 2018. 

Evaluere Projekt Fredningstjek 2014-2017. 
 

Evaluering udarbejdet til HB-mødet i august. 

Udvikle Fredningstjek 2018 – og skaffe ekstern fi-
nansiering til udvikling af eventuel App. 

X Afventer beslutning om formen på Fredningstjek 2018. 

1.2 Plansager   

Rådgivning og vejledning om muligheden for at på-
virke lokalplaner, kommuneplantillæg og miljøvurde-
ring af planer. 

 
 

DN rådgiver afdelingerne om Kommuneplan 2017, 
der skal vedtages inden udgangen af året. Fokus er 
særligt på udpegning af det nye ”Grønt Danmarks-
kort”, samt at imødegå klimatilpasningsprojekters 
eventuelle konflikter med naturhensyn. 

 
Der er udarbejdet en vejledning til afdelingerne. Vejled-
ningen er efterfølgende opdateret og udvidet. Der er 
afholdt 3 kurser om Grønt Danmarkskort. Sekretariatet 
igangsætter processen om lokale naturråd efter sommer-
ferien. 

Vejledning om udmøntning af vækstpakken (planlo-
ven bl.a. naturens vilkår og offentlighedens adgang i 
nye sommerhusområder). 

 
Som konsekvens af lovændringerne sendes en lang ræk-
ke bekendtgørelser og vejledninger i høring. Sekretaria-
tet har skrevet høringssvar til dem alle og laver lobby 
omkring bekendtgørelserne. Arbejdet følges op med 3 
kurser i naturens universitet i efteråret.  

DN påvirker den 15-årige løbende driftsplanlægning 
for Naturstyrelsens arealer. Planerne er udskudt fra 
2016 til 2017, hvor driftsplaner for 6 ud af Natursty-
relsens 18 områder forventes i høring: Hovedstaden, 
Kronjylland, Søhøjlandet, Sønderjylland, Thy og 
Vendsyssel. Det giver en særlig mulighed at sætte et 
DN fingeraftryk. Sekretariatet organiserer opgaven. 

 
Kun et par planer kom i input- eller høringsfase dette 
halvår. Sekretariatet har haft kontakt til de lokale afde-
linger om input. 

VVM dækker over miljøvurderinger af alle typer pro-
jekter som påvirker naturen væsentligt. Sekretaria-
tet rådgiver om processen, kvaliteten af miljøvurde-
ringerne og muligheden for eventuel klage. I sager, 
der går på tværs af kommunegrænser, kan sekreta-
riatet påtage sig en koordinerende rolle.  

 
 

1.3 Natur- og miljøsager   

Naturbeskyttelsessager, beskyttede naturtyper (§3), 
adgang, bygge- og beskyttelseslinjer omkring søer, 
åer, fortidsminder, strand m.m. I 2017 forventes et 
fortsat fokus på strandbeskyttelseslinjen som følge 
af ny lovgivning, samt opfølgning på sager afledt af 
det statslige §3-serviceeftersyn. 

 
Vi vinder mellem 60 og 70 % af sagerne om § 3. En del 
sager afledt af serviceeftersynet, og nogle er påklaget. 
Generelt har det ikke rokket båden. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres nu af Kystdirekto-
ratet (med lempelser af den førhen restriktive admini-
stration) og afgørelserne er henover foråret fulgt og 
vurderet. Der har ikke været bekymrende udsving og der 
er ikke grund til at have øget fokus på dette fremover. 
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AKTIVITET og MÅL  STATUS 

Husdyrsager, omfatter godkendelser til udvi-delser 
og nybyggeri af såvel kvæg-, svin-, mink- som kyl-
lingefarme. I 2017 er der fortsat fokus på ammoni-
akbelastning af naturen. Det forventes blandt andet, 
at EU i 2016 beslutter, at alle større husdyrbrug 
inden 4 år skal have revideret deres miljøgodkendel-
se, hvorfor en større andel af disse sager forventes i 
2017. 

 
Der er pt. kun påklaget 1 miljøgodkendelse og læst 37 
godkendelser igennem. Det virker som om der kommer 
færre afgørelser, nok grundet nye husdyrregler fra 
1.8.17, hvor stalde og arealer bliver adskilt. Der er for-
modentlig flere landbrug, der afventer de nye regler.  
I sidste halvdel af året vil der bliver afholdt kurser for 
afdelingerne i de nye regler på husdyrområdet. Vi for-
venter at indsende en klage til EU over de nye regler. 

Miljøgodkendelsessager, herunder rådgivning af 
behovet for og udformning af klager, som jf. lovgiv-
ning skal underskrives af Sekretariat. Særligt forven-
tes fokus på revision af miljøgodkendelserne til de 
store kraftværker, som konsekvens af reviderede 
BREF-noter på området (BREF – se 2.6.1) og DN’s 
nye Energiforsyningspolitik. 

 
Der har været arbejdet med miljøgodkendelsessager, og 
især en sag har rykket, godkendelsessagen på Asnæs-
værket, hvor det er lykkedes at få strammet vilkårene til 
at gælde samtlige udledninger og ikke kun en brøkdel, 
som der var lagt op til i den første udarbejde godkendel-
se. 

Landzonesager 
 

Afdelingerne vejledes og rådgives efter behov. Der af-
holdes kursus om de nye regler i efteråret 2017. 

Skovsager 
 

Henvendelser besvares. 

Havmiljøsager 
 

Havmiljø, akvakultur og fiskerisager - aktiviteter omkring 
handelsskibe såvel som aktiviteter i havnene og sager 
omkring fiskeri/akvakultur. Sagerne håndteres i samar-
bejde med Sekretariatet. 

Diverse sager (råstofsager, museumsloven, vandfor-
syningsloven, vandløbsloven).   

Især museumslov har fyldt med mange digesager. Her 
vindes mellem 80 og 90 % af sagerne. Råstofsagerne 
deler vandene – råstofgrave giver prima natur med mas-
ser af sjældne og rødlistede arter, men naboer døjer med 
tanken om nedsat herlighedsværdi. 

Dokumentation af indsendte og afgjorte klager samt 
udarbejdelse af årlig klagesagsstatistik.  

Statistikken er udarbejdet. Den viser at foreningen i 
2016 har vundet 58 % af de 132 afgørelser på klagesa-
ger, foreningen modtog fra Natur- og Miljøklagenævnet. 
I samme periode har foreningen indsendt 155 klager til 
nævnets behandling. I februar 2017 blev Natur- og Mil-
jøklagenævnet nedlagt og erstattet af hhv. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet og planklagenævnet. 

1.4 Vand- og naturplaner   

Koordinere og udarbejde nye høringssvar på 2. ge-
nerations vandplaner. 

X Har ikke været relevant i 2017 

Støtte til afdelinger vedrørende udrulning af 1. gene-
rations vandplaner, herunder nye vandløbsregulati-
ver. 

 
Er sket løbende 

Støtte til DN’s arbejde i vandråd i det omfang 
vandrådene ”genaktiveres” i 2016-17. 

 
De ny Vandråd er bemandet, der er afholdt oriente-
ringsmøde for vandrådsrepræsentanter om Vandrådenes 
opgave 1 (små vandløb ud af vandplaner) 

Støtte afdelingernes løbende arbejde med kommen-
tering og udmøntning af 2. generations handlepla-
ner. 

 
Handleplanerne er trådt i kraft. Udmøntningen skal nu 
for alvor i gang.  

Påtale og om nødvendigt påklage forhold i Natu-
ra2000-områderne, der strider mod planer og EU-
direktiver. 

 
 Få sager 

Udarbejde DN’s kriterier for justering af Natura 2000 
områder. 

 
Afsluttet. Kriterier taget i anvendelse af afdelinger og 
NFU 

Støtte afdelingerne i arbejdet med at sikre at natur-
mæssige forbedringer indgår i "ju-steringen" af Na-
tura 2000 områdernes af-grænsninger. 

 
Alle kommunale ønsker er indhentet i NST ved aktindsigt 
og gjort tilgængelige via Dropbox. Kommunale ønsker 
omfatter i høj grad positive justeringer. Offentlig høring 
"hen over sommeren" er forsinket. Tidsforløb pt uafklaret 
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AKTIVITET og MÅL  STATUS 

1.5 Nationalparker   

Revision af processen omkring DN-
udviklingsperspektiver for nationalparker  

Udviklingsperspektivet for den nye Nationalpark Konger-
nes Nordsjælland skydes i gang enten ved udgangen af 
2017 eller starten af 2018. Forløbet følger tilblivelsen af 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Forventet arbejde med Nationalpark Bornholm, Nati-
onalpark Skjern Å og Kongernes Nordsjælland  

Kun Kongernes Nordsjælland realiseres. DN følger pro-
cessen og sekretariatet samarbejder med de lokale. Der 
skal efter sommerferien skrives høringssvar til udkast til 
bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Nationalparkseminar for DN’s medlemmer af natio-
nalparkbestyrelser og en bredere kreds af repræsen-
tanter for de berørte afdelinger. 

