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Input fra organisationen 
 
Før sommerferien blev alle DN-aktive opfordret til at komme med input til DN’s prioriteringer – i 
Aktivitetsplan 2019 og fremover. Her er en samlet oversigt over de mange input til AP2019, der er 
kommet fra organisationen. Brevet fra præsident og HB med invitationen til at komme med input 
findes til sidst i dokumentet (side 34). Nogle input har være ledsaget af bilag – disse bilag ligger i 
HB’s podiorum (og kan rekvireres efter ønske), men er ikke medtaget i dokumentet her. Rækkeføl-
gen er tilfældig. 
 

1. Fokus på den trængte natur og daglige natur, Anna Bodil Hald 
2. Prioritering af sammenhængende kystpolitik, DN Odsherred 
3. Grundvand og grundvandsbeskyttelse som samlende emne, Bert Wiklund - DN Svendborg 
4. Dialog med kommunerne om pleje af fredninger, Poul-Henrik Knuhtsen - DN Aarhus 
5. Sprøjtegifte mod invasive arter, Bjørn Petersen - DN Roskilde 
6. Konference om biodiversitet, Poul Evald Hansen - DN Albertslund 
7. Fokus på vejkanter og grøftekanter, DN Odder 
8. Kommentarer til HB’s prioriteringer, DN Vordingborg 
9. Input til AP2019, bestyrelsen i Samråd Nordsjælland 
10. Kommentarer til Aktivitetsplanen 2019, DN Allerød  
11. Input til DN´s aktivitetsplan for 2019, DN Gribskov 
12. Input til vigtige temaer, Michael Liesk, DN Hillerød 
13. Ideer til AP2019, men mest til DN’s arbejde de næste 10 år, DN Egedal 
14. Input til prioriteringer af DN’s arbejde, DN Favrskov 
16. Mere debat og større åbenhed over for kritik, DN Lyngby-Taarbæk 
17. Klimasagens momentum, DN Odense 
18. Kommentarer til HB’s brev om de strategiske overvejelser, Poul Hald Mortensen 
19. Input til AP2019, DN Hillerød 
20. Forslag til DN's arbejdsprogram 2019, DN Viborg og DN Vejle 
21. Input til AP2019, DN Assens 
22. Input til AP 2019, DN Faaborg-Midtfyn 
23. Opbakning til at fokus i højere grad er på naturen, Lene Bau, DN Sorø 
24. Input til aktionsplan AP2019, DN Lejre 
25. Ressourcer på transport, DN Stevns 
26. Bynatur – mere og konkret, DN København, DN Aarhus, DN Odense og DN Kolding 
27. Input til AP2019 og DN’s overordnede arbejde, Peder Størup 
28. Trawl i Femern Bælt, Michael Løvendal Kruse – DN Stevns og Femern Bælt Komiteen 
29. Input til HB’s strategiske overvejelser, D. Birkmose og M. Gissel Nielsen, Aarhus/Odder 
30. Opbakning til høj prioritet til natur og arealanvendelse, Carsten Poulsen 
31. Bevarelse af Amager Fælled, Susanne Thorn, Amager 
32. Input til AP2019, Bettina Obling, DN Kerteminde 
33. Input til AP2019 fra medlemmer af Miljøfagligt udvalg 
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1. Fokus på den trængte natur og daglige natur, Anna Bodil Hald 

Jeg er rigtig glad for udmeldingen om, at ’DN skal være stærkere på natur’. DN er stort set den 
eneste organisation, som forventes at tage sig af den trængte del af naturen som helhed, herun-
der fredninger. Andre emner, f.eks. miljøområdet, klimaområdet, fasan og rådyr er der flere andre 
foreninger, der tager sig af. Ved at DN har fokus på naturen, kan DN derved supplere og samar-
bejde med de andre grønne specialorganisationer på naturområdet (DOF, Dansk Botanisk For-
ening, Entomologisk Forening, Svampeforeningen, Oceana etc.).  
 
Efter min mening skal DN have alt sit fokus på natur, og især den trængte del af naturen. Når DN 
tager andre emner op, skal det altid være i relation til bedre forhold for naturen. Forhold som un-
derstøtter den (f.eks. forvaltning, dynamik, trykvand) eller som fjerner det, der skader den (f.eks. 
kvælstof, fosfor, vandindvinding, natur som rensningsanlæg for beskidt overfladevand). 
 
DN skal som udgangspunkt beskæftige sig med den natur, vi har (Brandmandens Lov). Det gælder 
natur til lands og til vands. Det gælder tørbundsnatur såvel som vådbundsnatur (PS. DN har efter 
min mening de sidste mange år haft alt for lidt fokus på tørbundsnatur i forhold til indsatsen for 
vådbundsnatur (vandnatur).  
 
DN skal primært beskæftige sig med de områder, hvor de fleste af vore vilde arter lever eller kan 
komme til at leve.  
 
DN skal dog også have fokus på sikring af folks daglige natur. Derfor skal fokus på økologi ændres 
til at være fokus på økologernes indsats for naturområder med vild natur uden for dyrkningsfeltet 
(krav i Ø-mærket om at give plads til natur) og striglefri zoner (pendant til sprøjtefri zoner) på 
dyrkningsfeltet (krav i Ømærket om at give plads til dyrkningsmarkens vilde arter). Alt det med at 
så blomster ud til bier, lave fodermarker til rådyr etc. er pseudo. Økologi er udmærket, men om 
folk spiser økologi eller ej, er ikke en DN-sag. 
 
Af ovenfor nævnte grunde har jeg sat punkterne i prioriteret rækkefølge nedenfor. 

Den trængte natur 

• Bedre natur på eksisterende naturarealer (herunder vildere natur på de offentligt ejede arealer 
– forvaltning med naturmål) (NST skal have en naturpolitik for de 50 % arealer de ejer uden for 
skovene, og ikke en landbrugspolitik som i dag). Fredninger skal bl.a. være med til at sikre 
bedre natur med forvaltningsplaner. DN sal også være fremme i skoen vedr. justering af Dansk 
implementering af tilskudsregler, så de ændres fra tilskud til landmænd til tilskud til naturmål. 

• Mere Natura 2000 beskyttet natur (lysåbent, skov, søer og hav) 
• Fremdrift for implementering af Det Grønne Danmarkskort, hvilket kræver en Jordreform 

(mere plads til naturen) og landbrug med mere naturindhold (økologisk såvel som konventio-
nel) 

• Langsigtet plan for havnaturen (fiskeri, stenfiskning, plast og andet skrald etc.) herunder at 
Øresund skal beskyttes mod trawl. Primært i samarbejde med de andre grønne organisationer, 
som beskæftiger sig med dette område, f.eks. Greenpeace og Oceana. 

 

Daglig natur 

• Mangfoldig natur i sommerhusområder, byer, vejkanter og landbrug (den daglige natur) 
• Støtte og udbrede forbud mod sprøjtegifte på offentligt ejede arealer og i private haver 

(’sommerfuglehaver’) 
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Kårforhold der påvirker naturen 

• Rent og rigeligt grundvand til naturen (trykvand) 

 Råjord og dynamik til naturen – herunder en DN politik for ’efterbehandling’ (PS. ingen muld 
og ingen plantning) af råstofgrave 

 Mere klima i kommunerne (udvikling af klimakommunekonceptet). Jeg så gerne klimakommu-
nekonceptet udvidet med nedsivning af overfladevand i stedet for at shunte det til vandløb. 
 

Det skal DN ikke beskæftige sig med 

Jeg mener ikke, DN skal lave plan for udvikling af økologien. DN kan forklare økologerne, hvordan 
vi gerne så de fokuserer på natur af vilde organismer som beskrevet ovenfor, og ikke alene er øko-
nomiøkologer/svingdørs-økologer. • Langsigtet plan for udvikling af økologien. 
 
Jeg mener ikke, DN skal have særlig fokus på cirkulær økonomi. Det er noget vi ved noget om, men 
det er et emne andre tager sig af. • Erhvervssamarbejde for cirkulær økonomi –herunder plast. 
 
PS. Da NST og MST har skåret ned på naturfaglige medarbejdere er det vigtigere end nogensinde 
at DN har naturfaglige medarbejdere, så DN bevarer faglighed og troværdighed i sagsarbejdet og i 
kommunikationen. Jeg uddyber gerne, hvis der er behov for det. 
 

2. Prioritering af sammenhængende kystpolitik, DN Odsherred 

Vi mener at en mere sammenhængende kystpolitik skal være et af de prioriterede mål i AP2019 
Kysterne er under øget pres med regeringens ønske om at liberalisere byggeri, gøre kystbeskyt-
telse til et anliggende mellem borger og kommune, - som Odsherred kommune i øvrigt har gjort 
indsigelse imod - sælge offentlige kystarealer til private, manglende krav om lokalplaner i sommer-
husområder osv. 
 
Vores kystkampagne i 2015/16 var en stor succes, med den bredeste opbakning til DN i mange år 
her i kommunen, så vi mener det vil være politisk uklogt ikke fortsat at have kystpolitikken i fokus 
Vedlagt 4 bilag til belysning af en kystkommunes DN arbejde (bilagene er tilgængelige i HB’s Podio-
rum under ’Input fra organisationen’). 
 

3. Grundvand som samlende emne, Bert Wiklund, DN Svendborg 

For at få sammenhængskraft i de konkrete politiske mål der er listet op af hovedbestyrelsen, bør 
disse mål ha et samlende emne, som skal være GRUNDVAND og grundvandsbeskyttelse. Af HB’s 
liste kan følgende emner direkte indgå i grundvand-emnet: Jordreform (mere plads til naturen), 
Fremdrift for det Grønne Danmarkskort, Bedre natur på eksisterende naturarealer (herunder vil-
dere natur på de offentlige arealer), Mere Natura2000 beskyttet natur, Mangfoldig natur i byer, 
byrum og landbrug, Langsigtet plan for udvikling af økologien, Støtte og udbrede kommuneforbud 
mod sprøjtegifte.  
 
Dvs. at ved at fokusere på de enkelte ovenstående emner kombineret med grundvandemnet, slår 
man mindst to fluer med et smæk. Spørgsmålet om rent drikkevand går også rent ind i hele den 
danske befolkning, incl. landbrugere. 
 

4. Dialog med kommunerne om pleje af fredninger, Poul-Henrik Knuhtsen, DN Aarhus 

Kommunerne skal kontaktes om ALLE fredninger med plejebestemmelser for at sikre, at disse op-
fyldes i overensstemmelse med bestemmelserne. Det er et enkelt og "billigt" forslag, der vil give 
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stor synlighed omkring foreningens adelsmærke: fredningerne. Hvor fredningstjek er en "kratlu-
skeropgave", vil en dialog med kommunerne om igangsætning af plejeforanstaltninger, fastsat i 
fredningskendelser, være en oplagt DN-opgave.  
 

5. Sprøjtegifte mod invasive arter, Bjørn Petersen, DN Roskilde 

Jeg tør næsten ikke skrive det, men det skal jo skrives. Så må det tirre de temperamenter som det 
desværre må. Invasive plantearter er en trussel, der ikke må overses, men tværtimod skal tages 
meget alvorligt på en seriøs og realistisk måde. Uanset at der også findes andre relevante midler, 
må DN ikke være så usaglig at benægte at "Støtte og udbrede kommuneforbud mod sprøjtegifte" i 
mange konkrete tilfælde vil være en kraftig håndsrækning til fx især de invasive pileurt-arter, men 
også andre besværlige og dyre konkurrenter til divers flora.  
 
Det er et sært paradoks i vores kultur, at folk uden biologisk dannelse eller omsorg næsten frit og 
med accept må svine med sprøjtegifte til tvivlsomme formål på gårdspladser, marker og under el-
hegn mm, mens det tabuiseres at lade forstandige biologer -med vilje og evne til at skelne- bruge 
midlerne skønsomt til specifikke formål, hvor de er bedre og har færre bivirkninger / ulemper end 
alternative metoder.  
 
Det svarer principielt til at gå ind for at svin må vækstfremmes med antibiotika, mens syge menne-
sker ikke må behandles med det. Eller at drukfjolser gerne må gå med knive, mens svampejægere, 
naturvejledere og spejdere ikke må. Den omvendte verden. Den vanetanke bør DN ikke hoppe 
med på. 
 
Jeg ved ikke, hvordan det ser ud generelt, men hvor jeg kommer fra, er netop kommunen en af de 
instanser, det ville bekymre mig mindst at lade pensle, stemple og punktsprøjte kæmpebjørneklo, 
pileurt og andre alvorlige trusler mod mangfoldighed i naturen.  
 
I den ikke-omvendte verden ville handel med, og brug af fx glyphosat være reguleret sådan at kun 
specielt efteruddannede kommunebiologer og andre offentligt ansatte fagfolk måtte bruge det, og 
kun til specifikt specificerede biodiversitets-fremmende formål, udfra velbeskrevne principper.  
I dét perspektiv peger et fokus på "kommuneforbud" den direkte forkerte vej. Med mindre jeg 
misforstår overskriften, så der menes at kommunerne skal regulere privates (ofte uforstandige) 
sprøjteri i flæng. 
 
Jeg håber + foreslår at vi i DN kan arbejde fremad i en fornuftbåret saglighed, hvor sprøjtemidler 
ligesom andre midler er midler PÅ GODT OG ONDT, og ikke bare fjendebilleder uden nuancer eller 
dybere forståelse. 
 
.... Jeg kan ikke love, ikke ikke at sende flere bidrag. Men det her var det, der lige fangede mig, her 
midt i mit arbejde med kæmpebjørneklo-overvågning og -rådgivning, hvor jeg godt nok konse-
kvent anbefaler rodstikning (og selv næsten ikke anvender andet; slet ikke sprøjtegift), men også 
kan konstatere at nogle af dem, der anvender glyphosat rigtigt og konsekvent, opnår rigtig gode 
resultater på kort tid, mens andre (som anvender det forkert, eller bruger andre metoder på må-
ske lidt for inkonsekvente måder) ofrer megen spildtid og energi, og gennem årene forårsager me-
gen frøsmitte til andre arealer. Og undertiden bliver helt desillusionerede. Jeg ser også eksempler 
på, hvor effektivt specielt de invasive pileurter faktisk KAN udryddes med sprøjtegift. Eller ikke.  
Det er her som i andre tilfælde ikke midlet som sådan, men de konkrete bruge af det, der kan 
være overvejende ondt eller overvejende godt. 
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Så igen: Jeg håber + foreslår at vi i DN kan arbejde fremad i en fornuftbåret saglighed, hvor sprøj-
temidler ligesom andre midler er midler PÅ GODT OG ONDT, og ikke bare fjendebilleder uden nu-
ancer eller dybere forståelse. 
 

6. Konference om biodiversitet, Poul Evald Hansen, DN Albertslund 

Jeg foreslår, at DN tilvejebringer en offentlig eller halvoffentlig konference om biodiversitet i for-
året eller efteråret 2019, som skal være åben for DNs aktive og fagligt og politisk aktive folk om-
kring biodiversitet. 
 
Delemner kunne være: Biodiversitet og landbrug, Naturen i byerne, Driften af naturområderne og 
skovene, Formidling af biodiversitet og flere endnu. 
 
Til forskel fra biodiversitetskonferencerne hvert 2. år i København og Århus skal det naturpolitiske 
aspekt være fremtrædende, og det skal altså ikke være et rent fagligt arrangement, selv om den 
faglige substans skal være på plads. 
 
Der nedsættes arbejdsgrupper blandt DNs aktive med udgangspunkt i afdelinger og netværk, som 
koordineres af en central arbejdsgruppe knyttet til HB og administrationen i Masnedøgade. Ud-
dybninger kan gives, men det er altså vigtigt, at vi kommer i gang. Der afsættes et passende antal 
årsværk, f.eks. 4-5, der kan fordeles med flere personer. 
 

