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Input fra DN’s aktive til AP2018  
 

 

Sagens kerne 

Her er en oversigt over de forslag og ønsker til prioriteringer næste år, der er kommet ind fra 

DN’s lokale afdelinger og netværk. Siden april er alle i organisationen løbende blevet opfordret 

til at komme med input i DN Aktiv med frist den 10. august. Der er kommet 12 input, som 

listes her sammen med sekretariatets kommentarer:  

 

1. Oprydning i servitut-fredninger 

2. Analyse af biodiversitetskortet mhp. rejsning af biodiversitetsfredninger 

3. Mere fokus på konflikten beskyttelse-benyttelse primært i off. skove 

4. Mere fokus på at påvirke naturstyrelsen til at arbejde for større biodiversitet i skove 

5. Strategi for vilde bier samt andre bestøvende insekter i Danmark 

6. Fokus på den nære natur 

7. Målinger, læhegn og robotgræsslåmaskiner 

8. Prioritering af Naturmødet i Hirtshals på linje med deltagelsen i Folkemødet 

9. Landsdækkende klimakampagne 2018  

10. Mere fokus på bæredygtig kommuneplanlægning 

11. Automatisk oprettelse af nye medlemmer til lokale nyhedsbrevslister 

12. Etablering og igangsætning af et brugerforum omkring DN’s IT-udvikling 

 

1. Oprydning i servitut-fredninger 

Undertegnede synes, at DN skal gøre et seriøst forsøg på at rydde op i de gamle servitut-

fredninger. Der er tale om fredninger fra 1937, og indtil at de (fredninger) blev formaliseret 

omkring DN's oprettelse. Det er mit indtryk, at disse fredninger er ved at blive kørt over, 

glemt, eller på anden måde negligeret. Der er sikkert både skidt, kanel og lagkage iblandt. Et 

konkret eksempel på problemer med at kæmpe for sådan en fredning kan ses i bilag 4-3-1. 

 

Sekretariatets kommentar 

Rundt omkring i landet er der deklarationer på mange ejendomme, hvor fredningsnævnet står 

som påtaleberettiget. Mange af disse deklarationer handler om forhold, hvor kommunerne re-

elt har overtaget kompetencen fra fredningsnævnene for år tilbage, og der er derfor ikke tale 

om fredninger med fredningsnævnet som myndighed. Det er en stor og uoverskuelig opgave 

at gennemgå alle disse deklarationer. Miljøministeriet, pt Miljøstyrelsen, gør det løbende efter-

hånden som de opdager fredningslignende deklarationer, som vises forkert, og retter de fejl på 

fredningsdatabasen (arealinfo), som måtte være der, således at et område enten er fredet 

eller ikke er fredet. Det er en myndighedsopgave at varetage denne opgave, men DN er op-

mærksom på, at der i processen kan være områder, som hidtil har været betragtet som fredet, 

og som pludselig ikke længere er det, fordi kompetencen flyttes fra fredningsnævnet til kom-

munen. I de tilfælde overvejer DN, om der er grundlag for at rejse en ny fredningssag. 
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2. Analyse af biodiversitetskortet mhp. rejsning af biodiversitetsfredninger 

Det foreslås, at DN gennemfører en Analyse af biodiversitetskortet som baggrund for DN’s 

rejsning af biodiversitetsfredninger. Da Sekretariatet for ca. 4 år siden efterlyste forslag til bio-

diversitetsfredninger i Naturfagligt Udvalg, foreslog Sten Asbirk og Flemming Thorning-Lund at 

frede nogle af landets 200 vigtigste botaniske lokaliteter, som ikke er beliggende i Natura 

2000-områder, da de er potentielt truede af manglende pleje og tilgroning mv., fordi de ikke 

er under de ansvarlige myndigheders systematiske tilsyn. Østrup Holme Mose ved Gundsø-

magle blev foreslået, og det var så heldigt, at den var omfattet af en nyligt rejst fredningssag 

for Værebro-ådalen, og at der derfor kunne indarbejdes specifikke bestemmelser for dette del-

område. Denne fredningssag er nu gennemført. Siden er 3 andre botaniske fredninger rejst af 

foreningen i 2016-17: 1) Orøs marine forland i Isefjorden, 2) Skærum Ådal ved Frederikshavn 

og 3. Krogens og Hørbylund Møllebække ved Frederikshavn. I 2016 har HB yderligere efter-

spurgt flere biodiversitetsfredninger. Sten Asbirk og Flemming Thorning-Lund foreslog Torsø 

ved Vandfaldsmøller i Kalundborg kommune, og i 2017 er startet forberedelse af fredningssag 

for dette område. Desuden er der påbegyndt en fredningssag i Kystområdet ved Tver-

sted/Tannisby i Hjørring Kommune. Denne fredningssag vil formentlig kunne tilgå frednings-

nævnet senere i år.  

 

Sten Asbirk og Flemming Thorning-Lund har på baggrund af den nye opfordring til flere fred-

ningsforslag snakket om, at vi gerne ville foreslå flere biodiversitetsfredninger. Det er imidler-

tid begrænset, hvor omfattende vores viden og lokalkendskab er, så for at foreningen frem-

over kan være sikker på at foreslå de højest prioriterede og relevante biodiversitetsfredninger, 

vil det være oplagt at prøve at finde frem til nogle af landets vigtigste biodiversitetsområder 

bl.a. ud fra biodiversitetskortet eller ud fra Peter Winds botaniske oversigt over landets bedste 

botaniske lokaliteter gerne suppleret med ny viden fra Atlas Flora Danica og anden ny viden 

om fauna mv. En kombination af disse interesser kan måske opnås ved nærmere at studere 

det vedhæftede notat fra DCE: Analyse af omfang af biodiversitet repræsenteret i de udpegede 

Natura 2000-områder på land  

 

Se især fig. 1 med et Danmarkskort med et fagligt bud på de vigtigste af landets naturområ-

der. Arealer indenfor Natura 2000 er markeret med grønt, og arealer udenfor Natura 2000 er 

markeret med rødt. De røde arealer udenfor Natura 2000 er de mest oplagte kandidater til 

biodiversitetsfredninger, da de ikke er beskyttet af Natura 2000 og ikke er prioriteret til til-

skudsordninger til naturpleje og ikke har nogen krav om handlingsplaner, tilsyn mv., og derfor 

er potentielt truede med at miste deres naturværdier. Notatet er fra 2014, så analysen skal 

derfor opdateres, da der siden er sket mange suppleringer og forbedringer af biodiversitetskor-

tet, og fokus skal være på optimering af rejsning af fredningssager.  

