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Inspiration til aktiviteter, I kan arbejde med i afdelingen



Forord
Hvad skal jeg med et idékatalog? 
Vi har rigeligt med arbejde i vores afdeling! 
Det er hænder til at udføre ideerne, vi mangler – ikke ideer.

Sådan er det heldigvis i mange afdelinger. Alligevel hører vi fra tid til anden fra afdelinger, der savner inspiration til 
at udvikle deres arbejde i afdelingen. Især nye, der kommer ind i bestyrelsen, fortæller, at: i min afdeling arbejder 
man kun med ”sager”. Det er til jer, dette inspirationskatalog er lavet.

DN er en natur- og miljøorganisation, hvor der i vores vedtægter står, at vi arbejder med:
Naturbeskyttelse – for at sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier.

Miljøbeskyttelse – for at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige aktiviteter fore-
går på en måde, der skader naturen og miljøet så lidt som muligt. Vi arbejder for at sikre naturen og befolkningen 
mod forurening af vand, jord og luft, herunder lys- og støjforurening.

Planlægning – for at planlægningen på det lokale, regionale og nationale plan i videst muligt omfang tager hensyn 
til natur og landskabsværdier og integrerer hensynet til en bæredygtig udvikling.

Adgang til naturen – for at sikre og forbedre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen under 
hensyntagen til dens sårbarhed.

Lovgivning – for at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæ-
ves og administreres konsekvent.

Oplysning – for at befolkningen får en generel viden om naturen og sammenhænge i naturen, og at befolkningen 
gennem oplevelser og viden bliver bevidste om værdien af natur- og miljøhensynet i deres dagligdag.

Så der er mange muligheder for at arbejde for naturen og miljøet i DN. Og der er gode muligheder for at vise, hvad 
DN mener og gerne vil påvirke. Dette idékatalog er bare eksempler på ideer – dem, I selv brænder for, er jo de bed-
ste. Men brug kataloget i afdelingen, få en debat om nye ideer, I vil tage fat på, om der er mulighed for at få nye 
aktive, der vil arbejde med nye aktiviteter i afdelingen eller om I har organiseret jer hensigtsmæssigt i afdelingen.

Vi ses derude!

Jörn Eskildsen, jes@dn.dk
Thomas Eriksen, ter@dn.dk
Nick Leyssac, nl@dn.dk
Majken Sundahl, majken@dn.dk
Sophie Lundbæk, sol@dn.dk
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Skab hygge og medlemspleje 
i din afdeling

Sådan gør vi
DN Hjørring inviterede nye medlemmer med ægtefælle til intro-
møde på biblioteket. Det lokale sangkor lagde op til fælles-
sang. Formanden fortalte om DN’s arbejde, og næstformanden 
viste flotte naturbilleder fra kommunen. 
50 nye medlemmer 
deltog i mødet!

DN Hjørring

En vigtig opgave for en afdeling er at skabe de gode sociale rammer for DN-medlemmer i jeres kommu-
ne. Oftest møder I medlemmerne ved arrangementer i naturen, på torvet eller ved f.eks. høstmarkeder. 
Alle situationer har det til fælles, at du/I er DN’s ansigt udadtil i kommunen. Og jo sjovere og rarere I har 
det, jo større sandsynlighed er der også for, at det almindelige DN-medlem får lyst til at komme til jeres 
arrangementer og måske endda at deltage i bestyrelsens arbejde.

Hvad kan I gøre i din DN-afdeling?
Ved ture og arrangementer kan det være en god idé, at 
der er en anden person end turlederen, der tager sig af 
”hyggen”, om det så er kaffe, kage eller at tale med del-
tagerne i pauser om DN’s arbejde etc. Eller er den, der 
sørger for at dele brochurer ud om afdelingens arbejde, 
kommende ture, gratis medlemskaber eller hvad, der 
nu passer til jer. Har I i øvrigt en afdelingsfolder, der 
fortæller om jeres arbejde?

Nogle afdelinger har også et fast mødested i kommu-
nen, hvor f.eks. grønne organisationer har til huse. Her 
kan I også have ”åbne” mødeaftener med foredrag og 
her kan medlemmer komme og møde nogle fra besty-
relsen.

I kan også lave særlige arrangementer, hvor I byder nye 
DN-medlemmer i jeres kommune velkommen og fortæl-
ler om jeres arbejde for naturen og miljøet i kommunen. 
Det er en god introduktion for nye medlemmer, der el-
lers som oftest ikke hører så meget fra den lokale DN-
afdeling. Det er også en god idé at få emails på de nye, 
så de kan få jeres lokale nyhedsbrev.

Det er jo ikke muligt at stille en skabelon op for, hvor-
dan I skaber hygge, fællesskab og engagement for 
medlemmerne – det ligger meget naturligt for nogle, 
mens andre har det bedst med fokus på det rent fag-
lige. Men det er kombinationen, der skaber det gode 
arrangement og fællesskabet

Kontakt Sophie Lundbæk, sol@dn.dk, tlf.: 3119 3252
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Følg de kommunale sager

En af de vigtigste opgaver, vi har i DN, er at følge op på de lokale sager inden for f.eks. planlovgivning og 
natur- og miljøbeskyttelse. Det er ude i afdelingerne, vi har kendskabet til, om naturen bliver forringet 
gennem byggerier, manglende pleje eller måske direkte ulovligheder.

Kommunale sager
Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrive-
bordet og pc’en. Her gennemgår I sagspapirer og bru-
ger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at 
vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. 
forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden 
for at vurdere sagen, så I kommer til at kende jeres 
kommune godt.

Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. 
Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, 
man er robust. Til gengæld er det også det arbejde, 
der i det lange løb har stor betydning for vores land-
skab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem 
den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamen-
tet i DN’s lobbyarbejde.

Husk at give ros eller ris til myndighederne og lods-
ejere og fortæl om jeres sejre gennem lokalpressen. 
Det kan også være gennem et arrangement, f.eks. 
”XX store lokale sag – sådan blev resultatet”.

Hvordan kan jeg blive bedre til at arbejde 
med sager?
I jeres afdeling er det godt, hvis nye er ”føl” i mindst 
et par sager sammen med et garvet bestyrelsesmed-
lem. I skal også have et kendskab til lovgivningen. Og 
så kan I følge nogle af de mange kurser, vi udbyder 
gennem Naturens Universitet, hvor I får viden om 
VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, 
skovloven, husdyrloven osv., og endelig kan I altid rin-
ge til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der 
altid er parate med gode råd i en given sag.

