
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 – på landjorden 
og i havet. Nøgleprojekt: Projekt Biodiver-
sitet Nu  
 
2. Beskyt naturen 

Den danske natur er under konstant pres 
fra andre interesser. Derfor arbejder DN 
for at bevare 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 særli-
ge bidrag til Danmarks natur, de fredede 
områder. Nøgleprojekt: Projekt Natur-
kommuner 
 
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  
forebygger klimaændringer, fremmer 
ressourcebevidst adfærd og grøn omstil-
ling til f.eks. økologisk landbrugsdrift, 
genanvendelse og vedvarende energi. 
Nøgleindsats: Styrket klima-indsats 
 
4.  Rent drikkevand 

Det rene danske drikkevand er eneståen-
de i internationalt perspektiv. Men det er 
truet – først og fremmest af sprøjtegift fra 
det konventionelle landbrug og af jordfor-
ureninger. DN arbejder derfor for at beva-
re befolkningens rene, urensede drikke-
vand gennem minimering af landbrugets 
forurening og gennem involvering af 
befolkningen og erhvervslivet i at passe 
på drikkevandet. Nøgleprojekt: Projekt 
Giftfri Have  
 
5.  Oplev naturen 

Nærhed til naturen - fysisk, vidensmæs-
sigt og følelsesmæssigt - giver livskvalitet 
og sundhed og fremmer forståelsen for 
nødvendigheden af naturbeskyttelse. DN 
giver derfor befolkningen mulighed for at 
opleve, bruge, forstå og hjælpe naturen. 
Nøgleindsats: Naturfamiliegrupper for 
småbørnsfamilier 
 

Dato: 29. september 2017 
Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet den 6. oktober 2017 
 

 
 

 
Hovedbestyrelsens forslag til DN’s 

Aktivitetsplan og 
budget 2018 
 
Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største 
grønne organisation. Det giver os et særligt ansvar for 
både at være fagligt brede og arbejde målbevidst og fo-
kuseret til gavn for naturen. Arbejdet i DN tager ud-
gangspunkt i foreningens fem strategiske sigtelinjer. 
 
Fælles for de fire første sigtelinjer er de store, globale 
udfordringer, verden står overfor, og som også DN må 
forholde sig til: biodiversitetsudfordringen, klimaudfor-
dringen og miljøudfordringen. Derudover ønsker vi at 
adressere befolkningens stigende fremmedgjorthed over-
for naturen. Det er områder, som vi allerede arbejder 
indenfor, og som vi i AP2018 fortsat vil fokusere på.   
 
Vi taber, nationalt og internationalt, biodiversitet, men 
hvor vi i Danmark er gode til at påpege tab og anvise 
løsninger, når tabet foregår andre steder, oplever vi DN, 
at det ofte er svært at få arbejdet målrettet for en bedre 
biodiversitet i Danmark. Meget store dele af Danmark er 
under intensiv dyrkning, både marker og skov, og der 
levnes meget lidt plads til et rigt flora og faunaliv. Derfor 
vil vi også i 2018 arbejde på at synliggøre dette via 
kommunikation og kampagner og ved at søsætte et nyt 
initiativ: Projekt Naturkommuner, som vil bygge på erfa-
ringer som allerede findes i bl.a. Varde og Allerød kom-
muner. 
 
Klimaudfordringen er påtrængende, men i DN har vi me-
get at bygge på: Mange af de indsatser, der allerede fo-
regår, har et klart klimasigte og mere end 70 kommuner 
har en klimakommuneaftale med DN. Centralt i DN ar-
bejdes der også med ny energiforsyningspolitik, nye kli-
maplaner for bl.a. landbrug og natur, affaldshåndtering 
og –forbrænding, cirkulær økonomi o.a. I AP2018 vil det-
te arbejde blive udvidet med et nyt klimainitiativ, der 
tager afsæt i DN’s særskilte styrke, nemlig vores mange 
medlemmer, der gør os i stand til at mobilisere store for-
brugergrupper. Der er mange andre aktører på klima-
dagsordenen, så det er vigtigt, at en ny indsats fra DN 
har: 
- Mærkbar klimaeffekt 
- Klart DN-dna d.v.s. inddrager medlemmer og afdelinger 
- Er økonomisk realistisk. 
 
DN står allerede stærkt på miljøarbejdet, bl.a. med de 
virkningsfulde kampagner for sprøjtefrie fødevarer. Ar-
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bejdet med at forhindre de miljøfremmede stoffer i landbrug og fødevarer har også en meget 
direkte indflydelse på arbejdet for større biodiversitet. Derfor fortsætter vi også både miljøar-
bejdet og kampagneindsatsen i 2018. 
 
Utallige undersøgelser har over årene vist, at stadig færre har et naturligt og aktivt forhold til 
naturen. Det ønsker vi i DN at ændre på, og derfor fortsætter vi naturligvis også det store ar-
bejde med at formidle naturen og den rigdom af oplevelser, der gemmer sig her. I AP2018 vil 
vi arbejde på et nyt projekt med naturfamiliegrupper for småbørnsfamilier. Udviklingsarbejdet 
er endnu i sin vorden, men planen er at give småbørnsfamilier over hele landet hjælp til at 
komme ud i naturen og blive fortrolig med den.  
 
DN vil også i 2018 være naturens stemme i hele Danmark! 
 
Læsevejledning 

Indholdsmæssigt er der følgende større ændringer i forhold til 2017 (tallet i parentesen henvi-
ser til aktivitetsnummer):  
 
• Projekt Fredningstjek afsluttes i 2017 (1.1) 
• Projekt Naturkommuner igangsættes (1.6) 
• Ny klimaindsats igangsættes (2.4.2) 
• Naturmødet i Hirtshals opprioriteres (2.8.3) 
• DN’s organisationsstrategi fra 2013 revideres (3.1.1) 
• Naturfamiliegrupper for småbørnsfamilier startes (4.5.3) 
• DN’s medlemssystem opgraderes (5.1.2) 
• Projekt digital fundraising igangsættes (5.2.2) 
• EU databeskyttelsesforordning håndteres (6.7) 
 
Sammenligner man budgettet for AP2018 med AP2017, skal man være opmærksom på, at der 
er flyttet lidt rundt på aktiviteterne/budgetlinjerne. Således er naturformidlingsindsatserne, 
”Giv naturen en hånd”-aktiviteterne (undtagen Vilde dyr) samt Børn og unge-indsatsen flyttet 
fra Nationale emner til hhv. Organisation og Kommunikation. Danmarks Naturfond er flyttet til 
Organisation, og Internationale indsatser er samlet under Tværpolitiske indsatser. I budget-
sammenligningen er budget 2017 tilpasset posterne, så de stort set følger den nye opdeling. 
 
Endelig skal det nævnes, at der i regeringens finanslovsforslag er foreslået at afskaffe de al-
mene foreningers mulighed for at opnå momsrefusion. I 2016 fik DN 2,6 mio. kr. refunderet 
for betalt købsmoms, som i givet fald vil bortfalde. Dette beløb står i budgetforslaget anført 
som en overførsel fra arbejdskapitalen. 
 
 
Indholdsoversigt 
 
Budget       side 3 
1. Lokale sager      side 4 
2. Nationale emner     side 6 
3. Organisation      side 9 
4. Kommunikation     side 11 
5. Medlemmer og bidragydere   side 13 
6. Administrative støttefunktioner   side 14 
7. Finansiering      side 14 
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AP-processen de kommende måneder 
 
6. oktober:  HB beslutter forslag til AP2018 
12. oktober:  HB’s forslag til AP2018 udsendes  
28. oktober:  Frist for ændringsforslag 
2. november: HB beslutter stemmeanbefaling til  

ændringsforslag 
3. november: AP2018 udsendes til REP sammen med  

øvrigt dagsordensmateriale 
18. november:  REP beslutter AP2018 inklusiv evt.  