 

Det er en større opgave end Naturfagligt Udvalg kan påtage sig. Derfor foreslås det at afsætte 

midler hertil i DNs arbejdsprogram for 2018. Efter en foreløbig forespørgsel hos Rasmus Ejr-

næs på Aarhus Universitet kan et projekt formentlig gennemføres for i størrelsesordenen ca. 

200.000 kr. Målet skulle være at udarbejde et tilsvarende notat som DCEs ovennævnte notat 

fra 11. november 2014, og indholdet kunne bl.a. omfatte: 1) Identificere de vigtigste biodiver-

sitetsområder udenfor Natura 2000, 2) Er de fredede, 3) Vurderes fredningsindholdet at kunne 

beskytte biodiversiteten, dvs. med hensyn til naturpleje, pligt til naturplaner for pleje mv., og 

4) Er områderne nationalt prioriterede (i KUs kvadratanalyse). 

 

Sekretariatets kommentar 

Det er en glimrende forslag, som man dog kan overveje, at sekretariatet selv udarbejder. For-

slaget indgår i en samlet prioritering. 

 

3. Mere fokus på konflikten beskyttelse-benyttelse primært i off. skove 

Især mountainbikere fylder mere og mere i skovene. Hyppige arrangementer med mange del-

tagere. Der køres uden for de godkendte MB-ruter. Uro i skoven påvirker muligvis dyrelivet i 

skoven. ”Hvordan vi får mere styr på benyttelsen?” som overskrift. 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2014/Analyse_biodiversitet_Natura2000.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2014/Analyse_biodiversitet_Natura2000.pdf
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Jørgen Nielsen, DN Hillerød 

 

Sekretariatets kommentar 

Sekretariatet er i gang med en ”DN mener” om mountainbikes, og en skitse bliver uddelt på 

HB-mødet og kommer efterfølgende i intern høring.  

 

4. Påvirke naturstyrelsen til at arbejde for større biodiversitet i skove 

Der fældes meget i offentlige skove og det, der kunne ligge tilbage bruges som flis, som der er 

stor efterspørgsel på. Det går ud over biodiversiteten i skovene. En mere begrænset fældning 

og undlade at fjerne toppe og sidegrene i skovbunden ville være gavnligt. 

Jørgen Nielsen, DN Hillerød 

 

Sekretariatets kommentar 

DN adresserer denne problematik løbende. Dels nationalt i input til det nationale skovprogram, 

som det fortsat er uvist hvornår kommer. Dels lokalt – med sekretariatets støtte – når Natur-

styrelsen sender driftplaner i høring. Se: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-

pleje/driftsplanlaegning/ 

 

5. Strategi for vilde bier samt andre bestøvende insekter i Danmark 

Danmark har en biavlsstrategi, som varetager honningbiernes og biavlernes interesser. Men 

Danmark har ingen strategi for beskyttelse af de vilde bier. Foreningen Vilde bier i Danmark 

ønsker, at Danmark får en strategi for beskyttelse af de vilde bier, deres levesteder og deres 

livsbetingelser. 

 

Forslaget er derfor: Et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Vilde bier i 

Danmark om udarbejdelse, implementering samt en løbende evaluering af en strategi for vilde 

bier samt andre bestøvende insekter i Danmark. Samarbejdet kan og bør indbefatte andre re-

levante naturorganisationer samt myndighederne. 

 

Motivationen for at lave en strategi for vilde bier og øvrige bestøvende insekter er åbenlys. 

Deres eksistens trues af en lang række samfundsaktiviteter, hvoraf de vigtigste er intensiv 

landbrugsdrift, fragmentering af levestederne, byvækst, udviklingen af infrastruktur, forure-

ning fra industri, transport og landbrug samt ikke mindst den intensive og nytteprægede for-

valtning af grønne områder. Desuden tyder de senere års forskning på, at konkurrence fra 

honningbier også kan spille en rolle for antallet af vilde bier i naturen, dette gælder både det 

kulturprægede landskab og de følsomme, beskyttede naturområder. Konsekvensen er, at bier-

ne mangler fødekilder og ordentlige levesteder. De vilde bier er med andre ord trængte fra 

mange sider og har brug for tiltag, der sikrer dem bedre levevilkår. Nogle steder er den bedste 

hjælp sandsynligvis total fred og nåde på naturens betingelser, andre steder bør forvaltningen 

tilrettes, så den (også) tager hensyn til de forhold, som hjælper de vilde bier. 

 

I EU og i andre internationale fora har Danmark forpligtet sig til at værne om landets biodiver-

sitet og stoppe tabet heraf. Senest er Danmark trådt et internationalt samarbejde om beskyt-

telse af naturlige bestøvere; dette skete i forbindelse med COP13-mødet i Mexico sidste år. 

Desværre viser undersøgelser og rødlistevurderinger, at tabet af biodiversitet i Danmark fort-

sætter – trods de mange hensigtserklæringer. 