Læs mere:

DN’s arbejde med sager: aktiv.dn.dk/sagsarbejde/lokale-sager
Naturens Universitet: www.dn.dk/nu
DN’s fagmedarbejdere: www.dn.dk/kontakt

Kontakt: Nina Saarnak Larsen, tlf.: 3119 3228
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Lav en 
høslætforening

En høslætforening er en samling mennesker, der mødes for at lave frivillig naturpleje med le. Typisk 
mødes man på engen med leer og river. Sammen slår deltagerne med le, river hø, stakker eller bare 
fjerner græsset – og i de fleste tilfælde slutter man arbejdet med en høstfest. Mange af vores enge 
og overdrev gror til, fordi der ikke sker græsning eller høslæt, så med denne aktivitet kan I virkelig 
gøre noget godt for naturen i din kommune.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
I skal finde nogle mennesker, der har lyst til at pleje 
et område. Det er sjovt, men også hårdt, så det er 
godt, hvis I er en del (måske 10-25 folk). I skal finde 
en egnet, jævn eng – vælg gerne én, hvor I forven-
ter, der kan komme en rig blomsterflora. Og så skal I  
huske at have en tilladelse fra lodsejeren.

Hvis foreningen er under DN, kan I få hjælp med en 
række ting, f.eks. kurser, finansiering og vejledning. 
Vi hjælper gerne med et lekursus, og det er muligt 
at låne le og river, men ellers kan I f.eks. også søge 
Friluftsrådet om køb.

Nogle gange skal der også ske et efterslæt, så er 

det to gange. Rutiner vil meget hurtigt opstå. Ek-
sempelvis kan I fra starten beslutte, at I slår hø på 
engen f.eks. første weekend i juli. Så kan næste års 
arrangement komme i kalenderen med det samme. 
Det at slå en eng er et tilbagevendende årligt arran-
gement. 

Sådan gør vi
Ved Brobæk Mose i Gentofte Kommune slår høslætforeningen et eng-
område, hvor der tidligere har vokset sump-hullæbe. Lauget håber, at 
forholdene er så gunstige der, at sump-hullæbe som følge af høslæt at-
ter vil kunne sprede sig ud over de små bestande, der allerede er i dag.

DN Gentofte

Læs mere
www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/
naturpleje/start-et-hoslaetlaug/Kontakt: Nick Leyssac, nl@dn.dk, tlf.: 31193250
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Start en kogræsserforening

En kogræsserforening er en samling mennesker med en fælles interesse for at pleje eksempelvis et 
fredet område eller for at følge kødet fra jord til bord. Lysåbne områder som enge, strandenge, over-
drev, heder, moser og kær er naturtyper, der er ved at forsvinde i Danmark som følge af manglende 
græsning. Ved at etablere græsning på disse naturtyper, vil der ske en stigning i artsrigdommen i 
første omgang af planter, og siden af insekter og fugle.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Det er et større arbejde at drive en kogræsserfor-
ening – det er jo levende dyr, vi har med at gøre – 
men til gengæld er tilfredsstillelsen desto større, 
når vores medlemmer sætter gaflen i en bøf fra na-
turplejekvæg. Start med at finde et egnet areal. Her 
kan kommunen ofte hjælpe. Hold et opstartsmøde, 
hvor det forklares, hvordan foreningen skal køre.

Først og fremmest skal foreningen have kontakt til 
en landmandsuddannet person, der kan have det 
overordnede ansvar for dyrene. Dernæst skal der 
dannes en selvstændigforening, for der er økonomi 
involveret. Aktiviteten indebærer ofte et medlem-
skab på ca. 100 kr., og dertil betaler det aktive ko-
græssermedlem 2000-3000 kr., hvis man aftager en 
kvart kvie.

Kontakt: Nick Leyssac, nl@dn.dk, tlf.: 31193250 
eller Thyge Nygaard, tny@dn.dk, tlf.: 3119 3255

Sådan gør vi
Furesø Græsserlaug er en forening, der oprindelig er oprettet af DN i Furesø Kom-
mune. Formålet er at pleje naturen gennem græsning. Foreningen bruger primært 
får og lam, men også enkelte kvier.  Græsserlauget består af ca. 35 familier, der har 
påtaget sig at holde opsyn med dyrene, men ansvaret ligger hos landmændene. 
Hver familie får tildelt en uge eller to, 
hvor de skal en daglig tur til foldene.
DN Furesø 

Læs mere
www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/
naturpleje/start-et-kograesserlaug/
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Naturplejeprojekter

Prøv at udpege fire til fem områder i kommunen, der trænger til naturpleje, og hvor jeres DN-afdeling 
kan gøre en forskel. Vælg det område, I brænder mest for, og hvor I kan skaffe lokal opbakning. Det kan 
f.eks. være orkidé-enge, fredede områder eller heder/overdrev, hvor der kan komme spændende blom-
ster og et rigt dyreliv, hvis pleje iværksættes.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Find nogle frivillige, der har lyst til, en til to gange om 
året, at være en del af en DN-naturgruppe, der plejer 
området.

Indgå evt. et samarbejde med lodsejer og kommune, 
hvis det er nødvendigt. De har ofte lidt kraftigere ma-
teriale til at komme i gang med, hvis der skal foreta-
ges førstegangs pleje. Herefter er grensakse og kno-
fedt ofte nok.

Mange mennesker er glade for at deltage i små, over-
skuelige projekter, hvor de ”bare” skal tilbyde arbejds-
kraft en til to gange om året. Og ja, det er rigtigt, at 
det ofte er en kommunal opgave – men vi giver kom-
munen en hjælpende hånd, og måske overtager kom-
munen plejen, hvis der kommer noget spændende na-
tur ud af det.

I skal ikke kaste jer ud i naturgenopretningsprojekter, 
som ofte er meget komplicerede og kræver omfatten-
de faglig bistand fra stat eller kommune, men holde 
jer til mindre, overskuelige naturplejeprojekter.

Hvilke typer projekter?
Det kan være projekter, hvor I fjerner invasive arter 
som f.eks. kæmpe-bjørneklo, sildig gyldenris, glans-
bladet hæg eller rynket rose, men det kan også være 
generel fjernelse af krat og buske.

Det kan også være projekter, hvor I opretter vandhul-
ler eller lignende.

Melby overdrev
Et af Sjællands største hedeområder har i flere år fået en hjælpende hånd, hvor der 
er fjernet i tusindvis af bjergfyr og andre små træer, der har invaderet heden. Flere 
hundrede mennesker har nu hjulpet til og fået en god dag i naturens tjeneste.