ændringsforslag 
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AP2018 BUDGET (i 1.000 kr. og indtægter i parentes) 

  
  

 ÅV Udgifter Indtægter Netto     
1. LOKALE SAGER 10,0             6.871               (162)             6.709  
  1.1 Fredningssager 4,4              2.951                   -                 2.951  
  1.2 Plansager 1,3                 763                   -                    763  
  1.3 Natur- og miljøsager 3,3              2.273                (162)              2.111  
  1.4 Vand- og naturplaner 0,6                 372                   -                    372  
  1.5 Nationalparker 0,2                 131                   -                    131  
  1.6 Projekt naturkommuner 0,3                 381                   -                    381  
2. NATIONALE EMNER 11,1             8.996            (1.292)             7.704  
  2.1 Natur, hav og landskab 3,8              3.422             (1.292)              2.130  
  2.2 Grund,-drikke  og overfladevand 0,9                 922                    -                    922  
  2.3 Landbrug 1,8              1.210                    -                 1.210  
  2.4 Klima, energi og transport 1,8              1.285                    -                 1.285  
  2.5 Produktion og forbrug 0,4                 251                    -                    251  
  2.6 Tværpolitiske og internationale indsatser 2,4             1.846                    -               1.846  
  2.7 Adgang til naturen 0,1                  60                    -                     60  
3. ORGANISATION 10,5           12.089                 (50)           12.039  
  3.1 Organisatorisk vejledning, udvikling og støtte 6,9              5.350                    -                 5.350  
  3.2 Organisatoriske enheder 3,6              6.739                  (50)              6.689  
  3.2.1 Afdelinger 0,0              2.000                    -                 2.000  
  3.2.2 Samråd 0,2                 265                    -                    265  
  3.2.3 Netværk 0,1                 180                    -                    180  
  3.2.4 Studenterafdelinger 0,0                  60                    -                     60  
  3.2.5 Repræsentantskab (inkl. AP) 1,0              1.953                    -                 1.953  
  3.2.6 Hovedbestyrelse 0,6                 537                    -                    537  
  3.2.7 Præsident 1,1                 788                  (50)                 738  
  3.2.8 Faglige Udvalg 0,2                 246                    -                    246  
  3.2.9 Danmarks Naturfond  0,5                 711                    -                    711  
4. KOMMUNIKATION 14,8           19.298            (3.475)           15.823  
* 4.1 Kommunikation & kampagner 4,0              6.240                (600)              5.640  
  4.2 Pressekontakt og nyheder m.m. 2,8                 390                    -                    390  
  4.3 Digital kommunikation 2,4              3.717                    -                 3.717  
  4.4 Medlemsblad 0,8              4.068                (840)              3.228  
  4.5 Naturformidling  4,8              4.882             (2.035)              2.847  
5. MEDLEMMER OG BIDRAGYDERE 7,1           26.059          (76.900)         (50.841) 

  5.1 Medlemsadministration 3,0              8.256            (69.750) 
          

(61.494) 
  5.2 Medlemstegning 2,2            15.769                    -               15.769  
  5.3 Fundraising 0,9                 662             (5.550)            (4.888) 
  5.4 DN grøn fordel 1,0              1.372             (1.600)               (228) 
6. ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER 7,4           13.252               (330)           12.922  
  6.1 Ledelse 2,8              1.887                    -                 1.887  
  6.2 Personale 0,1              1.430                    -                 1.430  
  6.3 Sekretariatsfunktioner 0,4                 211                    -                    211  
  6.4 Husfunktioner 2,4              3.066                (250)              2.816  
  6.5 Økonomi 1,0              4.046                  (80)              3.966  
  6.6 IT 0,9              2.612                    -                 2.612  
7. FINANSIERING 0,0                  -              (1.735)           (1.735) 
  7.1 Finansiering 0,0                   -               (1.735)            (1.735) 
8. Overført fra arbejdskapital                (2.600)            (2.600) 
I ALT 60,8           86.565          (86.544)                  21  

  



 
 

1.1 Fredningssager 
DN rejser fredningssager for at sikre naturen og 
befolkningens adgang til den. En fredning er den 
”sikreste sikring” af et område, men den er res-
sourcekrævende at gennemføre, og den tager lang 
tid. Derfor anvender DN primært fredningsinstru-
mentet, hvis et område er truet, og der ikke er 
andre måder at sikre det på. DN’s fredningssager 
prioriteres af HB i december i henhold til DN’s 
fredningsstrategi. Konkrete nye fredningssager 
målrettes i højere grad mod at skabe sammen-
hængende natur. Indsatser i 2018: 
• Rejse planlagte nye fredningssager i henhold til 

HB’s 2-årige rullende fredningsplan.  
• Rejse ”ambulance-fredningssager” ved akutte, 

ikke forudsete trusler. 
• Håndtere verserende fredningssager, herunder 

lave høringssvar, forhandle, formidle og lave 
presse på sagerne.  

• Hjælp til afdelingerne om håndhævelse af fred-
ningsbestemmelser ved dels at vurdere og re-
spondere på fredningsdispensationssager, dels 
at sagsbehandle i forbindelse med fastlæggelse 
af og efterlevelse af plejebestemmelser. 

• Løbende opdatering af fredninger.dk og app’en 
Naturguide samt generel rådgivning og formid-
ling om fredninger. 

• Skabe et bedre analysegrundlag for fremtidige 
fredningssager i biodiversitetsssammenhæng. 

 

1.2 Plansager 
Myndighedernes planer og miljøvurderinger læg-
ger rammerne for fremtidens arealanvendelse. DN 
søger at påvirke rammerne til gavn for naturen og 
miljøet. Der er tale om en driftsopgave, som over-
vejende forholder sig til udspil fra myndighederne. 
Der er primært tale om lokale projekter og i min-
dre grad nationale planlægningsopgaver, der be-
rører mange kommuner. Arbejdet omfatter Sekre-

tariatets rådgivning og vejledning til afdelingernes 
arbejde med plansager: 
• Rådgivning og vejledning om muligheden for 

at påvirke lokalplaner, kommuneplantillæg, 
miljøvurdering af planer samt øvrige planer 
med indflydelse på natur og miljø. 

• Rådgivning og vejledning om kommuneplaner 
– herunder om Grønt Danmarkskort og arbej-
det i lokale naturråd. 

• Rådgive om klimatilpasning i planer, herunder 
om samspil mellem klima- og naturhensyn i 
valget af planløsninger.  

• Vejledning om udmøntning af vækstpakken, 
herunder nye udpegninger af sommerhusom-
råder og udviklingsområder. 

• DN påvirker den 15-årige løbende driftsplan-
lægning for Naturstyrelsens arealer. Planerne 
giver en særlig mulighed at sætte et DN fin-
geraftryk. Sekretariatet organiserer opgaven. 

• VVM dækker over miljøvurderinger af alle 
typer projekter som påvirker naturen væsent-
ligt. Sekretariatet rådgiver om processen, kva-
liteten af miljøvurderingerne og muligheden 
for eventuel klage. I sager, der går på tværs 
af kommunegrænser, kan sekretariatet påtage 
sig en koordinerende rolle.  
  