 
Seminaret var planlagt og arrangeret, men der var 
manglende tilmelding. Seminaret afholdes i efteråret 
2017, hvis der er tilmeldinger. Der er søgt fondsmidler 
og indhentet tilbud på at få udarbejdet Naturkapitalin-
deks for de 5 nationalparker. Indekset skal være en 
bærende del af seminariet. 

2.1 Natur, hav og landskab   

2.1.1 Lobbyvirksomhed   

Fastholde ”Naturplan Danmark” som den nationale 
plan for Danmarks biodiversitetsindsats, sådan som 
Danmark har meddelt EU. 

 
Igangværende lobbyindsats for nationale naturmål, der 
skal føre til national biodiversitetsstrategi ultimo 2017 

Opdatere biodiversitetsbarometret om den danske 
implementering af biodiversitetskonventionen.  

Indsats planlagt til 3. kvartal 

Følge op på de politiske aftaler om naturpakke og 
vækstpakke (planloven) – herunder ny natur- og 
biodiversitetslov, nye klagenævn og konkret ud-
møntning af aftalepunkter om kyst og byggeri i lov-
givning og forvaltning. 

 
Igangværende lobbyindsatser på flere fronter; erstat-
ningsnatur, ændrede regler for husdyrbrug, ændret af-
grænsning af Natura 2000 områder mm. Fokus på at 
begrænse ulykkerne, da der ikke er politisk klima til at 
hæve ambitionsniveauet 

Påvirke artsforvaltningen i Danmark gennem delta-
gelse i Vildtforvaltningsrådets arbejde og genne 
deltagelse i arbejdsgrupper om artsforvaltning. 

 
DN har bedt DCE udarbejde skitse til projekt. DN har i 
VFR fremsat ønske om midler til forvaltning af ikke-
jagtbare arter, som NST pt overvejer. DN deltager i alle 
relevante artsspecifikke forvaltningsgrupper. DN har 
påvirket rammerne for forvaltningen af "konfliktarter" 
positivt. 

Deltage i den naturpolitiske debat – særligt i forhold 
til vild natur og naturens og arterne frie dynamik i et 
gennemreguleret land. 

 
Der har i høj grad været fokus på ulv og guldsjakal, men 
også vildsvin  

HB beslutter i 2017 på baggrund af Tal om Naturen 
(2016 projekt) om DN’s naturpolitik skal revideres.  

Beslutningen står på HB’s løbende arbejdsplan. 

Undersøge i et pilotprojekt, om det vil være muligt at 
etablere de områder, der på historiske kort har væ-
ret markeret med signatur for sø, eng, mose, over-
drev og hede, og som ikke er registreret som §3 
areal i dag, som et aktivt lag i Miljøportalen som 
potentielle naturområder til brug for fremtidig kom-
munal planlægning og sagsbehandling f.eks. i Grønt 
Danmarkskort. 

 Igangsættes i 2. halvår 

Fremme en ambitiøs implementering af naturpak-
kens del om skovenes biodiversitet.  

Deltager i regi af Skovrådet i arbejdet med udvælgelse af 
områder til urørt skov. Bidrager gennem input og hø-
ringssvar til støtteordninger for private skove. Kæmper 
for at genindføre kortlægningen af naturmæssigt værdi-
fulde private skove. Hænger sammen med kommende 
Skovprogram og nationale naturmål. 

Medvirke i en stor national skovkampagne i regi af 
IUCN. 

X Aflyst af IUCN. 

Afslutte revision af DN's skovpolitik i første halvår af 
2017 og sprede dens budskaber.  

Sendt til layout i juni. 

DN fik i 2016 udarbejdet en rapport om muligheder-
ne for at udlægge store kerneområder af urørt skov i  

Rapportens konklusioner er brugt i arbejdet med DN’s 
skovpolitik og som lokal inspiration. Idéen om en konfe-
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AKTIVITET og MÅL  STATUS 

Grib Skov, Almindingen og Silkeborg-skovene. Rap-
portens konklusioner bidrager til grundlaget for det 
videre arbejde lokalt og nationalt, med at fremme 
biodiversiteten i skovene. Der afholdes et nationalt 
seminar om emnet. 

rence er slået sammen med tankerne om en rewilding-
konference.  

Markere 100 året for den første naturfredningslov 
offensivt og strategisk.  

Flere helsides artikler i Politiken i løbet af foråret, og 
flere artikler i lokale aviser med historier og invitation til 
vandring den 7/8. Tema om fredning i Natur&Miljø, her-
under interview med nulevende ex-miljøministre. Gallup-
undersøgelser der viste, at befolkningen er vilde med 
fredning. Fredninger.dk opdateret. Interview med Ella 
Maria på Ritzau. Fredningstjek. Naturens Dag, vandrin-
ger i fredede områder. 

Om havet:   

Fremme etablering af beskyttede havområder (MPA), 
i første omgang Øresund.  

I løbet af foråret 2017 kom der opbakning til DN og 12 
andre NGO’ers opfordring til yderligere beskyttelse af 
Øresund fra Øresundsvandsamarbejdet (ØSV), der om-
fatter 7 danske og 7 svenske Øresundskommuner. Med 
baggrund i dette sendte gruppen en henvendelse til 
miljøministeren og bad om at sætte gang i arbejde for 
beskyttelsen – dette afviste ministeren. SF bakker op, og 
der er også kommet opbakning fra Stevns og Gribskov 
Kommune – afventer svar fra resterende Øresundskom-
muner, der ikke er en del af ØSV. Der vil være respons 
fra flere af dem i august/september. Deltagelse i P4 Kbh. 
et par gange omkring Øresund.  

Arbejde for, at myndighederne gennemfører en ud-
redning af og indgreb mod STS-operationer.  

Har der ikke været anledning eller plads til i første halv-
del af 2017. Forventes fulgt op i 2. halvdel 

Arbejde for overgang til skånsomt fiskeri - i første 
omgang i Natura 2000 områder.  

DN har løbende forholdt sig til fiskeriregulering i N2000 
områderne og arbejdet for restriktiv overholdelse af den 
fælles fiskeripolitik, herunder beskyttelse af Østersøtor-
sken 

Udrede og sætte fokus på makro- og mikro-plast i 
havet (synergi til affaldsindsamlingen).  

Har holdt oplæg for DN’s studenterafdeling i Århus om 
mikroplast, samt for DN Odsherred til et åbent arrange-
ment. Svarer jævnligt på spørgsmål fra studerende (fol-
keskole/gymnasier) om mikroplast ifbm. div. projekter.    

Arbejde for, at nye havbrug kun kan etableres off-
shore, og når der er ”økologisk N-råderum”.  

Der har 1. halvdel af 2017 været omfattende lobbyind-
sats overfor Folketinget og støtte til DN afdelinger om-
kring nye havbrug og kompensationsopdræt 

I samarbejde med andre organisationer påvirke 
implementering af EU’s havstrategidirektiv.  

Sker løbende og konkret er afsendt detaljeret hørings-
svar til den danske havstrategis indsatsprogram 

I samarbejde med andre organisationer påvirke 
implementering af nyt direktiv om havplanlægning.  

1. halvdel af 2017 har ikke budt på muligheder 

Løbende optimere beskyttelsen af havet i alle kon-
krete høringer og udvalgsarbejder.  

Er sket 

Følge arbejdet i de internationale havfora, hvor DN 
er medlem – CCB for Østersøen og SAR for Nordsø-
en. 

 
Er sket. Sekretariatet indtrådt i CCBs bestyrelse 

Projekt Biodiversitet NU 2014-2020   

Indsamle data i størrelsesordenen 150.000 registre-
ringer i alle kommuner ved fortsat at rekruttere og 
fastholde deltagere i projektet.  

 
Projekt Biodiversitet Nu’s projektår strækker sig fra maj 
til maj. Projektet havde sat sig et mål på 200.000 obser-
vationer inden maj 2017, og det lykkedes de nu godt 
35.000 brugere at indsamle hele 220.000 observationer 
via app’en NaturTjek, godt hjulpet på vej af Arla’s 2.800 
landmænd, som nu også er brugere af app’en. Sprednin-
gen af data er også fortsat god, med ganske få kommu-
ner, som ikke har nået målet på mindst 1.500 observati-
oner. På knap et år har 20.000 danskere tilmeldt sig 
projektet som nye NaturTjek brugere.   