7. Fokus på vejkanter og grøftekanter, DN Odder 

Vi har omkring 74.000 km vej i Danmark. Sætter vi vejkanten i hver side til 1,5 meter (og det er nok 
lavt sat) har vi ca. 22.000 hektar vejkanter eller grøftekanter, så det er absolut en betydende bio-
top. Men desværre også en biotop i stærkt forfald - vi medsender et notat vi har skrevet til Odder 
Kommune med en opsummering af alle de trængsler, vores vejkanter er udsat for. 
 
Vi ved, at slåningen og dermed tilstanden af vores grøftekanter er noget, der optager mange - vi 
får henvendelser hvert år, og det samme er givetvis tilfældet for rigtig mange andre afdelinger - 
måske bortset fra DN i de største byer. 
 
Det vi efterlyser er: En klar holdning fra DN's side, herunder en vidensbaseret tilgang til slåningen 
af vejkanterne - hvornår gør den mindst skade, hvad er den optimale slåhøjde, hvordan tages der 
hensyn til specielle bevoksninger i vejkanten. Vi ser også gerne, at DN indsamler og videregiver vi-
den om, hvordan vi kan genetablere bivenlige, blomstrende vejkanter med planter, der trives i næ-
ringsrig jord, for det er efter vores mening det største problem: At vejkanterne er blevet så næ-
ringsrige, at høje og lidt kedelige planter udkonkurrerer alt andet. 
 
Vi synes, at det fjollet, hvis hver eneste afdeling så at sige skal starte forfra og gøre sine egne erfa-
ringer og tage sine egne diskussioner med kommunen, så det vil være rigtig godt, hvis DN kan for-
tælle os, hvad den bedste praksis faktisk er - en viden, vi så kan bruge i vores lokale kamp med 
kommunen, og vi synes, at vores forslag falder fint i tråd med DN's ønske om at arbejde for mere 
plads til naturen, en vildere natur - og gerne på områder, hvor det rent faktisk er muligt at opnå 
resultater - og det er det, når det kommer til grøftekanterne. 
 
PS Vi har et ret godt foto-galleri af mistrøstige vejkanter i vores lille kommune, det er I velkomne 
til at trække på. Vores notat til Odder Kommune - opdateret efter et møde med Vej & Park den 29. 
maj 2018 – kan ses i bilag 2. 
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8. Generelle kommentarer til HB’s prioriteringer, DN Vordingborg   

DN Vordingborg har læst HB´s input til DN´s Aktivitetsplan for 2019 med stor interesse. Vi er enige 
i at ”DN skal være den helt centrale og mest relevante aktør, der skaber bæredygtig udvikling i 
Danmark”, ligesom vi er enige i flere af de anførte 11 skitserede konkrete, ikke prioriterede politi-
ske mål.  
 
Det er angiveligt korrekt, at der i befolkningen er en stadig stigende interesse for natur og miljø, og 
det er DN Vordingborgs opfattelse, at det overordnede for denne interesse hænger nøje sammen 
med ønsker om en grøn og bæredygtig udvikling, som formentlig grundlæggende handler om 
mange menneskers frygt for klimaforandringerne. I tråd hermed er der betydelig skepsis i relation 
til den måde såvel natur som miljø forvaltes på. Derfor synes vi, at DN som stor, grøn organisation 
i vore udmeldinger ikke bør undlade at inddrage vore bestræbelser i relation til indsats mod klima-
forandringerne. 
 
Det vil efter vor opfattelse være vigtigt og nødvendigt, at DN i sin AP for 2019 og fremover fokuse-
rer både på en grøn, bæredygtig omstilling og på mere natur. Det sidste hænger ikke nødvendigvis 
sammen med det første. Vor politik bør hvile på begge ben.  
 
Nedenfor er skitseret DN Vordingborgs fokus områder i relation til Grøn bæredygtighed og Natur: 
 
Grøn bæredygtighed   Natur     
1. Grøn energi   1.  Jordreform                                                       
2. Økologi    2.  Større naturområder 
3. Genbrug    3.  Naturgenopretning 
4. Transport innovation  4.  Biodiversitet 
5. Husdyr reduktion   5.  Beskyttelse af havet og de ferske vande           
  
Vi synes, at en operativ DN strategi bør ramme mulige krydsfelter, som rummer såvel grøn, bære-
dygtig omstilling som mere natur. Og vi tror, at mange mennesker forventer og vil hilse en sådan 
strategi velkommen. 
 
I den sammenhæng synes vi, at det er væsentligt, at en del Danmarks store andel af dyrkede area-
ler reduceres til fordel for naturområder. Det giver mulighed for en nødvendig reduktion af den 
industrielle kødproduktion.    
 
 

9. Input til AP2019, bestyrelsen i Samråd Nordsjælland 

Vi deler Præsidentens og HBs ønske om at AP2019 bliver mere end en plan over sekretariatets ar-
bejde. Vi er ligeledes glade for, at dette kan være en begyndelse til at tage fat andre steder og på 
andre måder end den traditionelle med at flytte ”0,5 årsværk fra et område til et andet”. 
 

Generelt 

Helt generelt er det vanskeligt at følge udviklingen i DN’s budget og resultatet af en given indsats 
(dvs. effekt/indsats). Det skyldes dels, at vi ikke anvender en fast kontoinddeling fra år til år, at vi 
ikke fører timeregnskab, at årsregnskabet opdeles på en anden måde end det vedtagne budget 
samt at aktivitetsplanen som oftest indeholder ”luftige” eller helt urealistiske mål. 
 



 7 

Dertil kommer, at budgettet/aktivitetsplanen - i praksis - har været opbygget ud fra en i forvejen 
fastlagt ønskeseddel fra sekretariatet og/eller de enkelte medarbejdere.  
 

Vi evner ikke at prioritere 

Aktivitetsplanen med medfølgende budget bærer præg af, at vi er en organisation af ekstremt vel-
menende mennesker, der siger ja til alt, hvad der bliver foreslået som vigtige DN-interesseområ-
der. Vi siger ja til alle små og store projekter og problemstillinger uden tanke for den arbejdsind-
sats, der skal lægges lokalt som nationalt. 
 
F. eks. da Repræsentantskabet beslutter en øget indsats på klimaområdet siges der straks ja og se-
kretariatet beskriver med flotte ord indsatsen i aktivitetsplanen og vupti 2,1 årsværk i budgettet. 
Dette for at lære danskerne klimarigtig adfærd – er det overhovedet en DN opgave? Vi evner ikke 
at prioritere! 
 

Vi skal have styr på indsatsen 

Derfor bliver alt listet op i budgettet, og for at sandsynliggøre en arbejdsindsats bruges så an-
tal/dele af årsværk, og disse strøs ud med rund hånd. Men altid således, at fordelingen er nøje for-
delt på de enkelte, navngivne, medarbejdere, hvorefter et forslag om bortfald af en opgave opfat-
tes som en fjernelse af de pågældendes ansættelse med den til formålet afsatte indsats. 
Men årsværk er alene et værktøj til at ”få alle indsatser til at gå op”, og ikke et værktøj, der efter-
følgende kan vise effekt af indsatser. 
 
Og denne mulighed forsvinder helt når der ikke føres (time)regnskab med indsatsen. Det giver ikke 
en effektiv styring på projektet, eller på den indsats der ydes, i forhold til udbytte. Og lad os få lu-
get ud i de luftige måltal i projekterne i aktivitetsplanen, det er mål næsten uden indflydelse for 
medarbejderne i sekretariatet og os lokale. Som eksempel mål om 100.000 deltagende børn i ugen 
inden Naturens dag eller 100.000 tilmeldte giftfri haver i 2020. 
 

Vi skal fokusere på indsats og resultater 

Det er vigtigt, at vi fremstår i befolkningen som andet end velmenende mennesker - nemlig som 
en slagkraftig og effektiv organisation. Derfor må vi prioritere, hvad DN lægger vægt på – vi peger 
især på sagsbehandling, fredninger, planlov og opretholdelse af natur.  
 
Hvis vi sammen med denne prioritering afsætter lønomkostningerne i budgettet fordelt på 3 grup-
per:  

a. ledere og mellemledere,  
b. ansatte inkl. ad hoc/vikar/projektansat og ”studenterjob”,  
c. fremmede tjenesteydelser (køb af konsulentbistand),  

ville dette give Repræsentantskabet mulighed for at forholde sig til, om vi vil/kan have lønomkost-
ninger på dette niveau. 
 
Vi har jo et stort og dygtigt, lønnet sekretariat, mens vi samtidig overlader sagsbehandling og hø-
ringssvar samt udmøntningen af de mange projekter til lokale ulønnede frivillige. Der må oppriori-
teres på støtte og vejledning til afdelingerne vedr. sagsbehandling, samt mulighed for reel medvir-
ken, f.eks. ved at sekretariatet mere aktivt gør opmærksom på eventuelle sager, der bør tages op. 
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IT servicering af afdelingsbestyrelserne 

Det er et problem for mange, der i afdelingerne sidder med sagsbehandlingen, at man ikke IT-
mæssigt bliver serviceret fra Sekretariatet. Har man bøvl med sin private PC, er der mange, der må 
ty til børnebørnene! Her burde en velsmurt organisation, der overlader det vigtige sagsarbejde til 
frivillige, i det mindste have en serviceaftale på mindst een PC pr. afdeling. Bedst var det, hvis Se-
kretariatet stillede en PC og opkobling til rådighed for hver afdeling. 
 
Det er rigtig godt med sekretariats bistand ved de lokale nyhedsbreve, men medlemstegning eller 
fastholdelse er problematisk med næsten udelukkende telemarketing! Afdelingerne må bibringes 
mulighed for løbende at kunne kommunikere med både nye medlemmer, og de medlemmer der 
”dropper ud”. Dette kan praktisk gennemføres med ajourførte medlemslister hver måned og øko-
nomi til mail og telefon. 
 

Fredningsarbejdet må mere i fokus 

Fredningsarbejdet må også mere i fokus. Vi har rigtig mange gamle utidssvarende fredninger med 
store mangler i fredningsbestemmelserne og tilhørende plejeplaner. F. eks bliver landskabsfred-
ninger ødelagt ved plantning af energipil, som man kalder en landbrugsafgrøde, eller man lader 
selvsåede træer skyde op. Der bør mange steder rejses nye fredningssager for at opkvalificere 
fredningsbestemmelserne. 
 

Vi må nøje overveje vores informationsstrategi! 

Vi må i budgettet kunne se, hvad der konkret bliver brugt til fysiske tryksager. Vi er jo en meget 
skrivende og ordrig forening, men det kan være tvivlsomt, hvor mange der læser vores pjecer. 
Modsat er det jo et konkret arbejde medarbejdere udfører, når de skriver og færdiggør en pjece.  
Det kan virke som om, at drivkraften bag arbejdet også er personligt motiveret. Hvis vi i budgettet 
har et konkret beløb kan Repræsentantskabet få et overblik og sætte dette sammen med, hvor 
mange pjecer, der lokalt blev brugt (eller smidt i papircontaineren). 
 

Vore bud er altså:  

A:  Opstil budget i en fast opdeling fra år til år, og hvor i hvert fald følgende er faste hovedpo-
ster:  

a. indtægter 
b. lønudgifter 
c. hus og nyanskaffelser 
d. it 
e. tryksager/blad 

 
B:  Særlige opgaver, dvs. opgaver, som falder uden for den sædvanlige drift af foreningen, dvs. 

såkaldte projekter, disse optages særskilt med angivelse af varighed, målbare mål og delmål 
for hele projektperioden. [Definition: Drift er tilbagevendende opgaver. Projekter er enkelt-
stående opgaver, der er velafgrænsede i tid og ressourcer.] Særlige indtægter og udgifter i 
forbindelse med projekter skal være tydeligt angivet, men indeholdt i budgettallene under 
pkt. a og b ovenfor.  

 
C:  Vi skal med andre ord skelne mellem nødvendige og ønskede (”rare at have”) aktiviteter.  

Samtidig hermed skal vi skabe mulighed og legitimitet for at afbryde (afslutte) projekter, 
som ikke lever op til det forudsatte. 
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D:  Aktivitetsplanen prioriteres kontant efter kerneopgaver – fjern ressourcer fra de mange små 
projekter til fordel for kerneopgaverne. 

 
E:  IT afdelingen styrkes til lokale afdelingers behov. 

 
Ovenstående er er et sammendrag af hovedpunkter, der er baseret på mange års drøftelser, be-
mærkninger og modtagne kommentarer. Vi uddyber dem gerne nærmere. 
 

10. Kommentarer til Aktivitetsplanen 2019, DN Allerød 

Den strategiske førsteprioritet er helt rigtig. ’Aktør, der skaber bæredygtig udvikling i Danmark’: 
mener, at det er for diffust, hvad foreningen signalerer her. Det kan jo ikke være alle FN’s 17 ver-
densmål, der er på tapetet. Det foreslås præciseret, hvor foreningen sætter ind.  
 
Går ud fra, at det er samme melodi, når der vedr. miljøspørgsmål omtales, at der skal ske en adres-
sering i sammenhæng med en naturdagsorden. Det samme er vel gældende for klimaspørgsmål.  
Det må være vigtigt, at alle umiddelbart får en klar opfattelse af, hvad foreningen står for.  
 
Om de konkrete politiske mål: Det er smart (klogt), at foreningen vil sparke døre ind, hvor flere vil 
være med til at sparke. Slet ordet jordreform: De to tidligere regeringer har kaldt adskillige bespa-
relser og effektiviseringer for reformer. Og i forbindelse med ordet jordreform kan det vække as-
sociation til angreb for den private ejendoms ret, så derfor ’mere og bedre plads til naturen’ og 
konkretiser hvad I mener med ordet jordreform. Der vil sikkert være mange opfattelser af, hvad en 
langsigtet plan for udvikling af økologi indebærer. Foreslår, at det skrives i et klart sprog, hvad vi vil 
fremme. Det samme gælder cirkulær økonomi. Hvis det i første omgang alene er plast, det drejer 
sig om, så skriv det. Alle har en klar opfattelse, at vi skal passe på grundvandet. Ordet “vand” bør 
nævnes, eksempelvis i forbindelse med sprøjteforbud.   
 
I øvrigt: Rigtig godt er det angivne om skarphed med hensyn til indflydelse, handling og synlighed. 
Ser frem til arbejdet med organisationsstrategi og kommunikationsstrategi. Endelig må vi ikke 
glemme at passe på det, der er opnået.  
 

11. Byggeri ved Kalø Slotsruin, Poul-Henrik Knuthsen og Elsebeth Hansen, DN Århus 

Mange tak for opfordringen til komme med input til foreningens arbejde næste år, hvor styrkelse 
af naturen har høj prioritet. Derfor denne henvendelse. 
 
Nu er det to og et halvt år siden, vi stod i tusindtal en vinteraften med fakler og bål for at værne 
om de frie kyster og for at beskytte dem mod byggeri. Med den store opbakning, som Danmarks 
Naturfredningsforening fik for initiativet, vil vi opfordre til, at aktivitetsplanen kommer til at inde-
holde et punkt, der handler om at friholde Kalø Slotsruin og dens omgivelser for et meget omfat-
tende nybyggeri, placeret i et fredet Natura 2000 område. Det er en plan, der fremmes af Natio-
nalpark Mols Bjerges bestyrelse. Efter en arkitektkonkurrence foreligger en skitse med et byggeri 
på 700 kvadratmeter, og ideen er, at 250.000 turister årligt skal ind i centret, og derefter bevæge 
sig ud i nationalparken. Det skal nævnes, at DN’s repræsentant i bestyrelsen, den genudpegede 
Margit Røgind, fastholder Samrådets protest imod placeringen ved kysten. 
 