1.3 Natur- og miljøsager (klagesager)  
DN har ret til at klage over afgørelser om naturen 
og miljøet fra kommuner og andre primærmyn-
digheder. Det fører hvert år til udarbejdelse af 
mellem 100 og 200 klager. Gennem arbejdet med 
klagesagerne, fungerer DN som naturens og mil-
jøets stemme i forhold til den praktiske udmønt-
ning af Folketingets lovgivning om naturen og 
miljøet. Arbejdet med sager er en basisopgave for 
DN’s afdelinger. Afdelingerne kan få støtte og 
vejledning til opgaven i sekretariatet. Sekretaria-
tet har i sin rådgivning fokus på at formidle om-
fanget af den konkrete sag, komme med forslag til 
hvordan sagen kan påvirkes inden endelig afgørel-
se, samt vurdere behovet for at påklage dispensa-
tioner, godkendelser eller tilladelser, samt hjælpe 
med udformning af klager. Det sker indenfor føl-
gende sagsområder: 
• Naturbeskyttelsessager, beskyttede naturty-

per (§3), adgang, bygge- og beskyttelseslinjer 
omkring søer, åer, fortidsminder, strand m.m. 
I 2018 forventes særligt fokus på afgørelser 
om strandbeskyttelseslinjen som følge af ny 
lovgivning, og på afgørelser om åbeskyttel-
seslinjen i forhold til landskab, oversvømmel-
ser og fauna. 

• Miljøgodkendelser af husdyrbrug. I 2018 er 
der fokus på udmøntning af ny lov og at få 
fastlagt en rimelig praksis i kommunerne og i 
klagenævn.  

• Miljøgodkendelser af virksomheder, herunder 
rådgivning om behovet for og udformning af 
klager, som jf. lovgivning skal underskrives af 
Sekretariat. Særligt forventes fokus på revisi-
on af miljøgodkendelserne til de store kraft-
værker og deres samlede miljøbelastning, som 
konsekvens af reviderede EU-regler og DN’s 
nye Energiforsyningspolitik.  

1 Lokale sager 
DN's arbejde med lokale sager handler om 
det, der sker bestemte geografiske steder i 
Danmark – der hvor naturen findes i virkelig-
heden. Målet er at skabe konkrete forbedrin-
ger for naturen og miljøet konkrete steder i 
landet (jf. sigtelinjen Rigere natur) - eller at 
gøre tilbagegangen mindre, end den ellers 
ville have været (jf. sigtelinjen Beskyt natu-
ren). En sideeffekt af det arbejde er, at DN 
har et unikt overblik over, hvordan natur- og 
miljølovgivningen virker i praksis – for det er 
den lovgivning, myndighederne anvender til 
at afgøre lokale sager, som DN reagerer på. 
Og det er et ideelt grundlag for et seriøst 
nationalt lobbyarbejde for bedre lovgivning 
mv. (indsatsområde 2). Arbejdet sker i sam-
spil mellem DN afdelingerne og sekretariatet. 
Især sekretariatet yder desuden et vist råd-
givningsarbejde til DN’s medlemmer og andre 
med ”en sag”. 
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• Landzonesager: Der forventes i 2018 særligt 
fokus på rådgivning om nye og lempede reg-
ler, samt udarbejdelse af klagesager der kan 
fastlægge ny praksis på området.  

• Skovsager 
• Havmiljø, fiskeopdræt, fiskerisager og muslin-

geopdræt. 
• Diverse sager, herunder råstofsager, muse-

umsloven, vandforsyningsloven og vandløbs-
loven – herunder et stigende antal vandløbs-
regulativer. Der forventes desuden fokus på 
afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, som 
konsekvens af ændret lovgivning, der i højere 
grad tilsidesætter hensynet til kystnaturen. 

• Dokumentation og formidling af indsendte og 
afgjorte klager i nyhedsbreve, pressen m.m. 
samt udarbejdelse af årlig klagesagsstatistik.  

 

1.4 Vand- og Naturplaner 
Vand- og naturplanerne udarbejdes i henhold til 
EU’s vandramme- og naturdirektiver og er et vig-
tigt administrationsgrundlag for de danske myn-
digheders forvaltning af naturen og miljøet. I 
2018 vil DN:  
 
Fremme et rent vandmiljø gennem arbejdet med 
vandplaner: 
• Støtte til afdelinger vedrørende udrulning af 1. 

generations vandplaner, herunder nye vand-
løbsregulativer. 

• Følge op nationalt og i EU på DN’s arbejde i 
vandrådene i 2017. 

• Følge mangler i 2. generations vandplaner til 
dørs nationalt og overfor EU.  

 
Beskytte arter og naturtyper ved at påvirke for-
valtningen af landets 252 Natura 2000 områder. 
Med udgangspunkt i de statslige Natura 2000-
planer 2016-21 skal kommunerne udmønte 2. 
generations Natura 2000-handleplaner. Miljømiljø- 
og fødevareministeriet påbegyndte i 2017 en pro-
ces for "justering" af områdernes afgrænsning 
som løber ind i 2018. Sekretariatet vil: 
• Støtte afdelingernes løbende arbejde med 

kommentering og udmøntning af 2. generati-
ons handleplaner. 

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

• Om nødvendigt kommentere revisionen af 
områdernes afgrænsning overfor EU Kommis-
sionen. 

  

1.5 Nationalparker og naturparker 
DN arbejder for, at de danske nationalparker afgø-
rende styrker naturen og fremmer biodiversiteten 
(idet andre samfundsaktører kan have andre mål). 
Det sker primært ved at forsøge at fremme natur-
interesser og naturtiltag under tilblivelse og forny-
else af nationalparkplaner. Der er etableret 5 nati-
onalparker, og der er ikke udsigt til flere. Indsat-
sen fremover vil derfor bære præg af en driftsop-
gave. Naturparkerne derimod er på vej frem, og 
DN har mulighed for at være med lokalt, både 

som medrejser til forslag om naturparker men 
også med løbende forslag til naturplejeindsatser. 
Indsatser i 2018: 
• Arbejde med tilblivelse af Kongernes Nord-

sjælland. 
• Vejledning til DN’s medlemmer i nationalpark-

bestyrelserne. 
• Drift, herunder sagsbehandling og støtte til 

udarbejdelse af ny nationalparkplan for Natio-
nalpark Vadehavet. 

• Arbejde for naturbeskyttede havområder 
(MPA), i første omgang Øresund. 

 

1.6 Projekt Naturkommuner 
Som et nyt nøgleprojekt igangsættes i 2018 et 
projekt, der har til formål at sikre, at flere kom-
muner i de kommende år udarbejder kommunale 
naturplaner. Arbejdet skal bygge på eksisterende 
viden fra eksempelvis Biodiversitetsprojektet, 
befolkningssurveys samt kendte paradigmer fra 
kommuner, der har udarbejdet sådanne planer. 
Projektet skal skabe grundlag for en dialog og 
samarbejde mellem afdelingerne og de enkelte 
kommuner om udviklingen af planer, og vil derfor 
blive baseret på en tæt inddragelse af både afde-
linger, udvalgte kommuner og KL/KTC helt fra 
projektets opstart. 
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2.1 Natur, hav og landskab 
Indsatsen tager udgangspunkt i DN’s politikker for 
natur, hav, klimatilpasning, skov, jagt, landbrug 
og kyster. Blandt hovedindsatserne i 2018 kan 
fremhæves følgende: 
• Arbejde for at regering og folketing udmønter 

internationale naturmål og vedtager en natio-
nal strategi og handlingsplan for biodiversitet i 
25-året for biodiversitetskonventionens ikraft-
trædelse. 

• Følge op på politiske aftaler med betydning for 
natur og landskab, herunder finanslov, ny na-
tur- og biodiversitetslov, ny model for erstat-
ningsnatur, ændret afgrænsning af Natura 
2000-områder, revideret skovprogram, og 
ændringer i regler om kystbeskyttelse, byggeri 
og planlægning. 