Udvikle og gennemføre kampagneaktiviter, fx lokale 
 

Projekt Biodiversitet Nu har afholdt sit nationale bioblitz 
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Bioblitz-arrangementer til opbakning for projektet. arrangement på FN’s Internationale Biodiversitetsdag d. 
22. maj 2017. Det skete igen i år sammen med firma-
sponsor Sunrise, som samlet gav DKK 200.000 til dagen 
i form af natursponsorat, præmier og markedsføring på 
alle togstationer i Danmark. Over 8.000 observationer 
indsamlet på dagen og mange tusinde aktive NaturTjek-
brugere i gang blev resultatet. Projektet har herudover 
udført en række kampagneaktiviteter for at tiltrække nye 
brugere, herunder sammen med Arla DK.     

Udvikle materialer til at oplyse om biodiversitet 
bredt, herunder undervisningsmateriale.  

DN’s NaturTjek-undervisningsmateriale bestilles flittigt 
og materialet er kommet i brug flere steder, hvilket un-
derstøtter projektets formål om fokus på biodiversitet 
samt de ambitiøse datamål. Hertil spiller projektets NKI-
materiale også en vigtig rolle, forklaret herunder.   

Formidle og nyttiggøre de første resultater fra Natur-
Tjek i DN’s arbejde med biodiversitet i kommunerne 
f.eks. koblet til Grønt Danmarkskort. 

 
Projekt Biodiversitet Nu har nu implementeret sin første 
store leverance, nemlig kommunernes NKI (Naturkapital-
indeks). Se www.biodiversitet.nu/naturkapital.  NKI’en er 
udviklet af DCE og kommunikeret ud til de danske kom-
muner og medier af DN. NKI’en har skabt stor debat i 
nationale, regionale og lokale medier og virkelig formået 
at sætte fokus på den lokale biodiversitet. DN og DCE 
har haft direkte kontakt og besøgt mange kommuner for 
dels at forklare deres NKI mere i dybden samt inspirere 
kommunerne til handling.    

2.2 Grund-, drikke- og overfladevand   

2.2.1 Lobby og drift   

Fremme et højt ambitionsniveau i 2. generations 
vandplaner i overensstemmelse med vandrammedi-
rektivet. 

 
Sket løbende, især gennem det ny vandrådsarbejde og 
havbrugsindsatserne samt den konkrete sagsbehandling 

Kommentere kommunernes vandhandleplaner 
 

Sker løbende ved bidrag til høringer af grundvandsplaner 
og ved afholdelse af foredrag til borgermøder, lokalfor-
eninger etc 

Sætte fokus på Roundup og andre midler, som kan 
komme i brug, hvis Glyphosat ikke får forlænget 
godkendelse af EU-kommissionen efter udløb af 
midlertidig godkendelse sidst i 2017 

 
Har været aktive med formidling og lobbyaktivitet. Der 
er sket en mindre forbedring i DK: I dag må man ikke 
nedvisne korn senere end 10 dage før høst  

Efterspørge og kommentere kommunernes ”indsats-
planer for sprøjtemiddelfølsomme områder på sand-
jord”, og fortsat efterlyse en statslig indsats for ud-
pegning af ”sprøjtemiddelfølsomme områder” på 
lerjord og følge op på kommunernes planlægning i 
2017/2018 

 
Vi har været aktive med spørgsmål om udpegningen af 
SFO områder og opfølgning. GEUS er pt ved at udvikle et 
”koncept” for hvordan man kan udpege disse særlige 
følsomme områder som planlægges afsluttet i 2019. Det 
 har derfor lange udsigter at foretage selve udpegningen 
af de følsomme lerområder. 

Støtte DN’s repræsentanter i grundvandsrådene i 
arbejdet for bedre beskyttelse af grundvandet.  

Har haft kontakt med enkelte lokalafdelinger, men det er 
Henning der med succes har stået for at hjælpe med 
udpegningen af repræsentanter. 

Formidle konsekvenser for grund-, drikke- og over-
fladevand ved brug af sprøjtegift.  

Afholder masser af foredrag i lokalafdelinger, konferen-
cer og borgermøder etc.  

2.2.2 Projekt Giftfri have 2015-2020   

10.000 nye haver tilmelder sig ”Giftfri have”.   
 

Godt 10.000 haver tilmeldt p.t. Opdatering af hjemme-
side har desværre afsløret fejl i antal registrerede haver, 
så vi samlet set ligger omkring 1.000 haver under, hvad 
vi troede. Deltog i cph garden med over 400 tilmeldinger 
og super positiv modtagelse. Åben havelåge event 19. og 
20. august med deltagelse af giftfrie have fra hele landet 
giver omtale og forhåbentlig tilmeldinger  

Teste konceptet i forhold til forsyningsselskaber og 
større virksomheder.  

Virksomheden Verdo tilmeldt i juni. Vi arbejder på at få 
nogle stykker mere med i år 

Formidle fordele for den vilde natur ved giftfri have. 
 

Flere artikler i nyhedsbrev om vild natur, samt fokus i 
foldere og samtaler på events 

http://www.biodiversitet.nu/naturkapital
https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=51237
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Formidle fordele for grundvandet ved giftfri have. 
 

Fokus i flere afdelinger på Vandets dag, samt fokus på i 
foldere og samtaler på events 

2.3 Landbrug   

Fremme forbrug af økologiske landbrugsprodukter 
gennem samarbejde med virksomheder og formid-
ling af fordele for natur og miljø 

 
 
 
 

 
 

Kampagnen om et sprøjtefrit Danmark har med stor 
succes sat fokus på, hvor vigtigt det er at spise økolo-
gisk, hvis man ønsker at undgå sprøjtegift i maden.  
 
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er netop blevet 
godkendt af Finanstilsynet. Det betyder, at der nu kan 
udstedes aktier. Der har været enorm interesse for både 
at tegne aktier og for at komme i betragtning som po-
tentiel forpagter af de ejendomme, der bliver købt af 
fonden. Når fonden har konkrete ejendomme på hånden, 
vil der blive taget individuelle hensyn til natur- og miljø-
forholdene på ejendommen. 

Sætte så meget fokus på Roundup, både i Danmark 
og i EU, at stoffet kan blive helt forbudt eller be-
grænset i brug, når EU-kommissionen skal tage 
stilling til fornyelse af godkendelsen af glyphosat, 
som er giften i Roundup, om 1½ år. 

 
Kampagnen har hidtil været en stor succes. DN er med i 
en international kampagne i regi af et såkaldt ECI (Euro-
pean Citizens Initiative), som har samlet 1.3 mio. under-
skrifter sammen på fire måneder. EU Kommissionen skal 
nu tage politisk stilling til en forsat godkendelse af Roun-
dup eller en restriktion i brugen af stoffet. DN arbejder 
politisk sammen med den fælleseuropæiske kampagne 
og sætter også pres på herhjemme. 

Sætte fokus på udvikling og gennemførelse af CO2-
begrænsende tiltag i både konventionel og økologisk 
landbrugsdrift. 

 
Der er fokus på samlede å-dalsløsninger (udtagning af 
lavtliggende områder i ådalene), som på en og samme 
tid kan nedbring næringsstofudledningen og nedbringe 
CO2-udledning samt genskabe naturlige vandøkosyste-
mer. 
 
Dialog med SVANA (nu MST) om vådområdeetableringer, 
og den ensidige fokus på kvælstof ved etableringen. 
Presser på for at få vådområder, hvor flere hensyn ind-
går. 

Følge op på konsekvenserne af regeringens land-
brugspakke, herunder bl.a. sætte fokus på kvælstof 
og fosfor.  

 
Dialog med politikere om mulige scenarier for fremtidig 
ny arealregulering, hvor natur og miljø reelt varetages. 
Pres for at inddrage N-retentionen og grundvand som 
vigtige og betydende parametre i reguleringen. 
  
Fortløbende indsatser til afdækning af landbrugspakkens 
kvælstofregnskab: Udboring af regnskabet for marginal-
udvaskningen. 
 
Input til Det Økonomiske Råds seneste anbefalinger til 
omkostningseffektiv fremtidig kvælstofregulering. 
 
Kommentering af lovgivningen, der gennemføres qua 
landbrugspakken. Kommenteringen forventes at blive 
grundlag for kontakt med EU-kommissionen på ny om-
kring landbrugspakken, når lovgivningen er endelig ved-
taget (den samlede husdyrregulering forventes vedtaget 
omkring august).   

Fremme konkrete forslag til ændring af husdyrregu-
leringen, herunder husdyrgodkendelsesloven, mhp. 
at sikre gennemsigtighed og bæredygtighed i hus-
dyrproduktionen. 

 
Input via høringssvar til de konkrete forslag til ændring 
af husdyrreguleringen. Gennem flere møder med Miljø-
styrelsen er der peget på områder med behov for op-
stramning og initiativer (fremtidige kommunale tilsyn af 
udbringningsarealerne, opfølgende analyse af konse-
kvenserne for økologiske produktioner). 

Have fokus på svineproduktionens manglende bære-
dygtighed, herunder import af GMO-soja og brug af 
kobber og zink i svineproduktionen. 