Det handler ikke kun om et stort nybyggeri, for byggeriet betyder også, at man bliver nødt til at 
søge om at inddrage yderligere et stort fredet område til brug for parkeringspladser med hvad 



 10 

dertil hører af elstandere, vejomlægning m. v. Med andre ord: hele områdets karakter med land-
skabsfredningen vil forsvinde for altid. 
 
Det er ikke første gang, der er røre om Kalø. I 1989 ville regeringen blandt mange ejendomme 
sælge Kalø Gods til højstbydende. Aarhuus Stiftstidende skrev i den anledning, at ”nu var ”Dan-
marks klenodie” til salg med 85 fortidsminder, 14 kilometer stendiger, dybe bøgeskove, en vejrbidt 
middelalderruin og strandenge med rigt fugle- og planteliv. Hele herligheden er vort fælles eje”. 
Heldigvis blev salget forpurret i Folketinget. På et hængende hår. 
    
Det, som vi gerne vil fremhæve, er, at Kalø og de fredede områder er så stort et klenodie, at byg-
geplanerne ikke kun er et lokalt anliggende, men et nationalt. Det betyder meget at få det under-
streget, for flertallet i den lokale DN-bestyrelse i Syddjurs Kommune er meget stemt for at placere 
et nyt velkomstcenter midt i et fredet område, omfattet af Natura 2000 og strandbeskyttelseslinje. 
 

12. Input til DN´s aktivitetsplan for 2019, DN Gribskov 

DN Gribskov vil gerne takke for muligheden for at komme med input. Det fremgår af det udsendte 
materiale, at der ikke alene er tale om en AP 2019, men også en strategi for de følgende år. DN 
Gribskov støtter op om de foreløbige strategiske overvejelser, både de konkrete politiske mål og 
ønskerne om se med friske øjne på vores kommunikations-, organisations- og kampagnearbejde 
med henblik på at nå disse mål. Vi ser også frem til en dialog om at skabe og rumme nye hand-
lingsorienterede fællesskaber og facilitere nye grønne projekter og samtidig styrke de lokale afde-
linger. 
 
I oplægget nævnes en række konkrete tiltag. DN Gribskov har med dette som udgangspunkt føl-
gende indholdsmæssige kommentarer: 
 
Rejsning af fredninger skal fortsat være er vigtigt instrument i kampen om at bevare og udvikle na-
tur og samtidig sikre befolkningens adgang til denne. DN bliver jævnligt kritiseret for den særlige 
ret til at rejse fredningssager. Det er vigtigt, at vi i DN bliver bedre til på et tidligt tidspunkt i vores 
del af processen at åbne op og inddrage interesserede og/eller berørte borgere. 
 
Omkring klimaspørgsmålet er det vores vurdering, at DN ikke skal bruge for mange (af sine be-
grænsede ressourcer) på kampen for at reducere de klimaskadelige udledninger. Det gøres efter 
vores opfattelse bedst og mest effektivt af andre, såvel nationalt som internationalt – også set i 
lyset af vores primære formål som naturbeskytter. Dog er klimakommuner og klimakommuner+ et 
udmærket redskab, som DN bør fortsætte med. Det bør dog vurderes, om værktøjet gennem en 
revision kan forbedres, så det bliver endnu mere effektivt og lettere at gå til for kommunerne. 
 
DN skal også være fokuseret på de muligheder og begrænsninger, der ligger i det stigende antal 
tiltag, samfundet må iværksætte for at mindske effekterne af klimaændringerne. DN skal både 
centralt som lokalt have mere fokus på, hvad disse tiltag kan indebære i forhold til både naturfor-
bedringer og naturforringelser. 
 
Vi skal have en overordnet strategi for hvordan vi sikrer, at de forventede mange projekter om-
kring etablering af diger, våde enge og søer, overløb, mv. i en række tilfælde samtidig vil kunne 
skabe bedre natur, og hvordan disse tiltag i øvrigt udformes med størst mulig hensyntagen til na-
tur. DN skal gennemtænke, hvordan vi som organisation får størst mulig indflydelse og så tidligt 
som muligt i denne omstillingsproces mod et ændret klima. 
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Omkring jordreform er vi meget enige i behovet for en sådan, idet landbruget jo forvalter langt de 
største arealflader i landet. En sådan reform skal både være rettet mod den måde, vi fremover skal 
fremstille fødevarer på (naturlige produkter, økologi, dyrevelfærd, sundhed osv.) som den måde, 
vi behandler naturen på i denne fremstillingsproces (dyreliv, grundvand, overfladevand mv.). Der-
for er vi enige i, at en jordreform går hånd i hånd med flere af de andre oplistede politiske mål i 
oplægget - bl.a. en langsigtet plan for udvikling af økologien, bedre natur på eksisterende natur-
arealer og større brug af kommuneforbud mod sprøjtegifte i indvindingsområder for grundvand.  
 
Midlerne til at opnå en generel bedre naturtilstand er mange. Langt den største del af landets na-
turarealer er langt fra tilstrækkeligt beskyttede. Det er vigtigt, at man lokalt som centralt i DN fort-
sat har fokus på, hvordan den offentlige planlægning, her først og fremmest kommune- og lokal-
planlægningen, bliver udformet og ikke mindst fulgt. 
Der bør være fokus på at sikre korridorer mellem eksisterende naturområder, hvor Grønt Dan-
marks Kort jo er et af flere midler. Dette initiativ får imidlertid først reel effekt, når det omsættes 
til konkrete og vel at mærke bindende elementer i kommuneplanlægningen. 
 
Behovet for en bedre beskyttelse er stor – set i lyset af de senere års lempelser i plan- og miljølov-
givningen i kombination med den udbredte (politiske) tro på, at udkantsområder kan reddes af tu-
risme forstået som hoteller, sommerhuse og oplevelser. Det handler om i langt højere grad at få 
kortlagt og beskyttet de områder, hvor landskabet grundet naturhensyn skal behandles med re-
spekt - f.eks. randzoner ved vandløb, begrænsning af sprøjtning og gødning, randzoner omkring 
konventionelt drevne marker osv. 
 
I relation til at sikre vores mål vil DN Gribskov godt pege på behovet for i endnu større udstræk-
ning at have fokus på at indgå i strategiske samarbejder med andre grupperinger, der (ofte med 
varieret dagsorden) søger samme overordnede mål. DN er en del af samfundet/lokalsamfundet, vi 
har selv begrænsede ressourcer, vi er kun (heldigvis) en ud af flere grupperinger/organisationer 
med fokus på natur og miljø, og gennem samarbejder opnås ofte de bedste og mest robuste løs-
ninger. Vi ser her et stort potentiale i at understøtte en mere aktiv involvering af menige medlem-
mer og bestyrelsesmedlemmer – en kultur, som er baseret på nærdemokrati og samarbejde med 
et lokalt udgangspunkt. 
 
Som et oplagt eksempel på strategiske lokale samarbejder vil vi godt pege på muligheden for i 
langt større grad at koble naturbeskyttelse og natur- og miljømæssig arealanvendelse (ikke mindst 
det stigende antal økologiske brug) med det stigende behov for at sikre rent grundvand og hermed 
ofte også vandforsyningsinteresser.  
 
Mange mennesker/organisationer interesserer sig for natur og økologi, og tilsvarende gælder for 
dette med at sikre rent grundvand på sigt og dermed giftfri drikkevand. En indsats i udvalgte lokale 
områder vil kunne tage sit udgangspunkt i de tilfælde, hvor DN (og andre) opnår ”flest mulige fluer 
med et smæk”. Hvor kan der med andre ord udlægges/sikres natur og etableres grundvandsvenlig 
arealanvendelse i et givet område, der både sikrer bedre og mere sammenhængende natur, et 
bedre miljø, renere grundvand og større rekreative værdier? 
 
DN skal efter vores opfattelse søge at få etableret taktiske samarbejder med et lokalt udgangs-
punkt for at opnå dette. Samarbejdspartnerne kan – afhængig af de faktiske lokale forhold – være 
myndigheder/kommuner, vandværker, økologiske brug (eller brug som ønsker denne omlægning), 
friluftsinteresser, lokalråd osv. osv.  
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Interessen for at indgå i et sådant lokalt strategisk samarbejde kan være mange – fra mere natur 
og bedre drikkevand til bedre rekreative interesser, ønsket om større tilflytning, turisme etc. Mu-
lighederne for finansiel støtte i form af fondsmidler, penge over vandprisen eller andet er en del af 
det samlede setup. Opgaven vil fra centralt hold i DN bl.a. være at få formuleret en guide til støtte 
for de lokale DN-grupper, så en sådan proces vil kunne få luft under vingerne – herunder at få 
iværksat et eller flere ”forsøgsprojekter” med fokus på lokale strategiske samarbejder.  
 
DN Gribskov finder i øvrigt, at ovennævnte eksempel flugter fint med nogle af de overordnede 
tanker, som er udtrykt i det fremsendte materiale. Indsatsen omkring drikkevand/grundvandsbe-
skyttelse bør i øvrigt efter vores opfattelse nævnes som et selvstændigt strategipunkt. 
 

13. Input til vigtige temaer, Michael Liesk, DN Hillerød 

Fokus på byfortætning og den voksende biltrafik 
Bynatur som forsvinder med den øget fortætning  
Aktiv støtte til landdistrikterne og landsbyer  
Lokal forhandling af produkter fra øko landmænd fra jord til bord  
Mere lokal genbrug i husholdningen  
Fokus på kollektiv trafik og især busdriften i nærområderne  
Byg med omtanke og genbrug krav til lokalplaner og kommuneplaner 
 

14. Ideer til AP2019, men mest til DN’s arbejde de næste 10 år, DN Egedal 

DN Egedal byder initiativet til indhentning af ideer forud for efterårets Rep-møde med vedtagelse 
af aktivitetsplan velkommen. Således bør HB arbejde fremover! 
 
DN har siden ca. 2015 efter pres fra kræfter i HB haft et efter vor opfattelse disproportionalt stort 
fokus på skovenes biodiversitet. Vi anerkender, at skovene samlet rummer et endog meget stort 
antal arter indenfor alle livsformer og at der sker store skader på biodiversiteten. Et stort arbejde 
blev lagt i udformning af en såkaldt ny skovpolitik, desuagtet den eksisterende blot var 6 år gam-
mel og alene kunne have trængt til en justering af de opsatte mål for opnåelse af den ønskede na-
turforbedring. Vi har aldrig forstået det vise i den ensidige fokus på udsættelse af dyrearter, som 
er uddøde i Danmark for flere tusind år siden. Vi anerkender, at bison og lignende eksotiske dyr 
har en gunstig effekt på mange leder, men interessen for disse dyr medfører, at fokus (meget be-
lejligt for f.eks. landbruget) flyttes bort fra de helt væsentlige og største problemer i Danmarks na-
tur: 
 
Vi nøjes med at henvise til DN´s føljeton af hæfter med titlen ”Sådan ligger Landet” for at påpege, 
hvor de væsentlige problemer ligger. Kjeld Hansen fastslog i sin bog ” Der er et Yndigt Land” at den 
helt store katastrofe er sket i de åbne landskabstyper, som jo er så omkalfatret af den intensive 
landbrugsdrift i Danmark, en udvikling der har taget fat siden midten af 18-hundredtallet. 
 
Der er fra nogle sider, og det er allerede positivt, forslag og tanker om at reducere landbrugsarea-
let i Danmark- det er jo som bekendt procentmæssigt blandt det allerstørste i Verden. DN Egedal 
har i flere år drøftet behovet for en mindskning af landbrugsarealet og behovet for et grønnere 
landbrug med fokus på andre produktionsformer og frem for alt mindre animalsk produktion. 
 
VI FORESLÅR: 
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DN iværksætter en langsigtet kampagne og lobbyarbejde, som i første omgang fokuserer på våd-
områder og ådalene under mottoet ” Vi Skal Have Ådalene Tilbage”. Indholdsmæssigt drejer dette 
sig om tilbagegivelse af ofte ringe landbrugsjord men vigtig for biodiversitet og klima. Se f.eks.  
Magnus Bredsdorff:  ’Vi skal have ådalene tilbage’ og ’Mange bække små’ ’Lavbundsjorder og 
oversvømmelser’ af Søren Munch Kristiansen og Brian Kronvang heri også henvisning til andre ar-
tikler om samme emne. 
 
Et sådant fokus indebærer samtidig opfyldelse af vores ønske om mere sammenhængende natur 
og en stor grad af biodiversitet vil med tiden genindfinde sig i ådalenes varierede landskaber.  
Vi mener, at projekt ”Vi skal have Ådalene tilbage” vil have en stor grad af politisk appel, og måske 
er det ikke så vanskeligt endda at overbevise ejerne af disse jorder, som volder så store problemer 
og giver anledning til utallige konflikter i forhold til kommunerne, som evindeligt beskyldes for 
manglende ”vedligeholdelse” af vandløbene.  
 
Ådalsprojektet kan evt. kobles sammen med punktet Langsigtet plan for havnaturen som nævnes 
sidst i Præsidentens udsendte materiale, idet man kan antage, at ådalene friholdt for landbrugs-
drift mindsker udledning af kvælstof og øvrige kemikalier fra landbruget. 
 
Parallelt hermed kan DN fortsat arbejde for bedrede forhold for skovene, altså flere urørte skove 
med vildere natur. Staten understøtter dette om end aktuelt med en noget tøvende indsats. Et 
fortsat pres er nødvendigt. Det er tidligere påpeget, at uden medinddragen af væsentlige private 
skovarealer vil tiltagene alene i de statsejede skove være utilstrækkelige for en ønskværdig genop-
rettelse af biodiversitet i skov, se Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove Rapport fra KU 
2016. 
 
VI FORESLÅR:  
Enige i punkt 3 på den udsendte lille liste over politiske mål. Opfordring til at alle lokalafdelinger 
bringer disse tanker frem i diverse Grønne Råd eller hvad de hedder rundt omkring. Et velegnet 
kampagneområde (måske ikke så ressourcekrævende) som måske også vil have appel i befolknin-
gen – flotte blomsterenge i stedet for kedelige græsplæner etc.  
 
VI FORESLÅR:  
Fortsat vigtigt at DN har som mål for Danmark, at al eller næsten al landbrugsproduktion er økolo-
gisk. MEN vi må samtidig påpege hvori problemerne ligger; en uændret stor produktion under 
økologiske forhold medfører en række negative eller potentielt negative effekter på miljø og 
klima, CO2 bl.a. Det kan vor medarbejder Thyge Nygaard så glimrende fortælle om. DN må give en 
brugbar fortælling om hvorledes visionen kan lykkes og hvorledes vi overkommer forhindringerne, 
som må lægges åbent frem. Altså f.eks. udvikle parallelle fortællinger om hvorfor vi skal ændre vo-
res vaner også. Vi oplever indimellem netop at modstandere til den økologiske tanke nævner så-
danne problemer. 
 
VI FORESLÅR:  
DN´s eksisterende politik for klima er beskrevet i et skrift fra 2009. DN Egedal mener, at om noget 
trænger til opdatering er det DN´s klimapolitik beskrevet samlet medinddragende alle relevante 
områder for vores øvrige interesseområder. Foruroligende rapporter udgives i disse dage og DN 
må i lyset heraf give vores forslag til handling til kende. Vi bør gennemgå vores nugældende politik 
i lyset af den nyeste viden på området. 
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Administration og HB gennembearbejder og sender i høring et forslag til DN Klimapolitik. Det bør 
vægtes højt og hvorledes prioriteringen skal være kan passende drøftes på efterårets Repræsen-
tantskabsmøde. 
 

15. Input til prioriteringer af DN’s arbejde, DN Favrskov 

Afdelingerne blev før sommerferien inviteret til at komme med input til prioriteringer af DNs ar-
bejde. Det er rigtigt fint, og vi vil gerne bidrage. 
 
