
 

 
 
 

Halvårsstatus over AP2018 
 

DN’s aktivitetsplan er omdrejningspunkt for prioritering, evaluering og styring af DN’s aktiviteter og for in-
volvering af Repræsentantskab, Hovedbestyrelse og Sekretariat. Dette er en oversigt over status på samt-
lige aktiviteter i AP2018. 

 
 

AKTIVITET og MÅL LED STATUS 

1.1 Fredningssager MP  

Rejse planlagte nye fredningssager i henhold til 
HB’s 2-årige rullende fredningsplan.  

MP Der er rejst 2 af de planlagte 6-7 sager pt, og flere er lige 
på trapperne. De nye krav om screening/miljørapporter 
er imidlertid tidskrævende, og vi er først ved at finde ud 
af hvad kravene egentlig er til dem. Det kan betyde at 
flere af de planlagte sager først rejses i 19. 

Rejse ”ambulance-fredningssager” ved akutte, ikke 
forudsete trusler. 

MP Der har ingen ambulancesager været i første halvår af 
18. 

Håndtere verserende fredningssager, herunder lave 
høringssvar, forhandle, formidle og lave presse på 
sagerne.  

MP Der er godt styr på alle 15-20 verserende fredningssager, 
og indtil nu er ingen afvist af hhv FN og MFKN. 

Hjælp til afdelingerne om håndhævelse af fred-
ningsbestemmelser ved dels at vurdere og respon-
dere på fredningsdispensationssager, dels at sags-
behandle i forbindelse med fastlæggelse af og efter-
levelse af plejebestemmelser. 

MP Afdelingerne vejledes løbende med at vurdere sager og 
der gives hjælp til udarbejdelse af klager over dispensati-
onssager. Generelt er Fredningsnævnene gode til at holde 
igen, men i fx Nordsjælland udfordres fredningerne af de 
læge medlemmer. Det udløser DN klager.  

Løbende opdatering af fredninger.dk og app’en Na-
turguide samt generel rådgivning og formidling om 
fredninger. 

MP Fredninger.dk kører nu fint og er helt opdateret.  

Skabe et bedre analysegrundlag for fremtidige fred-
ningssager i biodiversitetssammenhæng. 

MP Projektet med at skabe et bedre analyse- og udvælgel-
sesgrundlag for kommende fredningssager er i fuld gang 
og forventes færdig så det kan danne grundlag for de 
kommende planlagte fredningssager, som HB skal tage 
stilling til i december 18. 

1.2 Plansager MP  

Rådgivning og vejledning om muligheden for at på-
virke lokalplaner, kommuneplantillæg, miljøvurde-
ring af planer samt øvrige planer med indflydelse 

på natur og miljø. 

MP Alle afdelinger som har henvendt sig, har modtaget råd-
givning. Af større eller mere principielle klagesager kan 
fremhæves klagen over planerne om ”de hvide dronnin-

ger” i Faxeladeplads og manglende miljøvurdering af lo-
kalplanen for udvidelse af Lundbeck i Lumsås. 

Rådgivning og vejledning om kommuneplaner – 
herunder om Grønt Danmarkskort og arbejdet i lo-
kale naturråd. 

MP Der har været brug for meget rådgivning omkring arbej-
det i de lokale naturråd, grundet rådenes forskellige ar-
bejdsvilkår, sammensætning og lave ambitionsniveau. 
DN’s repræsentanter har ydet et stort arbejde i rådene. 
Sekretariatet har afholdt kick-off seminar og midtvejsse-
minar for repræsentanterne. I august afholdes afslut-
ningsseminar, hvor der samles op på processen og resul-
taterne og diskuteres anbefalinger om rådenes eventuelle 
fremtid. 

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

MP Der arbejdes intenst med klimatilpasning i kommunerne. 
Der har dog ikke været mange henvendelser om rådgiv-
ning i forbindelse med samspil mellem klimatilpasning og 
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lokale planløsninger, måske fordi diskussionen sker på et 
mere overordnet niveau ifm kommuneplaner og sektor-
planer.  

Vejledning om udmøntning af vækstpakken, herun-
der nye udpegninger af sommerhusområder og ud-
viklingsområder. 

MP Nye sommerhusområder: Der har ikke været planer om 
nye sommerhuse i høring, hvilket måske skyldes kommu-
nernes problemer med at udtage eksisterende sommer-
husudpegninger, som er et krav for at ansøge om nye 
områder. 
 
Udviklingsområder: Udpegning af nye udviklingsområder 
afventer formodentlig kommunernes ansøgninger til Er-
hvervsstyrelsen, og DN har endnu ikke har nogle særlige 
sager om udviklingsområder. Sekretariatet forventer at 
mange kommuner er på vej med ansøgninger i forbin-
delse med kommunernes udarbejdelse af kommuneplan-
strategier i 2019. 
 
De nye landzoneregler er trådt i kraft og der er nu udar-
bejdet en ny omfattende vejledning om de nye regler, 
som sekretariatet dels har skrevet høringssvar til og dels 
har orienteret afdelingerne om ved endelig vedtagelse, og 
rådgivning i konkrete sager.  
 
Ny byzone: En række landsplandirektiver for overførsel af 
sommerhusområder til byzone har været i høring. Sekre-
tariatet har skrevet høringssvar i samarbejde med de in-
volverede afdelinger. Øverførelsen har haft et relativt be-
grænset omfang og ikke udgjort væsentlige problemer for 
miljøet. 
 
Ophævelse af strandbeskyttelsen mellem by og havn: Se-
kretariatet har rådgivet afdelingerne om rammerne for 
kommunernes ansøgninger til kystdirektoratet, og har 
ydet hjælp til udarbejdelse af lokale bemærkninger til 
kommunernes ansøgninger. DN afventer fortsat kystdi-
rektoratets afgørelse i sagerne. 