 

En række lande omkring os har indset, at gode forsætter alene ikke reder biodiversiteten, der 

skal målrettet handling til. Derfor har følgende lande vedtaget en strategi for beskyttelse af 

bestøvende insekter: 

 

• Wales: The Action Plan for Pollinators in Wales 

• England: The National Pollinator Strategy: for bees and other pollinators in England 

• Irland: All-Ireland Pollinator Plan 

• Skotland: A Pollinator Strategy for Scotland 

• Norge: Faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt 
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Disse lande tager deres forpligtelse til at varetage beskyttelsen af biodiversiteten alvorlig. En 

række plantearter og afgrødearter er helt eller delvist afhængige af insektbestøvning for at 

kunne sætte frugt og frø. Der er således tale om, at de vilde bier og andre blomsterbesøgende 

insekter bidrager til at sikre artsrigdommen i den naturlige flora samt produktionen af fødeva-

re. Ser man til honningbierne, er det velkendt, at værdien af bestøvningen langt overgår vær-

dien af honningen. Værdien af de vilde biers bestøvning i Danmark er ikke beskrevet, men 

sandsynligvis overgår den med flere længder værdien af honningbiernes bestøvning. Vilde bier 

udgør en væsentlig del af vores biodiversitet, de er en nøglefaktor for bevarelsen af en stor del 

af naturens flora i kraft af bestøvningen, og de bidrager til produktionen af afgrøder, som både 

mennesker og dyr lever af.  

 

En dansk strategi skal være en plan og en vejledning til at skabe bedre vilkår for vilde bier og 

andre bestøvende insekter. Strategien bør sigte på at inddrage såvel private som offentlige 

aktører i arbejdet på at hjælpe bierne – der er masser af muligheder. Overordnet set drejer 

det sig om at afsætte mere plads og skabe flere fødekilder i landskabet. I Danmark er største-

parten af arealet opdyrket eller benyttet af Vilde bier i Danmark, 10. august 2017. 

 

En strategi vil derfor skulle arbejde med at vinde offentligheden for sagen og sikre opbakning 

til, at ”frie” områder skal forvaltes på en ny måde af hensyn til de vilde bier. Også i forhold til 

jordbrugserhvervet skal strategien have mål, der sigter på bedre forhold for de vilde bier. Stra-

tegien skal på alle måder tage hånd om de forhold, som truer de vilde bier og give anvisning 

på aktiviteter og indsatser, der kan og bør sættes i gang for at beskytte de vilde bier og frem-

me deres antal og udbredelse. Strategien bør omfatte såvel de kulturprægede arealer som de 

fredede og beskyttede naturområder. Ideelt set bør hele samfundet vækkes til deltagelse i 

projektet og bidrage efter evne. Strategien skal være langsigtet og arbejde med en implemen-

tering over en periode på 5-10 år. 

 

Vilde bier i Danmark mener kort sagt, at tiden er moden til, at Danmark får en strategi for be-

skyttelse af de vilde bier og andre bestøvende insekter. Uden en egentlig strategi vil beskyttel-

sen af de vilde bier være stedmoderlig – som hidtil, og de vil forsvinde næsten ubemærket. Et 

stort tab for biodiversiteten, direkte og indirekte, og et kæmpe moralsk nederlag for Danmark! 

Jørgen Pedersen, Vilde bier i Danmark  

 

Sekretariatets kommentar 

Sekretariatet er i gang med et DN mener om vilde bestøvere efter beslutning i HB. DN kan fint 

være med til "udarbejdelse, implementering samt en løbende evaluering af en strategi for vilde 

bier samt andre bestøvende insekter i Danmark." Men som det fremgår, vil netop implemente-

ring kræve, at det indbefatter myndighederne. I første omgang bør initiativet derfor være at 

en bred koalition af organisationer retter en henvendelse til miljø- og fødevareministeren. 

 

6. Fokus på den nære natur 

Henover sommeren har sekretariatet desuden modtaget dette input fra Tove Binzer i DN Lejre 

– ikke som et decideret input til AP2018, men dog alligevel et input til den overordnede priori-

tering:  

 

Jeg har i flere omgange forsøgt at gøre DN’s præsident og administrationen opmærk på, at DN 

må tage sig af den nære natur, som møder folk overalt – grøftekanterne - gravhøjene, stran-

dene og de bynære skove, som alle kan få bedre biodivers og smukkere natur, hvis der er sat 

kræfter af til at passe dem rigtigt ( tag en tur gennem sverige- her er blomstrende grøftekan-

ter modsat de fleste steder i Danmark). 

 

Den enkelte afdeling kan ikke klare denne udfordring og ser bare til at mere og mere natur 

forarmes.  Det er spændende at tale om at få store dyr tilbage for at græsse, men for de fleste 

af os er det nu mere spændende at den nære natur har det godt og at der er fødetilbud til alle 

de almindeligt forekommende arter. 
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Hvis energien skal bevares eller skabes i en afdeling skal der være nyttige og sjove udfordrin-

ger, der giver synlige resultataer.- redningen af Bistrupskovene var spændende, men indsat-

sen er glemt efter et år, så der er også brug for en historieskrivning om DNs helte og deres 

gerninger. Når afdelingen kommer med sin bekymring om husbåde på fjorden og plastikmar-

ker skal foreningen efter min opfattelse være med på banen og analysere langsigtede og være 

med til at dreje debatten, så der kan laves fornuftige oplæg til politikere og befolkningen. 

 

Her i Lejre bliver vi kontaktet af borgere der gerne vil have DN til at hjælpe mod angreb på 

deres nære omgivelser- nedlagt sti i Ejby ådal-tab af eng i Ejby pga udstykning- snyd med kap 

5 -plastikmarker-truede gamle træer i Øm pga kloakering- lyssky placering af nye bygninger i 

det åbne land, vej gennem grøn bynær kile - men vores hjælp er jo mest gode råd og fakta-

søgning  med brevveksling og  det kommer kun frem på årsmødet, andre afdelinger har det 

nok på samme måde og samlet kommer det til at virke som om afdelingens arbejde er styret 

udefra- og det er da også virkeligheden  og vel dybest set det bestyrelsen er sat i verden for. 