Læs mere
www.dn.dk/halsnaes

Kontakt: Nick Leyssac, nl@dn.dk, tlf.: 31193250

Læs mere
www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/
naturpleje/
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Bekæmp kæmpe-
bjørneklo/invasive arter

Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter breder sig i den danske natur og bør derfor bekæmpes, hvor den 
er uønsket. Andre arter er f.eks. sildig gyldenris, japansk pileurt, rynket rose og havtorn. De skal bekæm-
pes på forskellige måder og det er oftest en proces, der strækker sig over flere år. Derfor nedsætter kom-
munen eller f.eks. en DN-afdeling en ”Bjørnebande”, der har som sin opgave at bekæmpe disse planter.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Find ud af, om I kan danne et hold, der fjerner planter-
ne. Gå gerne sammen med kommunen og/eller nogle 
grundejerforeninger, så I får hjælp til redskaber og bort-
skaffelse af gren- og bladaffald.

Find gerne to til tre af de værste områder – eller hvor 
det giver mest mening for naturen – og som I brænder 
for. Vær dog opmærksom på, at det bliver fortløbende 
arbejde i et par år hvert sted I vælger. 

Sådan gør man i DN Furesø
”De invasive” er en arbejdsgruppe i DN Furesø, der samarbejder med Furesø Kommune 
om at bekæmpe uønskede plantearter som f.eks. bjørneklo og gyldenris.  ”De invasive”, 
rykker ud ca. hver 14. dag. Sæsonen går, fra bjørnekloen er fremme i begyndelsen af 
foråret og til september. Fra omkring sankthans bekæmper vi også gyldenris. Kommu-
nen stiller alt nødvendigt grej – samt saft og småkager! – til rådighed, så man kan bare 
møde op på det sted, der skal have en hjælpende hånd. Vi har nogle rigtig hyggelige 
timer sammen. Der kræves ingen særlige forudsætninger –
alle kan være med!

Læs mere
Naturstyrelsen: ”Sådan bekæmpes kæmpebjørneklo”
HedeDanmark: ”Praktisk bekæmpelse af kæmpe-
bjørneklo”
Skov og Landskab: ”Kæmpebjørneklo - forebyggelse 
og bekæmpelse”Kontakt: Nick Leyssac, nl@dn.dk, tlf.: 31193250

Hvordan gør vi rent praktisk?
Der er en del praktiske ting, der skal gøres. For eksem-
pel skal der skaffes tilladelser til at pleje det område, 
I gerne vil, der skal skaffes handsker og værktøj etc.

DN Furesø

Danmarks Naturfredningsforening • Masnedøgade 20 • 2100 København Ø • dn@dn.dk • tlf.: 39174000



Registrere tilstanden
af vores gravhøje

Gravhøje i det åbne land er beskyttet som kulturminder og forvaltes gennem Museumsloven. Selv om 
gravhøje er fredede fortidsminder og tilses med fem års mellemrum af Kulturstyrelsen, så er naturen 
på gravhøjene – overdrevet – ikke sikret. Gravhøjene kan dog have en meget fin flora af overdrevsplan-
ter, der tidligere blev holdt ved lige ved græsning og afbrænding indtil 1980’erne. Masser af gravhøje er 
siden tilgroede eller lider under pløjeskader tæt på gravhøjen.

Hvad kan din DN-afdeling gøre?
I kan på http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsmin-
der/ finde de registrerede gravhøje i jeres kommune. 
Efter at have fået en tilladelse af lodsejer kan I regi-
strere floraen på gravhøjene eller se efter skader på 
gravhøjene. Herefter kan I finde og udvælge nogle 
gravhøje, der er groet til, og høre, om lodsejeren ved 
græsning, høslæt eller naturpleje vil være med til at 
genskabe en karakteristisk overdrevsflora.  I kan måske 
også selv igangsætte et naturplejeprojekt. 

Kontakt: Jan Pedersen, jap@dn.dk, tlf.: 31193239

Konkret eksempel
Tag kameraet med på tur og registrer om der pløjes for tæt på grav-
høje, eller de på anden måde lider overlast (afgraves eller der bygges 
for tæt på dem). Meddel det til det lokale museum. 
Eller tal med kommune og lodsejere 
om der skal ske naturpleje 
for at få gravhøjen til at 
fremstå flot i 
landskabet.
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Registrere § 3-områder

Myndighederne har for nyligt udført en genregistrering af § 3-områder. Nye områder er kommet til, men 
mange er også vokset væk fra at være et § 3-område. DN kan hjælpe kommunen med at finde ikke-
registrerede områder.

Hvorfor registrere § 3?
Det overordnede formål med naturbeskyttelseslovens 
§ 3 er at beskytte naturtyperne hede, eng, overdrev, 
mose og søer mod ændringer i deres naturtilstand. 
Beskyttelsen af naturtyperne ifølge naturbeskyttel-
seslovens § 3 gælder dog kun mod aktive indgreb, og 
der er ingen pleje forbundet med bestemmelsen. Det-
te har betydet, at mange af disse områder som følge 
af manglende vedligeholdelse i dag er groet til eller 
stærkt truet af det. Et areal kan godt være beskyttet 
af naturbeskyttelseslovens § 3, selv om det ikke er 
registreret som beskyttet. Det skyldes, at et areal kan 
vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen.

Hvad kan din DN-afdeling gøre?
Myndighederne har netop i disse år genregisreret alle 
§ 3-områder på opfordring af DN. Og mange områder 
er blevet afregistreret og få nye er kommet til. Et pro-
jekt i jeres afdeling kunne være at tjekke virkelighe-
den op imod § 3-områder, registreret på Arealinfo, se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk. Ved at vælge 
et ”lag” (Naturbeskyttelse, Beskyttede naturtyper) 
kan du se § 3-arealerne. I kan også ved at vælge Na-
turdata se, hvilke planter der er på området.

Sådan gjorde vi
I DN Faaborg-Midtfyn kunne afdelingen på kun to måneder konstatere mindst 
60 afvigelser i virkeligheden i forhold til, hvad der var registreret. 
Bare ved at sammenholde kort. Disse informationer 
blev givet videre til kommunen.

DN Faaborg-Midtfyn

Kontakt: Jan Pedersen, jap@dn.dk, tlf.: 31193239
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Oprette stier - registrere nedlagte stier 
- sikre adgang

Et af DN’s vedtægtsbestemte formål er at sikre adgang i naturen. Derfor er det vigtigt for os i dialog 
med kommunen at foreslå nye stier, så der kommer et sammenhængende stisystem i kommunen. DN 
har ikke økonomien til at oprette og vedligeholde stier – derfor skal kommunen eller private lodsejere 
involveres.