DN påvirker den 15-årige løbende driftsplanlægning 
for Naturstyrelsens arealer. Planerne giver en sær-
lig mulighed at sætte et DN fingeraftryk. Sekretari-
atet organiserer opgaven. 

MP Løbende arbejde med høringssvar på driftsplaner og dia-
log med interessenterne 

Rådgive om VVM, kvaliteten af miljøvurderingerne 
og muligheden for eventuel klage. Koordinere i sa-
ger, der går på tværs af kommunegrænser. 

MP 2018 har indtil videre båret præg af mange store plansa-
ger; særligt er det relevant at nævne højspændingskab-
lerne Energinet planlægger langs den jyske vestkyst, 
som, bl.a. vil gennemskære hele 8 N2000 områder og 
tangere yderligere 15. Vi har også gjort et større stykke 
arbejde ud af at være aktive i forhold til det nye testcen-
ter for vindmøller ved Høvsøre, hvor Energistyrelsen har 
søgt om undtagelse fra habitatdirektivet i det den ene 
vindmølle planlægges indenfor N2000 området, og 
VVM’en klart anfører at det vil skade udpegningsgrundla-
get for N65 Nissum Fjord. I kulissen spøger planerne om 
en ny Kattegatforbindelse, ligesom planerne om at opføre 
to Kystnære Havvindmølleparker ved den jyske vestkyst, 
Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, stadig fylder rigtigt 
meget - ikke mindst fordi der bliver ved med at vælte 
skeletter ud af skabet i den efterhånden meget dårlige 
sag.  

1.3 Natur- og miljøsager MP  

Naturbeskyttelsessager, beskyttede naturtyper 
(§3), adgang, bygge- og beskyttelseslinjer omkring 
søer, åer, fortidsminder, strand m.m. I 2018 for-
ventes særligt fokus på afgørelser om strandbe-
skyttelseslinjen som følge af ny lovgivning, og på 
afgørelser om åbeskyttelseslinjen i forhold til land-
skab, oversvømmelser og fauna. 

MP Der har været en del sager om beskyttet natur, og en del 
sager som er afgjort i mindelighed, efter at klagen er 
sendt, hvorefter klagerne er trukket retur. Disse afgørel-
ser figurerer ingen steder, men har betydet noget positiv 
for naturen. Generelt ses en tendens til at naturen må 
holde for til regnvandsbassiner, klimasikring og større in-
frastruktur også til friluftsliv. Lidt en glidebane, særligt for 
kommunalt ejede naturarealer med plejepligt. Der har 
ikke været væsentligt flere strand- eller å-beskyttelsessa-
ger siden årsskiftet. Mange væsentlige sejre generelt. 
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Miljøgodkendelser af husdyrbrug. I 2018 er der fo-
kus på udmøntning af ny lov og at få fastlagt en ri-
melig praksis i kommunerne og i klagenævn.  

MP Kommunerne er begyndt at lave afgørelser efter den nye 
lovgivning, men der er endnu ikke påklaget sager efter 
denne lovgivning. Der er stadig et ’efterslæb’ af godken-
delser på den gamle lovgivning. DN vinder stadig lagt 
størstedelen af klagerne på husdyrområdet, hvor klage-
punkterne generelt er ammoniakpåvirkningen på naturen. 
Der er indsendt 5 klager i første halvår af 2018. Sekreta-
riatet har indtil videre afholdt et kursus om den nye lov-
givning.  

Miljøgodkendelser af virksomheder, herunder råd-
givning om behovet for og udformning af klager, 
som jf. lovgivning skal underskrives af Sekretariat. 
Særligt forventes fokus på revision af miljøgodken-
delserne til de store kraftværker og deres samlede 
miljøbelastning, som konsekvens af reviderede EU-
regler og DN’s nye Energiforsyningspolitik.  

MP Miljøstyrelsen er ikke kommet i gang med arbejdet 
endnu. I stedet er der udarbejdet en del miljøgodkendel-
ser til forbrænding af farligt affald på de kommunale af-
faldsforbrændingsanlæg, der betyder en spredning af dio-
xin, PCB og tungmetaller. Der er klaget over VVM scree-
ningsafgørelser, VVM redegørelser og miljøgodkendelser. 

Landzonesager: Der forventes i 2018 særligt fokus 
på rådgivning om nye og lempede regler, samt ud-
arbejdelse af klagesager der kan fastlægge ny prak-
sis på området.  

MP Erhvervsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning til admi-
nistration af landzonebestemmelserne. DN har indsendt 
fyldig høringssvar hvoraf mange bemærkninger er medta-
get i den endelige udgave fra juli 2018. Afdelingerne 
modtager løbende rådgivning og hjælp til udarbejdelse af 
klager. Der er endnu ikke nok til at fastlægge/fastslå ny 
praksis. 

Skovsager MP Der er lavet løbende rådgivning af DNs aktive. 

Havmiljø, fiskeopdræt, fiskerisager og muslingeop-
dræt. 

MP Havbrug: L111 om kompensationsopdræt af tang og 
muslinger blev vedtaget, men med en aftale med S om 
hvad den udmøntende bekendtgørelse skal indeholde og 
at den skal forhandles med S, som til gengæld vil konsul-
tere DN. Bek. ligger stille og derfor er hele branchen i 
venteposition. En del afdelinger rådgivet om muslingean-
læg. Havpolitikken udarbejdet til pjeceform i opdateret 
version. 

Diverse sager, herunder råstofsager, museumslo-
ven, vandforsyningsloven og vandløbsloven – her-
under et stigende antal vandløbsregulativer. Der 
forventes desuden fokus på afgørelser efter kystbe-
skyttelsesloven, som konsekvens af ændret lovgiv-
ning, der i højere grad tilsidesætter hensynet til 
kystnaturen. 

