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Prioriteringer og indsatser i AP2018 
 

Sagens kerne 

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til de helt overordnede prioriteringer og rammer for 
AP2018, så Sekretariatet kan udarbejde det konkrete udkast til aktivitetsplanen frem mod HB’s 
møde 22. september. Som baggrund for behandlingen er her Sekretariatets overvejelser.  
 
DN’s prioriteringer udspringer af de strategiske sigtelinjer, og derfor er disse også udgangs-
punktet for oplægget her. For hver sigtelinje arbejdes med et nøgleprojekt, som ideelt set 
kombinerer de politiske mål med et mål om at engagere og involvere befolkningen i den kon-
krete sag. Et nøgleprojekt er dog blot én ud af mange indsatser indenfor den enkelte sigtelinje 
og er ikke nødvendigvis den vigtigste indsats. Der er for hver sigtelinje også en række større 
eller mindre lobbyaktiviteter, mindre projekter, events, samarbejder med andre aktører og 
andet. Et meget vigtigt element til at understøtte sigtelinjerne er kampagnerne. Disse vil dog 
ikke fremgå af denne oversigt, men kommer i et særskilt dokument (eftersendes). 
 

De strategiske sigtelinjer  
1.  Rigere natur 
En rig natur giver bedre livsbetingelser for dyr og planter - og muligheder, oplevelser og 
velfærd for mennesker. DN arbejder derfor på at skabe bedre muligheder for naturens 
mangfoldighed og skabe mere sammenhængende natur. 
 

• Projekt Biodiversitet Nu er frem til 2020 rygraden i DN’s arbejde med rigere natur. 
Resultaterne fra Naturtjek og naturkapitalindeks rummer store muligheder for at 
styrke engagement og opmærksomhed om naturens tilstand. Indsatsen for rigere na-
tur kan suppleres med helt nære indsatser i haver og parker, fokus på kommunernes 
naturarbejde og holdningspåvirkende tiltag omkring rewilding, reintroduktion, vildhed 
som livsform og livskvalitet og plads til det vilde, når diskussionen om ulv skal føres 
for åben skærm. Der vil være markedsføringspotentiale i, at DN fremmer konkret na-
turgenopretningsprojekter og konkrete reintroduktionsprojekter. F.eks. som opfølg-
ning på tidligere forprojekt om den sjællandske odder.  
 

• Aktiviteter, som understøtter sigtelinjen ligger under 1.1 Fredninger, 1.2 Lokale sager, 
1.5 Nationalparker, 2.1 Natur, hav og landskab (se side 4-5). 
 

2. Beskyt naturen 
Den danske natur er under konstant pres fra andre interesser. Derfor arbejder DN for at be-
vare og beskytte den natur, der er tilbage. Det gør vi først og fremmest gennem folkeligt 
engagement i konkrete lokale sager og ved at udvikle DN’s særlige bidrag til Danmarks na-
tur, de fredede områder.  
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• Nøgleprojektet Fredningstjek 2014-2017 har løbet gennem de sidste 4 år med det dob-
belte formål at styrke DN-medlemmernes bidrag med dokumentation for, at fredninger 
reelt gør en forskel, idet brugerne mange steder vurderer, at fredningerne lever op til 
deres formål, at fredningsværdierne er bevaret, og at fredninger har haft en stor effekt.  

 
Før det, i årene omkring 2007, gennemførte DN projektet ”Fredede områder i Danmark” 
et 3-årigt formidlingsprojekt rettet mod befolkningen for at øge interessen for fredede 
områder. Den gang hed det, at projektet kunne sætte fokus på de fredede områder og 
DN’s arbejde, danne rammen om vores aktiviteter, give bedre mulighed for naturople-
velser og synliggørelse af naturværdier, bedre naturpleje og naturgenopretning 
og spændende projekter og aktiviteter for afdelingen og eksisterende og nye aktive. At 
projektet gennemførtes i årene efter kommunalreformen var ikke noget tilfælde, idet 
den strategiske vision var, at DN kunne udfylde det tomrum i forvaltningen af de frede-
de områder, som nedlæggelsen af de 14 amter efterlod. Dette mål kan ikke påstås at 
være nået, men projektets grundkapital er i dag de 1700 fredningsbeskrivelser på 
hjemmesiden fredninger.dk der netop er opdateret. Hjemmesiden er desuden tilgænge-
lig via app’en ”Naturguide”, der dog trænger til en opdatering. 