• Igangsætte arbejdet frem mod en revision af 
DN’s Naturpolitik. 

• Deltage på vegne af danske NGO’er i biodiver-
sitetskonventionens COP 14 og arbejde for at 
påvirke den danske forhandlingsposition samt 
skabe opmærksomhed blandt politikere og 
presse om biodiversitetsdagsordenen.  

• Påvirke artsforvaltningen gennem deltagelse i 
Vildtforvaltningsrådets arbejde, deltage i ar-
bejdsgrupper om artsforvaltning og den lø-
bende debat om f.eks. ulv i Danmark.  

• Særligt fokus på udmøntning af DCEs projekt 
og påvirkning af ministeriets "Strategi for 
artsforvaltning".  

• Iværksætte initiativer omkring praktisk natur-
forvaltning i samarbejde med universiteter og 
myndigheder og med involvering af frivillige i 
feltarbejde. I 2018 forventes der at være fo-
kus på projektet om oddere i Sjælland, de 
små mårdyr samt en videreførsel af projektet 
”Vildt venlig høst”. 

• Fremme en ambitiøs implementering af natur-
pakkens del om skovenes biodiversitet 

• Arbejde for at sætte aftryk i ændret skovlov 
og nyt nationalt skovprogram. 

• Mærke og registrere evighedstræer for der-
med at skabe opmærksomhed på værdien af 
gamle træer. 

• Arbejde for overgang til skånsomme fiskeri-
metoder - i første omgang i Natura 2000 om-
råder. 

• Bidrage med nationale input til CCBs (Coalition 
Clean Baltic) og SARs (Seas AT Risk) arbejde 
med især fiskeri, havstrategidirektivet, marint 
affald og akvakultur. 

• Udrede og sætte fokus på makro- og mikro-
plast i havet. 

• Arbejde mod nye havbrug, da der ikke er 
”økologisk råderum”, og for fiskeopdræt på 
land. 

• I samarbejde med andre organisationer påvir-
ke implementering af EU’s havstrategidirektiv 
samt nyt direktiv om havplanlægning. 

• Tage initiativ til, at de grønne organisationer 
bidrager proaktivt til den fremtidige danske 
havmiljøstrategi forud for regeringens udspil i 
2018. 
 

2.1.1 Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020 
DN undersøger gennem ny teknologi og sammen 
med tusindvis af danskere naturens tilstand på 
lokalt niveau. Formålet er at få ny viden om ud-
viklingen i naturens tilstand og derigennem moti-
vere kommunerne til at skabe konkrete forbedrin-
ger for den biologiske mangfoldighed. De mange 
brugeres aktive deltagelse i projektet skal samti-
dig øge det folkelige engagement i biodiversitet 
generelt og sikre flere og nye typer frivillige i DN's 
arbejde. Projekt Biodiversitet Nu er et samarbejde 
mellem DN, Københavns Universitet (CMEC), Aar-
hus Universitet (DCE) og er overvejende eksternt 
finansieret af Aage. V. Jensen Naturfond frem til 
2020. I 2018 indgår følgende målsatte aktiviteter i 
projektet: 
• Indsamle tilstrækkeligt data via app'en Natur-

Tjek i form af registreringer af arter og leve-
steder (småhabitater) i alle landets kommu-
ner. Målet er mindst 150.000 artsobservatio-
ner og 100.000 levestedsobservationer per 
projektår.  

• Gennemføre første midtvejs-dataanalyse af 
projektets artsobservationer. 

• Sikre en brugerbase på mindst 45.000 Natur-
Tjek-brugere. 

• Engagere 20.000 danskere omkring FN's In-
ternationale Biodiversitetsdag 2018. 

• Udnytte kommunernes naturkapitalindeks 
(NKI) til at gøre biodiversiteten lokalt nærvæ-
rende for flere borgere.      

 

2.2 Grund-, drikke- og overfladevand 
Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s landbrugs- og 
havpolitik og i ”DN mener om grundvand og drik-
kevand”. Følgende større planlagte aktiviteter 
forventes i 2018:  
• Forfølge mangler i vandplaner både nationalt 

og i EU. 
• Forfølge DN’s arbejde i Vandrådene nationalt. 
• Sætte fokus på de andre midler, som kan 

komme i brug, hvis Glyphosat (Roundup) ikke 
får forlænget godkendelse af EU-

2 Nationale emner 
Målet for DN's arbejde med nationale emner 
er at skabe bedre rammer for natur- og mil-
jøbeskyttelsen og for befolkningens adgang 
til naturen gennem lovgivning og økonomi-
ske beslutninger. Arbejdet sker grundlæg-
gende gennem forskellige former for lobby-
virksomhed, dokumentation og kommunika-
tion, hvor DN direkte og indirekte søger ind-
flydelse på samfundets beslutningstagere – 
både nationalt og internationalt. DN’s politi-
ske mål er for de væsentligste områder be-
skrevet i DN’s politikker. De politiske mål 
understøttes af en række tiltag, der skal øge 
befolkningens kendskab til naturen og til de 
trusler, natur og miljø er udsat for - og ikke 
mindst øge deres engagement og aktive 
deltagelse i natur- og miljøaktiviteter. 
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kommissionen efter udløb af midlertidig god-
kendelse sidst i 2017 

• Efterspørge og kommentere kommunernes 
”indsatsplaner for sprøjtemiddelfølsomme om-
råder i vandværkernes indvindingsoplande bå-
de på sand og lerjord”, og fortsat at følge den 
statslige indsats for udvikling af koncept ud-
pegning af ”sprøjtemiddelfølsomme områder” 
på lerjord og følge op på kommunernes plan-
lægning i 2017/2018. 

• Støtte DN’s repræsentanter i grundvandsråde-
ne i arbejdet for bedre beskyttelse af grund-
vandet. 

• Sætte fokus på eventuelle konsekvenser af 
medicinrester i spildevand fra de nye supersy-
gehuse, herunder at inddrage erfaringer om 
medicin under byområder, hvor man kan finde 
systemiske medicinrester, fx blodtrykssæn-
kende medicin, der stammer fra utætte (gam-
le) kloaksystemer 
 

2.2.1 Projekt Giftfri Have 2015-2020  
I 2016 blev der brugt godt 20 tons aktivstof i dan-
ske haver. Med Giftfri Have vil vi motivere have-
ejerne til helt at droppe giften i haven. Projektet 
har rundet 10.000 tilmeldte haver og nået næsten 
halvdelen af det målsatte areal på 5700 hektar 
svarende til 4,6 m2 giftfri zone pr. dansker. Det 
giftfrie budskab får god medieomtale, positiv op-
mærksomhed og afdelingerne bruger det.  Projek-
tet gennemføres i samarbejde med relevante ak-
tører.  
 

2.3 Landbrug 
Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s landbrugspoli-
tik, som peger på udtagning af jord af omdrift og 
omlægning til økologi for at få plads til bæredygtig 
natur og et landbrug i balance med miljøet. Føl-
gende større planlagte aktiviteter indgår: 

. 
• Arbejde for en reduktion af det samlede for-

brug af sprøjtegift, en restriktion i brugen af 
glyphosat og for et dansk forbud mod brug af 
bl.a. neonikotinoider. 

• Revitalisering af den fælleseuropæiske land-
brugspolitik (CAP) 2021-27. 

• Bidrag til DNs klimapolitik, herunder i relation 
til konventionel henholdsvis økologisk land-
brugsdrifts klimabelastning. 

• Fortsat opfølgning på regeringens landbrugs-
pakke, særligt ny målrettet arealregulering.  

• Fokus på husdyrproduktionen og dens miljø-
konsekvenser. 

• Tage stilling til både overordnede og konkrete 
forslag på GMO-området. 