MP Mange ressourcer er gået til fælles DN/L&F oplæg i Folke-
tingets Miljøudvalg af to omgange. Nogle råstofsager, 
særlig om praksis for reetablering til natur hhv. landbrug, 
men også om ny råstofgravning, hvor lokale kræfter sy-
nes det er en dårlig idé. 

Dokumentation og formidling af indsendte og af-

gjorte klager i nyhedsbreve, pressen m.m. samt 
udarbejdelse af årlig klagesagsstatistik.  

MP Der er indsendt ca. 75 klager i første halvår. Alle klager 

er registrerede til brug for statistik og overblik. En række 
udvalgte afgørelser er formidlet via DN Aktiv ligesom der 
er lavet presse på enkelte principielle klager eller afgørel-
ser. 

1.4 Vand- og naturplaner MP  

Støtte til afdelinger vedrørende udrulning af 1. ge-
nerations vandplaner, herunder nye vandløbsregu-
lativer. 

MP Afdelinger med især spildevandssager og vandløbssager, 
herunder regulativer, har fået rådgivning  

Følge op nationalt og i EU på DN’s arbejde i vandrå-
dene i 2017. 

MP Miljøstyrelsen har endnu ikke lavet en national oversigt 
over hvilke af Vandrådenes anbefalinger de vil følge op 
på. Derfor uvist hvorledes det vil indvirke på vandpla-
nerne. 

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

MP Se ovenfor – vi afventer ministeriets beslutninger før vi 
kan agere overfor EU 

Støtte afdelingernes løbende arbejde med kommen-
tering og udmøntning af 2. generations handlepla-
ner. 

MP Har bistået afdelingerne med input i det omfang afdelin-
gerne har henvendt sig med ønsker om dette. Få tilfælde. 

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

MP Nyborg Marina er en omfattende og principiel sag og blev 
endnu engang påklaget i januar 18. Nævnet afviste imid-
lertid DNs klage i juli med henvisning til kun at kunne for-
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holde sig til rent retlige spørgsmål, ikke substansen; risi-
koen for at marsvin fortrænges fra natura 2000 området. 
Lillebælt er ”et af Danmarks vigtigste” for arten og ek-
sperter vurderer fortsat at der er en risiko. Sagen følges 
derfor op med principielle spørgsmål i FT om generelle 
mangler i dansk lovgivning. 

Om nødvendigt kommentere revisionen af områder-
nes afgrænsning over for EU Kommissionen. 

MP Beslutning ventes truffet ultimo september, ved udløb af 
den igangværende afsluttende offentlige høring. 

1.5 Nationalparker og naturparker MP  

Arbejde med tilblivelse af Kongernes Nordsjælland. MP Nationalparken blev indviet i maj 2018 og DN har fået 
udpeget en repræsentant til bestyrelsen. Der er udsendt 
DN synspunkt til de lokale medier. DN har desuden haft 
en del mediedeltagelse blandt andet pga. udpegning af 
kontroversiel formand for nationalparken  

Vejledning til DN’s medlemmer i nationalparkbesty-
relserne. 

MP Sker løbende ved henvendelse. Der er oprette et Natur- 
og nationalparknetværk, hvor blandt andet bestyrelses-
medlemmerne kan udveksle erfaringer. Netværket er 
endnu under opbygning. 
Der sker også deltagelse i Naturparkarbejdet. DN er re-
præsenteret i Naturparkkomiteen, der godkender ansøg-
ninger til mærkningsordningen. DN har også bestyrelses-
medlemmer i naturparkerne. 

Drift, herunder sagsbehandling og støtte til udar-
bejdelse af ny nationalparkplan for Nationalpark Va-
dehavet. 

MP DN har udarbejdet og indsendt høringssvar til National-
parkplan for Vadehavet 2019-2025 

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

MP I 2018 fortsætter DN arbejde for at få beskyttet Øresund. 
Ifbm. Kommunalvalget gik flere af de røde partier i Øre-
sundskommunerne til valg på en beskyttelse af sundet.  

Afventer Rambøll-rapport om naturtilstanden i sundet, 
der skal komme i efteråret. Der virker til at være lydhør-
hed hos den nye minister om en eller anden form for be-
skyttelse.  

1.6 Projekt Naturkommuner MP  

Arbejdet skal bygge på eksisterende viden fra ek-
sempelvis Biodiversitetsprojektet, befolkningssur-
veys samt kendte paradigmer fra kommuner, der 
har udarbejdet sådanne planer. Projektet skal 
skabe grundlag for en dialog og samarbejde mellem 
afdelingerne og de enkelte kommuner om udviklin-
gen af planer, og vil derfor blive baseret på en tæt 
inddragelse af både afdelinger, udvalgte kommuner 
og KL/KTC helt fra projektets opstart. 

MP Projektets idé, elementer og tidsplan er formidlet og de-
batteret på samrådsinspirationsdagen primo 2018.  
 
Samarbejde med KL om enkeltelementer i projektet er af-
søgt, men afslået af KL.  
 
Der er oprettet en kort introduktion til projektet med til-
meldingsinformation på DN’s frivilligside. 
Der har været en dialogbod på forårets repræsentant-
skabsmøde om projektet med mulighed for at høre nær-
mere og tilmelde sin afdeling. 
 
I perioden april-juni har sekretariatet gennemført en un-
dersøgelse af, hvilke kommuner der har en politik og/eller 
strategi for natur og biodiversitet som grundlag for pro-
jektets øvrige leverancer. Resultaterne af undersøgelsen 
foreligger i en rapport som i 3. kvartal formidles til DN’s 
aktive og offentligheden. 
 
En analyseopgave af virkemidler til fremme af biodiversi-
tet i den kommunale forvaltning er sendt i udbud blandt 
relevante universiteter og konsulentvirksomheder. 
 