For os er det naturligt at sætte opgaverne som beskrevet højt, men vi er noget bekymrede for at 
nogle spørgsmål om miljø og klima vil få en lavere prioritet, da vi ser det som en helhed. Mange af 
os aktive har startet vort engagement i DN med disse emner som centrale, da det var den mulig-
hed vi havde i lokalt regi. Svigter vi det vil motivationen måske også svigte med konsekvens for an-
dre emner. 
 
Der står i Marias henvendelse følgende: ”DN skal fortsat arbejde med miljøspørgsmål, men vi skal 
se disse spørgsmål og adressere dem i stærkere sammenhæng med en naturdagsorden. ”. Der står 
ganske vist i HBs strategiske overvejelser bl.a., at vi skal arbejde for: Langsigtet plan for udvikling af 
økologien, Mere klima i kommunerne - - med klimakommuner og Kommuneforbud mod sprøjte-
gifte. Men hvad med sprøjtegifte i landbrug og haver? Grundvand er ikke nævnt med et ord, men 
vi ved, at nogle af vore medlemmer har meldt sig ind, fordi vi arbejder med det, f.eks. ved at kom-
mentere på handleplaner, holde høringer mm. I mange mindre samfund er vandværkerne ikke 
stærke nok til at kæmpe kampen, bl.a. på grund af pres fra landbruget. Men vi er til stede i alle 
kommuner. Vi ser f.eks. pjecerne Tal om landbrug og om grundvand som vigtige dokumenter, som 
bør fortsætte. 
 
Der står heller ikke noget om andre miljøforhold. - Vi har oplevet at DN’s medarbejdere har stor 
viden og gør et fint arbejde, f.eks. i EU herom, hvilket vi har gavn af også lokalt, hvor vi ser på fa-
brikker, der dels er forurenende dels er stærkt energiforbrugende. 
 
Og jo. Det er jo ikke mindst i forhold til naturen, at vi tager sager op, f.eks. når en virksomhed udle-
der store mængder NOx’er, - langt mere end landbrugets N-påvirkning i området, men for at vi kan 
kommentere på det, kræver det viden om det. 
 
Vi skal også fortsat kunne kommentere og måske påklage afgørelser om landbrug. 
 
Om klima. Vores kommune er ikke klimakommune og bliver det næppe heller, fordi nogle lokalpo-
litikere principielt ikke vil samarbejde med os om det, men vi har alligevel et samarbejde om at 
lave klimauger med støtte fra kommunen. Forventet 3. gang i marts 2019. Vi har også lavet andre 
kampagner, f.eks. med klimafamilier, demonstrationsbesøg hos folk, der arbejder med klimaløs-
ninger m.m. og vi har kommenteret på lokalplaner i forhold til klimaløsninger. 
 
Med vores organisationsmodel med lokalafdelinger, kan vi samarbejde på mange ledder lokalt, på 
måder som andre organisationer i klima og miljøspørgsmål ikke kan. Det skal vi gerne fortsat 
kunne med støtte fra Sekretariatet og de faglige udvalg. 
 

16. Mere debat og større åbenhed overfor kritik, DN Lyngby-Taarbæk 

Bestyrelsen i DN Lyngby-Taarbæk er meget enige i de af HB foreslåede prioriteringer til AP2019 
omkring natur, miljø og klima. Vi ønsker at gøre DN både bedre og mere synlig ved at fremme en 
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større debat i foreningen og en større åbenhed i DN over for kritik, så foreningen kan udvikle sig til 
større gavn for både naturen og de mange frivillige. 
 
Vi er i DN Lyngby-Taarbæk i de senere år blevet mindre og mindre aktive indadtil i foreningen, 
fordi vi stort set aldrig får positive tilbagemeldinger på vores forslag og kritik, og fordi foreningen 
ikke foretager nogen seriøs evaluering af projekterne for enten at stoppe dem eller gøre dem 
bedre. Vi håber, at HB vil gøre noget for at ændre dette. 
 
Desværre har foreningen for snart mange år siden stoppet udgivelsen af et internt medlemsblad til 
alle DN-aktive, hvor man bl.a. kunne komme med kritik, forslag til DN-projekter og forslag til for-
bedringer af de eksisterende. Nu er der kun debat over internettet, og den er der stort set ingen 
aktive, der gider deltage i på grund af debatniveauet.  
  
Eksempler på vores kritik: 

1. Naturens Dag 

Vi har været kritiske over for placeringen af Naturens Dag i september, da naturen på den årstid 
ikke er den mest spændende at opleve. I f.eks. juni er den meget smukkere med en masse blom-
ster og masser dyr og ikke mindst i vandhullerne. Vi synes derfor, at naturens dag skal holdes i 
juni, hvis den skal holdes på samme årstid hvert år, fordi det er den måned, hvor der er mest liv i 
naturen samlet set. Men man kunne også holde den på forskellige årstider fra år til år, og så foku-
sere på den natur, der er mest spændende og smukkest på netop den årstid og så fokusere på de 
aktiviteter, der er optimale på netop den årstid.  
 
I dag er næsten ingen af arrangementerne fokuseret på naturen i september måned, fordi den 
ikke er specielt smuk og spændende i begyndelsen af september, og fordi mange aktiviteter ikke er 
mulige/optimale på den årstid f.eks. vandhuls-, blomster- og insektture.  
 
DN peger i DN Torsdag på et kriblekrable-event til børn, en guidet fugle- eller flagermustur eller 
måske en lær-at-fiske-tur på Naturens Dag i september, men der er ikke meget krible-krable i 
vandhuller i september i forhold til i maj/juni og heller ikke mange fuglestemmer eller blomster i 
de fleste naturområder i forhold til om foråret, så hvorfor holder DN aldrig Naturens Dag på de 
tidspunkter af året, hvor naturen giver de største naturoplevelser. 
 
Vi er år efter år blevet ringet op af DN og opfordret til at lave Naturens Dag arrangementer i sep-
tember, men har afvist det igen og igen med henvisning til tidspunktet – men uden at vores syns-
punkt er blevet taget alvorligt. 
 

 2. Registrering af naturen med mobilen 

Vi har været kritiske over for projektet med, at alle skulle registrere med en app, hver gang de ser 
nogle få udvalgte planter, fugle eller dyr i naturen. Det er efter vores opfattelse misbrug og spild af 
borgernes tid, da man ikke ved at registrere f.eks. egern på den måde år efter år kan få en viden, 
der ikke kan opnås langt lettere på anden måde f.eks. en optælling i en kort periode med flere års 
mellemrum, hvor man melder ind, hvor egern er set. Det er vores vurdering, at projektet allerede 
er gået dødt, og at vi i stedet burde have engageret borgerne i aktiviteter, der gavner naturen. 
Vi kan sagtens se det positive ved at få aktiveret borgere i naturen, men det skal give mening og 
gavne naturen. Vi støtter meget, at DN aktiverer borgerne også gennem mobilen, men det skal 
være gennem intelligente projekter, hvor borgerne også reelt gør den størst mulige forskel for na-
turen ved at deltage. 
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3. Fredningstjek 

Vi har været kritiske over for DNs fredningstjek, fordi vi ikke har kunnet bruge dem til noget som 
helst i vores kommune. Der har typisk været under 5 deltagere, og deres ofte meget mangelfulde 
indberetninger, har vi ikke kunnet bruge til noget som helst. Det er fint at tilbyde borgerinddra-
gelse, men det giver efter vores opfattelse ingen mening af aktivere folk omkring naturen blot for 
at aktivere dem, hvis ikke man samtidig opnår en gevinst for naturen. 
Hvis fredningstjekket skal fortsætte, skal det gøres på en anden og mere seriøs måde, så det både 
giver mening for dem, der laver dem, og medfører gevinster for naturen. 
 

Forslag 

DN Lyngby-Taarbæk foreslår, at DN udgiver et digitalt medlemsblad til alle DN-aktive, hvor en re-
daktør sørger for opfølgning på indlæg, og hvor debatniveauet bliver så seriøst, at de fleste DN-
aktive gider læse det. Hvis hovedbestyrelsen ikke mener, at foreningen har økonomi til at betale 
løn til en redaktør, foreslår vi, at jobbet som redaktør bliver opslået som frivilligt arbejde, som de 
mange frivillige i DN vil kunne søge. Hovedbestyrelsen kunne også overveje at nedsætte et Debat-
udvalg blandt DN-aktive som en pendant til Organisationsudvalget, som havde til formål at skabe 
mere debat om foreningens virke med henblik på at gøre DN bedre og mere synlig og mere attrak-
tiv at være aktiv i. 
 

17. Klimasagens momentum, DN Odense 

Efter en sommer med 3 måneders varmebølge og tørke har de fleste gjort sig tanker og reelle be-
kymringer, fordi det er så påfaldende unormalt. At slå det hen som et tilfælde er at stikke hovedet 
i busken. Det helt ekstreme vejr fortæller os, at vi skal tage klimaproblemet alvorligt. At det haster 
med at handle – på alle niveauer og i fællesskab. 
 

Er klima DN’s opgave? 

JA. Klimatruslen er den allerstørste trussel mod den natur, som DN er sat til at beskytte. Klimaæn-
dringerne griber dybt ind i hele biosfæren - planetens tynde lag af ilt, vand, næringsstoffer og stof-
kredsløb - som er der, hvor vi mennesker og vores natur kan overleve. Der er ikke andre steder, 
realistisk set. Nogle arter kan nå at flytte sig, men mange vil gå til, og vi vil opleve et biodiversitet-
stab af uoverskuelige dimensioner. 
 

Hvad er indholdet i DN’s klimaopgave? 

DN skal oplyse, og DN skal søge partnerskaber. Folkeoplysning skal gøre klima til en folkesag, og 
vore politikere skal beslutte den hurtigste og mest direkte vej til CO2-reduktion og vedvarende 
energi, nemlig konkrete klimapolitiske handleplaner med tidsterminer, som kan måles, og som gi-
ver handlekraft og håb.  
 

Skal DN prioritere klimasagen? 

JA. Så det kan ses og høres i de kommende år. Vi skal handle og handle hurtigt, hvis vi skal have en 
chance for at holde os under de 1,5 - 2 grader temperaturstigning, som blev besluttet i Paris, og 
som forskerne anbefaler for at forsøge at undgå ødelæggende domino-effekter. Selv med stor re-
spekt for klimakommuneprojektet må vi indse, at der kræves meget mere på langt flere niveauer 
og i langt flere sektorer. DN skal indtage en mere offensiv profil i klimasagen ved simpelthen at op-
lyse og orientere bredt folkeligt på alle medier, analoge som digitale. 
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Skal DN gå forrest? 

JA. Fordi DN er så stor en naturorganisation, fordi DN nyder faglig respekt, og fordi DN er partipoli-
tisk uafhængig. DN har størrelsen, bredden og styrken til at kunne samle de kræfter, der vil samme 
vej. De er allerede mange, og de vil blive flere og flere. Det momentum, der gør sig gældende nu, 
skal udnyttes, fordi tiden er så knap. Derfor skal DN søge partnerskaber bredt og upolitisk og 
lægge sine klimaplaner frem, så alle kan se dem og forholde sig til dem: borgere, NGO’er, politi-
kere, erhvervslivets brancher, fagbevægelsen, forskningen og uddannelsesstederne. DN skal altså 
ikke løfte alene men søge samarbejde. Hos ungdommen har klimasagen stort momentum nu. Det 
er de unge, der skal videreføre klimakampen og kunne tro på, at det nytter.  
 

Er klimasagen for kontroversiel for DN? DN er jo en rent medlemsbåret organisation. 

NEJ. Ingen vil kunne laste DN for et klimalederskab. Tværtimod vil modet til folkeoplysning og sam-
arbejde og modet til at gå i front aftvinge respekt og håb. 
 

AP 2019 og frem 

Som vedtaget i AP 2018 skal DN gennemføre en klimakampagne inden årets udgang. Denne er un-
der forberedelse i sekretariatet og HB. Klimakampagnen bør naturligvis følges op i AP 2019 for at 
høste frugterne af det, der er sat i gang i 2018. Tænker vi ud over 2019, følger det af nærværende 
indlæg, at DN tiltænkes en afgørende rolle i klimasagen i de kommende år. For naturens, for vore 
børns og for planetens skyld.  
 

18. Kommentarer til HB’s brev om de strategiske overvejelser, Poul Hald Mortensen 

Ad 3. "bullet": Bedre natur etc. 

DN bør virkelig på en inspirerende, begejstret og pædagogisk måde tage førertrøjen på, når det 
gælder vejledning i og agitation for valget af arter af træer og buske, der plantes i vores skove. 
 
Det er meget godt med "urørt skov" (et begreb, som jeg selv "opfandt" i Skov- og Naturstyrelsens 
såkaldte driftsplankontor i november 1989 - før det tidspunkt hed den slags bevoksninger lidt 
mere trist "0-parceller" !). 
 
MEN hovedparten af de danske skove bliver aldrig urørt skov, og hovedparten af det samlede 
areal (hvortil kommer yderligere skovrejsning, der er i vækst) er anlagt og drives som plantager og 
domineres stadig af eksotiske, importerede arter, som rødgran, sitkagran og ahorn.  
Og de monotone og tætte samt rene bevoksninger af bøgetræer har fortsat en ufortjent, høj 
stjerne, når man lovpriser skønheden og naturen i de danske skove. 
 
I de offentlige skove bør DN fremover argumentere for, at der både af hensyn til biodiversitet og 
klimatilpasning samt oplevelsesværdi (frluftsliv) på passende steder skal genindføres alle de i Dan-
mark naturlige og oprindeligt hjemmehørende arter af træer og buske. Selv i statsskovene skal 
normalt forgæves lede efter mange af de til jordbund og fugtighedsforhold særligt tilpassede dan-
ske arter af træer og buske, hvis de da overhovedet er reintroduceret efter århundreders eller 
(mange steder i Jylland) årtusinders fravær. 
 
Jeg henviser i den sidste sammenhæng til det BILAG om skovvegetationens forhistorie i Thy, som 
DN, DOF og BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) lokalt har fået Naturstyrelsen til at med-
tage i den helt nye driftsplan for arealerne under Naturstyrelsen Thy, der dækker Thisted og Jam-
merbugt Kommuner. (Bilaget ligger i HB’s Podiorum) 
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Konkret ville jeg gerne uddybe mine tanker. For eksempel ville jeg foreslå, at DN i givet fald hvert 
år (vel forberedt og gennemtænkt naturligvis) kørte en landsdækkende kampagne for "ÅRETS 
TRÆ" (eller busk). Jeg ved, at man i flere EU lande, bl. a. Tyskland har haft succes med en sådan 
løbende kampagne gennem mange år, der selvfølgelig skal rumme en masse information om den 
pågældende art, men også arrangementer, hvor DN (via fondsstøtte ?) forærer og planter den på-
gældende art hos imødekommende skovejere. De såkaldte "vandværksskove" til beskyttelse af 
kommunale drikkevandsboringer stiger voldsomt i antal i disse år, og de skønnes i særlig grad at 
rumme muligheder for nytænkning, når det gælder beplantningernes sammensætning og udform-
ning. 
 
Det burde også være en selvfølge, at DN på sine "egne" ejendomme under Danmarsk Naturfond 
informerede publikum nu og i eftertiden om de enkelte træers og buskes særpræg og betydning i 
naturens økologiske kredsløb. 
 

Ad 6. "bullet": Øresund beskyttes mod trawl 

Forslaget virker spontant lidt "københavner-agtigt". For selv om Øresund har store kvaliteter, så er 
sundet som helhed jo kun i begrænset omfang omfattet af Natura 2000 områder. Desuden funge-
rer der da vist allerede et ældre forbud mod bundtrawling i en stor del af Øresund. I hvert fald 
mod nord. 
 