 
Det er nu lykkedes at få indført direkte og konkret regu-
lering af zink i miljøreglerne for husdyr. Regulering af 
medicinsk zink forventes at komme i fokus i sidste halv-
del af året på baggrund af beslutning om anvendelse af 
medicinsk zink på EU-niveau. 
 
Deltager i arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen om kob-
ber. Det forventes, at der kan komme fokus på kobber 
på ny i sidste halvdel af året. 
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Der arbejdes særligt via lobby for omlægning af om-
driftsarealer til græs, der kan erstatte sojaproteiner. 

Tage stilling til både overordnede og konkrete forslag 
på GMO-området for at forhindre spredning af gen-
modificerede organismer i naturen. 

 
Vi sender, i overensstemmelse med vores politik på 
området, høringssvar, når det er relevant. 

Fremme brug af jordfordeling for at få inten-sivt 
drevet landbrugsjord lagt om til ekstensiv drift eller 
natur (det grønne netværk), bl.a. ved at indgå i og 
følge op på Real Dania-projekt. 

 
Der følges endvidere op på initiativer for mere natur i 
landbrugslandet i regi af Real Danias initiativ ’Collective 
Impact’. 

Fremme udvikling af bæredygtig grøn biomassepro-
duktion for at få intensivt drevne omdriftsarealer lagt 
om til vedvarende græs som afgrøde og erstatte 
import af soja med protein fra græs Det sker bl.a. 
ved deltagelse i Det Nationale Bioøkonomipanel og 
Realdaniaprojekt om dobbelte ressourcer i det åbne 
land og evt. støtte til demonstrationsprojekter. 

 
Vi deltager i Realdanias projekt og følger den faglige 
udvikling, der sigter på at producere dansk, og helst 
økologisk, protein, der kommer fra vedvarende græs-
marker. Vi arbejder også politisk med at få de vedvaren-
de græsmarker ind som en aktiv del af landbrugspakken. 

Fremme anvendelse af materiale fra naturpleje til 
biogas.   

Der har ikke være en særlig indsat udover det generelle 
arbejde med grøn biomasse. 

Opdatere dokumentationsfolderen ”Sådan ligger 
landet – tal om landbruget 2017”. 

X Produktionen ligger i 2. halvår fra 1.9. 2017 til 1.2 2018  

2.4 Klima, energi og transport   

2.4.1 Lobby og drift   

Afslutte og følge op på DN’s reviderede ener-
giforsyningspolitik ved f.eks. at sætte fokus på de 
fremtidige investeringer og udarbejde guide til lokalt 
DN-arbejde med klima og energi, samt følge arbej-
det i Klimarådet og regeringens Energikommission. 

 
Den endelige energiforsyningspolitik blev godkendt af HB 
i oktober, og forventes at komme fra tryk inden jul. 
Beslutningsprocessen blev længere end oprindelig plan-
lagt, da HB ønsket at genbesøge vindmølleplaceringspoli-
tikken, inden energiforsyningspolitikken blev endelig 
vedtaget. Derfor er ”udarbejde guide til lokalt DN-
arbejde med klima og energi” udskudt til første ½ år af 
2018. På grund af det interne klimaseminar har DN ikke 
meget aktivt fulgt Klimarådet og Energikommissions - 
arbejde. Se tidligere indstilling til HB ang. klimaarbejdet i 
sekretariatet. 

Forsøge at påvirke det kommende energiforlig i en 
bæredygtig retning.  

Dette er indirekte sket i samarbejde med 92-gruppen, 
som har stået for møder med de forskellige energiordfø-
rer i Folketinget, her har DN også deltaget.  

Sætte fokus på landbrugets klimapåvirkning, jf. pkt. 
2.3.  

På Folkemødet 2017 havde vi et velbesøgt arrangement, 
der bl.a. satte fokus på økologiens betydning for land-
brugets udledning af klimagasser.  
Det var meningen, at DN skulle deltage i en arbejds-
gruppe nedsat af Concito om, hvordan landbruget kan 
reducere sit klimaaftryk. Men denne arbejdsgruppe er 
ikke kommet i gang endnu. 

Påvirke og formidle konsekvenser af udvalgte lokale 
sager af national betydning, f.eks. affalds- og ener-
gianlæg, deponering af atomaffald, varmeforsy-
ningsanlæg, biogasanlæg, flisfyrede anlæg.  

 
ARC dominerer stadig billede for affaldsforbrænding. 
Hvad skal der ske med de store dyre affaldsforbræn-
dingsanlæg – der skal stilles med 12 mia. hvis alle an-
læggene skal privatiseres (4 mia. for ARC).  
 
Der arbejdes stadig med at kommunerne til at samle 
madaffald ind særskilt fra husholdningerne – senest er 
Kbh. kommet med. 
 
Der er et slagsmål i gang om affald som ressource som 
følge af cirkulær økonomi pakken fra EU, der er under 
behandling, hvor DN understøtter EEB arbejdet samt 
påvirker regeringens erhvervsudvalg for CØ. 
 
DN sidder og deltager forsat i den af ministeriet nedsæt-
ter følgegruppe angående placering af Atomaffald.  

Fremme de bæredygtige løsninger i forhold til kon-
 

Vores arbejde med biomasse har været koncentreret 
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kurrencen om biomassen, især halmen omkring energiforsyningspolitikken, dvs. hvad DN skal 
mene om biomasse. Derudover har DN deltaget i Dong’s 
dialog forum ang. bæredygtigheds kriterier for biomasse 
til energi, være i kontakt med forskellige politikere angå-
ende Maabjerg - et anlæg vi ikke mener, er den bære-
dygtig vej at gå og haft dialog med de andre grønne i 
92-gruppen ang. en fælles holdning til biomasse. 

Arbejde for at flere kommuner tilslutter sig at blive 
Klimakommune Plus (indsats inden for energirenove-
ring hos borgere og virksomheder, klimatilpasning, 
grønne indkøb og økologi) 

 
I første halvdel af 2017 har Hillerød tilsluttede sig klima-
kommune Plus aftalen som den tredje kommune. Al-
bertslund og Fredensborg skriver under i august 2017, 
og flere kommuner er i proces. Albertslund bliver den 
første kommune der tilslutter sig med alle seks indsatser 
(kravet er min to). 

Indsamle, dokumentere, formidle og anvende data 
fra klimakommunerne om deres årlige reduktion af 
udledning af drivhusgasser.  

 
Lidt over halvdelen af kommunerne har indsendt opgø-
relse, og der en plan for de resterende. 

Arrangere et fælles klima-seminar for de faglige 
udvalg og andre interesserede.  

Seminaret blev afholdt den 27. april 2017. Opsamling på 
mødet kan ses i bilag 4-3-3 til HB-mødet 18. august.  

Arbejde for at afholde et større debat-arrangement 
om klima på Folkemødet.  

På Folkemødet afholdtes to klimadebatter: 1. Mogens 
Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden (inter-
viewet af Jesper Theilgaard) og 2. Klimaet i samtaletera-
pi med Connie Hedegaard. 

Transportanlæg behandles med udgangspunkt i den 
konkrete påvirkning af naturen. DN’s argumentation 
kan i særlige tilfælde styrkes gennem eksterne ana-
lyser. 

 
DN har kommenteret på relevante sager. Dog med be-
grænset effekt. 

2.5 Produktion og forbrug   

2.5.1 Lobbyvirksomhed   

Sætte fokus på, hvad der sker med det indsamlede, 
sorterede affald, især madaffald og plast, og fremme 
bæredygtige løsninger. 

 
Som debatdeltager og oplægsholder og i flere medie 
indlæg har DN sat fokus på især plast i husholdningsaf-
faldet. Se f.eks. 
http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/PlastPanorama/20
17/3/?Page=16  

Indgå i samarbejde med udvalgte virksomheder om 
grønne løsninger og bedre miljøgodkendelser. 

 
Samarbejdet om bedre miljøgodkendelser er gået i stå 
(Teglværksforeningen og ARLA).  
 
Der arbejdes med grønne løsninger på virksomheder 
gennem vores erhvervspartner arbejde. 

Etablere et DN-virksomhedsnetværk om grøn omstil-
ling /cirkulær økonomi. 

 
Da Regeringen i slutningen af 2016 nedsatte Cirkulær 
økonomi advisory board, har vi i DN haft fokus på at 
påvirke deres arbejde op til, at de skal fremlægge anbe-
falinger til regeringen sommeren 2017.  
 
Vi har været i dialog med plastindustrien om at oprette 
et netværk, det har ført til oprettelse af et forum for 
udvikling af emballager. DN har fået en plads. Derudover 
har vi dialog med andre virksomheder blandt andet om 
brugen af bioplast. 
 
Madaffaldet mangler stadig udbygning af biogasanlæg. Vi 
arbejder for at få flere biogasanlæg udbygget private 
såvel som offentlige. 