Udarbejdelse af et eksempelkatalog over gode kommu-
nale politikker og strategier samt en oversigt over kom-
munernes forpligtelser på naturområdet er under forbere-
delse og forventes klar i 3. kvartal 
I 3. kvartal påtænkes afholdt dialogmøder med udvalgte 
kommuner og DN afdelinger med henblik på at kvalificere 

projektets produkter og indsamle viden om, hvordan vi 
bedst når de kommunale politikere. 
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2.1 Natur, hav og landskab MP  

Arbejde for at regering og folketing udmønter inter-
nationale naturmål og vedtager en national strategi 
og handlingsplan for biodiversitet i 25-året for bio-
diversitetskonventionens ikrafttrædelse. 

MP Der har i løbet af foråret været en tæt dialog med rege-
ringsbærende partier om ambitionsniveau, indhold og pri-
oritering. 

Følge op på politiske aftaler med betydning for na-
tur og landskab, herunder finanslov, ny natur- og 
biodiversitetslov, ny model for erstatningsnatur, 
ændret afgrænsning af Natura 2000-områder, revi-
deret skovprogram, og ændringer i regler om kyst-
beskyttelse, byggeri og planlægning. 

MP Der er landet en aftale med miljø- og fødevareministeren 
vedr. ændret afgrænsning af Natura 2000 områderne i 
juni. 
 
Der har været dialog med L&F samt KL om en ny model 
for erstatningsnatur. NFU har behandlet et forslag til mo-
del. Afventer rapporter fra Miljø- og Fødevareministeriet 
som opfølgning på naturpakken, der er forsinket fra års-
skiftet 2018. 
 
Der har pågået et intensivt lobbyarbejde i relation til de 
ændringer, der er gennemført i planlov osv. omkring 
kystbeskyttelse. 

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

MP En intern arbejdsgruppe har arbejdet med at kvalificere 
en disposition for politikken samt afklare snitflader til an-
dre DN politikområder. 
 
Opgaven er pt. sat på standby.  

Deltage på vegne af danske NGO’er i biodiversitets-
konventionens COP 14 og arbejde for at påvirke 
den danske forhandlingsposition samt skabe op-
mærksomhed blandt politikere og presse om biodi-
versitetsdagsordenen.  

MP Opgaven ligger i andet halvår. Der har været afholdt ind-
ledende forberedende møder med 92-gruppens relevante 
medlemmer samt Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevaremi-
nisteriets departement.  

Påvirke artsforvaltningen gennem deltagelse i Vildt-
forvaltningsrådets arbejde, deltage i arbejdsgrupper 
om artsforvaltning og den løbende debat om f.eks. 
ulv i Danmark.  

MP Har været højt prioriteret; Møder med ministeriet om 
”national artsforvaltningsplan” på DNs initiativ, deltagelse 
i arbejdsgrupper mm.  

Særligt fokus på udmøntning af DCE’s projekt og 
påvirkning af ministeriets "Strategi for artsforvalt-
ning".  

MP KL og IUCN bakker op. Forelagt for ministeriet. Afventer 
finansiering. 

Iværksætte initiativer omkring praktisk naturfor-
valtning i samarbejde med universiteter og myndig-
heder og med involvering af frivillige i feltarbejde. I 
2018 forventes der at være fokus på projektet om 
oddere i Sjælland, de små mårdyr samt en videre-
førsel af projektet ”Vildt venlig høst”. 

MP Foreløbig rapportering af projekt om ”små mårdyr” fore-
ligger. Vildt Venlig Høst status afventer DCE. Odderpro-
jekt: Forsinket af politisk behandling hos nøgle-aktør Ka-
lundborg Kommune. Projektgruppe og køreplan er på 
plads pr 22 august. Initiativ om forvaltning af rødlistede 
arter på Naturstyrelsens arealer iværksat. 

Fremme en ambitiøs implementering af naturpak-
kens del om skovenes biodiversitet 

MP Der er afgivet høringssvar omkring forslag til udpegning 
af skov med biodiversitetsformål. 

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

MP Der er afgivet høringssvar i forbindelse med udarbejdelse 
af nyt nationalt skovprogram, som meldes præsenteret 
efter sommerferien. Skovloven forventes på lovprogram-
met til efteråret. Et samarbejde med Verdens Skove er 
forberedt. 

Mærke og registrere evighedstræer for dermed at 
skabe opmærksomhed på værdien af gamle træer. 

MP I løbet af efteråret vil træ nr. 100 blive mærket, og der er 
bestilt nye skilte, til de mærkning af de næste 100 træer. 
Der mangler stadig at blive mærket flere træer på statens 
arealer, her skal lokalafdelingerne i gang med at finde eg-
nede træer. 

Arbejde for overgang til skånsomme fiskeri-meto-
der, i første omgang i Natura 2000-områder. 

MP Løbende lobby over for fiskerimyndigheder mhp. ambiti-
øse fiskeribegrænsninger med slæbende redskaber i dan-
ske N2000 områder og ikke mindst nabolandes N2000-
områder, hvor den danske stat konsulteres (og modar-
bejder) 

Bidrage med nationale input til CCB’s (Coalition 
Clean Baltic) og SAR’s (Seas AT Risk) arbejde med 

MP Bidraget løbende til fælles udmeldinger. Arbejder på an-
søgning til VELUX om ressourcer til især markant udvi-
delse af DNs engagement og lobbyvirksomhed over for 
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især fiskeri, havstrategidirektivet, marint affald og 
akvakultur. 

det internationale Østersøarbejde, men også det øvrige 
havarbejde generelt. Bidraget til indledende samarbejde 
med VELUX om fælles platform for alle de danske NGOers 
havarbejde. Deltaget i det trilaterale Vadehavsarbejde. 