 

7. Målinger, læhegn og robotgræsslåmaskiner 

Jeg mener, at DN skal lægge pres på, at målinger bliver foretaget ude i virkeligheden. Både 

omkring luft/jord og vand. Desuden er det vigtigt, at læhegnene rundt om i landet bliver fre-

det, i den forstand at der sættes mål på hvor meget plads landmændene kan få lov til at skabe 

sig for at komme rundt på markerne. Gennem lang tid, er læhegnene bare blevet nedlagt i stor 

stil, selv de gamle og fredede. Efter nuværende lov må man, selv med de fredede hegn, godt 

fælde træer og planter, men ikke det de vokser på, men stille og roligt forsvinder, både hegn 

og grobund. Det nedsætter i den grad biodiversiteten og laver sandflugt osv. Desuden er det 

vigtigt at der bliver lavet nogle regler for brug af robotgræsslåmaskiner. De dræber og invali-

derer frøer, pindsvin osv. udover at biodiversiteten også på grund af robotterne ikke kan finde 

sted. Selv omkring anlagte søer, som skulle maximere biodiversiteten kører disse robotter 

mange steder rundt hele døgnet. Først lokker man dyr til, og så tjopper man dem i småstykker 

under stor lidelse. Det er nogle af de ting, jeg vil foreslå vi arbejder ekstra på.  

Kis Bøggild Nielsen, DN Norddjurs  

 

Sekretariatets kommentar 

Målinger/overvågning: DN arbejder ihærdigt for at forbedre kvalitet og omfang af luft- og 

vandkvaliteten. Både natur- og miljøovervågningen har således også efter sekretariatets vur-

dering brug for en langt større politisk prioritering. 

 

Læhegn: DN arbejder for, at økonomisk støtte til etablering af læhegn skal forudsætte at læ-

hegnene ikke kan ryddes igen efter en kortere årrække, da de fungerer som spredningskorri-

dorer på lokalt niveau. Læhegn kan også give skjul og i nogen grad føde til f.eks. hare, gnave-

re og nogle fuglearter og insekter. Men læhegn bidrager ikke i væsentligt omfang til at øge 

eller fastholde biodiversiteten, forstået som sjældne arter. At frede eksisterende læhegn samt 

forudsætte, at ny aldrig kan ryddes igen, kan give et negativt incitament for landmænd til at 

etablere ny læhegn, for at undgå at ”bordet fanger”. Derfor er her tale om et paradoks og en 

afvejning.  

 

Robotgræsslåmaskiner: Disse maskiner anvendes i sagens natur på plæner, hvor biodiversite-

ten typisk vil være meget lav. Umiddelbart vurderes det, at maskinerne overvejende anvendes 

i dagtimerne, mens padder og pindsvin primært er aktive i nattetimerne. Det kan ikke udeluk-

kes at maskinerne kan forårsage en vis dødelighed hos padder, men sekretariatet er ikke ble-

vet gjort bekendt med konkrete eksempler. 

 

8. Prioritering af Naturmødet i Hirtshals  

I 2016 blev Naturmødet i Hirtshals afholdt for første gang med deltagelse af stort set alle 

grønne organisationer, foreninger samt en række institutioner, som beskæftiger sig med natur, 

miljø og klima. Som omdrejningspunkt havde Naturmødet udelukkende – eller næsten udeluk-

kende – temaer, som ligger indenfor DN’s naturlige virkefelt. Mødet manglede dog deltagelse 
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fra centrale politikere fra Folketing og politiske partier, men på trods af det estimeres det at 

omkring 5.000 mennesker deltog i mødet. I år var der flere miljøordførere og centrale landspo-

litikere, og den estimerede deltagelse af ”almindelige” mennesker var steget til ca. 10.000. 

  

Naturmødet i Hirtshals har potentiale til at blive et af landets vigtigste samlingspunkter og en 

central diskussionsplads for den aktuelle debat om natur-, miljø og klimamæssige spørgsmål, 

og efter alt at dømme er vigtigheden af mødet stigende. Vi mener, at der er mulighed for at 

DN i høj grad kan komme til at sætte dagsordenen for disse debatter og derved fremme for-

eningens formål samt vise flaget overfor potentielle medlemmer. Men det kræver en langt 

bedre og mere systematisk forberedelse end det hidtil har været tilfældet. En grundig forbere-

delse starter sådan set allerede efter sommerferien, hvor kontakter til nøglepersoner og vigtige 

samarbejdspartnere skal knyttes og aftaler indgås. På denne måde kan vi være klar med de 

relevante indspil efter juleferien og således på et tidligt tidspunkt være klar med de rigtige 

personer – både fra vores egen kreds, men i høj grad også udefra. Vi skal samtidig udvikle nye 

koncepter og formater i formidlingen idet konkurrencen er hård. Alt dette kræver økonomiske 

resurser og fremfor alt mandetimer. Med dette forslag har vi ikke angivet, hvor vi mener re-

surserne skal komme fra – det vil vi lade være op til HB. 

Jørgen Jørgensen, DN Hjørring 

 

Sekretariatets kommentar 

Sekretariatet er enig i, at der er stort potentiale i Naturmødet i Hirtshals, og bakker op om, at 

der lægges flere ressourcer i både planlægning og deltagelse på Naturmødet. 

 

9. Landsdækkende klimakampagne 2018  

Et større katalog af ønsker udsprang af gruppearbejdet om eftermiddagen på Klimaseminaret 

27.4.2017 med henblik på DN's klimaindsats i 2018. AP 2018 skal medtage de ønsker til en 

landsdækkende klimakampagne i 2018, som kom til udtryk under Klimaseminaret, samt den 

for realiseringen heraf nødvendige økonomi. Klimanetværket ønsker at samarbejde med MFU 

og HB om indarbejdelse af Klimakampagne 2018 i forslaget til AP 2018. 

Carsten O. Hansen, DN Odense 

 

Sekretariatets kommentar 

Sekretariatet bakker op om, at der gøres en særlig indsats på klimaområdet i 2018-2020. Se-

kretariatet vil i den kommende tid overveje projektets format med udgangspunkt i de input, 

som blev leveret på klimaseminaret. Se bilag x-x-x for en opsamling på Klimaseminaret. 

 

10. Mere fokus på bæredygtig kommuneplanlægning 

Kommuneplaner indeholder ikke altid visioner om bæredygtighed. Lav et kursus, som kan 

hjælpe os med at påvirke i den rigtige retning. 