Hvorfor sikre adgang?
Mange kommuner har allerede et stikort over kommu-
nens stier, men mange halter stadig efter. Det er vig-
tigt, at vi i DN har overblik over stierne. Gamle mark-
veje og skole- og kirkestier kan ligeledes registreres 
inden de går i glemmebogen. På et senere tidspunkt 
bliver der måske mulighed for at genetablere disse 
stier i landskabet.

Endelig er det vigtigt hele tiden at holde øje med ek-
sisterende stier og opfordre kommunen til at vedlige-
holde dem, så de er farbare (eller spærret af fældede 
træer, store sten, aflåste låger, ødelagte stenter etc.) 
eller se efter om de er nedlagt (oppløjede markveje, 
adgang forbudt-skilte etc.)

Hvad kan din DN-afdeling gøre?
Nedsæt en stigruppe i jeres afdeling og søg indfly-
delse i kommunen. Dan jer et overblik over, hvor der 
mangler stier i kommunen og prioritér blandt dem. 
Start på sti-lobbyarbejde og forsøg at skabe opbak-
ning til jeres stier.

Kontakt: Anette Eigaard, aei@dn.dk, tlf.: 31193242

Hvor kan jeg læse mere om stier?
DN om Adgangsveje i det åbne landskab:
www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/

Friluftsrådets hæfte med inspiration:
”Stier - inspiration, planlægning og forvaltning”.

Hvor kan jeg søge penge?
Friluftsrådets Tips- og Lottomidler:
www.friluftsraadet.dk

Gudernes Stræde
DN’s afdelinger i Lejre, Roskilde, Solrød og Greve har skabt mulighed for at 
opleve naturen og kulturen fra Køge Bugt til Vellerup Vig ved Isefjorden på 
en 64 km lang vandrerute. Der er opsat 80 fortællepæle langs ruten.

Læs mere
www.gudernesstraede.dk/
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Registrere ulovlige skilte

Langs vores motorveje ser vi stadig store reklameskilte eller parkering af lastvogne og trailere på mar-
ker, som man kan være i tvivl om er lovlige. Ligeledes ser vi de sædvanlige forbuds-skilte som Privat 
vej – adgang forbudt, Ingen adgang eller Kun for vejens beboere. Disse skilte skæmmer i landskabet og 
skaber en tvivl, om man nu må færdes disse steder.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
I kan fotografere og GPS-stedfæste de skilte, som I er 
i tvivl om. Herefter kan I spørge kommunen, som er til-
ladelses- og tilsynsmyndighed, om de er lovligt opsat.

Naturbeskyttelsesloven har i § 21 et generelt forbud 
imod skilte i det åbne land, og der er ikke mulighed for 
at dispensere. Dog er der følgende undtagelser:

• Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddel-
bar tilknytning til virksomheden, når de ikke vir-
ker dominerende i landskabet og ikke er synlige 
over store afstande. 

• Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervs- 
grunde m.v., der opstilles i et område, der i en lo-
kalplan er udlagt som erhvervsområde. 

• Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for 
Sikker Trafik. 

• Valgplakater, der opsættes i forbindelse med 
folketingsvalg, valg til kommunale eller andre of-
fentlige råd eller folkeafstemninger. 

• Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift 
eller virksomhed, opsat på egen ejendom eller 
ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste of-
fentlige vej eller privat fællesvej. 

• Reklamer på idrætsanlæg kan tillades ved be-
slutning af kommunalbestyrelsen.

Kontakt: Anette Eigaard, aei@dn.dk, tlf.: 31193242

Ulovligt skilt i Esbjerg

Et af vores fredede om-
råder i kommunen ved 
Endrup ligger meget 
isoleret, og der er kun 
en markvej, der fører 
hen til stedet. Her så 
vi et ulovligt Adgang 
Forbudt-skilt, som vi 
klagede til kommunen 
over både i 2009 og 
2010, og først herefter 
blev skiltet fjernet.

DN Esbjerg
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Floratjek

Kender I naturtilstanden i jeres moser, enge og overdrev? DN har udarbejdet en light-udgave af et regi-
streringssystem, hvor I ved kendskab til få karakteristiske plantearter kan danne jer et førstehåndsbil-
lede af tilstanden af forskellige naturtyper. I kan også løbende tage temperaturen på floraudviklingen 
på et område, hvor der sker naturpleje.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Når I har registreret jeres område og fundet ud af, at 
det trænger til pleje, kan I spørge kommunen eller den 
private lodsejer om, hvilke planer der er for området.

Hvad er floratjek?
Floratjek er en meget lettilgængelig metode, hvor I med 
kendskab til ganske få nøglearter kan vurdere, om et 
område er i god tilstand eller har behov for lidt eller 
meget naturpleje. Der findes et hæfte med billeder af 
de planter, I skal kende og der er skemaer til udfyld-
ning af hver naturtype, I undersøger. Endelig opfor-
dres I til at registrere jeres data på hjemmesiden www.
dn.dk/floratjek

Læs mere
aktiv.dn.dk/home/projekter/floratjek/

Registreringsark og blomsterskemaer:
• Fersk eng 
• Strandeng 
• Overdrev 
• Hede 
• Kalkrig mose 
• Kalkfattig mose 
• Invasive arter 
• Oversigtsskema

Kontakt: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, tlf.: 31193231
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Fredningstjek

Hvordan har fredningerne det i jeres kommune? Er der overensstemmelse mellem indholdet i frednings-
kendelsen og hvordan, området ser ud i dag? Fredningsarbejdet er en af hjørnestenene i DN’s arbejde – 
også lokalt. Derfor har vi udarbejdet et skema, som kan bruges, når I vurderer, om fredningen overholdes, 
og om området evt. kræver pleje.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Gennemgå alle fredninger i kommunen. Store frednin-
ger, hvor der måske er flere naturtyper, kan opdeles i 
mindre dele. Jeres skemaer kan bruges til at vurdere, 
om der er fredninger, hvor I kan bede kommunen om at 
sætte ind med at få fredningsbestemmelserne over-
holdt. Og I kan over tid bruge skemaerne til at vurdere, 
om der sker ændringer i fredningerne.

Læs mere
Om fredningstjek: www.dn.dk/om-os/projek-
ter-og-kampagner/fredningstjek/
Om de fredede områder: www.fredninger.dk
Om fredning generelt: www.dn.dk/vi-arbejder-
for/fredning

Sådan gjorde DN Esbjerg
I DN Esbjerg nedsatte vi en gruppe, der gennemgik samtlige fredninger i vores kom-
mune. Ud over at udfylde skemaerne har vi gennemfotograferet alle områder, så 
vi har dokumentation for tingenes tilstand. Vi bruger nu arbejdet til at sikre natur-
pleje og stoppe evt. ulovligheder i fredede områder.