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

MP DNs fokus på marint affald og dermed også mikro- og 
makroplast fortsætter som tidligere. DN bruges jævnligt 
som plastekspert i medierne, og har dermed muligheden 
for at sætte fokus på hvad der sker når plast ender i na-
turen. 

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

MP Rundtur til de danske landbaserede højteknologiske fiske-
opdræt med DSF og Dansk Miljøteknologi og fortsætter 
samarbejdet hermed mhp fælles lobby-og medie-indsats 
for landbaserede løsninger. Deltaget i folkelige møder 
mod havbrug 

I samarbejde med andre organisationer påvirke im-
plementering af EU’s havstrategidirektiv samt nyt 
direktiv om havplanlægning. 

MP Afholdt strategiseminar med WWF, Greenpeace og Oce-
ana om fokusområder for havstategien og fælles indsat-
ser. Deltaget i ministeriets og ÅUs møder om Havstrategi 
II og havplan I 

Tage initiativ til, at de grønne organisationer bidra-
ger proaktivt til den fremtidige danske havmiljø-
strategi forud for regeringens udspil i 2018. 

MP Se ovenfor. Fortsætter indsatser i andet halvår. 

Projekt Biodiversitet NU 2014-2020 MP  

Indsamle tilstrækkeligt data via app'en NaturTjek i 
form af registreringer af arter og levesteder (små-
habitater) i alle landets kommuner. Målet er mindst 
150.000 artsobservationer og 100.000 levestedsob-
servationer per projektår.  

MP Projekt biodiversitet Nu (NaturTjek) har pt. indsamlet 
omkring 90.000 observationer siden 3. projektårs afslut-
ning 1. maj 2018. Det betyder, at projektet for fjerde år i 
træk er godt på vej mod at nå sit mål med mindst 
150.000 observationer med app’en NaturTjek. Observati-
onerne er dog primært artsobservationer, så der skal eks-
tra fokus på at mobilisere brugerne til at lave levesteds-
observationer for at nå målet om 100.000 levestedsob-
servationer. 

Gennemføre første midtvejs-dataanalyse af projek-
tets artsobservationer. 

MP Københavns Universitet (CMEC) har lovet at påbegynde 
midtvej-dataanalysen inden årets udgang, og analysen 
forventes derfor at være klar midt 2019.  

Sikre en brugerbase på mindst 45.000 NaturTjek-
brugere. 

MP DN’s indsats for konstant at tiltrække nye og fastholde 
eksisterende NaturTjek brugere fungerer, og projektet 
kan nu bryste sig af 40.000 registrerede NaturTjek bru-
gere per 1. august 2018. Målet med en brugerbase på 
45.000 brugere inden årets udgang forventes derfor fort-
sat at være realistisk. 

Engagere 20.000 danskere omkring FN's Internatio-
nale Biodiversitetsdag 2018. 

MP Projekt Biodiversitet Nu (NaturTjek) engagerede sine bru-
gere omkring biodiversitetsdagen med en indsamling for 
Kommabredpanden i Hjørring Kommune i anledning af 
Naturmødet i Hirtshals. Det indbragte i alt DKK 50.000 
kroner til projektet, men mindre mobilisering med app’en 
NaturTjek end forventet. Projektet er nu i færd med at 
planlægge en mere mobiliserende kampagneaktivitet på 
biodiversitetsområdet til næste år.  

Udnytte kommunernes naturkapitalindeks (NKI) til 
at gøre biodiversiteten lokalt nærværende for flere 
borgere.     

MP Projekt Biodiversitet Nu (NaturTjek) har igangsat et ar-
bejde gennem projektets Styregruppe for at hive tal ud af 
den oprindelige ide med en kommune-naturselvangivelse. 
Arbejdet med at indhente data på naturomådet fra lan-
dets kommuner igangsættes i 2018 og forventes klar 
primo 2019. Nogle resultater, som kan kommunikeres ud 
gennem presse og DN’s afdelinger, kan måske forventes 
klar allerede i 2018.  

2.2 Grund-, drikke- og overfladevand MP  

Forfølge mangler i vandplaner både nationalt og i 
EU. 

MP Har især haft fokus på lobby for god og langsigtet revi-
sion af vandløbsloven overfor Folketinget og tildels sam-
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men med L&F i kølvandet på Høgh-udvalgets ekspertrap-
port om revision af vandløbsforvaltningen. Løbende bi-
drag til medier og lobby om svigtende N-indsatser  

Forfølge DN’s arbejde i Vandrådene nationalt. MP Miljøstyrelsen har endnu ikke lavet en national oversigt 
over hvilke af Vandrådenes anbefalinger de vil følge op 
på. Derfor uvist hvorledes det vil indvirke på vandpla-
nerne. 

Sætte fokus på de andre midler, som kan komme i 
brug, hvis Glyphosat (Roundup) eller andre ikke får 
forlænget godkendelse af EU-kommissionen efter 
udløb af midlertidig godkendelse sidst i 2017. 

MP Vi har koncentreret os om at fremme ikke-kemiske meto-
der til at bekæmpe ukrudt. Det vil først og fremmest sige 
varierede sædskifter og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Vi 
deltager stadig i den glyphosatkampagne, der forhindrede 
glyphosat i at få fornyet sin godkendelse på 15 år.  

Efterspørge og kommentere kommunernes ”ind-
satsplaner for sprøjtemiddelfølsomme områder i 
vandværkernes indvindingsoplande både på sand 
og lerjord”, og fortsat at følge den statslige indsats 
for udvikling af koncept udpegning af ”sprøjtemid-
delfølsomme områder” på lerjord og følge op på 
kommunernes planlægning i 2017/2018. 