Jørgen Nielsen, DN Hillerød 

 

Sekretariatets kommentar 

Sekretariatet er enig i, at der er meget der kan gøres, for at gøre kommunerne mere bære-

dygtige, og det er noget, DN via andre indsatser allerede arbejder med, fx arbejdes der med 

de kommunale affaldsplaner, affaldsforbrændingsanlæg, energiforsyning, miljøgodkendelser af 

virksomheder i kommunen samt klimakommune plus indsatsen, der i høj grad handler om at 

få en mere bæredygtig kommune.  

 

Er der enkelte konkrete afdelinger, der gerne vil have hjælp til at vurdere og kommentere de-

res kommuneplan – set med mere overordnet bæredygtighedsbriller, står sekretariatet selvføl-

gelig til rådighed. Man kunne også forstilles sig, at vi i 2018 udvalgte enkelte kommune planer, 

og vurderet dem med de overordnet bæredygtighedsbriller, og ser om der er grundlag for en 

samlet indsats på dette område. 
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11. Automatisk oprettelse af nye medlemmer til lokale nyhedsbrevslister 

Sekretariatets telefoniske medlemshvervning har skaffet DN Sorø 115 nye medlemmer i april 

og maj måned. En glædelig begivenhed, som vi straks ville imødekomme ved at bl.a. at sende 

de nye medlemmer et nyhedsbrev. Ved den lejlighed opdagede jeg, at de ikke automatisk 

overføres til nyhedsbrevslisten. Allan Nyhus oplyser, at dette, med 100 afdelinger og løbende 

medlemstegning, er en lidt omfattende opgave, som sekretariatet tager lidt af gangen. En au-

tomatisering er ved at blive undersøgt og skal i givet fald budgetlægges og med i AP. Det kon-

krete opgave for DN Sorø er løst, men vi finder dette fremover skal ske automatisk.  

Niels Hilker, DN Sorø 

 

Sekretariatets kommentar 

Denne funktion er som nævnt ved at blive undersøgt. Den er del af en lidt større udvikling om-

kring det såkaldte MitDN, som kort fortalt handler om bl.a. login på DN’s hjemmeside og tæt-

tere kobling mellem hjemmeside og medlemssystem. Den automatisering der ønskes, forud-

sætter at hjemmesiden, medlemssystemet og systemet til nyhedsbreve kan ”tale” sammen. 

Det gør login til hjemmesiden også. Og det gør eksempelvis selvbetjening for medlemmer og-

så. Så det hele hænger sammen i et større udviklingsprojekt, der anslået vil koste 5-800.000 

kr..   

 

12. Etablering og igangsætning af et brugerforum omkring DN’s IT-udvikling 

DN har både centralt og decentralt gennemgået en meget stor IT forandringsproces de senere 

år, bl.a. med indførelsen af Podio, skift til nyt hjemmesidesystem og etablering af turmodul og 

meget andet. Afdelingernes brugerindflydelse har været meget ringe i den forandring, hvilket 

har medført en generel utilfredshed med systemerne, grænsende til decideret modstand. Det 

er derfor nødvendigt, at der etableres et decideret forum, hvor brugerrepræsentanter, bl.a. fra 

afdelingerne får reel indflydelse på IT-udviklingen. 

Rolf Lehrmann, DN’s kommunikationsnetværk 

 

Sekretariatets kommentar 

Det er helt korrekt, at DN igennem særligt de sidste to år har gennemgået en meget stor for-

andring på det digitale/IT-mæssige område: Nye hjemmesider, nye systemer til nyhedsbreve, 

nyt turmodul etc. Det har været en stor omgang – ikke mindst lokalt. De kommende år byder 

ikke på særlige projekter, der involverer afdelingernes brug af lokale hjemmesider, it m.v. 

Derfor er der ikke umiddelbart behov for at etablere et brugerforum for DN’s IT-udvikling. Når 

det er sagt, har brugerne efter sekretariatets opfattelse været involveret i ovenstående udvik-

lingsforløb. Det er beskrevet i bilag 4-3-3. Skal forslaget formelt realiseres med faste struktu-

rer, møder, høringsperioder etc. i stil med lign. processer i sekretariatet, bør der afsættes om-

kring 0,2 årsværk til formålet. Sekretariatet anser ressourcer for bedre anvendt ved fortsat at 

afholde kurser og supportere brugerne af de nye systemer.  

 

  



 8 

BILAG 4-3-1  

Konkret eksempel på servitut-fredning 

Jeg vedhæfter en enkelt file, der illustrere mine egne problemer med at kæmpe for en sådan 

fredning. Det er en sag der endnu ikke er afgjort, og jeg ved virkelig ikke hvad udfaldet bliver. 

 

Vedhæftningen er en anmodning om genoptagelse til Miljø og Fødevareklagenævnet. 

 

Forhistorien er at Fredningsnævnet (sammen med Naturstyrelsen), vurderede at der var tale 

om en af den slags bygningsservitutter, hvor fredningsnævnet ikke længere har kompetancen. 

Fredningsnævnet henviste derfor kompetancen til Kystdirektoratet. 

 

Det indklagede jeg til NMKN, som ikke kunne tage stilling til sagen, da fredningsnævnet ikke 

havde truffet en afgørelse, men henvist kompetancen. 

 

Kystdirektoratet ville ikke modtage kompetancen, hvorfor de sendte spørgsmålet tilbage til 

Fredningsnævnet. 

 

Den med kompetancen er noget Djøf'sk sludder. Loven er ganske klar på kompetance fordelin-

gen. Det Fredningsnævnet virkelig udtrykte, var at de ikke mente arealet er fredet. 

 

Vedhæftningen, dvs. anmodning om genoptagelse til NMKN'et påpeger både dette spørgsmål, 

men stiller også spørgsmål om selve ændring i forvaltnings praksis. 

 

I er velkommen til at ringe, jeg har nr. 21951889. Jeg har allerede fået hjælp til den pågæl-

dende sag hos Jan Pedersen og Lars Sloth, hvorfor dette ikke er en anmodning om hjælp. Det 

er alligevel min påstand, at fredningsnævn, NMKN, og Danmarks Naturfredningsforening alle 

efterlader disse gamle servitut-fredninger uden beskyttelse. 