• 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 Real Dania-Impactarbejdet. 

• Fremme udvikling af bæredygtig grøn biomas-
seproduktion for at få intensivt drevne om-
driftsarealer lagt om til vedvarende græs som 
afgrøde og erstatte import af soja med protein 
fra græs. 

• Assistere bestyrelsen i Danmarks Økologiske 
Jordbrugsfond med administrative og land-
brugsfaglige opgaver  

• Dokumentation til brug for lobby og presse. 
 

2.4 Klima, energi og transport 
Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s energiforsy-
ningspolitik og transportpolitik. Politikkerne dan-
ner grundlaget for DNs lobby arbejde på klima, 
energi og transportområdet. Indsatserne i 2018 
forventes at være koncentreret omkring neden-
stående: 
• Som følge af DN’s energiforsyningspolitik sæt-

tes der fokus på problematikkerne omkring 
brugen af biomasse i energiforsyningen samt 
landbrugets klimapåvirkning. 

• Indsamle, dokumentere, formidle og anvende 
data fra klimakommunerne om deres årlige 
reduktion af udledning af drivhusgasser samt 
informere om mulighederne i klimakommune 
plus konceptet. 

• Påvirke og formidle konsekvenser af udvalgte 
lokale sager af national betydning, f.eks. af-
falds- og energianlæg, deponering af atomaf-
fald, varmeforsyningsanlæg, biogasanlæg, flis-
fyrede anlæg. Samt olie- eller gas-boringer på 
land. 

• Transportanlæg behandles med udgangspunkt 
i den konkrete påvirkning af naturen. DN’s ar-
gumentation kan i særlige tilfælde styrkes 
gennem eksterne analyser. 

  
2.4.1 Styrket klimaindsats  
DN samler kræfterne på klimaområdet og udnytter 
den effekt, der ligger i DN’s store medlemsbase. 
Projektet vil bl.a. gennem etablering af nye, mar-
kante erhvervsaftaler og indkøbsaftaler – sætte 
fokus på de muligheder, der ligger i at mobilisere 
en mere klimarigtig adfærd i store grupper af ak-
tive forbrugere. DN tager desuden initiativ til at 
afsøge mulighederne for at etablere projektet på 
nordisk plan i samarbejde med DN’s søsterorgani-
sationer. 
 

2.5 Produktion og forbrug 
Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s politikker for 
forbrug og produktion. Indsatserne i 2018 vil være 
koncentreret omkring nedenstående: 
• Indgå i samarbejde med udvalgte virksomhe-

der om cirkulær økonomi, grønne løsninger og 
bedre miljøgodkendelser. 

• Fokus på implementeringen af EU-direktiver 
vedrørende nye danske regler for miljøgod-
kendelser, branchebekendtgørelser og miljøtil-
syn m.v. med fokus på at reducer industriens 
negative påvirkning af natur og miljø. 

• Fokus på omstillingen til cirkulær økonomi, 
særligt på den nationale plan for affaldsfore-
byggelse og affaldshåndtering samt de efter-
følgende lokalt affaldsplaner (der skal i 2018 
vedtages en ny national plan sat lokale pla-
ner). 

• Som opfølgning på Projekt Grønt folkemøde 
ydes fortsat hjælp til events (herunder folke-
mødet), der ønsker at arbejde med en events 
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miljøaftryk. Events som folkemødet, byfester, 
festivaller er et oplagt sted at møde borgeren 
og vise den grønne omstilling mere konkret.  

 

2.6 Adgang til naturen 
Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s politik for 
adgang til naturen. Der har i 2017 været stigende 
politisk fokus på at adgang til kyster og natur 
forringes eller hindres. Dette giver fremadrettet 
mulighed for at arbejde politisk for at få indført 
DN’s ønsker til ændringer. Hovedindsatser i 2018 
forventes at være følgende: 
• Lobbyvirksomhed fx i forbindelse med møder i 

Adgangsforum og i styregruppen for Spor i 
landskabet. 

• Påvirke beslutningstagerne, så adgangsregler-
ne ændres. 

• Synliggøre hvilke rettigheder befolkningen har 
i forhold til adgang. 

 

2.7 Tværpolitiske indsatser 
En meget stor del af den danske natur- og miljø-
politik og -regulering har rod i EU og internationa-
le aftaler. En væsentlig del af denne lobbyvirk-
somhed foregår på og i relation til internationalt 
niveau, hvor følgende større planlagte indsatser 
indgår: 
• Gennemgang af finanslovsforslag og andre 

politiske udspil. Efter behov kan indhentes re-
levante eksterne økonomiske analyser til be-
lysning af miljøøkonomiske konsekvenser. 

• Fokus på Danmarks overholdelse af EU-
direktiver på natur- og miljøområdet gennem 
dialog med og klager til EU-kommissionen/EU 
parlamentet i samarbejde med andre aktører. 

• Deltage i den danske EU-beslutningsproces 
om høringssvar til EU-forslag og danske for-
handlingsmandater, med brug af relevante 
EEB-informationer og –positioner. 

• Deltage i den europæiske miljøorganisation 
European Environmental Bureau (EEB) og lø-
bende påvirke EEB’s høringssvar og forhand-
lingsmandater og deltage i bestyrelsesmøder, 
herunder deltage i kommissionens arbejde 
(som repræsentant for EEB) med at fastsætte 
reglerne for miljøgodkendelser for en række 
brancher (BREF-noter), der danner rammen 
om danske miljøgodkendelser til de større 
virksomheder herunder husdyrbrug. 

• Følge den danske implementering af FN’s ver-
densmål, herunder påvirkning af danske hand-
lingsplaner og rapportering. 

 

2.7.1 DN til Folkemøde på Bornholm  
DN deltager også i 2018 ved Folkemødet og er 
aktiv i debatter og arrangementer. Målet er at 
formidle DN’s budskaber og holdninger gennem 
aktiv deltagelse og at skabe gode relationer til 
udvalgte interessenter. 
 
 
2.7.2 Naturmødet i Hirtshals 
DN udvider i 2018 sin tilstedeværelse ved Natur-
mødet og er aktiv i debatter og arrangementer. 

Målet er at formidle DN’s budskaber og holdninger 
gennem aktiv deltagelse, og skabe gode relationer 
til udvalgte interessenter. 
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3.1 Organisatorisk vejledning, udvikling 
og støtte 
3.1.1 Organisationsdrift og udvikling 
Sekretariatet støtter DN's afdelinger gennem or-
ganisatorisk rådgivning og støtte. Det sker ved:  
• Rådgivning omkring afdelingernes opgaver, 

trivsel og rammer. 
• Støtte ifm. afholdelse af årsmøder. 
• Organisatoriske kurser under Naturens Uni-

versitet f.eks intro- og formandskurser. 
• Støtte arbejdet med dagsordensættende loka-

le projekter gennem Projektpuljen samt hånd-
tering af puljemidler fra Grønt Guld.  

• Intern kommunikation via DN Aktiv, Aktivsi-
den og Podio  

 
I 2018 vil der være særligt fokus på organisati-
onsudvikling. DN’s nuværende organisationsstra-
tegi er fra 2013, og der er brug for at se kritisk 
på, hvilke mål og indsatser der bedst muligt un-
derstøtter organisationens udvikling i dag. 

 
3.1.2 Kommunikationsstøtte til afdelinger 
Lokal kommunikation øger DN’s gennemslagskraft 
og bidrager til medlemsfastholdelse. Sekretariatet 
yder støtte til afdelingernes eksterne kommunika-
tion med særligt fokus på kommunikationsrådgiv-
ning, afdelingsfoldere, nyhedsbreve, hjemmesider, 
sociale medier og pressearbejdet. Desuden tilby-
des afdelingerne forskellige synlighedsmaterialer 
til brug ved lokale arrangementer. Fokus i 2018: 
• It-støtte særligt ifm. ny hjemmeside og tur-

modul 
• Udvikle brugen af lokale Facebooksider og 

integration til lokale hjemmesider.  
• Synergi med kampagner og nationale budska-

ber. 
 