MP Er løbede rådgivet og kommenteret indsatsplaner og DN 
har deltaget i borgermøder og andre formidlingsaktivite-
ter. Der er stadig ikke udpeget pesticidfølsomme arealer 
på lerjord og den eneste aktivitet på området pt er et 
GEUS projekt, Transpore, som undersøger pesticidtrans-
port gennem sprækker og indtrængning i matrix. DN for-
søger nu selv at identificere hvor store områder der kan 
være tale om. 

Støtte DN’s repræsentanter i grundvandsrådene i 
arbejdet for bedre beskyttelse af grundvandet. 

MP Sker løbede – der er dog ikke den store aktivitet. 

Sætte fokus på eventuelle konsekvenser af medi-
cinrester i spildevand fra de nye supersygehuse, 
herunder at inddrage erfaringer om medicin under 
byområder, hvor man kan finde systemiske medi-
cinrester, fx blodtrykssænkende medicin, der stam-
mer fra utætte (gamle) kloaksystemer. 

MP Denne opgave er afsluttet mht. grundvand, og der er ud-
arbejdet et notat som indgår i den samlede besvarelse at 
undersøgelsen af centrale anlæg i forbindes med sygehu-
sene. 

2.2.2 Projekt Giftfri have 2015-2020 KD  

Med Giftfri Have vil vi motivere haveejerne til helt 
at droppe giften i haven. Projektet har rundet 
10.000 tilmeldte haver og nået næsten halvdelen af 
det målsatte areal på 5700 hektar svarende til 4,6 
m2 giftfri zone pr. dansker. Det giftfrie budskab får 
god medieomtale, positiv opmærksomhed, og afde-
lingerne bruger det.  Projektet gennemføres i sam-
arbejde med relevante aktører.  

KD Pr. 14. august er 14.436 haver over hele landet tilmeldt 
Giftfri Have. Det svarer til 37.424.379 m2 eller 6,5 m2 pr. 
dansker. Heraf er 3.153 haver og 6,8 mio. m2 registreret 
som sommerfuglevenlig. Omkring 45 haver tilmeldt Åben 
Havelåge 2018, 18. og 19. august. 

2.3 Landbrug MP  

Arbejde for en reduktion af det samlede forbrug af 
sprøjtegift, en restriktion i brugen af glyphosat og 
for et dansk forbud mod brug af bl.a. neonikotinoi-
der. 

MP Særligt fokus på neonikotinoider, som Landbrug og Føde-
varer ikke fik dispensation til at bruge i 2018. Samar-
bejde med Coop om at reducere sprøjtegiftforbrug, poli-
tisk indsats i forhold til regeringens og dens forligsparti-
ers’ pesticidstrategi. 

Revitalisering af den fælleseuropæiske landbrugs-
politik (CAP) 2021-27. 

MP Forhandlingerne starter først for alvor nu. DN er med i 
følgegruppe i Landbrugsstyrelsen. Spiller ind via EEB.  

Bidrag til DN’s klimapolitik, herunder i relation til 
konventionel henholdsvis økologisk landbrugsdrifts 
klimabelastning. 

MP DN er med i et partnerskab om bioraffinaring og bioøko-
nomi, herunder grøn biomasse. Deltager sammen med ØL 
og Seges i at udvikle initiativer til at kombinere udtagning 
af landbrugsjord og bioraffinering af kløvergræs, i at løse 
både miljø, natur- og klimaproblemer relateret til land-
bruget. 

Fortsat opfølgning på regeringens landbrugspakke, 
særligt ny målrettet arealregulering. 

MP Der følges løbende emnet med i debatten, høringer og i 
pressearbejdet. 

Fokus på husdyrproduktionen og dens miljøkonse-
kvenser. 

MP Arbejdet har i foråret især være fokuseret på de nye fos-
forregler og i den debat der har fulgt med dette. 

Tage stilling til både overordnede og konkrete for-
slag på GMO-området. 

MP Deltog i arbejdsgruppe under Miljø- og Fødevareministe-
riet om nye forædlings teknikker (NBT). Kontinuerligt ak-
tiv i at kommentere konkrete sager. 
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Fremme brug af jordfordeling for at få intensivt dre-
vet landbrugsjord lagt om til ekstensiv drift eller 
natur (det grønne netværk), bl.a. ved at indgå i 
Real Dania-Impactarbejdet. 

MP Emnet er højt prioriteret i lobbyarbejdet der kører sidelø-
bende med deltagelse i Collective Impact, hvor de tre de-
monstrationsprojekter med multifunktionel jordfordeling 
er ved at blive afsluttet og nu følges op af et 4. projekt i 
Mariager Fjord Kommune 

Fremme udvikling af bæredygtig grøn biomassepro-
duktion for at få intensivt drevne omdriftsarealer 
lagt om til vedvarende græs som afgrøde og er-
statte import af soja med protein fra græs. 

MP Emnet prioriteres i lobbyarbejdet, hvor det fremhæves 
som et afgørende virkemiddel i den målrettede regulering 
og den grønne omstilling af landbruget. I den sammen-
hæng er der nu afsat 25 mio. kr. gennem GUDP til at 
fremme grøn bioraffinering. 

Assistere bestyrelsen i Danmarks Økologiske Jord-
brugsfond med administrative og landbrugsfaglige 
opgaver. 

MP Fonden og aktieselskabet er nu på plads. 27 mio. kr. er 
indsamlet til køb af landbrugsjord. De to første ejen-
domme er købt. 

Dokumentation til brug for lobby og presse. MP  

2.4 Klima, energi og transport MP  

Som følge af DN’s energiforsyningspolitik sættes 
der fokus på problematikkerne omkring brugen af 
biomasse i energiforsyningen samt landbrugets kli-
mapåvirkning. 