 

Noget af en påstand ;). 

 

Den vedhæfte sag, er om en fredning med Reg. nr.: 02376.00, og jeg skal gøre mit bedste for 

at forsvarer den. Den er også nævnt på nedenstående link. Mit ærinde er at gøre opmærksom 

på, at beskyttelsen af de andre "Fredninger" på samme liste hænger i en tynd tråd, IMO. 

 

https://www2.blst.dk/nfr/ 

 

Med Venlig Hilsen 

Rasmus Thomsen 

e-mail radiorasmus@gmail.com 

mob 21951889  
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BILAG 4-3-2 Opsamling på klimaseminaret den 27. april 2017 

 

På klimaseminariet var der fokus på følgende to spørgsmål: 

 

Hvad gør andre aktører på klimaområdet? Formålet er at gøre os klogere, og få et 

billede af hvilke omverden vi skal agerer i. oplæg ved Peter Birch Sørensen, formand for 

Klimarådet, Chr. Ibsen, direktør Concito, økologiske råd (DØR) ved Christian Ege. Formand for 

DØR samt formand for 92-gruppen. John Nordbo, Klima- og miljøchef, WWF Verdensnaturfon-

den. Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver, Greenpeace. De forskellige oplæg kan blive 

tilsendt, hvis man ønsker det. Flere aktører er stærke på klima, men flere af dem vil gerne 

brede deres klima mere ud og også arbejde med landbrug og produktion og forbrugs betyd-

ning for klima. Alle fremhæver, at DN er de eneste, der kan koble det nationale med det lokale 

arbejde. 

Hvad kan vi som DN’er på klimaområdet? 

3 oplæg ved Sussi Handberg, DN Rebild, om klima Rebild. DN's sekretariats analyse af DN's 

styrker og svagheder på klimaområdet, samt overblik over hvad DN allerede gør og har planer 

om at gøre i 2017 - blandt andet på folkemødet, klima og landbrug, produktion og forbrug, 

klimakommuner samt energiforsyning. Oplæg ved Jens la Cour og Sine Beuse Fauerby, DN’s 

sekretariat. Samt. Hvad bruger vi vores arealer til? Oplæg ved Lasse Jesper Pedersen, DN's 

sekretariat. Dertil var der oplæg om kampagner i DN: Hvilke elementer indeholder en god 

(DN) kampagne? Oplæg ved Simon Leed Krøs fra DN's kampagneteam. Samt ”Hvad "dur" rent 

kommunikativt”? Oplæg ved Kasper Pihl Møller presserådgiver i DN. 

Mange grupper var meget inspireret af oplæget om Klima Rebild. Og så gerne noget lignende i 

deres kommune. Mange havde tanker omkring en årlig klimadag alla affaldsindsamlingen. Og 

mange nævnte samarbejde med de lokale skoler som centralt. Et sådant koncept skal udvikles 

og udrulles. Men der er masser erfaring at hente i DN’s andre aktiviteter. 

 

Opsamling på gruppearbejde   

Gruppearbejdet tog udgangspunkt i tre opgaver: 

- Kom med en ide til et nyt klimaprojekt som opfølgning eller erstatning for klimakommuner. 

- Konkret forslag til en til en national klimakampagne til 2018. 

- Hvordan kan man som DN'er lokalt arbejde med klima, herunder forslag. 

 

Gruppe 1 

Spørgsmål 3 og 1  

Klimauge eller Klimanatten 

Få gjort klimaet nærværende for borgeren 

Nationalt og lokalt 

Sekretær hjælper med input i god tid (basisønske) 

Noget folk kan gøre  

Klimatiske hotspot: 

 Gå en tur til lokal losseplads 

 - Lokal varmecentral 

 - Solcellepark 

 - Biogasanlæg (skolebesøg) 

 - Vindmøllepark 

 Besøg af borger på rådhuset 

 

Basis i Det Grønne Råd 

 

 Klima-mad 

 Genbrugspladsen 

 Byttemarked 
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 Væk med flasker 

 Skolebørnene: Hvad har vi gjort klima-venligt hjemme i den forløbne uge? 

 Plante sine klima-ideer i klimahaven ved rådhuset 

 Klimakunst: 25 kunstnere sælger deres kunstværker på auktion 

 

Klimaugen lægger også op til Klimakommune Plus 

 

Spørgsmål 2 - National kampagne efterår 2018 

Målgruppe: borgerne og kunstnere 

 

Energiforsyningspolitik 

1. Folkeligt pres bag lobbyen 

 

 Hæderspris – årets klimapris 

 Årets klimaforsker 

 Årets klimaklasse 

 Årets klimakommune 

 Årets klimaformidler 

 Årets klimavirksomhed 

 Årets kimaklovn 

 Bilfri søndag 

 

Kan nogle af disse ideer bruges/præsenteres på folkemøde 2017? 

 

Hvordan får vi gjort elektrificeringen til en folkesag? 

 

2. Christiansborg konkurrence 

 

Dialog / seminar 

For  

 Det naturpolitiske lag 

 Organisations folk 

 Politikere 

 Organisationer 

 Brancheorganisationer 

 Landbrug og Fødevarer 

 

3. 

DNs initiativ: 

Nej tak til flaskevand 

Rent grundvand 

Supplement af artikler 

 

4. 