Sætte fokus på eventuelle konsekvenser af medicin-
rester i spildevand fra de nye supersygehuse. 

X Dette arbejde er sat til at påbegynde efter sommerferien. 

2.5.2 Projekt Grønt folkemøde   

Iværksætte initiativer på områderne affald, vand og 
økologi med henblik på at vise konkrete bæredygtige 
løsninger. 

 
2017 er sidste år i vores samarbejdsaftale med folkemø-
det. Og vi har derfor håbet at Folkemødet kunne stå 
mere på egne ben. Det har været en udfordring at stort 
set hele Folkemødets sekretariat besætning er blevet 
udskiftet siden projektet startet. Der er blevet holdt to 

http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/PlastPanorama/2017/3/?Page=16
http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/PlastPanorama/2017/3/?Page=16
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møder med Folkemøde sekretariatets folk om hvad der 
skulle ske i 2017 samt hvad der ligger af muligheder for 
det grønne folkemøde fremover. Efter Folkemødet i juni 
bliver der lavet en evaluering af projektet samt anbefa-
linger til folkemødets videre arbejde. 

2.6 Natur- og miljøforvaltning   

2.6.1 Lobbyvirksomhed   

Fokus på Danmarks overholdelse af EU direktiver på 
natur- og miljøområdet gennem dialog med og kla-
ger til EU-kommissionen i samarbejde med andre 
aktører, primært i det af DN nedsatte Målopfyldel-
sesråd. 

 
Herudover er der i forbindelse med vedtagelsen af L111 
om kompensationsopdræt for havbrug aftalt møde med 
EU Kommissionen mhp. at afklare deres syn på kompen-
sationsopdræt, og merudledninger af næringsstoffer til 
havområder, der ikke opfylder god økologisk tilstand og 
ideen om økologisk råderum. 

Deltage i den danske EU-beslutningsproces om hø-
ringssvar til EU-forslag og danske forhandlingsman-
dater, med brug af relevante EEB-informationer og –
positioner.  

 
Der er givet input til forårets to specialudvalgsmøder og 
løbende til høringer. Der er anvendt EEB koncepter til 
ministerbreve om vedrørende Europa-Kommissionens 
"Handlingsplan for natur, mennesker og økonomi" EU 
Miljørådsmøde i juni. Givet input til EEB over affald i EU 
(se nedenstående om affaldsgruppen) 

Deltage i den europæiske miljøorganisation European 
Environmental Bureaus - EEB’s - bestyrelsesmøder 
og løbende påvirke EEB’s høringssvar og forhand-
lingsmandater. 

 
I første halvår deltaget i bestyrelsesmøde i februar (det 
andet lå under folkemødet). Ang. høringssvar, forhand-
lingsmandater og positioner se nedenstående. En enkelet 
position om biomasse har været behandlet på bestyrel-
sesniveau. Der er givet input EEB’s arbejdsprogram for 
2018 

Indgå i EEB’s arbejdsgruppe om affald, især med 
fokus på cirkulær økonomi og mål for affaldsområ-
det. 

 
Vi har hjulpet EEB med at lave denne undersøgelse og 
deltager i arbejdsgruppe-møde den 7-8. juni. 

Indgå i EEB’s arbejdsgruppe om industri, især med 
fokus på reglerne for miljøgodkendelser, herunder 
udarbejdelsen af nye BREF-noter (”BREF” – BAT 
reference documents - fastsætter hvad der betragtes 
som den bedste tilgængelige teknik – er et EU-
grundlag for regler om miljøgodkendelse). 

 
Der har været arbejdet med WT affaldsbehandling (fore-
ligger i afsluttende udgave), WI affaldsforbrænding (fo-
religger i første udgave) og FDM fødevareindustrireglerne 
(foreligger i første udgave) og lidt med de store kraft-
værker (foreligger snart i oversat udgave og skal træde i 
kraft). 

Indgå i EEB’s arbejdsgruppe om bioenergi med fokus 
på bæredygtig brug af bioressourcer.  

Deltaget aktivt i debatten om, hvad der skal være EEB’s 
holdning til biomasse til energi – der blev desværre ikke 
opnået enighed. 

Indgå i EEB’s arbejdsgruppe om biodiversitet, især 
med fokus på opfølgning af EU's biodiversitetsstrate-
gi. 

 
Deltaget i et af to årlige møder, og har påvirket EEB til at 
bidrage aktivt i formuleringen af en post 2020-roadmap 
for biodiversitet (Afløser for Aichi-biodiversitetsmålene) 

Samarbejde med andre aktører i DK og EU om at få 
åbenhed om mulige konsekvenser af Frihandelsafta-
lerne mellem EU og USA (TTIP) for natur og miljø, og 
efterlyse reel demokratisk deltagelse beslutningen 
om handelsaftalen. 

 
EU og Canadas firhandelsaftale er vedtaget og skal gen-
nemføres. DK har notificeret aftalen den 1. juni. Med 
Trumps magtovertagelse i USA ventes TTIP ikke at blive 
vedtaget. 

2.7 Naturoplevelser og adgang til na-
turen 

  

2.7.1 Lobbyvirksomhed   

Ikke-planlagt lobbyvirksomhed af beskedent omfang 
under denne aktivitet.  

Først på året iværksat indsamling af eksempler på ned-
lagt markveje – kun få tilbagemeldinger. Opfordring 
udsendes i Natur- og Miljø om markveje. Skal bruges i 
lobbyarbejdet for at få ændret lovgivningen (anmelder-
ordningen) om nedlæggelse af adgangsveje og for at 
fremme forståelsen af vigtigheden af adgang til naturop-
levelser. 

2.7.2 Naturvejledning på Skovsgaard   

DN’s naturvejleder formidler natur, økologi og miljø 
med base på Danmarks Naturfonds ejendom Skovs-  

Masser af lejrskoler og lokale skoler på Skovsgaard. 
Skovsgaard Naturformidling er også base for skoler, der 

http://www.dn.dk/nyheder/regeringen-modarbejder-eu-s-miljomal-pa-affaldsomradet
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gaard. Det sker gennem arrangementer, skolebesøg, 
den økologiske køkkenhave, lejrskoler mv. Naturvej-
lederen deltager endvidere i koordinering af frivillig-
grupper på Skovsgaard og i udviklingen af nye for-
midlingstiltag. 

bruger Skovsgaards naturformidlingstilbud på egen 
hånd. Skovsgaards økologiske besøgskøkkenhave i fuld 
gang. Frivilliggrupper er aktive og med til at give mere 
liv og aktivitet på Skovsgaard. Visionsplan for udvikling 
af Skovsgaard i fremtiden er under udarbejdelse. 

2.7.3 Lokale ture og arrangementer   

Mindst 800 ture og andre arrangementer gennemført 
af DN’s lokale afdelinger.  

Der har været afholdt 498 ture og arrangementer i hele 
landet. Efteråret har traditionelt en del svampeture og 
naturligvis Naturens Dag, hvor rigtig mange arrangerer 
noget – så samlet set kommer vi ganske godt i mål med 
de forventede 800 ture i 2016. 

Uddanne mindst 10 nye DN Naturguider og under-
støtte Naturguide-netværket.  

Der er blevet afholdt et Naturguidekursus og andet kur-
sus afholde i september. Man skal tage begge kurser for 
at blive Naturguide. På Første kursus var der 25 deltage-
re og det forventes at mindst 15 gør uddannelsen færdig 
i år. Der har desuden været afholdt et netværkstræf med 
30 deltagere. 

Naturens Ambulance rykker 20-25 gange ud til afde-
linger for at hjælpe med at gennemføre naturpleje, 
projekter, ture og arrangementer. 

 
Naturens Ambulance har været ude til 19 arrangementer 
i hele landet.  

2.7.4 Naturens Dag søndag   

Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement på 
Naturens dag. 

X Gennemføres i 2. halvår 

Mindst 50.000 deltager i et arrangement på Naturens 
Dag. 

X Gennemføres i 2. halvår 

2.7.5 Danmarks Naturfond    

Fortsætte udviklingen af nye foldere og skiltning på 
Fondens arealer i samarbejde med Fonden. 

 
Kører som planlagt. Foldere på vej for Langå Egeskov og 
Elbækengen. Skilte på vej for Døndalen og Helligdoms-
klipperne. 

Opdatere fondens hjemmeside på samme nye plat-
form som DN’s egen hjemmeside. 

 
Kører som planlagt 

Støtte fondens naturrigtige drift og en række konkre-
te arbejder/projekter på fondens arealer samt støtte 
med en række administrative ydelser. 

 
Sekretariatet understøtter den nye bestyrer på Skovs-
gaards arbejde med at udvikle og effektivisere driften af 
Skovsgaard. 