Kontakt:: Kate Rasmussen, ksr@dn.dk, tlf.: 31193282

Fredningstjek - sådan
Hvis I har lyst til at sætte fokus på de fredede arealers 
tilstand – start med to til fem områder i kommunen – 
så brug først det skema, hvor I systematisk gennem-
går fredningskendelsens indhold og bagefter, ude i 
naturen, sammenligner med, hvordan virkeligheden 
reelt er.

DN Esbjerg
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Ideen med byttemarkeder spreder sig. Måske var det noget for jeres afdeling også at tage op? Bevidst-
heden om verdens begrænsede ressourcer vokser - og en af måderne at strække ressourcerne  på er at 
”give videre”, når man selv ikke længere har brug for en ting.

Hvad er et byttemarked?
Et byttemarked er ikke et loppemarked. De ting, man 
har med lægges ud på borde - og så kan man tage 
hvad man kan bruge - indenfor rimelighedens grænser.

Og alt kan byttes - I bestemmer selv. Det er en god ide 
at have en form for tema fx tøj, værktøj eller hvad med 
at bytte tjenesteydelser?

Hvis der er overskud af ting efter et byttemarked, og 
det er der som regel, kan man lave en aftale med en 
lokal genbrugsbutik, som kan sørge for at andre får 
glæde af tingene. 

Studenterafdelingen i Aalborg
DN’s studenterforening i Aalborg arrangerede byttemarked på Studen-
terhuset Mere end 150 mennesker medbragte ting til byttemarkedet, 
hvor der i alt blev afleveret 714 kg. De 443,6 kg. fik nye ejere samme 
dag og de resterende 270,4 kg blev afhentet af Røde Kors.

Læs mere
www.byttemarked.wordpress.com

Kontakt: Majken Sundahl, majken@dn.dk 
tlf.:  61606801

Byttemarkeder

Hvad kan jeres afdeling gøre?
Et byttemarked er en oplagt mulighed for at styrke lo-
kalt samarbejde, samtidig med at I belyser problematik-
ken ved moderne forbrug og giver en konkret løsning på 
dele af den. I kan sagtens holde et byttemarked selv, 
men hvis I arbejder sammen med for eksempel en lokal 
idrætsforening eller spejdergruppe, får I kontakt med 
lokale foreninger, I måske ellers ikke samarbejder med. 
Desuden giver byttemarkeder jer mulighed for at kom-
me i dialog med folk i lokalområdet på en anden måde 
end en tur ud i naturen. Her er også en god lejlighed til 
at tale om, hvad jeres afdeling ellers laver af aktiviteter. 
I kan også uddele foldere og lave opslag omkring ture og 
aktiviteter.
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Kampagnen Evighedstræer er en opfordring til både staten, kommunerne og de private lodsejere om at 
tage ansvaret for bevaring og pleje af de gamle, store og særlige træer i Danmark. I jeres afdeling kan I 
have et projekt med f.eks. at finde de 10 flotteste, mest bevaringsværdige træer i kommunen.

Hvad kan I gøre i jeres afdeling?
Find ud af, hvad kriterierne for et evighedstræ er. Er 
det kun gamle træer, eller skal der også registreres 
potentielle træer, der kan blive flotte i landskabsbil-
ledet eller et godt levested for mange dyr? Find ud af, 
om kommunen har en træpolitik eller hvordan, Miljø- 
og Parkafdelingen plejer jeres træer. Er der nogle træ-
er, de holder særligt øje med?

Kriterier for evighedstræer:
1. Træet er gammelt
2. Træet er meget stort
3. Træet har stor biologisk værdi
4. Træet har stor æstetisk, historisk eller anden social    
     værdi

I kan også holde øje med jeres alleer, der mange ste-
der i disse år bliver fældet på grund af trafiksikkerhed.

Saml, fotografer og beskriv træerne og læg oplys-
ningerne på jeres hjemmeside. I skal også rapportere 
elektronisk på www.dn.dk/frivillig/evighed

Kontakt: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, tlf.: 3119 3231

Det første evighedstræ
Et 200 år gammelt morbærtræ, der står i Kalundborgs 
museumshave, er det første træ, der fik DN’s emblem 
som evighedstræ.

Registrere flotte, spændende 
og vigtige træer i kommunen

Læs mere
DN om evighedstræer: www.dn.dk/evighed
Dansk Dendrologisk Forening: www.dendron.dk
Fonden Træer og Miljø: www.fondenfortraeerogmiljoe.dk

DN Kalundborg
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Citizen Science
Borgerinddragelse i dataindsamling af f.eks. truede dyr bliver mere og mere almindelig. I DN udvikler og 
gennemfører vi sådanne projektersammen med universiteter og myndigheder. I øjeblikket foregår der 
projekter om flagermus, hasselmus, birkemus, odder og sort egern rundt om i landet.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Undersøg om I har truede dyr i jeres kommune, som 
DN kan hjælpe og om I kan blive tilknyttet nogle af de 
projekter, der allerede kører.

Det kræver ofte, at der er mindst en person i afdelin-
gen, der er fagligt kyndig og gerne også tovholder på 
sådan et projekt, der er meget tidskrævende.

Andre muligheder
I kan også overveje, om I skal overvåge den ansvarsart 
som Miljøministeriet har tildelt hver kommune, og som 
man særligt skal holde øje med. Søg på ”ansvarsarter” 
på www.nst.dk for mere info.

Kontakt: Bo Håkansson, boh@dn.dk, tlf.: 2227 5157

DN Furesø registrerer markfirben
I flere år har man ved Barresøgaard i Furesø Kommune registreret 
markfirben. Formålet er at registrere udbredelsen af markfirben 
rundt om grusgravene. Man får instruktion og tildelt et firben-
levested, der observeres i 1-2 timer. Der afrapporteres, og alle 
samles til kaffe og kage på gården.

Læs mere
www.dn.dk/vi-arbejder-for/dyr

DN Furesø
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Fra 2015 til 2020 undersøger vi om naturtilstanden i Danmarks kommuner går frem eller tilbage. Det 
projekt kalder vi Biodiversitet.nu. Et delprojekt er NaturTjek, hvor du og alle andre danskere kan deltage 
i forskningsprojektet ved at registrere 30 udvalgte arter og 12 levesteder med app’en NaturTjek.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
I kan arrangerer turer i jeres natur, hvor I fortæller om 
NaturTjek, gennemgår app’ens funktioner, fortæller 
om betydningen af at jeres kommune scorer højt på 
biodiversitet. Når I går en tur, kan I fortælle om de dyr, 
planter og levesteder, I registrerer.