Som udgangspunkt burde DN mere bredt arbejde for forbud mod bundtrawling i ALLE danske, ma-
rine Natura 2000 områder. Skulle man i den proces "spise brød til" og foretage en prioritering, så 
ville det være oplagt at gå ind for forbud mod bundtrawling og bundskrab i de danske Natura 200 
områder, der erfaringsmæssigt ofte rammes af iltsvind om sommeren, f. eks. Horsens Fjord og 
Løgstør Bredning m. fl. i Limfjorden. 
 
Det er jo nemlig tåbeligt, at man ved hårdhændet trawling smadrer eller i hvert fald væsentligt for-
ringer den filtrerende fauna og de ålegræsbevoksninger, der under harmoniske og uforstyrrede 
forhold ved deres stofskifte kan modvirke, at iltsvind i det hele taget udvikler sig. 
 

Ad 11. og sidste "bullet: Langsigtet plan for havnaturen 

Her er et andet meget vigtigt område, hvor DN skal se at få taget førertrøjen på. Ingen af de andre 
grønne organisationer dækker problemstillingerne på en kvalificeret måde - og DN har været ret 
usynlig indtil nu. 
 
Som udgangspunkt bør DN efter min mening forkusere på at beskrive status for de marine Natura 
2000 områder, der har det virkelig elendigt. Det gælder først og fremmest de fleste Natura 2000 
områder i Limfjorden. 
 
Nissum Bredning, der ligger allervestligst i Limfjorden, har det derimod relativt godt, selv om der 
vist stadig foregår råtofindvinding enkelte steder inden for Natura 2000 området. Nissum Bredning 
er i øvrigt den af samtlige danske fjordområder, som har den allerhøjeste saltholdighed samt høje-
ste artsrigdom. [I sammenligning med Nissum Bredning er det brakke Øresund artsfattigt] 
 
De marine, danske Natura 2000 områder skæmmes af en særlig ting, der kun berøres overfladisk 
nederst på side 27 i DN´s nye folder om "Et levende hav" DN´s havpolitik. Måske bør den forblive i 
småtings-afdelingen, men jeg uddyber den for orienteringens skyld her. 
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Ved Danmarks tiltræden af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der trådte i kraft i 1981, til-
kæmpede Landbrugsministeriets Vildtforvaltning, at det - selv om motorbådsjagt generelt blev for-
budt i direktivet - , via forhandlingerne blev accepteret, at danske jægere anvendte motorbåd på 
"det åbne hav" (the open sea), når det skete med særlig lav hastighed. (5 knob, som i praksis aldrig 
bliver kontrolleret) Imidlertid gik Landbrugsministeriets repræsentant senere under implemente-
ringen i den danske jagtlov videre, så han som en slags blid overgangsordning fik gennemført, at 
der foreløbig også måtte drives motorbådsjagt i 3 lukkede fjordområder: Isefjorden, Løgstør Bred-
ning og Nissum Bredning.  
 
Den såkaldte overgangsordning eksisterer fortsat i 2018, hvor motorbådsjagt ikke længere funge-
rer som en slags socialhjælp for lokalbefolkningen, men alene er den rene og forstyrrende jagt-
sport. 
 
PS. I øvrigt mener jeg, at DN i højere grad end hidtil - også under medvirken fra lokalafdelingerne - 
bør pleje og passe ejendommene under Danmarks Naturfond, så ejendommene, hvoraf nogle har 
været forsømte, gradvist både opnår større naturværdier og bliver til mere glæde for DN´s med-
lemmer og andre interesserede danskere, der måske oven i købet bliver inspireret til medlems-
skab eller donationer. 
 

19. Input til AP2019, DN Hillerød 

Det lokale arbejde: DN-Hillerød er ved at formulere et stykke papir med titlen ”Et grønnere Hille-
rød-forslag og ideer”. Vi er af en politisk gruppe i kommunen blevet opfordret til at forfatte et op-
læg. Det handler om at pege på de steder, hvor kommunen har særlige udfordringer, faren ved 
ikke at gøre noget, og fordele ved at gøre noget. 
 
Vi har koncentreret os om de emner, som har DN-interesse. Vi kritiserer ingen, men begrænser os 
til at dokumentere udfordringerne og foreslå løsninger. Håbet er at justere politikernes opfattelse 
af, hvad der ´kan betale sig´. En lokal kamp, der skal kæmpes alle steder. Vi mener, at en lignende 
kontakt til lokale politikere kan bruges i alle kommuner. En god, lokal DN-opgave. Den er dog ikke 
helt let, og vi mener, at sekretariatet kan være en hjælp til at strukturere dette arbejde. 
 
Det åbne land: Strukturen er truet. Hvordan klæder vi afdelingerne på, så de kan overbevise politi-
kerne om, at jorddeponeringer og terrænreguleringer ikke uden videre skal accepteres? Det åbne 
landskab er ligeledes truet med større bebyggelser uden for det i det, som kommuneplanen har 
reserveret til ´åbent land´. 
 
Skæmmende byggeri: Det er ikke DN´s boldgade. Og dog alligevel. Der bygges højt, der bygges tæt 
i byerne, ofte af økonomiske hensyn. Ofte kommer kulturhistoriske kvaliteter i klemme. Her er vi i 
et grænseområde for, hvad DN skal blande sig i. Vi foreslår, at emnet diskuteres i HB mhp. at for-
mulere en holdning til et DN-standpunkt. 
 
Vi foreslår at revidere AP på det landbrugsmæssige område. Hidtil har der været tale om en af-
skrift år efter år. Vi fornemmer, at der er nye toner på vej, hvor dialog, dog ikke forstået som ´han-
del i porten´, i højere grad bruges. Med fokus på de områder, hvor både landbrug og DN kan se 
fælles interesser. Og så selvfølgelig ´kamp´ de steder, hvor vi ikke er enige. I denne forbindelse bør 
det overvejes, hvorledes vi bedst markerer os i medierne. Kunsten må være at signalere imøde-
kommenhed og en vis forståelse, uden at vi på nogen måde signalerer svækkede DN-ambitioner. 
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Øget fokus på klimapåvirkningen fra landbruget. F.eks. genetablering af vådområder langs vandløb 
svarende til tilstanden inden dræning af områderne. Øget fokus på ændret, mere skånsom jordbe-
handling efter høst. Markdrift efter principperne i ´reduceret jordbearbejdning´. Øget fokus på kli-
mapåvirkning fra trafik. Det er blevet mere relevante efter at opmærksomheden over for klimaæn-
dringer i år har fået et boost. 
 

20. Forslag til DN's arbejdsprogram 2019, DN Viborg og DN Vejle 

DN Viborg og DN Vejle har flg. forslag, som vi gerne ser kommer med i DN’s samlede arbejdspro-
gram 2019: 
 
1) DN bør i 2019 arbejde målrettet på at påvirke planlægningen af landets infrastruktur og spe-

cifikt argumentere imod anlæggelse af en Hærvejsmotorvej. 
 
Begrundelse:  
Anlægget af en sådan vej vil være et voldsomt indgreb i det jyske landskab og natur.  
 
Yderligere en motorvej vil øge bilkørslen og dermed CO2-udledningen i en tid, hvor vi internatio-
nalt har forpligtiget os til at gå den anden vej. 
 
Det er fint nok, at vi som naturfredningsforening arbejder på i det små at redde fragmenter af den 
danske natur, men det må ikke hindre os i at gøre en indsats der, hvor de store naturværdier er på 
spil. 
 
I Kjeld Hansens bog ”Det store Svigt” kan man læse, hvordan DN i midten af 1900-tallet havde 
travlt med at frede små naturområder, mens Hedeselskabets store maskineri tromlede hen over 
landets store naturværdier. Den fejl må vi ikke begå igen overfor Vejdirektoratets store vejtromle, 
der i dag har erstattet Hedeselskabet. 
 
2) DN Viborg foreslår endvidere, at DN arbejder for: 
 

• At skabe mere sammenhængende naturarealer, hvilket kan gå i spand med en jordreform, 
hvor de tilbageværende storlandbrug for samlet deres dyrkningsarealer. 
 

• At skabe adgang til naturarealerne med gode stisystemer 
 

• At stække landbrugets urimelige og nærmest  frie ret til at terrænregulere hvor de har lyst. 
• At promovere det grønne danmarkskort / opdatere kortlægningen af §3-områder. 

 
• At natura-2000 udvides så alle bevaringsværdige naturarealer og arealer med naturpotenti-

ale komme med. 
 

• At områder med særlige drikkevandsinteresser tænkes ind i den fremtidige naturplanlæg-
ning. 

 

21. Input til AP2019, DN Assens 

Tak for den inspirerende skrivelse vedr. input til aktivitetsplan 2019 og orienteringen om hovedbe-
styrelsens foreløbige strategiske overvejelser samt opfordringen til at kommentere disse.  
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Svarfristen har været en udfordring, da vi her i ferietiden har haft vanskeligt ved at skabe mulighe-
der for en bred drøftelse af de forskellige emner, men i det følgende udtrykkes holdninger for den 
samlede bestyrelse for DN Assens.  
 
Vi er enige i, at det er nødvendigt at prioritere, og at DN bør koncentrere indsatsen om at skabe 
mere og vildere natur. I den sammenhæng er det naturligt – og sørgeligt aktuelt – at drøfte klima-
spørgsmål; men at rejse disse som et selvstændigt indsatsområde, finder vi ikke der er resurser til. 
DN kan ikke løse alle problemer og forslag til løsninger på dette område finder vi må komme fra de 
politiske partier. 
 
På listen over strategiske overvejelser er vi meget positive over for de meget overordnede emner: 
jordreform, bedre natur på eksisterende naturarealer, mere Natura 2000 beskyttet natur og lang-
sigtet plan for naturen i havet. De øvrige punkter kan næsten alle indarbejdes som underpunkter 
heri og vi synes det er vigtigt, at listen over indsatsområder ikke bliver for lang. 
 
Vi finder det endvidere væsentligt at DN fremover lægger større vægt på arbejdet i Danmarks Na-
turfond. Foreningen bør tilføre flere midler til en forbilledlig drift – og formidling - af fondens be-
tydningsfulde naturområder. Det er efter vor opfattelse vigtigt at DN også fremstår som en samvit-
tighedsfuld ejer og forvalter af dansk natur, og ikke kun som en kritiker af andres forvaltning. En 
sådan indsats vil efter vor opfattelse gavne såvel medlemshvervning som medlemsfastholdelse. 
Muligvis i en sådan grad, at vi kan spare på de betydelige udgifter til disse formål.  
 

22. Input til AP 2019, DN Faaborg-Midtfyn 

I løbet af 2017 og 2018 har ivrige erhvervsinteresser agiteret for behovet for en Als-Fyn Bro, der vil 
fremme erhvervsudviklingen på sydfyn og i Sønderjylland. Sønderborg Kommune og Faaborg-
Midtfyn Kommune bidrager hver især med 1 million kr. årligt i 3 år til information, undersøgelser 
og rapporter, der indtil nu kun har fokuseret på de erhvervsøkonomiske og trafikale gevinster ved 
en fast broforbindelse. På hjemmesiden http://alsfynbroen.dk informerer kommunerne om pro-
jektet, og der er også link til Foreningen http://alsfynbroen.dk/foreningen-als-fynbroen/ 
 
DN Faaborg-Midtfyn ser med skepsis på alle de økonomiske nøgletal, der lovpriser broprojektet og 
ikke med et eneste ord nævner de mange gener en bro med tilhørende motorvej vil skabe i den 
sydfynske natur omkring Bøjden Nor, Svanninge Bakker og Bjerge med mere. 
 
Derfor appeller vi til DN om at afsætte ressourcer til at imødegå denne tsunami af vækstfokuseret 
lobbyisme fra privat- og erhvervsinteresser, så også skeptikerne har en chance for at argumentere 
for det grønne aspekt i forbindelse med natur, miljø og klima. 
 
Det er svært for en lille afdelingsbestyrelse at tage kampen op mod mastodonterne, og derfor har 
vi hårdt brug for DN’s ekspertise i infrastrukturens påvirkning af natur og mennesker. Folkeuniver-
sitetet i Faaborg har haft kritiske eksperter til foredrag, ligesom der er andre lokale, der i læser-
breve og deslige har ytret deres bekymringer for påvirkning af naturfølsomme områder. 
 
Til årsmøde den 1. november 2018 i DN Faaborg-Midtfyn har vi sat fokus på Als-Fyn Broen. Sekre-
tariatschef Jes Ellehauge Schwartz-Hansen  fra Sønderborg Kommune holder et indlæg, hvorefter 
der er debat om emnet.  
 
I 2019 forventer vi yderligere pres på DN ś holdning til broprojektet, og derfor vil vi gerne kunne 
stå skarpere i argumentationen med DN centralt i ryggen. Derfor dette input til AP 2019!!! 
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Og så til noget helt andet, når det gælder om at spare på ressourcerne: 
 
DN ś årskalender er flot og stor – måske for stor! I afdelingsbestyrelsen har vi talt om, at kalende-
ren er lidt overflødig, og at ikke mange har plads på deres væg til ophængning! Vi formoder, at det 
er dyrt at fremstille årskalenderen og udsende den, selv om salget af kalenderen i DN-butikken 
måske kan opveje udgifterne. Måske bør man drøfte, om den nuværende udformning er up to 
date. Kunne man forestille sig en ny type emnekalender f. eks. med fokus på klimamad, klimatil-
pasning og klimamål? 
 

23. Opbakning til at fokus i højere grad er på naturen, Lene Bau, DN Sorø 

Jeg er meget enig i at fokus i høj(ere) grad skal være på naturen. Jeg synes dog der mangler fokus 
på vandløb, og især den vandløbsnære natur. Vi skal have ådalene udlagt til natur, og der skal ska-
bes dyrkningsfrie buffere omkring ådalene og de vandløbsnære arealer. Det vil komme vandmil-
jøet til gavn og sikre naturkorridorer. Og måske endda have en klimatilpasningseffekt. 
 
Vi bør også arbejde på at påvirke landbrugstøtteordningerne, således at jo bedre natur, jo højere 
støtte. Og vi skal arbejde stærkt for at der ikke bliver lempeligere regler i forhold til erstatningsna-
tur. Vi skal være på vagt i forhold til kommunernes afgørelser, dispensationer, overtrædelser mm. 
på § 3 natur. 
 

24. Input til aktionsplan AP2019, DN Lejre 

Vi er meget, meget enig i ordene under afsnittet ’Prioriteringer’, iflg. hvilken HB er enige om at 
DN’s fælles indsats fremover skal være stærkere på natur, at miljøspørgsmål skal adresseres i sam-
menhæng med naturdagsorden, og at DN’s tilgang til klimaspørgsmål skal afklares.  
 
Vi mener at DN, i hvert fald centralt, som konsekvens heraf skal fokusere indsatsen og de konkrete 
politiske mål, - hvilket er det samme som: DN skal ikke brede sig over mange nye felter, uanset om 
de kan synes sympatiske og måske synes at have en sammenhæng med naturdagsordenen. Vel vi-
dende, at det kan være svært at fokusere, fx fordi: der vil altid være ildsjæle i medlemsskaren med 
nye og sympatiske ideer, som man nødigt vil skuffe; der kan være trends i den brede offentlighed, 
man gerne vil omfavne for at profitere af et nyt momentum; i ønsket om at mobilisere flere og 
bredere skarer kan man fristes til lige at tage et par felter mere med i porteføljen, osv. Der vil altid 
være kræfter, der trækker i retning af et ekspanderende virkefelt, - men resultatet kunne blive et 
DN med udflydende kontur, for dårlige kompetencer og for mange overfladiske floskler.  
 