2.8 Giv naturen en hånd   

2.8.1 Lokale naturplejeaktiviteter   

Understøtte og formidle lokale naturplejeprojekter i 
størrelsesordenen 50 arrangementer. 

 
Der er gennemført 37 arrangementer, så projektet kører 
planmæssigt. 

Mindst 50 frivillige gennemfører kurser i naturpleje i 
løbet af sæsonens arrangementer - og under Natu-
rens Universitet. 

 
Der er gennemført kurer på arrangementerne rundt om i 
landet med mange deltagere – og desuden er der ud-
dannet 12 nye leinstruktører via Nat Uni. 

2.8.2 Evighedstræer   
 

Mærke og registerere evighedstræer, herunder på 
Danmarks Naturfonds ejendomme og på statens 
arealer.  

 
Der er endnu ingen træer på fondens arealer, men der er 
en generel interesse for projektet. Der nu 76 træer regi-
steret.  

2.8.3 Vilde dyr   

Odder på Sjælland: Udarbejde regional for-
valtningsplan for odder i Vestsjælland. 

 Forsinket. Afventer drøftelser med relevante kommuner i 
efteråret samt NFU drøftelse af opfølgning på odder-
projektet, primo oktober 

De små mårdyr: Som opfølgning på pilotpro-jekt i 
2015 iværksættes et projekt i samarbejde med DCE, 

 
DCE er i gang 
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med henblik på indsamling af viden om primært 
lækat og brud og ilders anvendelse af småbiotoper. 
Forudsætter ekstern finansiering. 

2.8.4 Affaldsindsamling   

Mindst 75 DN-afdelinger afvikler et arrangement i 
forbindelse med affaldsindsamlingen. 

 76 afdelinger var med. Det er lidt færre end i 2016, hvor 
81 afdelinger deltog. 

Mindst 30.000 deltagere i indsamlingerne om sønda-
gen. 

 35.000 var med på de mange indsamlinger søndag  

2.9 Børn og unge   

2.9.1 Skoler og institutioner   

Udvikling og support af det landsdækkende netværk 
af kontaktpersoner, hjemmeside, salg og udsendelse 
af materialer. 

 
Kører som planlagt. Naturninja.dk lanceret Den omfatter 
også skoletjenesten. Nyt e-bibliotek med ældre materia-
ler.  

Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde med børn, 
skoler og børnefamilier, som udgangspunkt for ud-
vikling af nye projekter, lobby og dokumentation 
vedr. børns brug af naturen. 

 
Strategien er i høring hos de lokale afdelinger og har 
været behandlet i HB. Forventes vedtaget i efteråret. 

2.9.2 Naturens dag – for skoler og institutioner   

Mindst 100.000 tilmeldte børn. X Gennemføres i 2. halvår 

2.9.3 Affaldsindsamling –for skoler og instituti-
oner 

  

Mindst 65.000 tilmeldte børn 
 

I alt havde vi tilmeldt 125.000 børn til årets affaldsind-
samling. Det er ny rekord og langt over forventning. 

2.9.4 Hjemmeside, event og naturoplevelser   

Lægge mindst 100 nye beskrivelser af natur-
oplevelser eller -aktiviteter på hjemmesiden.  

Der er allerede lagt 140 naturoplevelser på hjemmesiden 
og en del i pipeline.  

Gennemføre en kampagne eller et event, som skaber 
forøget opmærksomhed og aktivitet på hjemmesi-
den.   

 
Naturninja.dk er blandt andet markedsført på Naturmø-
det 2017, naturfagslærernes konference Big Bang og 
bliver det også i forbindelse med Naturens Dag 2017 til 
efteråret. Der gennemføres ikke en selvstændig større 
kampagne.  

Nytænke nyhedsbrevet Ugens Naturoplevelse. 
 

Nyhedsbrevet hedder nu Naturninja.dk og er i et helt nyt 
design. Udkommer hver torsdag. 

Producere mindst 20 små videofilm til hjem-
mesiden.  

Vi har produceret de første og flere er på vej - særligt 
knyttet til Naturninja temaer. Måske når vi ikke helt op 
på 20 videoer.  

2.10 Tværpolitiske indsatser   

2.10.1 Lobby   

Gennemgang af finanslovsforslag og andre politiske 
udspil. Efter behov kan indhentes relevante eksterne 
økonomiske analyser til belysning af miljøøkonomi-
ske konsekvenser. 

 
Finanslovsforslag fremsættes august. Det grønne BNP 
præsenteret 27. april, og det følges.  

2.10.2 DN til Folkemøde på Bornholm   

DN deltager også i 2017 ved Folkemødet og er aktiv i 
debatter og arrangementer. Målet er at skabe gode 
relationer til udvalgte interessenter og formidle DN’s 
budskaber og holdninger gennem aktiv deltagelse i 
debatter og arrangementer. 

 
DN deltog på folkemødet både i debatter i andre telte og 
afholdt forskellige debatter i eget telt på den centrale 
hovedplads. Programmet kan ses her: 
www.dn.dk/folkemodet 
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2.10.3 Naturmødet i Hirtshals   

DN deltager også i 2017 i Naturmødet og er aktiv i 
debatter og arrangementer. Målet er at skabe gode 
relationer til udvalgte interessenter og formidle DN’s 
budskaber og holdninger gennem aktiv deltagelse i 
debatter og arrangementer. 

 
Ella Maria udnævnt som ambassadør for Naturmødet og 
et fint samarbejde om debatter med Naturmødets sekre-
tariat og de andre grønne organisationer. Godt med 
"Plads til det vilde-containeren".  

2.10.4. Kommunevalg 2017   

Med udgangspunkt i kampagnen ”mere natur – mere 
liv” bruges KV17 til sætte fokus på behovet for at 
sikre mere natur i kommunerne (konkret æn-
dringsmål skal formuleres) eller 

 
Der er lavet inspirationsmateriale efter orientering af HB 
i december 2016 og samarbejde med samrådsseminar 
januar. I februar udsendt folder til partiforeninger, i 
marts inspirationskatalog på alle afdelinger, i marts 
workshop på rep-møde i marts og ultimo marts og dette 
er udsendt økonomital (se nedenstående) Løbende dialog 
med interesserede afdelinger 

Lave en ad hoc kampgane målrettet KV17 for at få 
fokus på ét brændende emne i kommunerne (kon-
kret ændringsmål skal formuleres). 

 
Behov og relevans vurderes i august. 

Lave udtræk for at vise, hvor lille andel af de kom-
munale budgetter der anvendes på natur og miljø-
forvaltning (og koble det med hvor meget vælgerne 
vægter dette fx fra en gallup eller anden dokumenta-
tion) 

 Udtræk lavet og sendt til DN’s afdelinger i ultimo marts 
måned.  

3.1 Organisatorisk vejledning og ser-
vice 

  

3.1.1 Organisationsdrift   

Sekretariatet støtter DN's frivillige gennem kompe-
tent og let tilgængelig organisatorisk rådgivning og 
støtte til afdelinger, samråd, studenterafdelinger og 
netværk.  

 
Løbende rådgivning. Ca. 10 afdelinger er desuden blevet 
besøgt og fået direkte hjælp til rekruttering, kommunika-
tion og organisering. To afdelinger er under opstart 
(Ringsted og Billund) mod en genrejsning i 2017.  
 
Der er udført en afdelingsundersøgelse, der kortlægger 
afdelingernes ”status”, udfordringer og styrker. Der er 
skrevet personligt til alle afdelinger med reaktion på 
deres besvarelse.  
 
Studenterafdelingerne har løbende fået organisatorisk-
rådgivning og SA RUC havde i efteråret 2016 ekstra 
fokus, for at genstarte efter nogle års fravær. Desværre 
har SA RUC nedlagt sig selv medio 2017.  

Gennem Projektpuljen støttes arbejdet med dagsor-
densættende lokale projekter.   

Der er givet 6 bevillinger på i alt 43.800 kr. Meget af 
DN’s lokale projekt håndteres gennem Grønt Guld 

Løbende intern kommunikation gennem DN Aktiv 
samt relancering af Aktiv-siden.  

Nyhedsbrevet kommer ud til 3.900 personer i ca. 42 
uger 

Forlængelse af puljemidler fra Grønt Guld.  
Kører fint, men antallet af ansøgninger er lavere end 
forventet: Der er kun bevilliget 185.000 kr. til 4 projek-
ter af 2 mill.kr. I alt ligger ca. 6 projekter i pipeline hos 
ansøgerne (ca. 200.000 kr.).  

3.1.2 Kommunikationsstøtte til afdelinger   

Sekretariatet yder støtte til afdelingernes eksterne 
kommunikation med særligt fokus på kommunikati-
onsrådgivning, nyhedsbreve, hjemmesider, sociale 
medier og pressearbejdet samt i forbindelse med 
hvervekampagner. 