3.1.3 Naturens Universitet 
DN's interne uddannelsestilbud skal sikre en kon-
tinuerlig opkvalificering af foreningens lokale frivil-
lige. Vi vil løbende udvikle kurser, der er aktuelle i 
forhold til DN’s politikker, planer og kampagner. 
Desuden tilbydes organisatoriske kurser: introkur-
ser, formandskurser og rekrutteringskurser 
Mål for 2018:  
• Udvikle og markedsføre 30-40 kurser indenfor 

afdelingernes arbejdsområder.  
• Prissætte og markedsføre relevante kurser 

overfor DN’s medlemmer generelt, som en 
synlig merværdi i medlemskabet. 

 
3.1.4 Lokale ture og aktiviteter 
Sekretariatet hjælper, uddanner og inspirerer DN's 
afdelinger og frivillige, så de kan planlægge og 
gennemføre lokale naturoplevelser, naturplejeak-
tiviteter, ture og andre arrangementer. De lokale 
ture og aktiviteter skal skabe kendskab til den 
lokale natur og muligheder for lokale naturople-
velser, naturglæde, forståelse for nødvendigheden 
af naturbeskyttelse og naturpleje samt støtte og 
kendskab til foreningen både lokalt og nationalt. 
Mål for 2018: 
• Mindst 800 ture og andre arrangementer gen-

nemført af DN’s lokale afdelinger. 
• Understøtte og formidle lokale naturplejepro-

jekter – ”Giv naturen en hånd” - i størrelses-
ordenen 50 arrangementer. 

• Uddanne mindst 10 nye DN Naturguider og 
understøtte Naturguide-netværket. 

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

 

3.2 Organisatoriske enheder 
DN's frivillige aktive indgår i otte organisatoriske 
enheder og derudover støtter sekretariatet Dan-
marks Naturfond med en række opgaver. Budget-
tet rummer både udgifterne til de enkelte enheder 
samt sekretariatsressourcer - undtagen for afde-
lingsbestyrelserne, hvor den organisatoriske vej-
ledning og støtte fremgår af indsatsområde 3.1: 
 
1. Afdelingsbestyrelser: Sekretariatsbistand 

fremgår af 3.1. Budgettet indeholder kun be-
styrelsernes egne driftsudgifter. 

2. Samråd: Støtte ved planlægning og afholdelse 
af samrådsmøder samt afholdelse af årlig 
samrådsinspirationsdag. 

3. Netværk: Opfølgning på årsberetninger samt 
medlemsopdatering.  

4. Studenterafdelinger: Organisatorisk støtte og 
vejledning til DN’s studenterafdelinger. 

5. Repræsentantskab: Planlægning af to årlige 
repræsentantskabsmøder samt håndtering af 
Aktivitetsplanen. 

6. Hovedbestyrelse: Sekretariatsbistand ved 
Hovedbestyrelsens ca. 9 årlige møder samt 
løbende betjening. 

7. Præsident: Administrativ støtte til præsiden-
ten samt håndtering af valg til præsidentpo-
sten i 2018. 

Indsatsområde 3:  
Organisation 
Målet for DN’s organisatoriske arbejde er at 
understøtte at foreningen rummer engage-
rende og relevante tilbud til alle de ildsjæle 
der ønsker at bruge deres tid til fordel for 
natur og miljø. DN er en del af det danske 
foreningsliv og en del af det civilsamfund som 
er en af det danske velfærdssamfunds grund-
piller. Af samme grund står DN også overfor 
mange af de samme udfordriner som resten 
af foreningslivet f.eks. rekruttering, fornyelse 
og arbejdsdeling. DN stræber efter at have en 
velfungerende og demokratisk organisation, 
hvor de organisatoriske enheder arbejder 
effektivt for foreningens mål – hver for sig og 
i en samarbejdende helhed. Afdelingsbesty-
relserne udgør langt den største enhed i antal 
og i udførende kraft. Derfor tilbydes de en 
omfattende organisatorisk vejledning og ser-
vice, hjælp til lokal kommunikation, udvikling 
af nye aktiviteter samt undervisning indenfor 
afdelingernes arbejdsområder.  
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8. Faglige udvalg: Sekretariatsbistand til Natur-
fagligt udvalg, Miljøfagligt udvalg, Planfagligt 
udvalg samt Organisationsudvalget. 

 
Samt:  
 
3.2.1 Danmarks Naturfond  
DN og Naturfonden har indgået en samarbejdsaf-
tale om en nærmere specificeret mængde opga-
ver, som DN bistår fonden med: 
• Støtte udviklingen af Skovsgårds økologiske 

landbrug, fondens naturrigtige drift og en 
række konkrete arbejder/projekter på fondens 
arealer. 

• Fortsætte udviklingen af nye foldere og skilt-
ning på Fondens arealer i samarbejde med 
Fonden og vedligeholde fondens hjemmeside. 

• Støtte fonden med en række administrative 
ydelser. 
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4.1 Kommunikation og kampagner  
Kommunikation er en integreret del af organisati-
onens arbejde. Derfor arbejder DN med en holi-
stisk tilgang til kommunikation, hvor kommunika-
tion indtænkes fra start til slut i både drift og pro-
jekter. Vi gør brug af kreative løsninger og visuelle 
virkemidler – afstemt efter målgruppen. 
Kampagner og kreative kommunikationsløsninger 
er blevet en vægtig løftestang for DNs arbejde 
med lobby, omdømme og medlemshvervning. I 
2018: 
• Forarbejde og analyse til ny kommunikations-

strategi.  
• Løbende rådgive om kommunikationsplanlæg-

ning og aktuelle indsatser. 
• Implementere DN’s Brandguide i organisatio-

nen. Udarbejde grafisk materiale, digitale de-
signs, videoer og grafikker. 

• Planlægge og gennemføre kampagner med 
fokus på vild natur, sprøjtegifte, insektdød og 
medlemshvervning. Kampagnetemaerne er 
godkendt af HB og af konkurrencemæssige 
hensyn vil kampagnerne først blive præsente-
ret op til lancering. 

• Gennemføre ad hoc kampagner og kommuni-
kationsindsatser mhp. konkrete politiske sa-
ger. 

• Understøtte events og kampagnetiltag overfor 
nye målgrupper, tilstedeværelse på Naturmø-
det i Hirtshals og Folkemødet på Bornholm. 

 

4.2 Pressekontakt og nyheder 
DN’s presseindsats er koordineret, proaktiv og 
dagsordensættende gennem strategiske fortællin-
ger, tal og analyser i et tæt samspil med DN’s 
sociale medieplatforme, som spiller en central 
rolle i pressearbejdet. En presseindsats, der un-
derstøtter politiske dagsordener, aktiviteter og 
aktuelle kampagner, men som også sikrer, at vi 
overvåger og reagerer på væsentlige aktuelle 
sager. En presseindsats, hvor medier, budskaber 
og sprog er tilpasset den målgruppe, vi ønsker at 
få i tale. Det sker bl.a. gennem følgende indsat-
ser: 

• Formidle DN-nyheder og –synspunkter til 
pressen, sociale medier og andre medier ge-
nerelt.  

• Sikre en stærk formidling af DN’s nøgleprojek-
ter i medierne, herunder understøtte aktuelle 
kampagner og kommunikationsindsatser. 