Vore strandenge truede af havstigninger 

Plakater 

 

Gruppe 2 

Spørgsmål 2 

1. brainstorm 

 reklamere med alvoren 

 ikke bane vejen for at træde på alle tæer 

 børn og børnebørn fremtid (trivselsbillede) 

 økonomiske fordele 

 vedrører os alle sammen med skal klares lokalt 
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 både pisk og gulerod 

 

2. ideer 

Børn og børnebørns fremtid 

 trivselsbillede – 30 år til at handle i 

 klimaflygtninge 

 fødevare sikkerhed 

 sygdomsudvikling 

 

3. uddybning af ide 

målgruppe: 

 os alle sammen 

 en folkebevægelse (for klima) 

 adfærdsregulerende 

 

aktiviteter 

 adfærdsregulering 

 tv 

 radio 

 medier 

 direkte til børnene 

o ikke nødvendigvis kommune målrettet 

(hvis det ikke bliver en folkebevægelse, så drop det) 

 

 

Spørgsmål 3 

1. brainstorm 

 menneskelig vinkel 

 lokal cases 

 mobilisering lokalt 

 

2. ideer 

 anvende lokale grønne samarbejder 

 kendis effekt 

 bedre kobling til/fra faglige udvalg via sekretariatet 

 udveksling af erfaringer/ideer f.eks. via podio 

 

3. uddybning af ide 

mål: 

 samtlige skal have kendskab til klimaaktiviteter 

målgruppe: 

 alle aktive 

aktiviteter: 

 udveksling af erfaringer/ideer 

 kursus 

 podio 

 

Gruppe 3 

Spørgsmål 1 og 3 - Klimakommuner 

1. brainstorm 

 Klimakommuner 

 Lokalt <-> Klima 

 Energibesparelser 

o Offentlig 

o Erhvervsliv 
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 Adfærd 

 Grøn indkøb, økologi 

 Madforbrug 

 Råvarer 

 Tøj 

 Økologisk jordbrugsfond 

o Råvarer 

 Iværksætteri (Bornholm) 

o Lokal aktionsgruppe 

 Økologisk grønsags 

 

2. ideer 

Klimakommuner 

Status 

 Hvad sker der lokalt lige nu? 

o Hvilke gode ideer har klimakommuner allerede lavet lokalt? 

 Kan det udbredes til andre kommuner? 

Videreudvikling 

 Det skal ikke kun være miljø og teknik. Andre forvaltninger i kommunerne skal være 

med, samt andre dele af kommunen 

o institutioner 

Råvarer og mad 

 fra jord til borg 

 råvarefestival 

forbrug 

 

Spørgsmål 2 – national klimakampagne 2018 

Energibesparelser 

 

Christian Ege 

 ingen moms på reparation 

DN 

 samarbejde med lokale fødevarer 

 køb lokalt 

Forbrug 

 påvirke forbrugeren 

 

Hold ferie i DK 

Kødforbrug 

Transport 

 elbiler 

 erhvervslivets transport 

o Mærsk 

Klima + tanken 

 Saml erfaringer sammen 

 Fødevarer på dagsordenen 

 

Hvordan bliver det udbredt til en national kampagne? 

DN skoletjenesten laver klimaundervisningsmateriale 

Adfærdsændringer i familier 

Teknologi 

Klimatilpasning 

Natur i byen sammen med klimatilpasning 
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Gruppe 4 

Spørgsmål 1 

1. brainstorm 

hele kommunens borgere 

klimakommune plus 

grønt råd i alle kommuner? 

Sønderborg – bolig renovering 

Dagsorden gives fri 

Besparelse ikke kun kommunens ejendomme 

Personlig ansvar / pligt 

Alle i fællessakb 

Penge som motivation 

Politiker, som tager klima alvorligt 

 

Spørgsmål 2 

1. brainstorm 

Vi skal have den udvikle verden med fokus på klimaændringer for naturen  

lokal indsats 

ofre ressourcer, og have en mission 

genbrug/ reparation i stedet for produktion 

 

Ideer 

Vækst er ikke løsningen 

På kommune niveau kan DN påvirke. Ikke national 

Klimaændring og arter? 

 

Klimakommune 

 hjælpe kommunerne 

 konkrete tiltag 

o cykle 

o mindre kød 

o kortere brusebad 

 klimapris i kommunen? 

 Klima plus 

 Fjernvarmeværker med sæson lagre 

 Få lokale til at reducere deres klimaaftryk 

 

Spørgsmål 3 

Grøn omstilling 

Skolerne som lokal aftale partner 

DN kan lave planer om klima som kan bruges lokalt. Vinde, regn resistente 

 

 

Kommentar til gruppearbejdet: 

 

Hej Sine 

Tak for sidst. Jeg var ked af ikke at kunne blive til gruppearbejdet, men jeg synes, at indlæg-

gene var gode og tankevækkende. Jeg tænkte dog, at der var en grundlæggende diskrepans 

mellem på den ene side naturen uden for det byggede miljø og adfærden indenfor. Jeg synes, 

det er vigtigt, at DN også går ind i de bolignære grønne miljøer. Jeg husker kampagnen Natur 

der hvor du bor, og jeg tænker på den engelske Neighborwoods. Der er så mange funktionslø-

se klippede græsarealer i byerne, både i boligarealer og i erhvervsområder, som kunne udnyt-

tes anderledes med øget naturindhold på den ene side og dyrkning på den anden. Og rigtig 

mange private haver består i dag af fliser og granitskærver på ukrudtsdug. Der er et punkt i 
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referatet, hvor byens grønne områder og klimatilpasningen (LAR formoder jeg) er nævnt, men 

jeg mener, potentialet i byens udearealer skal løftes mere frem. Det er der, man bor, og der, 

man kan gøre noget aktivt i det små. Plant træer på det fælles friareal, plant et æbletræ i alle 

haver, kræv, at kommunen omlægger græsarealer uden funktion til langt græs og bruger 

arealerne til renvandshåndtering. Anlæg dyrkningshavefællesskaber i parken. Alene eller i 

grønne fællesskaber, som man kender det fra England. Det er jo paradoksalt, at man godt kan 

få beboerne i tætbyen til at interessere sig for natur i byen og for dyrkning, når parcelhusfolket 

ikke gør det. Det kunne DN måske bidrage til. Tænker også på den pædagogiske effekt i for-

hold til næste generations viden om og føling med naturen i bred forstand. Det er bekymren-

de, at de unge voksne allerede i stort omfang har mistet den kompetence, for den er jo med til 

at motivere til en naturvenlig adfærd i alle andre sammenhænge. 