 
Det foreslås på den baggrund at udvikle et nyt nøgleprojekt 2018-2022 for sigtelinjen 
”Beskyt naturen”, der udvikler partnerskaber omkring de fredede områder, placerer DN 
centralt i formidling og forvaltning, åbner aktivitetsmuligheder for DN’s medlemmer og 
anviser veje og viden til at forbedre tilstanden i de fredede områder. I forbindelse med 
projektet skal det overvejes at udvikle en ny app. 
 
Sekretariatet er opmærksom på, at beskyttelsen af naturen er nødlidende også udenfor 
de fredede områder – det håndteres langt hen ad vejen i driftsaktiviteterne, men det 
kan være en diskussion værd om et nyt nøgleprojekt skal have dette fokus i stedet for 
”de fredede områder”. 
 

• Aktiviteter, som understøtter sigtelinjen ligger under 1.1 Fredninger, 1.2 Lokale sager, 
1.5 Nationalparker, 2.1 Natur, hav og landskab (se side 4-5). 

 

3. Bæredygtighed  
Den enkelte borger og virksomhed kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling 
gennem indkøb og adfærd. DN arbejder for, at det skal være nemmest og billigst at leve 
bæredygtigt. Det kræver, at lovgivning og økonomiske beslutninger fremmer ressourcebe-
vidst adfærd og grøn omstilling til f.eks. økologisk landbrugsdrift, genanvendelse og vedva-
rende energi.  
 

• Igennem 2017 er klimaudfordringen blevet stadig tydeligere i takt med, at virkelighe-
den konsekvent viser sig at understøtte de mest pessimistiske scenarier i prognoser og 
rapporter. DN er Danmarks største miljøorganisation, og det kan med rette forventes at 
vi spiller vores kort tydeligere end ”Grønt folkemøde” har givet mulighed for. Sekretari-
atet foreslår, at der udvikles et nyt nøgleprojekt om klima som opfølgning på klimase-
minaret, formentlig med en stærk lokal komponent, inspireret af Klima Rebild og de til-
koblede aktiviteter. Der ligger mulighed for samarbejde med andre aktører, lokalt en-
gagement og fx en årlig national event med lokale aktiviteter.  
 

• Aktiviteter, som understøtter sigtelinjen ligger under 2.4: Klima, energi og transport og 
2.5 Produktion og forbrug (se side 4-5) 
 

• Nøgleprojektet ”Grønt Folkemøde” afsluttes, jf. evalueringen i bilag 4-5. 
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4.  Rent drikkevand 
Det rene danske drikkevand er enestående i internationalt perspektiv. Men det er truet – 
først og fremmest af sprøjtegift fra det konventionelle landbrug og af jordforureninger. DN 
arbejder derfor for at bevare befolkningens rene, urensede drikkevand gennem minimering 
af landbrugets forurening og gennem involvering af befolkningen og erhvervslivet i at passe 
på drikkevandet.  
 

• Nøgleprojektet Giftfri Have 2015-2020 fortsætter som planlagt frem mod 2020 med 
fokus på den betydning brug af gift har for både biodiversitet og grundvand. Sekreta-
riatet er opmærksom på, at de private haver, trods stor pædagogisk værdi, ikke er 
de arealer, hvor giftanvendelsen har størst betydning for rent drikkevand. Beskyttel-
sen af boringsnære områder og indvindingsområder i det hele taget adresseres i an-
dre initiativer. 
 

• Aktiviteter, som understøtter sigtelinjen ligger under indsatsområde 2.2 Grund-, drik-
ke- og overfladevand: arbejdet med vandhandleplaner, grundvandsplaner, grund-
vandsråd, indsatsplaner for sprøjtemiddelfølsomme områder på sandjord og ikke 
mindst hele landbrugsindsatsen (2.3). 
  

5.  Oplev naturen 
Nærhed til naturen - fysisk, vidensmæssigt og følelsesmæssigt - giver livskvalitet og sund-
hed og fremmer forståelsen for nødvendigheden af naturbeskyttelse. DN giver derfor befolk-
ningen mulighed for at opleve, bruge, forstå og hjælpe naturen.  
 

• Nøgleprojektet Naturens dag fortsættes. DN er ved at udarbejde en ny strategi for DN’s 
arbejde med børn, børnefamilier, skoler og institutioner, hvori der indgår andre indsat-
ser, som understøtter denne sigtelinje, fx udviklingen af en naturfamilieklub.  
 