• Overvåge landsdækkende, regionale og lokale 
medier og udarbejde kvartalsvise rapporter. 

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

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

• Løbende rådgive præsidenten, direktionen og 
andre af DN’s talspersoner med henblik på 
klar, forståelig og entydig tegning af DN. 
 

4.3 Digital kommunikation  

DN’s kanaler og platforme er sammen med resten 
af kommunikationsindsatsen organisationens an-
sigt udadtil. Det konkrete valg af kanaler og vir-
kemidler afhænger af formål, målgrupper og mål-
sætninger og den optimale løsning vil ofte udgøre 
et intelligent miks af traditionelle, digitale og soci-
ale komponenter, der understøtter og komple-
menterer hinanden.  

4.3.1 DN’s hjemmeside – www.dn.dk 
DN’s hjemmeside er en vigtig kommunikationska-
nal til de fleste af DN’s målgrupper. Hjemmesi-
dens primære målgrupper er dog medlemmer og 
potentielle medlemmer, og det skal hjemmesiden 
afspejle. Således forventes følgende aktiviteter i 
2018: 
• Udvikle fokus på aktualitet og DN’s resultater. 
• Udvikle fokus på medlemsfordele. 
• Fortsat udvikle medlemsrettet indhold (skrift 

og video) til brug på tværs af kanaler. 
• Øge synergi mellem digitale, analoge og socia-

le medier og berige magasin-app. 
• Understøtte digital medlemshvervning. 

 
4.3.2 DN på sociale medier 
Sociale medier har de seneste år udviklet sig til at 
blive en central del af det dagsordensættende 
pressearbejde,, et vægtigt dialogredskab og er 
central for kommunikationen af DNs brand. På 
sociale medier kan vi fortælle anderledes historier 
end på traditionelle nyhedsdrevne medier, og vi 
har her mulighed for at øge fokus på organisatio-
nens mange frivillige, der hver dag gør en indsats 
og en forskel. Derfor ønsker DN at være aktiv på 
de sociale medier med følgende mål for 2018:  
• Strategi for brug af sociale medier. 
• Udvikle nye metoder til leads og mikrodona-

tion på nettet. 
• Flere personhistorier, frivillige og influencers 

(ambassadører) på vores platforme. 
• Mere brug af video og infografikker. 
 
4.3.3 DN’s (nationale) nyhedsbreve 
Elektroniske nyhedsbreve er en effektiv kommuni-
kationskanal til specifikke målgrupper. I 2018 
gennemføres følgende indsatser: 
• Producere og udsende ”DN Nyhedsbrev” 40-45 

gange årligt.  

4 Kommunikation 
DN kommunikerer professionelt med med-
lemmer, befolkning og professionelle aktø-
rer/beslutningstagere for at skabe kendskab, 
sympati og opbakning til DN og DN’s arbej-
de. 

DN’s kommunikation udvikles i overens-
stemmelse med DN’s kommunikationsstra-
tegi, foreningens formål, strategiske sigtelin-
jer, projekter og driftsaktiviteter samt den 
profil, som DN ønsker at tegne. Kommunika-
tionen har tre overordnede formål: Politisk 
gennemslagskraft, fastholdelse og rekrutte-
ring af medlemmer og bred folkelig opbak-
ning. 
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• Producere og udsende øvrige nyhedsbreve 
efter behov. 

• Undersøge behov for lancering af nye nyheds-
breve eller relancering af eksisterende ny-
hedsbreve til specifikke målgrupper, herunder 
børnefamilier ifm. nyt børnesite. 

 

4.4 Medlemsblad 
Natur & Miljø skal afspejle foreningens synspunk-
ter, arbejdsområder og aktuelle kampagneindsat-
ser, men skal også være omdrejningspunktet for 
debat om naturens udvikling. Aktiviteter i 2018: 
• Udgive fire numre af Natur & Miljø. 
• Udvikle formater, der egner sig til sociale me-

dier og presse. 
• Gennemføre mindre læserundersøgelse af den 

nye magasin app (Natur & Miljø). 
 

4.5 Naturformidling 
Implementering af ny strategi for DN’s arbejde 
med børn, skoler og børnefamilier, som udgangs-
punkt for udvikling af nye projekter, lobby og do-
kumentation vedr. børns brug af naturen. 
 
4.5.1 Skoletjenesten 
Udvikling og support af det landsdækkende net-
værk af kontaktpersoner, hjemmeside, salg og 
udsendelse af materialer.  
Mål for 2018: 
Finansiering og produktion af nyt materiale efter 
behov. 
4.5.2 Naturninja.dk  
Naturninja.dk er indgangen til flere naturoplevel-
ser for børn og familier.  Udvikling, markedsføring 
og drift af Naturninja.dk inkl. temaer, nyhedsbrev, 
videoer og naturoplevelser. 
 Mål for 2018: 
• Lægge nye naturoplevelser og temaer på 

hjemmesiden. 
• Udvikle hjemmesiden som platform for natur-

familieklubber 
• Opdatere skoletjenestedelen med et nyt be-

stillings-/salgsmodul.  
 
4.5.3 Naturfamiliegrupper for  
småbørnsfamilier  
I 2018 oprettes de første naturfamilieklubber som 
en indsats mod familier med helt små børn og 
babyer. Der udvikles en platform på Naturninja.dk 
og på sociale medier, og der startes klubber i 
mindst 10 kommuner. Der søges et samarbejde 
med sundhedsplejerskerne. Ideen udvikles og 
udvides med nye grupper på baggrund af evalue-
ring, erfaringer og tilførsel af eksterne ressourcer. 
Mål for 2018: 
• Kampagne for markedsføring af naturfamilie-

grupper 
• Digital og social platform for klubberne på 

plads 
• Ti familienaturklubber oprettet med mindst 20 

familier knyttet til hver klub 
4.5.4 Naturvejledning på Skovsgaard 
DN’s naturvejleder formidler natur, økologi og 
miljø med base på Danmarks Naturfonds ejendom 

Skovsgaard. Det sker gennem arrangementer, 
skolebesøg, den økologiske køkkenhave, lejrskoler 
mv. Naturvejlederen deltager endvidere i koordi-
nering af frivilliggrupper på Skovsgaard og i ud-
viklingen af nye formidlingstiltag. 
 
4.5.5 Naturens Dag  
DN inviterer sammen med Friluftsrådet hele be-
folkningen på naturoplevelser på Naturens Dag 
den anden søndag i september. Ugen inden invite-
res alle danske grundskoler, børnehaver, fritids-
ordninger og andre interesserede institutioner på 
naturoplevelser. Projektet støttes med midler fra 
Nordea-fonden. Mål for 2018: 
• Mindst 100.000 tilmeldte børn i ugen inden. 
• Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrange-

ment på Naturens Dag. 
• Mindst 50.000 deltager i et arrangement på 

Naturens Dag. 
 
4.5.6 Affaldsindsamling 
DN's Affaldsindsamling afholdes søndag den 22. 
april som en af DN’s store folkelige kampagner. 
Projektet skaleres efter opnået ekstern finansie-
ring. I tilslutning til affaldsindsamlingen arrange-
res affaldsindsamling for alle danske grundskoler, 
børnehaver, fritidsordninger og andre interessere-
de institutioner. Projektet skaleres efter opnået 
ekstern finansiering. I 2018 støttes affaldsindsam-
lingen blandt andet af Bilka og Arla. Mål for 2018: 
• Mindst 100.000 tilmeldte børn. 
• Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrange-

ment i forbindelse med affaldsindsamlingen. 
• Mindst 30.000 deltagere i indsamlingerne om 

søndagen. 
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5 Medlemmer og bidragydere 
DN’s mange medlemmer er grundlaget for 
DN’s indflydelse. Dels ved at de giver poli-
tisk rygstød til DN’s arbejde med lokale sa-
ger og national lobbyvirksomhed. Dels ved 
at kontingenter, arv og andre bidrag fra 
medlemmerne udgør langt hovedparten af 
DN’s indtægter. Medlemskabet er desuden 
udgangspunktet for et dybere engagement i 
DN’s arbejde – i eller udenfor DN’s afdelin-
ger, i natur og miljø, samt for en række 
medlemsfordele. Det traditionelle medlem-
skab er udfordret på en række områder, 
hvorfor der er behov for at teste og udvikle 
nye hverveformer. Supplerende indtægter 
kommer fra sponsorsamarbejder med virk-
somheder og støtte fra fonde, tips- og lot-
tomidler mv.  