Overfor politikere i kommunen kan I bruge registrerin-
gerne i netop jeres kommune til at sætte natur og bio-
diversitet på dagsordenen.

Læs mere:
www.biodiversitet.nu

Kontakt: Simon Leed Krøs, slk@dn.dk, tlf.: 30516140

NaturTjek - registrer dyr med en smartphone

Hvad er NaturTjek?
Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvor-
dan biodiversiteten i Danmark har det og samtidig ind-
drage den brede befolkning i indsamlingen af natur-
data. Det Store Naturtjek er derfor et citizen science 
projekt. 

Forskerne i projektet har udvalgt nogle arter og leve-
steder, som kan indikere, hvordan naturen har det – og 
i løbet af projektet, skal der laves så mange registre-
ringer som muligt af de udvalgte arter og levesteder.
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Deltag i høstmarkeder

Mange kommuner har høstmarkeder eller høstfestivaller. Når frugten er i hus, holdes der f.eks. æble- og 
kirsebærfestivaller, og Økologisk Landsforening har økologisk høstmarked på næsten 100 gårde over 
hele landet.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Her er der rig lejlighed for DN til at markere vores syns-
punkter på økologi med en bod. Indgå i et samarbejde 
med arrangørerne om at få lov til at deltage. Vi har pla-
kater og pjecer om økologi. Lav en aktivitet, der træk-
ker folk til, f.eks. slyngning af økologisk honning eller 
presning af æbler.

En god DN-vinkel kan også være ”Høst fra naturen”: I 
kan indsamle og vise frugt som hasselnødder, agern 
og frugt/nødder fra andre træer i naturen. Og hvad 
med svampe? I kan også med udgangspunkt i mar-
kedspladsen arrangere en tur ud i et nærliggende na-
turområde, hvor man oplever efteråret. I kan udstille 
efterårets blade – måske få dem lamineret og lave en 
lille quiz til børnene, hvor de skal gætte, hvilket træ, 
de hører til.

Sådan har vi gjort
DN Sorø deltager på Kongskilde Høstmarked, hvor der kommer 
over 5.000 mennesker på en weekend. Her er der en lille teltbod, 
hvor bl.a. DN-afdelingens arrangementer præsenteres, og hvor et 
aktuelt emne vises frem, f.eks. høslæt.

Kontakt: Thomas Neumann, neumann@dn.dk, tlf.: 3023 
3770

Læs mere
Få ideer til aktiviteter på DN’s børnesite:
www.naturninja.dk

DN Sorø
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Arrangere ture

En af de væsentligste aktiviteter, vi har i DN over for vores medlemmer, er de mange spændende ture, 
vi arrangerer. Sammenlagt bliver det til over 1000 ture om året. Der er uendelige muligheder for at ar-
rangere ture i DN. Og det behøver ikke at være naturture det hele – husk, vi også er en miljøorganisation. 
Vi kan også lave ture, hvor vi ser forbrændingsanlæg, sol- og jordvarmeanlæg eller noget helt fjerde.

Kontakt: Thomas Neumann, tlf.: 3023 3770

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Nedsæt en arrangementsgruppe. Planlæg jeres arran-
gementer for et helt år på et møde. Få 10-20 arrange-
menter i kalenderen, så I ved, hvad I skal arbejde med. 
Deltag på DN’s Naturguideuddannelse (se Naturens 
Universitet, http://www.dn.dk/nu, hvor I bliver rustet 
til at holde ture og styrkes i alt det ”udenoms” i et ar-
rangement. Så bliver det ikke så svært at holde et ar-
rangement.

Jeg kan ikke finde på ideer
Få ideer til arrangementer ved at se, hvad andre af-
delinger gør, se www.dn.dk/ture. Men brug også DN’s 
kampagner til at hægte jer på arrangementer såsom 
Naturens Dag, Affaldsindsamling eller Kystvandringen.

Eller hvad med naturmærkedage, som f.eks.: 
Ørnens Dag/International forbrugerdag/Vandets Dag/
Meteorologiens Dag/Øko Dag/Jordens Dag/Skovens 
Dag/Biodiversitets Dag/Lystfiskernes Dag/Verdens 
Miljødag/Store Cykel Dag/De Vilde Blomsters Dag/
Sildens Dag/Fiskens Dag/Æblets Dag/Fjordens Dag/
Havens Dag/Geologiens Dag/Smagens Dag/Verdens 
Fødevaredag/Spor i landskabets Dag. Eller hvad med 
i løbet af et år at besøge de fredede områder i jeres 
kommune?

Hvis I gerne vil blive bedre 
til at afholde turer, 

så deltag i vores natur-
guidekurser under Naturens Universitet

Sådan gør vi
I DN Odense, DN Nordfyn og DN Kerteminde har afdelin-
gerne sammen sat fokus på Odense Fjord og i løbet af et 
år afholdt fem forskellige arrangementer, der forskellige 
steder langs fjorden har behandlet 
miljøpolitiske problemer.
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Formidling i fredede områder 
- Skilte og foldere i fredede områder

Mange fredede områder er ikke kendt som fredede i den brede offentlighed. Det kan den lokale DN-
afdeling råde bod på ved at gøre opmærksom på områderne dels gennem turarrangementer dels ved at 
skabe større synlighed om områderne ved skiltning på stedet eller gennem foldere.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Find ud af, hvilke fredede områder, der er i jeres kom-
mune, se www.fredninger.dk. Find ud af, om der er 
skilte i området, eller om området formidles på anden 
måde. Hvis ikke, så kan afdelingen jo spørge kommune 
og/eller lodsejere, om det ikke kunne være en god idé 
med formidling. I kan komme med et tekst- og billed-
forslag.

Økonomi
Gennem et Grønt Partnerskab med Naturstyrelsen 
om formidling af fredede områder kan DN give penge 
til skilte og foldere mod at levere frivilligt arbejde til 
udarbejdelse af disse. Du kan også ansøge DNs pro-
jektpulje og endelig kan du gennem Friluftrådets Ud-
lodningsmidler til friluftslig (tidl. Tips og Lotto midler) 
ansøge om tilskud. Også kommunen kan være en mu-
lighed.