• Aktiviteter, som understøtter sigtelinjen ligger under indsatsområde 2.7-9: Naturfor-
midling på Skovsgaard, Lokale ture og arrangementer, naturplejeaktiviteter, Affaldsind-
samling, Naturfamilieklub, Naturninja.dk, Store badedag, Naturens ambulance 
  

Organisationsstrategien ’En stærkere organisation 2013-2020’ 

Mens de strategiske sigtelinjer angiver retningen for DN’s arbejde indenfor natur og miljø (ind-
satsområderne 1 og 2 i AP’en) ved at konkretisere vores formålsparagraf, angiver Organisati-
onsstrategien retningen for ”alt det andet” – for pressen, kommunikationen, kampagnerne, 
organisationsarbejdet, medlemsadministration, medlemstegning og fundraising (indsatsområ-
derne 3, 4 og 5).  
 
Der er sket meget både i DN’s egen verden og i verden omkring os siden 2013, og der er der-
for brug for at se kritisk på Organisationsstrategien, om den håndterer de vigtigste udfordrin-
ger og angiver de bedste løsninger til at håndtere dem. Det er et arbejde, der vil blive påbe-
gyndt i 2017, men som vil række ind i 2018. Der er fokus på organisationsudvikling, og pro-
cessen kommer til at involvere både HB og resten af organisationen. 
 

Opprioritering af digital markedsføring og sociale medier 
Særligt på ét område indenfor organisationsstrategien, foreslår sekretariatet, at der allerede i 
AP2018 foretages en reel opprioritering. Der er pres på den traditionelle medlemshvervning og 
samtidig bliver mulighederne for digital interaktion med medlemmer og potentielle medlemmer 
stadig større. Det fører i disse år i NGO verdenen til en opgradering af digital markedsføring og 
hvervning. Et område vi pt. ikke har (de rette) ressourcer til at kunne håndtere i DN. Sekreta-
riatet foreslår derfor en indsats på dette område svarende til et årsværk med driftsøkonomi, 
ca. 1 mio. kr. i 2018.  Det kan overvejes at hente beløbet fra den traditionelle medlemshverv-
ning vel vidende, at det sikkert vil medføre en mindre medlemshvervning i en periode. 
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Vigtigste aktiviteter indenfor AP’ens forskellige indsatsområder 

Sigtelinjerne er én måde at strukturere DN’s indsatser, men i aktivitetsplanen er de strukture-
ret anderledes, og derfor er her en foreløbig oversigt over de vigtigste aktiviteter i stikords-
form fordelt på de forskellige indsatsområder.  
 
Sekretariatet lægger i øvrigt op til en mindre justering i Aktivitetsplanens (og kontoplanens) 
opbygning, så der bliver en tættere overensstemmelse mellem enkelte aktivitetsposter og de 
udførende afdelinger. Det gælder først og fremmest indsatsområderne 2.7 naturoplevelser, 2.8 
Giv naturen en hånd og 2.9 Børn og unge, som lægges ind under andre indsatsområder, alt 
efter hvor de enkelte dele passer bedst.  
 

Natur og miljø (indsatsområde 1 og 2) 
• 1.1 Fredninger: Rejse fredninger jf. DN’s fredningsplan. Det skal overvejes, om DN skal 

foretage en analyse af biodiversitetskortet som baggrund for DN’s rejsning af biodiver-
sitetsfredninger, som foreslået af Sten Asbirk og Flemming Thorning-Lund fra NFU (se 
bilag 4-3) 

• 1.2 Lokale sager: Fokus på blandt andet betydningen af ændringerne i planloven og na-
turbeskyttelsesloven, på kystsikring, indkøring af nye regler på husdyrområdet, opfølg-
ning på det nye Miljø- og Fødevareklagenævn og planklagenævn.  

• 1.5 Nationalparker: Det eksisterende nationalparkforlig er udtømt, og Danmark får ikke 
flere før der skabes et nyt politisk grundlag. DN bør inspirere den politiske proces gen-
nem at tilvejebringe et opdateret visionsgrundlag for fremtidens nationalparker. 

• 2.1 Natur, hav og landskab: Evt. revision af DN’s naturpolitik, fortsat fokus på biodiver-
sitet (Biodiversitet Nu, COP14, rewilding, Projekt Odder, habitatdirektiv), på skov (DN’s 
skovpolitik, skovprogram, skovlov, FSC-skovcertificering) og på hav (plast, Øresund, 
skånsomt fiskeri), spørgsmålet om erstatningsnatur og Natura2000. 

• 2.2 Grund-, drikke- og overfladevand: 2. generations vandplaner, vandhandleplaner, 
grundvandsplaner, grundvandsråd, indsatsplaner for sprøjtemiddelfølsomme områder 
på sandjord.  

• 2.3: Landbrug: Fortsat fokus på landbrugspakken: Målrettet arealregulering, midtvejs-
evaluering af CAP’en, afgifter på sprøjtegift, glyphosat, gmo, zink og kobber, fosforre-
gulering, Collective Impact, opdatering af Sådan ligger landet. 