 
 

Implementere nyt hjemmesidesystem (CMS) i afde-
lingerne og dermed undervise lokale webredaktører. 

 
Fuldført  

Implementere nyt system til lokale nyheds-breve og  
Delvis fuldført. Men pga. af en række fejl fungerer det 
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turmodul.  ikke 100% hensigtsmæssigt endnu. Det vil blive rettet i 
løbet af efteråret 2017.  

Udvikle brugen af lokale Facebooksider og integrati-
on til lokale hjemmesider.  

 
Ca. 50 afdelinger har nu en FB-side. Mangler medarbej-
derresurser før man for alvor kan løfte dette område. 
Afdelingerne bliver hjulpet i det små, men ikke mere.  

Styrke synlighedsmateriale til udlån til lokale ture og 
arrangementer.   

 
Udarbejdet en pap-stander til alle afdelinger. Nye roll-
ups til lån. Nye sommerjakker til køb. 

3.1.4 Naturens Universitet   

Løbende udvikle kurser, der er aktuelle i forhold til 
DN’s politikker, planer og kampagner og tilbyde 30-
40 kurser indenfor afdelingernes arbejdsområder. 

 
Indtil nu er der afholdt og planlagt et stort antal kurser, 
der følger politikker og AP. 

3.2 Organisatoriske enheder   

3.2.1 Afdelinger   

3.2.2 Samråd   

3.2.3 Netværk   

3.2.4 Studenterafdelinger   

3.2.5 Repræsentantskab (inkl. AP)   

3.2.6 Hovedbestyrelse   

3.2.7 Præsident   

3.2.8 Faglige udvalg   

4.1 Kommunikationsstyring   

Planlægge og gennemføre to kampagner med fokus 
på hhv. landbrug og natur. Kampagnetemaerne er 
godkendt af HB og af konkurrencemæssige hensyn 
vil kampagnerne først blive præsenteret op til lance-
ring 

 
Der er udviklet og gennemført to sideløbende kampag-
ner, ”Et Sprøjefrit Danmark” om konsekvenserne af den 
omfattende brug af sprøjtegift i Danmark og ”Plads til 
det vilde”, en kampagne om værdien af vild natur.  Beg-
ge kampagner har, på hver sin måde, skabt opmærk-
somhed i befolkningen om fordelene ved økologi og be-
hovet for mere vild natur i Danmark. Mens Plads til det 
vilde som kampagne officielt er overstået, fortsætter ”Et 
Sprøjtefrit Danmark” i efteråret 2017 under en ny over-
skrift.   

Opprioritere kampagneindsatsen på tre nøgleprojek-
ter: Biodiversitet Nu, Giftfri Have og Fredningstjek.  

Fredningstjek fandt ikke plads i kampagnebudgettet for 
2017, hvilket umuliggjorde en større kampagneindsats. 
Bemandingsudfordringer på Giftfri Have har ligeledes 
besværliggjort en egentlig kampagneindsats på projektet 
idet ”Gift” dog blev adresseret på anden vis, og Projekt 
Biodiversitet Nu har fastholdt sit nuværende kampagne-
spor, med mange udadvendte aktiviteter. Resultatmæs-
sigt leverer projekterne dog nogenlunde som forventet. 
Den øgede kampagneindsats afventer ny ledelse i Sekre-
tariatet på kommunikationsområdet.   

Gennemføre mindre ad hoc kampagner mhp. konkre-
te politiske sager eller hvervning  

Regeringens planer om at bebygge de danske skove, fik 
DN til at søsætte en underskriftskampagne sidst i 2016 
under overskriften ”Red Skoven”. Denne politiske ad hoc 
kampagne fortsatte indtil marts 2017 og fik skabt et 
momentant politisk pres, som gjorde, at regeringen ikke 
valgte at gennemføre sin ide om anlægsmuligheder i de 
danske skove, som først udtænkt. Manglende ledelse på 
kommunikationsområdet har besværliggjort reaktioner 
på presserende politiske emner.  

4.2 Pressekontakt og nyheder   

Formidle DN-nyheder og –synspunkter til pressen og 
andre medier generelt.   

DN besvarer henvendelser fra pressen 24-7, laver debat-
indlæg, blogs, nyheder og pressemeddelelser om alle 
DN-relevante emner og er dagligt i kontakt med journali-
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ster om historier. Der har første halvår 2017 været stort 
fokus på opfølgningen af landbrugspakken, hvortil også 
etableringen af nye havbrug hører under. Her er der 
skrevet både presse såvel som debatindlæg. I samme 
pakke kommer også udtagning af de såkaldte ”forhadte 
vandløb”, der også har stor pressefokus fra DN.  

Overvåge landsdækkende, regionale og lokale medi-
er og udarbejde kvartalsvise rapporter.  

Der er daglig overvågning af medierne, og der udarbej-
des kvartalsrapporter over mediedækningen. Vi udkom-
mer løbende med rapporter fra overvågningstjenesten 
Infomedia. 

Sikre en stærk formidling af DN’s nøgleprojekter i 
medierne.  

DN’s store kampagner og events, eksempelvis Naturtjek 
og ikke mindst Naturkapitalindekset (NKI) og Affaldsind-
samling mv. har fået stor mediemæssig opmærksomhed. 
Alene NKI har udløst flere kommunale naturtjek, og vi 
samler løbende op på indsatserne. 

Være dagsordensættende på udvalgte emner, som 
understøtter de strategiske sigtelinjer.  

NKI har sat særligt kommunalpolitiske dagsordener, 
mens planen om de nye havbrug har været og stadigt er 
på den landspolitiske dagsorden. 

Fortsat udvikle netværket blandt journalister, der 
arbejder med DN’s områder.  

Vi er ganske klart blevet sparringspartnere for en del 
journalister i de danske medier og vi arbejder stedse på 
at opbygge et stadigt større netværk 

Løbende rådgive præsidenten og andre af DN’s tals-
personer med henblik på klar, forståelig og entydig 
tegning af DN. 

 
Der sker en løbende, daglig pressepolitisk rådgivning af 
præsidenten også forstået således, at vi skærper og 
målretter budskaberne efter de mange forskellige mål-
grupper, vi har med at gøre eller sigter på at ramme 
med vores budskaber. 

4.3 E-kommunikation   

4.3.1 DN’s hjemmeside   

Yderligere udvikle integration mellem CMS og med-
lemssystem.  

Der arbejdes løbende på dette projekt. Det er et kompli-
ceret projekt der løbende skal findes finansiering til og 
pt. er det usikkert om der kan findes mere finansiering i 
2017 

Udvikle nye sider for at understøtte DN’s projekter 
og andre aktiviteter.  

Der er lavet flere portrætter af frivillige samt artikler om 
projekt Grønt Guld 

Løbende drift og udvikling mhp. teknik, indhold, 
undervisning, governance mv.  

Der er lavet manualer og undervist i Umbraco cms og i 
vores digitale visuelle identitet 

Fortsat udvikle medlemsrettet indhold (skrift og 
video) til brug på tværs af kanaler  

 

Øge synergi mellem digitale og analoge medier og 
berige magasin-app.  

Samspillet og koordineringen mangler en fast form. Hidtil 
har det været tilfældigt  

Løbende drift og udvikling af DN’s børnesite (lanceret 
i 2016).  

Naturninja.dk blev lanceret i 2017  

Relancere DN’s app Naturguide, bl.a. med mulighed 
for at vise vandreture og DN’s lokale ture og arran-
gementer. 

 
Der er ikke sat penge af til det i AP2017 

Udvikle nye sites til Danmarks Naturfond og Skovs-
gaard Gods  

Fuldført  

Relancere DN’s historieside (først udviklet i forbin-
delse med 100 års fødselsdagsdagen i 2011)  

Der er ikke sat penge af til det i AP2017 

4.3.2 DN på sociale medier   

Kommunikere flere gange ugentligt på sociale me-
dieplatforme, bla. Facebook og Twitter. 

 
Dette bliver løbende udført, dog uden de store mulighe-
der for opfølgning og løbende dialog med vores følgere 
pga. af manglede medarbejderressourcer.  

4000 følgere på Twitter  
Målet bliver formentlig nået i efteråret 2017 
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3000 følgere på LinkedIn  
Der arbejdes i det små med dette mål, men det er ikke 
sikkert målet vil blive nået.  

200.000 likes/fans på Facebook.  
Målet bliver ikke nået i 2018, pga. manglende medarbej-
derressourcer.  

10.000 følgere på Instagram.  
Målet bliver nået i 2017. Formentlig inden september.  

Udvikle nye metoder til mikrodonation på nettet  
Der er tænkt metoder, men pga. af manglende medar-
bejderresurser til digital markedsføring bliver målet ikke 
nået.  

4.3.3 Nationale nyhedsbreve   

Producere og udsende ”DN Nyhedsbrev” 40-45 gan-
ge årligt. 