5.1 Medlemsadministration   
Sekretariatet vedligeholder medlemsdatabasen 
med ind- og udmeldelser, opkræver medlemskon-
tingenter/månedsgaver, ekspederer henvendelser 
fra medlemmer, opdaterer ændringer i medlem-
skabet og sikrer e-mail adresser ved alle kontak-
ter. Der arbejdes på at skabe øgede indtægter ved 
opgradering af årsmedlemmer til månedsgaveyde-
re og ved at opgradere månedsgaveydere til høje-
re beløb. Kontingentsatserne for 2018 er: 
• kr. 350 – almindeligt medlemskab. 
• Kr. 95 - supplerende husstandsmedlemskab. 
• kr. 200 - kun pensionister og studerende. 
• Efter konkret aftale kan medlemmerne vælge 

at støtte DN med et højere årligt kontingent 
gennem månedsgaver. 

 
5.1.1 Opgradering af medlemssystem 
I 2018 skal DN’s medlemssystem opgraderes, idet 
fortsat servicering af den nuværende version op-
hører, og medlemssystemets sikre drift er vitalt.  
 

5.2 Medlemstegning 
DN tegner medlemmer med de metoder, der er til 
rådighed:  
• Telemarketing, fortrinsvis via eksternt bureau 
• Face-to-face gadehvervning via eksternt bu-

reau 
• Indmeldelse via dn.dk – I 2018 skal indmel-

delsesflow på dn.dk gennemgås og optimeres 
ikke mindst i relation til mobile enheder. 

 
Telemarketing sker dels efter en rullende fire-årig 
plan, hvor der ringes til alle, der ikke er medlem. 
Dels arbejder DN med at finde/skaffe personer, 
der har udtrykt interesse for DN’s arbejde ved 
underskrift i forbindelse med DN’s kampagner 
eller andet. Derudover arbejdes med tilbud som 
member-get-member: at medlemmer tegner sup-
pleringsmedlemskab til sambo, at medlemmer 
forærer medlemskab som gave vil venner og fami-
lie etc. Mål for 2018:   

• Medlemstallet minimum er steget med 500 
ved udgangen af året. 

 
5.2.1 Projekt digital fundraising 
Den traditionelle telefonhvervning er under pres af 
mange faktorer. I 2018 påbegynder DN systema-
tisk udvikling af ”Digital fundraising” som supple-
ment til telemarketing: Bl.a. gennem søgemaski-
neoptimering (SEO) og søgemaskinemarkedsfø-
ring (SEM).  
 

5.3 Fundraising 
Sekretariatet arbejder i 2018 for at øge DN’s ind-
tægter på følgende måder:  
• Direct-mail indsamlinger blandt medlemmerne 

med bruttoindtægt på 1 mio. kr., test af nye 
indsamlingsformer - samt formidle mulighe-
derne for arv og testamente til fordel for DN.  

• Indgå sponsoraftaler vedrørende DN’s aktivi-
teter jf. den vedtagne sponsorstrategi. 

• Systematisk afsøge fonde, som potentielt støt-
ter DN’s arbejde. 

• Indgå erhvervspartnerskaber for at opnå helt 
eller delvis ekstern finansiering af DN’s kon-
krete kampagner og projekter, jf. erhvervs-
partnerstrategien 

• Indgå og vedligeholde samarbejder med ud-
valgte erhvervspartnere om strategisk støtte 
til DN’s arbejde, jf. erhvervspartnerstrategien. 

 

5.4 DN Grøn Fordel 
DN Grøn Fordels primære formål et at øge loyali-
teten blandt medlemmer ved at gøre medlemska-
bet mere attraktivt. Sekundært at skabe indtæg-
ter til DN ved at danne bro til erhvervslivet inden-
for oplevelser og grønne produkter. Mål for 2018: 
• Sikre, at der fortsat er tilbud til medlemmerne 

i samme omfang som i 2017: Rabatter, Natur-
fondens feriehuse m.v. 

• Sælge DN-varer, som det væsentligste Natur-
kalenderen og ellers et bredt sortiment af fug-
lekasser, naturbøger, kikkerter og beklædning 
i DN’s webbutik.  
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6 Adm. støttefunktioner 
 
Samtlige DN's administrative aktiviteter er en 
direkte eller indirekte følge af DN's arbejde 
for naturen. DN stræber efter at have så få 
administrative opgaver som muligt og løse de 
nødvendige opgaver så effektivt som muligt. 

7 Finansiering 
 
Indsatsområdet omfatter finansielle indtæg-
ter i form af afkast af foreningens formue 
samt ikke-projektrelaterede (drifts)tilskud. 

 
Oversigt over administrative opgaver 
1. Ledelse, herunder lederudvikling. 
2. Personale, herunder Husråd, Sikkerhedsud-

valg, medarbejderudviklingssamtaler, efterud-
dannelse og medarbejdertilfredshed. 

3. Sekretariatsfunktioner, herunder omstil-
ling/reception, håndtering af indgående post, 
arkivfunktion, sikring af effektive arbejdsgan-
ge og ledelses-støtte. 

4. Husfunktioner, herunder frankering, forsen-
delse og kopiering af papirbaserede materialer 
og synlighedsmaterialer samt mødeklargøring, 
indkøb og forbrug af kontormaterialer, vice-
vært og vedligeholdelse og rengøring. 

5. Økonomistyring og regnskabsførelse, herunder 
bogføring, betalinger, løn- og personaleadmi-
nistration, administration af bevillinger fra 3. 
part, likviditetsstyring, budgetopfølgning og 
regnskaber. Koordinering af ansøgninger om 
eksterne midler. Bobehandling i forbindelse 
med arv. Indgåelse af kontrakter og aftaler 
vedrørende blandt andet lejemål, forsikringer 
og andre forsyningskontrakter og kontakt til 
revisor og advokat. 

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

7. Ny databeskyttelsesforordning træder i kraft i 
EU i maj 2018. De nye regler for databeskyt-
telse forventes ikke at give umiddelbare nye 
omkostninger for DN, men vil bl.a. kræve ad-
ministrative ressourcer og kunne vanskeliggø-
re arbejdet med at hverve nye medlemmer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mål for driftsaktiviteten: 
• Stabilt afkast af foreningens aktiver på mar-

kedsniveau set i forhold til den valgte place-
ringsprofil, der som minimum falder inden for 
de regler, der til enhver tid gælder for almen-
nyttige foreninger og fonde i henhold til fonds-
lovgivningen og med særligt fokus på at inve-
steringerne er bæredygtige og etisk forsvarli-
ge. 

• Ansøge om og hjemtage (drifts)tilskud retti-
digt og i henhold til gældende regler. 

 
OBS. I forbindelse med finanslovsforslaget for 
2018 har regeringen foreslået at afskaffe de al-
mene foreningers mulighed for at opnå momsrefu-
sion. DN fik i 2016 2,6 mio. kr. refunderet for 
betalt købsmoms.   
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