• 2.4: Klima, energi og transport: Udvikling af klimaindsats, opfølgning på energiforsy-
ningspolitikken, fokus på grøn omstilling i energiforsyningen, Klimakommune plus.  

• 2.5 Produktion og forbrug: Fortsat fokus på cirkulær økonomi (CØ), også ift. virksom-
hedssamarbejder og deltagelse i EEB. Ny national affaldsplan. Grøn omstilling via miljø-
godkendelser og i EEB. Indsat ift. festivaler og events (opfølgning på Grønt Folkemøde).  

• 2.6 Natur og miljøforvaltning: Nyt fokus på regeringens nationale handlingsplan for FN’s 
17 verdensmål samt afrapportering, fortsat fokus på Danmarks overholdelse af EU-
direktiverne og deltagelse i EEB’s bestyrelse og arbejdsgrupper.  

• 2.10: Tværpolitiske indsatser: Finanslovsforslag, Folkemødet på Bornholm, Naturmødet 
i Hirtshals (som opprioriteres, jf. ønsket fra DN Hjørring).  

 

Organisation (indsatsområde 3) 
• Fokus på organisationsstrategien – og ikke mindst organisationsudvikling 
• Organisationsdrift, projektpulje (evt. Grønt Guld), støtte til lokal kommunikation, intern 

kommunikation, Naturens universitet, Præsidentvalg.   
 

Kommunikation (indsatsområde 4) 
• Kampagner: Se særskilt oplæg om forslag til kampagner i 2018. 
• E-kommunikation: Opprioritering af sociale medier og digital markedsføring, nyt ind-

meldelses- og bidragssystem på dn.dk, som er integreret med medlemssystem, fortsat 
udvikling af dn.dk og nyhedsbreve.  
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• Naturformidling (tidligere 2.7-2.9): Naturformidling på Skovsgaard, Lokale ture og ar-
rangementer, naturplejeaktiviteter, Naturens dag, Affaldsindsamling, Naturfamilieklub, 
Naturninja.dk, Store badedag, Naturens ambulance 

• Pressekontakt og nyheder, medlemsblad (ny distributionsløsning) og layout 
 

Medlemmer og bidragsydere (indsatsområde 5) 
• Medlemsadministration, opgradering af medlemssystem, pbs-aftaler 
• Medlemstegning, opprioritering af digital markedsføring med dedikeret medarbejder 
• Testamenteindsats 
• Fokus på fundraising  
• Grøn fordel, udvikle ny webshop 

 

Administrative støttefunktioner (indsatsområde 6) 
• Fokus på implementering i DN af EU’s persondataforordning (datasikkerhed) 
• Håndtering af evt. ændring af kommunernes distribution af afgørelser (digital post og 

Podio) 
 

Den økonomiske ramme 

Det forventes, at den økonomiske ramme for DN’s aktiviteter er nogenlunde den samme som i 
2017. En del af de ovennævnte fokusområder vil medføre meromkostninger, hvis de sættes i 
gang. Der kan sikkert hentes ekstern finansiering til en del af forslagene, men der skal også 
foretages en prioritering af sekretariatets samlede indsats i 2018, og en prioritering af hvilke 
tiltag, der søges ekstern finansiering af. Forslag hertil vil indgå i det endelige materiale til HB-
mødet i september. 
 

FN’s 17 verdensmål og AP2018 

HB havde i foråret en proces, hvor FN’s 17 Verdensmål blev diskuteret i forhold til DN’s arbej-
de. Konklusionen på processen blev, at DN i særlig grad relaterer sit arbejde mod, at Danmark 
bidrager til at opfylde verdensmålene ’Livet på land’, ’Livet i havet’, ’Klimaindsats’ og ’Ansvarlig 
forbrug og produktion’ samt er opmærksom på verdensmålene ’Bæredygtige byer og lokalsam-
fund’, ’Rent vand og sanitet’ samt ’Stop sult’.  
 
Verdensmålene i sig selv og ikke mindst regeringens nationale handlingsplan giver desuden 
anledning til et fokus på regeringens overholdelse af målene, og det samme gør afrapporterin-
gen på SDG’erne til FN og afrapporteringen på handlingsplanen.  
 
HB besluttede på juni-mødet, at Sekretariatet som en del af AP2018 udvælger verdensmålsin-
dikatorer, der kan understøtte den interne diskussion om DN’s målopfyldelse. Dette vil ske 
efter HB har besluttet sit udkast til AP2018. 
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