 
 

Producere og udsende øvrige nyhedsbreve efter 
behov. 

 
Alle hovednyhedsbreve er blevet redesignet efter brand-
guiden 

Undersøge behov for lancering af nye nyhedsbreve 
eller relancering af eksisterende nyhedsbreve til 
specifikke målgrupper, herunder børnefamilier ifm. 
nyt børnesite 

 
Det tidligere ”Ugens naturoplevelse” er relanceret i ind-
hold og design som nyhedsbrev fra Naturninja 

4.4 Medlemsblad   

Udgive fire numre af Natur & Miljø.  
Som planlagt. 

Gennemføre mindre læserundersøgelse af Natur & 
Miljø. 

X Forventes gennemført i andet halvår. 

5.1 Medlemsadministration   

Vedligeholde medlemsdatabasen med ind- og ud-
meldelser, opkræve medlemskontingen-
ter/månedsgaver, ekspedere henvendelser fra med-
lemmer, opdatere ændringer i medlemskabet og 
sikre e-mail adresser ved alle kontakter.  

 
Drift af medlemsdatabasen kører planmæssigt. 
 

Skabe øgede indtægter ved opgradering af årsmed-
lemmer til månedsgaveydere og ved at opgradere 
månedsgaveydere til højere beløb. 

 
Ca. 5.500 årsmedlemmer er kontaktet, og godt 1.400 
har sagt ja til månedsgave.  Omkring 1.000 er kontaktet 
om tilmelding til Betalingsservice og knap 200 er til-
meldt. 
Opgradering af månedsgavebeløb:  knap 8.000 med-
lemmer kontaktet, ca. 2600 har sagt ja til at øge deres 
månedlige gave med i alt godt 41.000 kr.  pr. måned = 
ca. kr. 492.000 kr. årligt. 

5.2 Medlemstegning   

Sikre at medlemstallet minimum er steget med 500 
ved udgangen af året. 

 
Pr. 31/7-17 er medlemstallet 131.884 Det er en frem-
gang siden 1. januar på 2.429 medlemmer. Der er kom-
met 9.241 nye medlemmer og frafaldet er på 6.812 
 

Øge tilgangen af medlemmer, der af egen drift ind-
melder sig via DN’s hjemmeside. 

 
Der mangler kvalificerede medarbejder ressourcer til at 
gennemføre dette punkt. 

Markedsføre husstandsmedlemskabet.  
Markedsføring i DN nyhedsbreve i forbindelse med års-
møderne 

Sikre at stort set alle nyindmeldte medlemmer har 
leveret email-adresse til DN. 

 
84 % af de nye medlemmer har oplyst e-mail adresse. 

5.2.2 Udvikling af medlemshvervning    

”Pop-up”-kampagner på Facebook i forbindelse med 
pludseligt opståede anledninger (i stil med ”vi elsker 
forhadte vandløb) 5 kampagner i løbet af året, alle 

 
Der mangler kvalificerede medarbejderressourcer til at 
gennemføre dette mål.  
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leder til indmeldelsesside. 5 kampagner mål: 300 
medlemmer. 

Mikrodonationer  
Vi har fået egen indsamlingsside på Betternow. Der skal 
nu arbejdes med markedsføring af denne. 

Bruge arrangementer aktivt til hvervning.  
Plan udarbejdes i efteråret 2017  

Test af andre idéer  
Der har ikke været relevante ideer at teste. 

5.3 Fundraising   

Direct mail indsamlinger blandt medlemmerne med 
bruttoindtægt på 1 mio. kr., test af nye indsamlings-
former – herunder afklare mulighederne for at gen-
nemføre landsdækkende mærkedags-indsamling ifm. 
Naturens dag 2018 - samt formidle mulighederne for 
arv og testamente til fordel for DN. 

 
Der er indsamlet kr. 396.000 kr. pr. 1/8.17. Vi har fået 
egen indsamlingsside på Betternow. Der skal nu arbejdes 
med markedsføring af denne. En landsdækkende ind-
samling vurderes p.t. at ligge udenfor DN’s ressourcer.  
 
DN deltager i et samarbejde med 24 andre organisatio-
ner om at markedsføre ”at testamentere til en god sag”. 
Primo 2018 bliver initiativet bredt markedsført. 

Indgå sponsoraftaler vedrørende DN’s aktiviteter jf. 
den vedtagne sponsorstrategi. 

 
 Se hvilke herunder 

Systematisk søge fonde, som potentielt støtter DN’s 
arbejde. 

 
Specifikke fonde og puljer overvåges en gang om måne-
den mht. nyheder og ansøgningsfrister. Relevante direk-
tører og medarbejdere bliver orienteret. 

Arbejde målrettet på at opnå ekstern finansiering af 
aktiviteterne på Ønskelisten. 

 
COOP: Øktober 
Fjællræven: Vild med Natur 

Samarbejde med udvalgte erhvervspartnere om 
direkte og indirekte støtte til konkrete aktiviteter i 
form af partnerskabsaftaler – herunder mindst 1 ny 
erhvervspartner. 

 
Arla: Brug Låget 
Arla: Mælkekasser 
Arla: Naturtjek 
Bilka: Brug Låget 
Bilka: Affaldsstafet 
Bilka: Indsamling af elektronik 
SEAS NVE: Global Energi 
Sunrise: Naturtjek 
KLS Pureprint: Miljøvenlige tryksager 
Matas: Club Matas  
Matas: Mikroplast 
Donaid: Fundraising 

Fortsætte Natursponsor jf. erhvervspartner-
strategien– erhvervsvirksomheders støtte til natur og 
miljø med henblik på, at støttebeløbet bliver min. 
100.000 kr. højere end i 2016. 

 
 

5.4 DN Grøn Fordel   

Sikre, at der fortsat er tilbud til medlemmerne i 
samme omfang som i 2016. 

 
Friluftsland: Gentegnet frem til 2019. Ellers er opgaven 
nedprioriteret 

Sælge DN-varer, som det væsentligste Naturkalen-
deren og ellers et bredt sortiment af fuglekasser, 
naturbøger, kikkerter og beklædning i DN’s webbu-
tik, med mindst 40% i dækningsbidrag. 

 
Omsætningen er stigende 

6.  Administrative støtte-funktioner   

Ledelse, herunder lederudvikling.  
Der har været fokus på reorganisering og efterfølgende 
ansættelse af afdelingsledere til hhv. afdelingen ”Natur 
og miljø” og ”Kommunikation, formidling og kampagner”. 

Personale, herunder Husråd, Sikkerhedsudvalg, 
medarbejderudviklingssamtaler, efteruddannelse og 
medarbejdertilfredshed. 

 
Husrådets arbejde har primært handlet om reorganise-
ring samt ansættelse af nye afdelingsledere. På grund af 
ledelsessituationen har husrådet besluttet at udskyde  
MUS og trivselsundersøgelse i andet halvår. 
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Sekretariatsfunktioner, herunder omstil-
ling/reception, håndtering af indgående post, arkiv-
funktion, sikring af effektive arbejdsgange og ledel-
ses-støtte. 

 
Planmæssig drift. 

Husfunktioner, herunder frankering, forsendelse og 
kopiering af papirbaserede materialer og synlig-
hedsmaterialer samt mødeklargøring, indkøb og 
forbrug af kontormaterialer, vicevært og vedligehol-
delse og rengøring – idet DN's interne politik for 
social ansvarlighed indarbejdes og gives liv i forbin-
delse med Sekretariatets og DN’s forbrug. 

 
Planmæssig drift. 

Økonomistyring og regnskabsførelse, herunder bog-
føring, betalinger, løn- og personaleadministration, 
administration af bevillinger fra 3. part, likviditets-
styring, budgetopfølgning og regnskaber. Koordine-
ring af ansøgninger om eksterne midler. Bobehand-
ling i forbindelse med arv. Indgåelse af kontrakter og 
aftaler vedrørende blandt andet lejemål, forsikringer 
og andre forsyningskontrakter og kontakt til revisor 
og advokat. 

 
Planmæssig drift. 

IT, herunder indkøb og drift af fælles it-systemer, 
telefoner, sikkerhed, brugerstøtte, opgradering og 
ibrugtagning af nye systemer. 

 
Fuldført – i år med fokus på at sikre DN’s it –systemer 
med virus, hacker- og ransomware angreb.  

7. Finansiering   

Stabilt afkast af foreningens aktiver på markedsni-
veau set i forhold til den valgte placeringsprofil, der 
som minimum falder inden for de regler, der til en-
hver tid gælder for almennyttige foreninger og fonde 
i henhold til fondslovgivningen og med særligt fokus 
på at investeringerne er bæredygtige og etisk for-
svarlige. 

  

Ansøge om og hjemtage (drifts)tilskud rettidigt og i 
henhold til gældende regler. 
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