MP DN forholder sig fortsat kritisk til et stort forbrug af bio-
masse i den danske energiforsyning. Et forbrug der kun 
ser ud til at blive meget større i de kommende år. Vi er 
aktive både igennem EEB, hvor vi sidder i en fælles euro-
pæisk arbejdsgruppe med fokus på brug af biomasse i 
EU. I en dansk kontekst har vi leveret baggrund til Klima-
rådets rapport om biomasse, der kom i april, og vi har 
været aktive i både trykte medier og på TV – bl.a. med 
biomasserelaterede indspark til den netop vedtagne ener-
giforlig, samt ved debatter i afdelinger og på Folkemøde. 
Vi har holdt møder med EL, SF, Å, S og C, hvor biomasse 
også har været et af de centrale emner, og vi sidder fort-
sat i en del arbejdsgrupper, bl.a. følgegruppen for bran-
cheaftalen om brug af bæredygtig biomasse, hvor vi lob-
byerer for DN’s holdning. Vi har også afholdt møder med 
både Dansk Energi og HOFOR, hvor vi har drøftet den 
store import af træpiller, samt forholdene i de lande træ-
pillerne kommer fra. 

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

MP Der er indsamlet opgørelser for næsten alle kommuner og 
truffet aftale om levering fra de resterende. Formidles når 
samlet tal for 2017 foreligger. Dialog og rådgivning til 
kommuner om plus konceptet - flere i proces, men igen 
ingen nye plus kommuner i 2018 ind til nu. 

 MP DN sidder forsat i kontaktudvalget ang. håndtering af det 
danske atomaffald. Men det har været håndtering af 
NORM affald samt ophugning af borplatforme, der har 
fyldt mest. Der har været flere møder blandt andet med 
Total, der er blevet lavet klagesager mm. 

Transportanlæg behandles med udgangspunkt i den 
konkrete påvirkning af naturen. DN’s argumentation 
kan i særlige tilfælde styrkes gennem eksterne ana-
lyser. 

MP Indtil videre har vi særligt kikkerten rettet mod de tilba-
gevendende planer om en Kattegatforbindelsen der har 
dukket op fra tid til anden igennem de sidste 10+ år. 
Imidlertid ser det ud til, at planerne er rykket lidt tættere 
på, eftersom et unavngiven pensionsselvslab har meldt 

sig som mulig investor, og flere af regeringspartierne har 
kommet med forskellige indspark. I løbet af 2019 vil der 
formegentligt skulle vedtages et nyt transportforlig, hvil-
ket er med til forstærke mistanken om, at Kattegatforbin-
delsen meget vel kan få en plads her. 

2.4.2 Styrket klimaindsats MP  

DN samler kræfterne på klimaområdet og udnytter 
den effekt, der ligger i DN’s store medlemsbase. 
Med udgangspunkt i de 70 klimakommuner sætter 
vi fokus på de muligheder, der ligger i at mobilisere 
en mere klimarigtig adfærd i store grupper af aktive 
forbrugere. Den nye klimaindsats har således fokus 
på at kombinere en kampagne for klimarigtig ad-
færd med helt konkrete muligheder for DN’s mange 

MP Det primær arbejde har ligget i at forberede den klima- 
kampagne, der skal være i slutningen af 2018. Der arbej-
des på at indgå aftaler med centrale partner, der er ble-
vet holdt møder med andre centrale aktører ang. det poli-
tisk budskab mm. Derudover er der blevet lavet en ny kli-
maudstilling og klimaspil, som de lokale aktive kan have 
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medlemmer til rent faktisk at udvise klimarigtig ad-
færd. DN tager desuden initiativ til at afsøge mulig-
hederne for at etablere projektet på nordisk plan i 
samarbejde med DN’s søsterorganisationer. 

med ud til arrangementer. Endelig støtter DN en klimade-
monstration, der løber af stablen den 8.9.2018, hvor 
præsidenten skal holde tale. 

2.5 Produktion og forbrug MP  

Indgå i samarbejde med udvalgte virksomheder om 
cirkulær økonomi, grønne løsninger og bedre miljø-
godkendelser. 

MP Fokus har været på virksomheder der arbejde med plast-
området. Derfor har DN siddet i plastindustriens ”Forum 
for udviklingen af fremtidens cirkulær plast” se: 
https://plast.dk/tema/forum-for-cirkulaer-plastembal-
lage/. Derudover giver DN miljøfaglig sparing til virksom-
heder der henvender sig ang. materialer valg mm. samt 
deltager i et utal af debatter om plast samt medie optræ-
den. 

Fokus på implementeringen af EU-direktiver vedrø-
rende nye danske regler for miljøgodkendelser, 
branchebekendtgørelser og miljøtilsyn m.v. med fo-
kus på at reducer industriens negative påvirkning af 
natur og miljø. 

MP Det er mest nationale regler, der har været udarbejdet. 
Deltager i en arbejdsgruppe, hvor formålet er at afskaffe 
miljøgodkendelser og erstatte dem med en anmeldeord-
ning uden klagemulighed for DN for affaldsbehandlings-
virksomheder. Arbejdet fortsættes med et fokus på at 
forhindre eller afbøde så meget som muligt.  

Fokus på omstillingen til cirkulær økonomi, særligt 
på den nationale plan for affaldsforebyggelse og af-
faldshåndtering samt de efterfølgende lokalt af-
faldsplaner (der skal i 2018 vedtages en ny national 
plan sat lokale planer). 

MP Udover deltagelse i plastindustriens arbejde med udvik-
ling af cirkulær plast, har DN siddet i Miljøstyrelsens ar-
bejdsgruppe for udvidelse af pantsystemet, m.m. Delta-
get i Workshopper om den kommende nationale affalds-
plan – der dog af MST er blevet udskudt fra 2018 til 
2020. Det er kun København, der er startet på den nye 
affaldsplan. Idéoplæg er sendt ud til høring, og der arbej-
des på et høringsforslag.  