Kontakt: Thomas Eriksen, ter@dn.dk, tlf.: 3119 3258

Sådan har vi gjort
Ved Hasle på Bornholm er der et lille fredet område, hvor man kan se 
den gamle kystskrænt fra den Baltiske Is-sø. DN Bornholm syntes, det 
var vigtig at formidle dette og fik kommunens tilladelse til, at 
DN satte et skilt op, hvor vi skrev 
teksten og kom med billeder, 
og kommunen satte 
skiltet op.

DN Bornholm
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Byg fuglekasser 
- eller insekthoteller

Din have er også natur, og alle haver kan med en lille indsats forvandles til små grønne oaser for liv, 
der tager ophold eller er på gennemrejse. Her er et lille eksempel fra Naturkatapulten.

Fuglekasser
Hjælp fuglene ved at bygge redekasser og sætte dem 
op, hvor du bor, på jeres skole eller i børnehaven. Der 
kan næsten ikke komme for mange redekasser op.  Et 
ekstra plus ved mange redekasser i haven er, at fug-
lene hjælper med at holde bestandene af skadelige 
insekter i haven nede – for eksempel bladlus.

Insekt-boligblokken
Med nogle gamle brædder, potter, brændestykker, 
hullede mursten, naturmaterialer og haveaffald, kan 
du bygge et smukt og brugervenligt insekthotel for 
insekter og andre smådyr. Design, størrelse og ma-
terialer tilpasser du selv. Det vigtige er, at hotellet er 
fyldt med små huller og huler, hvor insekterne enten 
kan ligge beskyttet og tørt gennem vinteren eller lave 
reder henover foråret og sommeren. På billederne er 
boligblokken blandt andet fyldt med siv, hullet træ, 
muslingeskaller, kogler, mos, gamle urtepotter og af-
savede grene.

Sådan gør vi
I DN Lejre laver de mange fuglekasser. Hvert år er der arrangementer, 
hvor børn og voksne kan skære et bræt i stykker og samle en fugle-
kasse.  De har en skærekasse med de rigtige vinkler, 
så fuglekassen bliver flot.

DN Lejre
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Miljø- og klimaaktiviteter

Mange afdelinger er gode til at arrangere aktiviteter, der har noget med naturen at gøre. Færre er op-
mærksomme på, at DN også er en miljøorganisation, og at der er mange muligheder for i DN også at gøre 
opmærksom på miljø- og klimaproblemer.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Miljøaktiviteter:

• Deltage i DN’s årlige affaldsindsamlingsdag. Brug 
anledningen til at sætte fokus på kommunens af-
faldspolitik og på hvad I som borgere kan gøre.

• Arrangere ture til jeres forbrændingsanlæg og 
diskutér affaldssortering/genanvendelse.

• Deltage i kommunale klima- og miljøfestival-
ler (-uger). Hvis I ikke har sådan en i kommunen, 
så spørg kommunen eller Grønt Råd/Agenda 
21-gruppen, om ikke I skulle stable sådan en festi-
val på benene. Lokale virksomheder kan jo også 
deltage med miljørigtige løsninger.

• Sæt fokus på regnvandsafstrømning fra parcel-
huse/differentieret kloakering. Afledning af vand 
er et stigende problem. Hvad gør I i jeres kommu-
ne og hvad kan man som borger selv gøre?

• Grøn livsstil: Sæt fokus på Grøn Livsstil gennem 
dialogmøder. Hvad med dialogmøder med lokale 
købmænd og supermarkeder? Diskussion om 
mærkningsordninger som Svanen og Blomsten. 
Lav indkøbsforening til køb af lokale økologiske va-
rer. Lav en lokal økodag med cykeltur rundt til bu-
tikker/restauranter/fabrikanter af øko-produkter.

Klimaaktiviteter:

• Arrangementer til og fremvisning af solvarme- og 
jordvarmeanlæg.

• Tag ud til vindmølleanlæg og hør om, hvordan 
man kan lave vindmøllelaug.

• Deltage i grønne-tage-projekter.

• Få DNs klimaudstilling ud til fremvisning på biblio-
tek og rådhus.

Det har vi gjort - i DN Favrskov
DN Favrskov gennemførte et projekt med 15 fa-
milier fordelt på tre landsbyer. Målet var at give 
en systematisk rådgivning og opfølgning på ak-
tiviteterne.  Projektet var en succes, da mange 
af familierne faktisk fik reduceret deres forbrug 
markant. I år har afdelingen haft fokus på termo-
grafering, som  kan afsløre utætheder i dit hus 
– og vi har vist eksempler frem på isolering.

Kontakt: Sine B. Fauerby, sbf@dn.dk, tlf.: 3119 3251
eller Lasse J. Pedersen, lasse@dn.dk, tlf.: 3119 3234
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Giftfri Have

DN og Landsforeningen Praktisk Økologi vil hjælpe haveejere med at droppe giften i haven. I 2015 blev 
der solgt 21 tons gift mod ukrudt og skadedyr til brug i de danske haver. Med initiativet ’Giftfri Have’ vil 
vi hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Det gælder uanset, om man har en parcelhus-
have, en kolonihave, en have ved sommerhuset på landet eller en gårdhave i byen. For gift er skadeligt 
for vores grundvand, miljø, dyr og sundhed uanset, hvor det bruges.

God have-kemi 
God have-kemi handler om at lade havens egen kemi 
arbejde for dig. Blade, der falder på jorden, vil kompo-
stere og styrke jordens frugtbarhed. Skadedyr bliver 
ædt af nyttedyr. Kryb og kravl er en betingelse for at 
have stærke og modstandsdygtige planter og for at 
høre fuglesang og frøernes kvækken. Du kan hjælpe 
med at genskabe, opretholde og styrke havens natur-
lige balance.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
Den enkelte DN-afdeling kan støtte op om kampagnen 
ved at invitere til arrangementer med relation til Gift-
fri Have og opfordre deltagerne til at registrere deres 
have på www.giftfri-have.dk. Meget gerne i samar-
bejde med andre, for eksempel Praktisk Økologis ha-
veambassadører eller havenetværk, det lokale vand-
værk, kommunes grønne guider eller andre foreninger.