Hilsen Karen 

 

Nu var jeg desværre nødt til at gå før gruppearbejdet, men lagde en seddel med nogle tanker 

til min gruppe.. Jeg kan ikke huske gruppenummeret,  

... men jeg synes at det er en væsentlig pointe, at hvis man understøtter det at lokalafdelinger 

laver klimauger eller bare lidt mere koordinerede aktiviteter, kan det være en ide at gøre det 

på landsplan i samme periode, ligesom man gør med affaldsindsamlingerne. Dette har ret stor 

effekt og mange skoler er med på det.. har det som fast del af undervisningen på en bestemt 

årgang.. Det letter deres årsplan. 

Ligesom med affaldsindsamlingen er det op til de enkelte afdelinger selv hvor meget man 

kan/vil/orker at gå ind i det. .Det kan også være andre borgergrupper, som det jo er med af-

faldsindsamlingen flere steder... og altså skolerne, som nævnt. 

Mvh Alfred 
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BILAG 4-3-3 

Om brugerinvolvering i udviklingen af DN’s nye it-systemer 

Følgende er en oversigt over, hvordan brugerne har været involveret i udviklingen af nye IT-

systemer de sidste par år: 

 

Udviklingen af system til nyhedsbreve 

Blev startet i april 2015. Omkring sommerferien blev udvalgte DN aktive inviteret med som 

testere. Den 8. september 2015 holdt sekretariatet oplæg for Organisationsudvalget om det 

nye system og den 15. september 2015 holdt vi en 4 timers workshop i Masnedøgade med 

deltagelse af fire DN aktive og Finn Lindhardt på Skype. På mødet kom der mange gode tilba-

gemeldinger som sidenhen blev brugt til at forbedre systemet med. I løbet af oktober måned 

begyndte vi så småt at overføre de aktive til det nye system. Og den overgang foregik herefter 

løbende frem til lanceringen af de nye hjemmesider i december 2016. Under hele forløbet har 

der været dialog med de fire-fem DN aktive der deltog på workshoppen.  

 

Udviklingen af nye lokale hjemmesider 

Blev startet med fire workshops i januar 2016 med deltagelse af aktive fra lokalafdelingerne. 

På de fire workshops deltog i alt 84 aktive. Workshopsene havde til formål at aftale rammerne 

for de kommende lokale hjemmesider. Bl.a. talte vi om menustruktur og overførsel af indhold 

fra gammel til ny side. På møderne aftale vi også, at til april 2016, når den egentlig kursus-

række begyndte, så ville lokalafdelingerne allerede der få adgang til at redigere i deres nye 

lokale hjemmesider, velvidende at de på det tidspunkt ikke ville være helt færdige. Fordelen i 

sådan en proces er, at så kan man stadig nå at rette og tilpasse systemet.   

 

Efter workshopsene gik udviklingsarbejdet med de lokale hjemmesider i gang. Og til det første 

kursus i april var vi klar til at slippe de lokale webredaktører løs. Henover seks kurser inden 

sommerferien 2016 og et enkelt efter sommerferien havde vi 130 aktive på kursus i at arbejde 

på den nye lokale hjemmeside. I løbet af disse kurser, kom der også mange gode input fra 

webredaktørerne, som vi tog med i den fortsatte udvikling. Igennem hele forløbet har vi altså 

haft i alt 214 aktive med på workshops og kurser.  

 

Udviklingen af nyt Turmodul 

Der er ingen tvivl om at udviklingen af turmodulet kunne have været bedre. Og der er ingen 

tvivl om at der er plads til forbedringer af turmodulet. Det er også anerkendt overfor de aktive, 

bl.a. ved svar fra bl.a. Michael Vendelbo til Finn Lindhart, Bjørn Petersen og Rolf Lehrmann.  

 

Udviklingen af turmodulet startede i efteråret 2015 og den første tekniske udvikling var plan-

lagt til januar 2016. Men i januar 2016 sker der også noget andet. Her afholder DN den store 

event hvor vi slog ring om kysterne. På det tidspunkt har DN intet værktøj til at håndtere til-

meldinger til sådan et stort event, som det viste sig at blive. Sekretariatet/DNs webteam fik til 

opdrag at sætte turbo på udviklingen af turmodulet, så vi kunne anvende dette til kystarran-

gementet den 31. januar 2016.  

 

Det er aldrig godt at turbo-udvikle på it-systemer. Den hurtige udviklingsperiode gjorde at 

mange funktioner ikke nåede at blive testet ordentligt hos de lokale og det bøder vi for i dag. 

Vi nåede at få det klar til den 31. januar 2016, men i den periode var der altså ikke tid til at 

brugerteste det og inddrage lokalafdelingerne, desværre.  

 

DNs turmodul bruges i øvrigt også til Naturens Dag og til Affaldsindsamlingen, hvilket ikke gør 

det mindre komplekst. Status pr. juni 2017 er, at der er indtastet langt over 700 arrangemen-

ter til Naturens Dag og afdelingerne har indtastet over 300 arrangementer. Så turmodulet er i 

funktion, man kan indtaste ture og turene vises. Bl.a. vises lokale ture automatisk på forsiden 

af den lokale afdelings hjemmeside. Og hvis der ikke er ture fra lokalafdelingen, så vises der 

fra naboafdelingen i stedet. Men som skrevet er der helt sikker plads til forbedringer. Der er 
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allerede foretaget en række forbedringer i 2017, men bl.a. er der stadig lidt problemer med 

søgningen og ikke mindst hastigheden, når man indtaster. Selve brugeroplevelsen for afdelin-

gerne der indtaster, oplever en del afdelinger også som forvirrende.  

 

Handlingsplan for turmodulet 

Vi arbejder løbende på at forbedre det, men fordi turmodulet også hænger sammen med Af-

faldsindsamlingen og Naturens Dag og fordi vi på sigt gerne vil knytte det samme med DNs 

kommende medlemslogin, er det ikke bare lige at rette fixe det hele nu. Dertil kommer at der 

pt. ligger ca. 50 ønsker til turmodulet fra lokalafdelingerne. De ønsker skal uddybes og priori-

teres, for vi har ikke råd til det hele. Og så skal vi helt sikkert have afholdt en eller flere work-

shops hvor lokalafdelingerne inddrages, nu hvor vi ikke fik tid og mulighed for det i første om-

gang. 

 