I afsnittet ’Hovedbestyrelsens foreløbige strategiske overvejelser’ er listet 11 bullets. Af disse hø-
rer 1-6 samt 11 klart og godt hjemme i et Natur-fokus.  
 
Dog bør bullet 5 modificeres: Ideen om ’mangfoldig natur i byer, byrum’ bør udgå. Trods al sym-
pati for at byboere lokalt kæmper for biodiverse åndehuller i byen ville det være proportionsfor-
vrængning at gøre dette til et strategisk mål for DN, set i sammenligning med de store og vigtige 
politiske og biologiske udfordringer ude i landskabet. For så vidt angår mere natur i landbrug: 
Landbrug (opdyrkning af arealer, planteavl) er, uanset metoden, pr definition ikke-natur. Det giver 
derfor mere mening at tale om at mixe landbrug og natur på den enkelte bedrift, fx i form af be-
skyttede bræmmer, småbiotoper (’trædesten og korridorer’).  
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Som en del af Natur-fokus bør DN arbejde helt generelt for at de forskellige legale beskyttelsesfor-
mer (fredninger især, men nok også §3 osv.) bliver udformet meget mere eksplicit, detaljeret, per-
manent og med en klar ansvarsfordeling. Det ville være en stor hjælp for at kunne stramme op på 
den praktiske implementering af beskyttelsen (fra lodsejeres og kommunens side). Dette kunne 
indgå som en del af bullet 3 og/eller 4 (eller evt. være en selvstændig bullet).      
 
Bullet 10 synes at være langt fra et Natur-fokus. Jovist, ’rester’ som kasseres som affald er potenti-
elt eller reelt skadelige hvis de dumpes i naturen, og det ville umiddelbart være smartere at gen-
anvende. Men hele spørgsmålet er jo ekstremt globalt, - næsten lige så stort og overnationalt som 
klimaspørgsmålene. Desuden: i globalt perspektiv er Danmarks affaldsproblem meget lille og af-
faldshåndteringen avanceret. Har DN kompetencer og kapacitet til at bidrage analytisk og politisk 
til den nødvendige teknologiudvikling? Har DN helt styr på de livscyklusanalyser, som skal lægges 
til grund for, hvorvidt og hvordan restprodukter kan genanvendes (…så at ’cirkulær økonomi’ i 
hvert konkrete  tilfælde virkelig giver forbedret natur/miljø i forhold til indsatsen/investeringen) 
og ikke bare en floskel?   
 
I bullet 7 fortolker vi ’økologien’ som økologisk landbrug. Det økologisk landbrugs udvikling har af-
gørende sat konventionelt landbrugs miljøproblemer i relief og (gen)opfundet mange gode dyrk-
ningsmetoder. Men omlægning til 100% økologisk produktion er ingen tryllestav for løsning af na-
tur- og miljøproblemer, - slet ikke hvis man også indregner produktivitet pr. arealenhed, som jo er 
en vigtig faktor for, hvor store arealer landbrug, henholdsvis natur får lov at beslaglægge. DN bør 
klargøre behovet for reduktion af landbrugets skadelige effekter for naturen (især: beslaglæggelse 
af naturarealer, sløjfning af småbiotoper, emissioner i bred forstand af ’overskuds’ P, N og pestici-
der), og så derfra arbejde fordomsfrit med at få lagt de nødvendige restriktioner og udviklet tekno-
logier som leder i den rigtige retning; det kunne nok vise sig at en hybrid af konventionelle og øko-
logiske metoder samlet set kan yde en mere effektiv naturbeskyttelse.   
 

25. Ressourcer på transport, DN Stevns 

Vi er positive over for tankerne om, at DN skal prioriterer stærkere på Naturen og samtidig stadig-
væk have et stort engagement i klimaspørgsmålet. Men man kan ikke arbejde med klimaspørgs-
målet uden at se på transportsektoren, som udgør en væsentlig del af udledningen af klimagasser. 
Derfor forslår vi, at man igen bruger ressourcer på transport i DN. 
 
DN skal opbygge og besidde en viden om transport som gør, at vi er og bliver en respekteret de-
battør. DN skal dels kunne deltage i den generelle debat, men sekretariatet skal også kunne give et 
kvalificeret bidrag til de aktive i forbindelse med trafikprojekter. 
 

26. Bynatur – mere og konkret, DN København, DN Aarhus, DN Odense og DN Kolding 

Rammerne for natur i byudviklingen er de seneste 10-20 år blevet dårligere. Det er tydeligt i Kø-
benhavn, og det gælder også i andre byer. Bynatur er derfor blevet et væsentligt tema for flere 
DN-afdelinger. Det var da også det tema, der på forrige repræsentantskabsmøde fik flest stemmer 
til Rep har ordet.  
 

Nye rammer for naturen i byudviklingen 

Der er især tre forhold, som gør det relevant at have et særligt fokus på naturen i byen:  

 den store og massive byomdannelse, der er i gang,  

 dominerende investorinteresser i byudviklingen, som medfører, at natur og de grønne om-
råder i byen ikke prioriteres og  
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 klimaændringerne. 
 

DN København, DN Aarhus, DN Odense og DN Kolding vil gerne, at DN arbejder for, at mangfoldig 
natur kommer til at præge byudviklingen. 
 

En massiv byudvikling – uden det grønne 

Mange af de større byer undergår en massiv byudvikling. Det er i høj grad tilfældet i København. 
Store arealer, der tidligere har været industri – og havneområder har de sidste årtier mistet deres 
tidligere funktion og har siden 90’er været under omdannelse. I København er mange områder al-
lerede omdannet.  
 
Arealerne, der byudvikles er samlet så store, at det reelt er en omdannelse af København. Den vil 
mange generationer skulle leve med. De enkelte områder er ofte så store, at det er nye bydele, 
der skabes. I denne udvikling er det helt afgørende, at der indgår områder med natur. 
 
Planlægningen har de seneste årtier ændret karakter. Det er ikke længere den traditionelle by-
planlægning. I den er udgangspunktet, at en by skal have de nødvendige funktioner og herunder 
plads til det grønne områder. I dag er det en planproces, hvor investorers konkrete planer er ud-
gangspunkt for planlægningen.  Det er en planlægning, hvor investorernes interesser bliver ofte 
bestemmende for resultatet. Da investorer først og fremmest tjener penge på byggede etageme-
ter, er det mest mulig bebyggelse, der præger deres projekter. 
 
Det ses tydeligt i de mange nye kvarterer i København, både dem der er dannet og dem, der er på 
vej i København.  De er massivt tætte – ofte svarende til tætheden på Nørrebro og Vesterbro i Kø-
benhavn før byfornyelsen. Der mangler større grønne områder i kvartererne – og ofte også mindre 
grønne områder. 
 
Der tænkes normalt ikke byparker ind i byudviklingen. Flere af de allerede bebyggede områder i 
København kunne have været udlagt til byparker. Der er dog stadig i København større områder, 
hvor der ikke er byudviklet, og hvor der er muligheder for byparker. Det er bl.a. Ydre Nordhavn, 
Refshaleøen og Vester Remisepark. Flere af disse større områder vil sandsynligvis indgå i Det 
grønne Danmarkskort. 
 
Byudviklingen medfører også angreb på eksisterende grønne områder, som f.eks. på Amager Fæl-
led, Sydhavnstippen og Kløvermarken. 
 

Klimatilpasning 

Klimaændringerne gør det nødvendigt at tænke klimatilpasning ind i byen. Her kan grønne områ-
der være et vigtigt element i byernes bidrag til klimatilpasningen. Den kan indgå på mange måder, 
med f.eks. større grønne arealer begrønning af gader, pladser og bygninger. Det kan være sam-
menkædning af skybrudsplaner, vandløb og grønne områder. 
 

DN’s bidrag til en byudvikling med natur 

Der er brug for, at naturen i byen indgår med større styrke i byudviklingen og helst med en natur 
med mangfoldig flora og fauna. 
 
Det kan DN fremme ved  

 at italesætte behovet og udvikle koncepter for natur i byen.  
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 at bidrage med konkrete, gennemarbejdede og godt illustrerede projekter.  

 at lave en publikation, der samler DN afdelingers forslag og ideer til nye natur- og rekrea-
tive områder i de større byer. 

 at DN-afdelinger med støtte fra sekretariatet bidrager ved tidligt og målrettet at sætte 
dagsordener for områder i byen og blande sig i det politiske processer om områderne.  

  

Udvikling af koncepter for nye naturområder i byerne 

Da naturen har forskellige funktioner, skal et arbejde med at fremme natur i byen kunne tilgodese 
disse forskellige funktioner. Der er derfor brug for forskellige koncepter for natur i byerne. I den 
offentlig debat kan det vigtigt, at der er klare koncepter. De typer områder DN ønsker fremmet 
bør have navne, som giver mening for folk, fordi kendskabet til konceptet er udbredt. 
 
Bynatur er f.eks. et ord, der vinder mere og mere udbredelse. Det repræsenterer en natur i byen, 
der er præget af mangfoldig flora og fauna. I bynaturen er det dynamikken i floraen og faunaen, 
der præger området, modsat den tilpassede park. Det vi nedenfor beskriver som naturområder i 
byen dækker meget den betydning, som bynatur har. 
 
Det er vigtigt, at der i koncepter for natur i byen tages hensyn til områdets autenticitet. Det inde-
bærer, at de processer, naturtyper og arter, der er har været eller kunne forventes at ville præge 
området, bør fremmes. Det vil give det lødigste resultat og ofte være det mindst anlægs- og pleje-
krævende. 
 
DN København ser fire typer naturarealer i byen, som det er væsentligt at arbejde med:  

 Naturarealer,  

 Rekreative naturarealer og  

 Rekreative arealer 

 Begrønning facader, veje m.m. 
 
Vi vil nedenfor skitsere nogle af de elementer som relevant kan indgå i koncepterne. 
 

Naturarealer 

Ydre Nordhavn i København kan tjene som et eksempel på et koncept for større naturareal i byen. 
Her vil der være plads til arealer med mangfoldig natur. I Nordhavnskvarteret vil det primært være 
ønskeligt at tænke på naturtyper strandeng og de processer, der forudsætter afgræsning og tidvis 
oversvømmelse. På de mere tørre dele bør strandoverdrev ligeledes med græsning og en svagere 
saltpåvirkning fremmes. Da disse naturtyper for indeværende ikke findes i området, bør etablering 
heraf på ydersiden af den eksisterende inddæmning overvejes. 
 
En del af områdets nordøstlige del er fredet som paragraf-3 område. Her findes bl.a. strandtudse, 
der er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Men også rastende strand- og engfugle (strandskade, 
vibe, rødben) og trækgæster (snespurv, stilists, tornirisk) benytter området. Det er derfor egnet til 
at udgøre kerneområdet i en kommende naturpark. 
 
Etablering af en park i Nordhavnskvarteret vil medføre mange nødvendige kompromisser. Områ-
det har en begrænset størrelse og vil skulle tjene mange andre formål end beskyttelse af autentisk 
strandvegetation.  
 
Høj variation i naturtyper kan åbne op for stor variation i artsmangfoldigheden. Andre naturtyper 
såsom skov, krat og vandhuller vil af rekreative hensyn skulle tilgodeses.  Her må der også tages 
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hensyn til det processuelle f.eks. naturlig grundvandsinfiltration, formuldningen af løv og kviste, og 
hvor det er hensigtsmæssigt og naturlig fremfor en ’kulturlig’ foryngelse af vegetationen. 
 

Rekreative naturarealer 

Der er særlige udfordringer, når naturarealer også skal fungere som rekreative arealer. Der vil 
være variationer i sliddet. Rigtigt udformet kan det være værdifulgt og ikke nødvendigvis en be-
lastning. Fremfor forbudsskilte kan adgang hindres med ’naturlige’ tjørnekrat, undseelige stål-
trådshegn, eller ved at hæve et areal op over omgivelserne eller isoleres på en ø. Den type tiltag 
kan beskytte f.eks. padder eller jordrugende fugle mod overgreb fra ræve, hunde, rotter og 
drenge. 
 
Der er en række andre hensyn, der bør tages. Det er bl.a. hensyn til vind- og soleksponering, varia-
tion i fugtigheden med tørre tuer og fugtige lavninger evt. med temporære pytter, variation i vege-
tationshøjde. Endelig er en plejeindsats nødvendig. Det hele må ikke ende med berberisbusketter 
og tætklippede plæner.  
 

Rekreative arealer 

På de egentlige rekreative arealer begrænser naturhensynene sig til ønsker om naturlige materia-
ler f.eks. naturligt græs fremfor kunstgræs, grus og græs og sten frem for beton og asfalt. Area-
lerne bør have en udformning og placering, der fremmer beskyttelsen f.eks. ved at lede færdslen 
og fremme oplevelsen af ovenfor beskrevne natur. Der bør udvises tilbageholdenhed i brugen af 
pesticider, gødning, kunstig belysning, støjende aktiviteter anbefales. Ligeledes bør tiltag, der kan 
begrænse områdets naturlige ro og mørke, overvejes. 
 

Byens begrønning af facader, veje m.m. 

I byen indgår mange steder grønne elementer. Det kan f.eks. være på facader, tage, pladser og ved 
gader.  Der er også grønne områder som indgår med andre funktioner, som f.eks. kirkegårde, 
grønne områder omkring virksomheder og boldbaner. Alle disse steder kan det være godt at ind-
tænke biodiversitet, og også selvom funktionen begrænser mulighederne for mangfoldig flora og 
fauna. 
 

Konkrete projekter og oversigt over muligheder 

For at vise relevansen og bidrage til udviklingen laves konkrete forslag til naturområder i 3-4 byer, 
hvor DN-afdelingerne har områder de gerne vil have udviklet til et naturområder og rekreative na-
turområder. Projekterne skal bygge på de koncepter DN udvikler. De skal konkret vise, hvordan 
man kan bringe mere natur ind i byerne.  De skal også vise, hvilke kvaliteter de rummer for både 
fauna, flora og mennesker. Det sidste indebærer, at de også skal illustrere disse kvaliteter. Projek-
terne skal bruges til at fremme den politiske proces for etablering af naturområderne. 
 

Oversigt over muligheder i de større byer 

Mange DN- afdelinger i de større byer har tanker eller planer om, hvordan deres by kan udvikles 
med natur og rekreative arealer i byerne. Disse tanker og planer samles i en publikation. Den skal 
samtidig fortælle, om DN’s koncepter for natur i byen. Indholdet formidles også på nettet. 
Klimatilpasningskoncepter i byerne 
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Klimatilpasning kan eksempelvis være etablering af øget nedsivning af nedbør, forsinkelse af af-
strømning og åbne vandløb. De kan sammen med etablering af vedvarende eller temporære 
damme og pytter i væsentlig grad forbedre vilkårene for akvatisk flora og fauna i bylandskabet. 
Øget vandstand langs kysten kan være en ny udfordring for byerne. Den kan mødes enten offen-
sivt med etablering af dæmninger og opfyldninger, eller defensivt ved at den hidtidige arealbenyt-
telse ekstensiveres eller erstattes af andre former.  
 
Hensynet til naturen tilsiger, at der så vidt muligt satses på naturlige processer og materialer. 
Strandfodring med sand er at foretrække fremfor diger af beton. Tilbagetrukne diger med foranlig-
gende temporært oversvømmede strandenge er at foretrække frem for en ’beskyttelse’ med 
fremskudte diger. 
 
De ændrede temperaturforhold kan søges imødegået med naturlige metoder. Det kan være plant-
ning af træer og etablering vegetationsdækkede arealer, hvor fordampning kan dæmpe opvarm-
ningen og mindske byluftens udtørring. 
 
Som ved al anden naturforvaltning er det i denne sammenhæng ønskeligt at tilstræbe høj autenti-
citet for arter og naturtyper, dvs. fremme hjemmehørende arter og typer, og overveje disses for-
bindelse til det øvrige netværk af levesteder. 
 