Læs mere: 
www.giftfri-have.dkKontakt: Gitte Holmstrup, gho@dn.dk, tlf.: 31109537

Bestil arrangementspakke i sekretariatet 
Den består af et følgebrev, udkast til pressemeddelelse, 100 fol-
dere, 50 havebøger, inkl. ark med klistermærke. Folder og presse-
meddelelse kan bruges frit for at skabe opmærksomhed om Giftfri 
Have og lokale arrangementer. Havebog og klistermærke må KUN 
udleveres til den enkelte haveejer, når han eller hun
har registreret sin have på www.giftfri-have.dk.
Bestil pakken hos Gitte Holmstrup, gho@dn.dk
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Naturens Dag

I starten af september afholder DN Naturens Dag sammen med Friluftsrådet. Det er en god lejlighed 
for afdelingen til at lave et stort arrangement, hvor der sættes fokus på naturen og friluftslivet. Over 
100.000 børn landet over deltager i arrangementer i løbet af ugen og om søndagen, hvor selve Naturens 
Dag er, deltager ca. 65.000 i de over 200 naturoplevelser i hele landet.

Børnene skal med 
DN har særlig fokus på at få børnene med ud i naturen. 
For børn, der bruger naturen, er sunde, glade og kloge 
og vokser op som ansvarlige voksne, der benytter og 
beskytter naturen. Derfor er det bekymrende, at en 
Gallup-undersøgelse viser, at børn i dag kun er halvt 
så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da 
de var børn.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
På Naturens Dag kan I i jeres afdeling få sat fokus på 
de naturoplevelser, der tilbydes i jeres kommune. Her 
kombinerer I måske en tur i et fredet område med det 
tema, som Naturens Dag har det pågældende år. Her-
ved får I mulighed for at tale om fredninger og DN’s 
arbejde. Eller det er måske denne dag, I laver det utra-
ditionelle arrangement, hvor I om natten lytter efter 
nataktive dyr. Det er måske også op til Naturens Dag, I 
kan indlede et samarbejde med skoler i kommunen om 
fælles naturoplevelser, hvor I stiller jer til rådighed for 
lærere og elever.

Læs mere: 
www.naturensdag.dkKontakt: Kate Skjerbæk Bjerrum, ksr@dn.dk, tlf.: 

31193282

Sådan gør I
Hvis I gerne vil være arrangør af en naturoplevelse på Naturens 
Dag, skal I oprette et arrangement på www.naturensdag.dk. Her 
kan I også se de arrangementer, som allerede er oprettet. På siden 
finder I desuden inspiration til hvordan I skaber 
gode rammer om jeres arrangement
på Naturens Dag. 
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Affaldsindsamling

I gennemsnit producerer hver dansker 617 kilo affald om året, hvilket gør os til et af de lande i EU, der 
producerer mest affald pr. person. DN’s årlige Affaldsindsamling foregår hvert år i april, hvor mange 
tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd. I 2017 deltog mere end 160.000 i indsamlingen. Tilsam-
men fjernede vi i 2017 150 ton affald og 110.000 dåser.

Samvær, hygge og den gode sag
Affaldsindsamlingen er en hyggelig og social måde at 
give naturen en hånd på. Vores trofaste indsamlere 
tager i stort omfang madkurven og kaffen under ar-
men og har en sjov og nyttig dag i naturens tjeneste.

Børnene er også med
I ugen op til Affaldsindsamlingen er børn fra skoler og 
institutioner ud og samle affald. I 2017 deltog mere 
end 125.000 børn i indsamlingen. 

Hvad kan I gøre i din afdeling?
På hjemmesiden www.dn.dk/affald kan I tilmelde et ar-
rangement i jeres kommune. Find et sted, hvor der er 
meget affald, og hvor det er nemt at komme til. Alle 
arrangører modtager fra DN en deltagerpakke med po-
sten. Pakken indeholder affaldssække, vejledning samt 
diverse materialer og information om Affaldsindsamlin-
gen. Affaldsindsamlingen er også en god lejlighed til i 
lokalpressen at gøre opmærksom på affald og forbrug 
– og hvad vi selv kan gøre for at formindske det.

Læs mere: 
www.dn.dk/affald
www.affaldsindsamlingen.dk

Sådan gør du
Hvis du gerne vil være arrangør af til Affaldsindsamlingen, skal du 
oprette et arrangement på www.dn.dk/affald. Her kan du også se 
alle de indsamlinger, som allerede er oprettet. 
Når du er arrangør af en affaldsindsamling, 
sender vi dig en arrangørpakke med
affaldssække og vejledninger samt
plakater og flyers, som du kan
bruge til at gøre opmærksom
på din indsamling. 
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Hjemmeside og nyhedsbreve

Sådan gør vi
Udsendelse af nyhedsbrev før større arrangementer giver ofte flere 
deltagere. Mange afdelinger har op til f.eks. Årsmøde udsendt ny-
hedsbreve eller de bruger nyhedsbrevet til at fortælle om de sager, 
de arbejder med i afdelingen.

Alle afdelinger i DN har en hjemmeside, og ca. 40 afdelinger sender nyhedsbreve til de DN-medlemmer, 
der bor i deres kommune. Det er vigtigt, at folk får en god oplevelse ved at besøge jeres hjemmeside, 
hvor I fortæller om kommende arrangementer, om, hvilke sager I arbejder med, om naturen i kommunen 
etc. Og gennem et nyhedsbrev er I i direkte kontakt med de medlemmer, vi har emailadresse på, og 
som har tilmeldt sig jeres nyhedsbrev. Det er den stærkeste måde for afdelingen at være i kontakt med 
medlemmerne på.

Hvad kan I gøre i din afdeling?
I bør udnævne en hjemmesideansvarlig og måske 
også en, der har lyst til at lave et nyhedsbrev 3-6 gan-
ge om året. Alle i afdelingen bør hjælpe med til at få nyt 
materiale på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Du kan 
gå på kursus i DN i, hvordan man bruger vores hjem-
mesidesystem og hvordan, man skriver et nyhedsbrev. 
Endvidere har vi et kursus i kommunikation, hvor du får 
almene redskaber til at blive en bedre kommunikatør.

Gode eksempler
En afdeling, der har lavet en veludbygget hjemme-
side, er DN Guldborgsund, www.dn.dk/guldborgsund. 
Men også andre afdelinger gør meget. Se f.eks. www.
dn.dk/mariagerfjord, www.dn.dk/soenderborg og 
www.dn.dk/fredericia. 

Du kan abonnere på lokale nyhedsbreve via www.
dn.dk/lokalenyhedsbreve. De kan være til stor inspira-
tion for dig, der skal lave et nyhedsbrev i din afdeling 
eller bare vil vide, hvad der sker lokalt. Du kan tilmelde 
dig de nyhedsbreve, du ønsker.

Kurser i hjemmeside, nyhedsbreve og kommunikation 
ser du på Naturens Universitet, www.dn.dk/nu
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Kontakt: Thomas Eriksen, ter@dn.dk, tlf.: 31193258