Med sin klimatilpasningsplan fra 2011 siger Københavns kommune, at den vil arbejde for at gøre 
byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr, men planen er ordknap, 
hvad angår udnyttelse af nye muligheder. 
 

Den politiske proces 

For at DN kan bidrage til mere natur i byen, er det nødvendigt, at DN’s aktive forstår at blande sig i 
den politiske proces og har de nødvendige redskaber. Det er helt afgørende, at DN er tidligt ude og 
sætter arealer, der ønskes som grønne områder tidligt på den politiske dagsorden. Det kræver et 
godt arbejde med medierne og med politikerne.  
 
Det er vigtigt at kunne levendegøre kvaliteterne i et kommende grønt område selvom det her og 
nu er et rodet område med forfaldne bygninger eller blot en stor græsslette. Der er derfor brug for 
midler til at udarbejde illustrative planer til visning på papir og på nettet. Da et fremtidig grønt om-
råde ikke har sine brugere, er det nødvendigt med et godt netværksarbejde, så alle interessenter i 
natur i byen kan tale med en samlet styrke.  
   

27. Input til AP2019 og DN’s overordnede arbejde, Peder Størup 

Fokus på natur, og ikke landbrugsproduktion 

DN bør have fokus på natur, og ikke landbrugsproduktion. Jeg finder det eksempelvis uheldigt, at 
der er fokus på græsmarker som produktion for at reducere næringsstofforureningen, i stedet for 
fokus på at få jord ud af drift til natur. Permanent natur kan levere det, arterne har allermest brug 
for, mere plads på den lille og store skala, og selvfølgelig ingen næringsstof- og pesticidforurening, 
og dertil Co2 optag. Græsmarker (også selv om de forurener mindre) er og bliver intensiv land-
brugsproduktion og et ugæstfrit sted for de flest vilde arter. Det skal dog understreges, at fokus på 
naturen fremfor landbrugsproduktion ikke betyder, at der ikke skal tages hånd om den forurening, 
der belaster naturen i landbrugslandet, men at fokus skal være på de tiltag, der flytter noget for 
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arterne. Kort sagt vil det sige mere plads omkring de små lommer og styrket beskyttelse at de re-
sterende biotoper, hvilket også indebære reduceret næringsstofforurening fra mark- og husdyr-
brug. 
 

Afgørende at tage udgangspunkt i, hvor arterne lever 

Mener vi det seriøst med Naturbeskyttelsen, er det afgørende at tage udgangspunkt i, hvor ar-
terne lever, og ikke størrelsen eller om arealerne er offentlige eller private – det, der gør forskel-
len, er, om arealet udgør et godt levested. Et lille naturområde kan være langt mere artsrigt end et 
stort. Og da hovedparten af vores arter lever i små lommer, er det afgørende, at vi ikke glemmer 
dem i en tid, hvor fokus er på de offentlige og store arealer. Det nytter ikke meget, at få store of-
fentlige arealer, hvis vi mister en masser arter, fordi de små arealer forringes eller forsvinder til by-
udvikling, veje, skovproduktion og til større og mere intensivt drevne marker. Det er fra de små 
lommer, de sjældne arter skal sprede sig til de store. Det er derfor afgørende, at vi sikrer deres le-
vesteder, indtil deres areal kan forøges. I øjeblikket er det et stort fokus på de offentlige skove, og 
det er indlysende, at der i de offentligt forvaltede skove skal gøre mest muligt for at forbedre na-
turtilstanden. Men virkeligheden er også, at arterne ikke kender til ejerskab og matrikelskel, og at 
de skove, der udgør det største areal og rummer flest arter - de private - glemmes. Er askemosen 
eller de gamle ege- og bøgetræer først fældet, så er skaden ofte uoprettelig, og der kan gå århund-
reder, før vi har det tabet tilbage, og desværre ofte med et artstab til følge. Det er afgørende at 
sætte ind, hvor truslen mod arterne er størst, uanset ejerskab. Det sker kun, hvis DN og andre 
NGO´ er retter fokus på området og lægger pres på beslutningstagerne. 
 

De små naturlommer forvaltes forkert og mangler beskyttelse 

Når de små naturarealer er pressede, så er det ikke, som jeg ser det, fordi de er små, men fordi de 
forvaltes forkert og belastes af omgivelserne - overgræsning, tilskudsfodring, ingen græsning og 
forurening fra markdrift og stalde og selvfølgelig fældning og tilplantning. Her er et af de akutte 
behov mere plads - men ikke nødvendigvis i den store skala. 1 ha omkring et lille artsrigt overdrev 
kan gøre en verden til forskel for de arter, der lever der. Det kan skabe sammenhæng mellem op-
splittede §3 arealer, så forudsætningen for den korrekte forvaltning, via græsning, forbedres, be-
lastningen flyttes længere væk, og der kommer nye levesteder op til arternes eksisterende områ-
der. Det samme gør sig gældende i skovene, bevarelse og mere plads om den lille klynge af gamle 
egetræer, er afgørende, hvis arterne skal reddes. Ved at sætte ind med afsæt i "brandlovens lov" 
vil livsvilkårene forbedres for væsentlig flere arter - men virkemidlerne skal som nævnt være de 
rigtige, og som nævnt er det herfra, arterne skal sprede sig til resten af skoven i takt med, at 
grundvilkårene genoprettes.  
 

Udsåning af blomster ødelægger forståelse af, hvad natur er 

Den omsiggribende udsåning af blomster er dybt problematisk. Det giver indtryk af, at man gør no-
get, men ofte er tiltagene direkte kontraproduktive for naturen, og så fjerner de fokus fra det, der 
reelt nytter: korrekt forvaltning og permanent udtagning omkring §3 og skov. Udsåning devaluerer 
naturen til noget, man kan løse med en frøpose i hånden. Det svækker forståelsen både politisk og 
bredt i befolkningen af at passe på det, der allerede er, og vigtigheden af, at grundvilkårene for ar-
terne er til stede, for hvis man kan få blomstrende enge og overdrev, der i et kort øjeblik udnytter 
markernes næringsstofoverskud, men alligevel til sidst taber til tidsler og senegræsser og ploven, 
når interessen forsvinder, hvad er der så vundet? Dertil kommer problematikkerne med autenci-
tet, lokale særegne arter, der udkonkurreres at udsåede arter m.v. Hvad folk gør i deres have, skal 
vi ikke blande os i, udover at rose og opfordre til at give plads til og tage hensyn til arterne. Men 
når udsåning bliver til et virkemiddel uden for haven, der endda "spinnes" op til at kunne hjælpe 
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insekterne, så har det betydning for vores natur i bred forstand, og er noget, der vedrører os alle 
og vores naturpolitik. 
 

Hegn er en ny trussel mod de vilde arter 

Hegn er ved at udvikle sig til et nyt uheldigt virkemiddel til kontrol af de vilde arter.Hegn kan være 
af det gode, når de bruges med omtanke og respekt for de helt vilde arter, fx. omkring tørvemo-
serne, hvor der kan være helt særlige behov, eksempelvis elge. Men bruges de til at begrænse de 
helt vilde arters fri bevægelighed, som hegnet ved grænsen, indhegning af vildlevende kronvildt-
bestand, eller ulve i den ekstreme form, så er vi på vej i en retning, som i min optik vil være abso-
lut ødelæggende for vores natur og naturforståelse – en forståelse, der er afgørende for viljen til 
at beskytte. Arternes mulighed for at bevæge sig frit mellem naturområderne og over landegræn-
ser bør være hjerteblod for DN. 
 

28. Trawl i Femern Bælt, Michael Løvendal Kruse – DN Stevns og Femern Bælt Komiteen 

En af de konkrete politiske mål som står øverst på listen er, at Øresund skal beskyttes mod trawl. 
Jeg mener at dette er en meget vigtig kamp, hvis vi skal stoppe nedgangen i biodiversiteten i vores 
havområder. Men det er ikke kun i Øresund der er en mulighed for beskytte mod trawlning. 
 
Inspireret af DN arbejdes der i øjeblikket fra dansk og tysk side på, at forbyde trawl i Femern bælt, 
som en del af Femern Bælt projektet. Derfor forslår jeg, at DN engagerer sig i, at forbyde trawl i 
både Femern Bælt og Øresund, imens muligheden er der. 
 

29. Kommentarer til HB’s strategiske overvejelser, Dorthe Birkmose og Mogens Gissel Ni-
elsen – DN Aarhus / DN Odder 

Listen over politiske mål kan vi helt tilslutte os, og vil foreslå at der også kommer et punkt om ”be-
grænsning af udledning af næringsstoffer til havmiljøet”, - Det tidlige iltsvind og algeopblomstring i 
år kan sammen med varmen give rigtig store problemer til efteråret. 
 
DN’s store problem er nedgangen i medlemmer – og den stigende gennemsnitsalder i bestyrelser 
og sikkert også hos de menige medlemmer. Med mange års erfaring i planlægning og afholdelse af 
ekskursioner og kurser på Aarhus Universitet og med afholdelse af to store Grønt Guld projekter 
(Brumbasser, børn og Bedste og Grejbank- Alt godt fra Havet), har vi fået en del erfaringer, som vi 
gerne vil fremføre. Vi har været aktive i DN i mange og hjulpet til på DN’s stand ved de tre Natur-
møder i Hirtshals. I det følgende vil vi give nogle eksempler på vores måde at hverve nye medlem-
mer. 
 
En af vores vigtigste erfaringer er at det er børnene vi skal ”fange” – så er forældrene meget let-
tere at overbevise om at er medlemskab er godt – og det kan også være til gavn for deres børn. 
Ved vores strandprojekt var fremgangsmåden ofte at vi gav børnene en lup, så de kunne se dyrene 
i akvarierne forstørret. Krabbevædeløb var altid er hit, og nogle holdt for første gang selv en 
krabbe – det var et stort øjeblik og de var stolte. Vi fortalte forældrene om DN’s aktiviteter for 
børn og de fik et nr. af Natur og Miljø, så de kunne se hvad DN arbejdede med. Så kom indmelde-
skortet og ofte en snak om havmiljøet - specielt de planlagte havdambrug og næringsstoffer i ha-
vet. Da vi havde et af de større annoncerede arrangementer med krabbesuppe kom der rigtig 
mange mennesker og vi uddelte 150 smagsprøver på en time. Det var en stor succes med meget 
presseomtale og mange fine billeder i aviserne, men der var ikke tid til at snakke med folk. Hvis 
der skal hverves medlemmer er vi overbeviste om at det er de arrangementer hvor der er tid til at 
snakke med folk der er de mest effektive. 
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Et andet eksempel er en bustur vi arrangerede til Gylling Næs Gods. Turen var gratis for DN med-
lemmer og kostede 100 kr. for ikke medlemmer. Der var 8 der meldte sig ind, så de kunne få den 
gratis tur. 
 
Denne kommentar må på ingen måde opfattes som en kritik ar de personer, der har arbejdet på 
DN’s stand ved Naturmøderne i Hirtshals – de har alle udført et godt stykke arbejde. Alle tre gange 
har der ikke været fokuseret på hvervning af nye medlemmer. I de gaveposer der i år blev uddelt 
for registrering af giftfri haver var der ikke en indmeldelsesblanket den første dag. Vi fik det æn-
dret og alle synes det var en god ide. Der blev ikke uddelt ret mange indmeldelses blanketter på 
trods af de mange besøgende. Vi foreslår at der bliver integreret en medlemskampagne ved næste 
års Naturmøder. 
 
Måske skulle DN bruge flere ressourcer på at hjælpe lokalafdelingerne med at lave arrangementer 
som er børnevenlige og hvor man kommer ud i naturen og ser på naturen som helhed – DN’s ker-
neområde. Efter vores mening er der mange afdelinger der arrangerer for mange specifikke bota-
nikturer, fugleture, svampeture, m.v. som også bliver afholdt af lokale faglige foreninger.  
 
Hvis I er interesseret, er vi villige til at komme til Kbh, så vi kan uddybe og komme med andre ideer 
til aktiviteter (med børn), der kan give flere medlemmer i DN og få flere folk ud i naturen.  
 
 

30. Opbakning til høj prioritet til natur og arealanvendelse, Carsten Poulsen 

Synes det er vigtigt at DN giver høj prioritet til natur og arealanvendelse fx. styrkelse af zonelovgiv-
ning, udtagning af marginaljorde, fredninger, natura 2000 mv. Klima og miljø er lige så vigtigt, men 
DN er den eneste ngo som tager sig af naturen mens miljø og klimaet også varetages af DØR, 
NOAH og Greenpeace. 
 

31. Bevarelse af Amager Fælled, Susanne Thorn, Amager 

Aktiviteter der understøtter bevarelsen af amagerfælled, der jo er et unikt stykke natur der for 
hele København som storby er en utrolig kilde til glæde, gavn og en mulighed for at finde ro og 
livsglæde i hverdagen for den enkelte by bo. Skolebørns natur, lærings sted. inst. børns mulighed 
for at mærke på verden, og få suset af åben himmel og vidde fornemmelsen i udsynet når der gåes 
tur eller de sidder bag på cyklen. 
 

32. Input til AP2019, Bettina Obling, DN Kerteminde 

Jeg synes vi skal koncentrere os om mere skov i Danmark (og de "rigtige arter), klima, strandbe-
skyttelseslinjen, planloven, ulven, lysåbne områder, vildtpleje, kommunikation. Så kan jeg ikke rig-
tig komme på mere. :-) 
 

33. Input til AP2019 fra medlemmer af Miljøfagligt udvalg 

Nedenstående bidrag om Verdensmål, CSR mv og beskyttelse af havmiljøet er udarbejdet af en-
kelte MFU medlemmer i samråd med formanden. MFU har ikke haft mulighed for at komme med 
et samlet input til AP 19, men bidragene reflekterer forhold, som MFU anser for vigtige: 
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Kim Christiansen:  

Som mangeårigt medlem af MFU – siden 1990 -  har jeg med interesse fulgt diskussionerne om-
kring prioriteringer af DN’s arbejde og ikke mindst sekretariatet ressourcer. Ofte lægges der op til 
en ”kamp” mellem indsatsen for naturen – naturbeskyttelse, naturbevarelse, naturgenopretning, 
naturudnyttelse – og indsatsen for miljø i bred forstand. Jeg har aldrig forstået denne modsæt-
ning. Hvis vi ønsker en varieret og ”vild” natur, er det vigtigt, at vi fortsat arbejder med de lovmæs-
sige og samfundsmæssige rammer herfor – det som i bred forstand kan kaldes miljø(politik). 
Netop FN’s ”nye” verdensmål eksemplificerer på glimrende vis denne forståelse med sin blanding 
af naturrettede og samfundsrettede mål – og ikke mindst vægten på, at målene hænger sammen. 
 
I det foreløbige udkast til prioriteringer i forbindelse med AP2019 nævnes verdensmålene slet 
ikke. Det forstår jeg ikke, da både hovedbestyrelsen og nogle (få) medarbejdere og frivillige i DN 
har arbejdet med tilblivelsen og nu implementering af verdensmålene – ikke mindst i arbejdsgrup-
pen under 92-gruppen og Globalt Fokus. Senest har DN bidraget til den ”skyggerapport”, som 
NGO’erne offentliggjorde til Folkemødet, hvor regeringens indsat hjemme og ude omkring ver-
densmålene bliv markant kritiseret i forhold til de muligheder, som Danmark har for at bidrage. 
Det er helt centralt, at der sættes ressourcer af ikke mindst i sekretariatet til at fortsætte deltagel-
sen i dette arbejde. DN har som mange andre organisationer udpeget en række verdensmål som 
særligt vigtige for DN’s arbejde – herunder en række ”natur”-mål om livet på land og livet i havet.  
 
Tilsvarende gælder indsatsen omkring samfundsansvar for private og offentlige virksomheder, or-
ganisationer m.m. CSR-udvalget under 92-gruppen har siden sin etablering i 2004 været bemandet 
af en frivillig aktiv i DN fra MFU (undertegnede). Det har bl.a. affødt en plads i Rådet for Samfunds-
ansvar i en 3-årig periode. Og de sidste to år har 92-gruppen finansieret en deltagelse i OECD’s års-
møde om ansvarlig virksomhedsadfærd. Deltagelsen giver en unik indsigt i arbejdet med sam-
fundsansvar i Danmark, EU og internationalt. Både FN’s principper for globalt ansvar (UN Global 
Compact), OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheders samfundsansvar og den interna-
tionale standard for CSR, ISO 26000, har miljø og herunder natur som naturlige og centrale ind-
satsområder. DN bidrog herunder aktivt til udarbejdelsen af den danske udgave af ISO 26000, hvor 
det 4 emner om miljø blev udvidet med dyrevelfærd for såvel vilde dyr som hus- og kæledyr. Det 
vil være meget ærgeligt, hvis AP2019 og senere AP’er ikke omtaler, prioriterer og værdsætter 
denne indsats også fremover, men det er jo så netop et spørgsmål om prioritering. Men det vil 
være en tabt mulighed for fortsat at kunne påvirke udviklingen omkring det stadig hovedsagligt 
frivillige arbejde som private og offentlige virksomheder, organisationer m.m. udfører for at leve 
op til deres samfundsansvar. Og udviklingen går imod flere og flere lovkrav omkring indsatsen for 
delelementer af dette samfundsansvar fx med forpligtigelser omkring ikke-finansiel rapportering i 
årsregnskabsloven, hvor Danmark har været en af frontløberne i implementering af EU-direktivet 
på området. Senest kan omtales gennemført lovgivning i Frankrig omkring store virksomheders 
pligt til at gennemføre due diligence. Tilsvarende lovgivning er på vej fx i Schweiz. Due diligence 
omfatter også hensyntagen til naturen i forbindelse med virksomheders og organisationers aktivi-
teter, og DN er en af de meget få organisationer i 92-gruppens CSR-udvalg som repræsenterer 
denne indgangsvinkel. 
 
Som DN’s medlem af 92-gruppens CSR-udvalg og 92-gruppens og Globalt Fokus’ SDG-arbejds-
gruppe er det helt central, at jeg løbende kan diskutere og udvikle DN’s holdninger til samfundsan-
svar og verdensmål. Det er derfor vigtigt, at der i AP2019 fortsat er afsat sekretariatsressourcer til 
denne dialog. Men endnu mere vigtigt er det, at ressourcerne øges, så sammenhængen mellem 
samfundsansvar, verdensmål og DN’s øvrige indsatser omkring natur og miljø fastholdes og udbyg-
ges. 
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For over 20 år siden gik DN forrest omkring implementering af Lokal Agenda 21 herunder med 
økonomisk og indholdsmæssig støtte til etablering af grønne guider med støtte fra den grønne 
fond og kommunerne i over 100 af datidens kommuner. Jeg savner en tilsvarende målrettet ind-
sats omkring implementering af verdensmålene fra DN’s side. I første omgang kunne et mindre, 
men for mange lokale afdelinger afgørende, bidrag være en vejledning til, hvordan DN lokalt kan 
arbejde med verdensmålene. Verdens Bedste Nyheder, en række FN-organisationer og mange an-
dre herunder danske NGO’er arbejder aktivt med verdensmålene. Der er derfor et godt udgangs-
punkt for at indsamle erfaringer og inspiration – også blandt DN’s lokale afdelinger. 
 

Michael Olesen:  

I forlængelse af DN’s havpolitik, som afspejlet i den recente pjece herom fra maj 2018, skal her for-
slås at DN opruster på området, så havpolitikken kan få mere luft under vingerne (eller vand under 
finnerne). MFU afholdt en workshop om en mere konkret udmøntning af DN’s havpolitik i efter-
året 2017. Den overordnede strategi her vil være at gå på to ben, nemlig: 
 
1) arbejde for en sikring og styrkelse af allerede udpegede beskyttede områder (f.eks. Na-

tura2000 områder) og en udvidelse af den specifikke beskyttelse (feks. Øresund), og 
2) arbejde målrette for at implementere Havstrategidirektivets generelle målsætning om god 

økologisk tilstand for havet. 
 
Den største udfordring ligger i punkt 2, idet vi allerede ser, at der drages rimelig omsorg for alle-
rede beskyttede havområder og udpegninger. Det er den generelle havmiljøtilstand der er mest 
truet. Her skal der arbejdes målrettet for at tage kravet om en god økologisk tilstand alvorligt og 
ikke blot lade den stå som en proforma hensigt. Centralt her vil være at underkaste alle menneske-
lige aktiviteter der berører tilstanden i havet, en økosystembaseret miljøvurdering. Dette burde 
der ikke være noget mystisk i - vi skal blot vænne os til at se mere økologisk på det der definerer 
den gode tilstand. Dernæst skal vi forlange at fiskeri, udledninger til havet og anden seriøs påvirk-
ning, der ikke i dag er VVM pligtig, også underkastes en miljøvurdering. Endelig, men ikke mindst, 
skal vi arbejde for at også VVM relaterede miljøvurdering foretages på et økologisk grundlag, såle-
des at det kan ædrueligt vurderes om den pågældende aktivitet er bæredygtig eller ej.  
 
Det dårlige er at dette vil kræve en betydelig større indsat fra DN’s side på havområdet end hidti-
digt gjort. Det gode er at værktøjet i form af Havstrategidirektivet allerede er tilstede. 
 

Fra Bjarne Jakobsen:  

Jeg er ganske enig i dit/Michaels input til AP 2019 vedrørende havet, og at det er vigtigt at gøre 
opmærksom på vigtigheden af den brede forpligtelse og indsats, som knytter sig til havstrategiar-
bejdet. Dog ser jeg også indsatsen i gerne stadig større og mere sammenhængende særligt beskyt-
tede havområder som perspektivrig, selvom det naturligvis ikke skal bruges som undskyldning for 
ikke skabe en god tilstand i det samlede havmiljø. 
 
Jeg har i løbet af sommeren cyklet en del længere ture i den danske natur: i Sønderjylland/Vestjyl-
land, på Sydfyn med næs og øer og på Djursland. Problemstillingen på land kan jo i et vist omfang 
sammenlignes med betragtninger vedrørende havet, hvor der jo også på land findes særligt be-
skyttede klatter og områder med vildere og mere mangfoldig natur, men hvor sammenhængen er 
ringe, og hovedindtrykket af landskabet fortsat er spredte (ildelugtende) industrianlæg omgivet af 
større og større ubrudte ørkener af kornmarker, anden foderdyrkning og spredte bioressource-
afgrøder. Det er også på land naturligvis fint lokalt at skabe mere artsrige naturområder, men også 
her kunne man ønske sig en bredere ambition og forpligtelse, dvs. at formulere en strategi for at 
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indrette en landbrugslandskab og anvende dyrkningsmetoder, som tillader og skaber mulighed for 
meget mere natur i hele landskabet, dvs. starte med at tegne og prioritere et konkret sammen-
hængende netværk af naturområder, som en stadig mere økologisk og mangfoldigt drevet jord-
brug indpasses i.  
 
Om der er momentum til og DN kunne være med til at vende bøtten og skabe troen på, at det på 
sigt både naturmæssigt og samfundsøkonomisk er en fordel at starte med at sikre et godt natur-
miljø og heri indpasse en bæredygtig landbrugsmæssig og øvrig arealanvendelse som en del af det 
samlede kulturlandskab. En sådan fundamental nytænkning for de næsten 2/3 af landet, som i dag 
er intensivt og ensidigt dyrket ligger jo lidt i ideen bag det grønne Danmarkskort, men det er ikke 
mit indtryk at arbejdet mellem kommunerne og med staten om det grønne danmarkskort rigtig 
rykker, eller har været i stand til at formulere den nødvendige grundlæggende vision og handling. 
 

Fra Michael Olesen:  

Det er en god pointe at netop den økologiske tilgang i miljøarbejdet også lader noget at ønske på 
land. Arbejdet i Naturrådene om det Grønne Danmarkskort lignede i den sammenhæng en tynd 
omgang the. Det er fint at lade en økologisk tilgang være en ledetråd i vores miljøarbejde og gerne 
kæde denne sammen med en samfundsøkonomisk hensyn. Vi skal dog passe på ikke at dumpe for 
meget i ”økosystemtjeneste”-fælden og lade naturhensyn være noget der stringent kan måles og 
vejes. Et langt bedre grundlag er, at se betingelserne for en høj biodiversitet i relation til leveste-
der, som det fornemmeste mål for vores miljøpolitik. Jeg er enig i at DN’s indsats her bør have 
både land og hav med i kalkulen af de kommende prioriteter. 
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BILAG 1: Brev til DN’s lokale afdelinger, uge 25 

Input til DN’s Aktivitetsplan for 2019 
 
Kære aktive DN’er 
 
Jeg er nu kommet godt i gang med min opgave som præsident for DN, og jeg har snart besøgt alle samråd 
og vendt mine tanker om DN og DN’s vej fremad. Vi har i HB haft de første to diskussioner af, hvordan DN 
skal skabe positiv forandring for natur og miljø, og vi skal nu i gang med arbejdet med arbejdsplanen for 
2019. 
 
Det er mit og HB’s ønske, at vi ser AP2019 som mere end en plan for sekretariatets arbejde i 2019. Vi vil 
gerne se processen med AP2019 som startskuddet til en snak i hele DN’s organisation om det arbejde, vi 
både lokalt og nationalt skal lave i de kommende år. Altså ikke ”bare” en AP2019, men en strategi og vision 
for 2019 og fremad.  
 
Prioriteringer 
I HB er vi enige om, at DN’s fælles indsats fremover skal være stærkere på natur. Som landets største og 
mest indflydelsesrige grønne organisation skal vi sætte os i spidsen for at skaffe mere plads til naturen og 
for at gøre naturen vildere. Det er min klare fornemmelse, at der pt. er momentum for den dagsorden, og 
derfor kan den siges at være en strategisk 1. prioritet.  
 
DN skal fortsat arbejde med miljøspørgsmål, men vi skal se disse spørgsmål – og adressere dem – i stærkere 
sammenhæng med en naturdagsorden.  
 
DN skal fortsat arbejde med klimaspørgsmål, men klimaspørgsmålene er så store og overnationale, at DN 
ikke alene kan løfte den dagsorden og skabe resultater. Derfor har vi behov for en fælles afklaring af, hvor-
dan DN som organisation, og i det lokale arbejde, kan løfte den dagsorden. 
 
For at få maksimal gennemslagskraft på alle de dagsordener, vi sætter i DN, vil vi fortsat arbejde på en tæt-
tere sammenknytning af det naturpolitiske, det kommunikative og det organisatoriske arbejde og de kam-
pagner, vi søsætter i DN.  
 
På bagsiden kan du se en meget kort beskrivelse af vores foreløbige overvejelser om DN’s politiske mål, og 
hvad vi skal have fokus på inden for både organisation og kommunikation. Når vi i HB samles igen i slutnin-
gen af august, skal vi se nærmere på prioriteringerne i et nyt bud på en aktivitetsplan, som vil være mere 
strategisk og mindre detaljeret end den AP, vi kender.  
 
Ressourcer 
En af DN’s store styrker er vores økonomiske uafhængighed, men det er på den anden side også en kon-
stant udfordring at skaffe de nødvendige midler til DN’s arbejde. Der er ikke noget, der tyder på, at vi får 
flere midler at arbejde med i DN i de kommende år. Det betyder, at hver gang vi sætter nye initiativer i 
gang, skal vi enten omprioritere inden for den kendte økonomi, eller kunne eksternt finansiere de nye initi-
ativer. Med andre ord skal vi være klar til at skære noget væk, for at få ressourcer til noget andet, eller vi 
skal kunne anvise konkret ekstern finansiering. 
 
Har I input til HB’s snak om prioriteringer i august, så send dem til os via www.dn.dk/ap2019 inden den 10. 
august, så vi kan få set på dem i et samlet perspektiv. Når Repræsentantskabet mødes i november, tager vi 
den store samlede diskussion om DN’s fremtidige kurs.  
 
Grønne hilsner - og god sommer! 
Maria 
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Hovedbestyrelsens foreløbige strategiske overvejelser 

DN skal være den helt centrale og mest relevante aktør, der skaber bæredygtig udvikling i Danmark. For at 
skabe forandring skal vi have indflydelse og skabe handling, og en forudsætning for det er stærk synlighed. 
 
Vi får mest politisk indflydelse, hvis vi går efter de krydsfelter, hvor det er muligt rent faktisk at opnå resul-
tater, fordi andre også ønsker at finde løsninger. De konkrete politiske mål, som står øverst på listen netop 
nu, er (i en ikke-prioriteret rækkefølge): 
 

 Jordreform (mere plads til naturen) 

 Fremdrift for det Grønne Danmarkskort 

 Bedre natur på eksisterende naturarealer (herunder vildere natur på de offentlige arealer) 

 Mere Natura2000 beskyttet natur 

 Mangfoldig natur i byer, byrum og landbrug 

 Øresund skal beskyttes mod trawl 

 Langsigtet plan for udvikling af økologien 

 Støtte og udbrede kommuneforbud mod sprøjtegifte 

 Mere klima i kommunerne (udvikling af klimakommunekonceptet) 

 Erhvervssamarbejde for cirkulær økonomi – herunder plast 

 Langsigtet plan for havnaturen  

 
For at nå disse mål, skal der arbejdes målrettet både nationalt og lokalt, og vores organisations-, kommuni-
kations- og kampagnearbejde skal understøtte vores overordnede mål. Vi skal blive helt skarpe på, hvordan 
det skal ske med størst mulig indflydelse, handling og synlighed til følge.  
 
Til det har vi brug for at se med friske øjne på både vores organisationsstrategi og vores kommunikations-
strategi, idet virkeligheden i dag er væsentlig anderledes, end den var, da de to blev vedtaget for 4-5 år si-
den.  
 
Helt grundlæggende står vi nu i en situation, hvor der rent faktisk er en stadig voksende interesse for natur 
og miljø i befolkningen. Der er et momentum lige nu for den grønne dagsorden, hvilket giver helt nye mu-
ligheder for at engagere langt flere i det frivillige arbejde og for at mobilisere langt flere til grøn handling. 
På organisationsområdet skal vi skabe og rumme nye handlingsorienterede fællesskaber og facilitere nye 
grønne projekter, og samtidig styrke DN’s lokale afdelinger. Og vi skal sikre, at der er stærk sammenhæng 
og klare snitflader mellem alle de mange forskellige typer af engagerede mennesker i DN’s organisation.  
 
På kommunikationsområdet er mediebilledet fundamentalt anderledes nu på grund af de sociale medier. 
Det giver nye udfordringer, at mediebilledet er så fragmenteret og individbåret, men det giver også nye 
muligheder. Muligheder for at nå flere, nå nye målgrupper og nå dem hurtigere og stærkere, hvis det sker 
strategisk klogt. Vi skal have fokus på sammenhængen mellem DN’s forskellige platforme og kanaler, på 
den digitale kommunikation og på brugen af data, og så skal vi fortsat have fokus på at skabe skelsættende 
kampagner.  
 
Helt centralt er det, at vi har en klar og fælles forståelse af, hvem og hvad DN er. En kernefortælling om DN 
som naturens vogter og som naturens offensive frontkæmper. Som foreningen, der skaber begejstring for 
naturen, og viser hvordan man kan gøre en forskel for naturen. Som den brede grønne organisation, der 
samarbejder med alle.  

 
 