Som opfølgning på Projekt Grønt folkemøde ydes 

fortsat hjælp til events (herunder folkemødet), der 
ønsker at arbejde med en events miljøaftryk. 
Events som folkemødet, byfester, festivaller er et 
oplagt sted at møde borgeren og vise den grønne 
omstilling mere konkret.  

MP Da Folkemødet på trods af flere henvendelser fra DN ikke 

har vist interesse i rigtig at rykke på den grønne dagsor-
den, har DN fokuseret på at hjælpe Roskilde Festival – 
der har vist stor interesse. Der er blevet arbejdet med 3 
projekt forslag, der skal fremme en langt mere bæredyg-
tig festival, der kan sætte standarter for andre events. 

2.7 Adgang til naturen   

Lobbyvirksomhed fx i forbindelse med møder i Ad-
gangsforum og i styregruppen for Spor i landska-
bet. 

MP Deltagelse i styregruppen sker løbende. Det kan overve-
jes, om DN’s deltagelse skal fortsætte, da der er mang-
lende fremdrift i Spor i Landskabet, og projektet efter-
hånden antager karakter af reklamefremstød. 

Påvirke beslutningstagerne, så adgangsreglerne 
ændres. 

MP Der har været fokus på nedlæggelse af adgangsveje i 
landskabet og langs kysten. DN har udtalt sig til medi-
erne. Sekretariatet har efterlyst eksempler på konkrete 
sager men har kun modtaget ganske få. Senest har DN 
foreslået en lovændring. 

Synliggøre hvilke rettigheder befolkningen har i for-
hold til adgang. 

MP Ikke iværksat. Friluftsrådet har pt. en kampagne. Ad-
gangsfolderen blev revideret i 2017 og genudsendes 
jævnligt. 

2.8 Tværpolitiske indsatser   

Gennemgang af finanslovsforslag og andre politiske 
udspil. Efter behov kan indhentes relevante eks-
terne økonomiske analyser til belysning af miljøøko-

nomiske konsekvenser. 

MP Løbende indspil til politiske udspil - primært oppositionen. 
Forsalg til finanslov for 2019 kommer ultimo august. 

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

MP Har afholdt 2 møder med eks. Embedsmand i EU kommis-
sionen mhp. at finde nye veje til at arbejde med en pt 
meget fodslæbende kommissionen.  

Deltage i den danske EU-beslutningsproces om hø-
ringssvar til EU-forslag og danske forhandlingsman-
dater, med brug af relevante EEB-informationer og 
–positioner. 

MP Afgivet høringssvar og deltaget i EU specialudvalgets mø-
der mhp. at påvirke danske forhandlingsmandater. Desu-
den afgivet høringssvar til regerigens implementeringsud-
valg. Anvendt EEB positioner på bl.a. fælles landbrugspo-
litik 

https://plast.dk/tema/forum-for-cirkulaer-plastemballage/
https://plast.dk/tema/forum-for-cirkulaer-plastemballage/
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Deltage i den europæiske miljøorganisation Euro-
pean Environmental Bureau (EEB) og løbende på-
virke EEB’s høringssvar og forhandlingsmandater og 
deltage i bestyrelsesmøder, herunder deltage i 
kommissionens arbejde (som repræsentant for 
EEB) med at fastsætte reglerne for miljøgodkendel-
ser for en række brancher (BREF-noter), der danner 
rammen om danske miljøgodkendelser til de større 
virksomheder herunder husdyrbrug. 

MP Givet indspil til EEB om relevante emner gennem arbejds-
grupper, deltaget i bestyrelsesmøder. 
 
BREF-note-arbejdet har været nedprioriteret. I alliance 
med de danske fødevarevirksomheder blev det forsøgt at 
introducere cirkulær økonomi som grundlæggende prin-
cip. Det fik de europæiske industriorganisationer forpur-
ret. Arbejdet er derfor skiftet til at holde DN orienteret. 
Det overvejes at genoptage en mere aktiv rolle angående 
BREF note for slagterier afhængig af alliancemulighederne 
for at få cirkulær økonomi på dagsordenen igen. 

Følge den danske implementering af FN’s verdens-
mål, herunder påvirkning af danske handlingsplaner 
og rapportering. 

MP Deltager i den fælles arbejdsgruppe under 92-gruppen 
om verdensmål. Givet indspil til DST ang indikatorer for 
SDG 

2.8.2 Folkemødet på Bornholm KD  

DN deltager også i 2017 ved Folkemødet og er aktiv 
i debatter og arrangementer. Målet er at skabe 
gode relationer til udvalgte interessenter og for-
midle DN’s budskaber og holdninger gennem aktiv 
deltagelse i debatter og arrangementer. 

KD Vi var som den eneste grønne NGO til stede med telt og 
debatter på Folkemødet. Vi fik syn-lighed, gode snakke 
og kontakter til nye relatio-ner og plejet eksisterende re-
lationer. Vi opfyldte alle vores leverancepunkter, som 
var: deltagelse i eksterne debatter, nye relationer og ple-
jet vores eksisterende relationer, fyldt telt til alle debatter 
og publikumdeltagelse, engagement på SoMe. Ekslusivt 
arrangement med ungdomspolitikere gennemført succes-
fuldt for 4. gang. 

2.8.3Naturmødet i Hirtshals KD  

DN deltager også i 2017 i Naturmødet og er aktiv i 
debatter og arrangementer. Målet er at skabe gode 
relationer til udvalgte interessenter og formidle 
DN’s budskaber og holdninger gennem aktiv delta-
gelse i debatter og arrangementer. 

KD DN deltog aktivt på årets Naturmøde i Hirtshals, blandt 
andet med Præsidenten i et væld af debatter samt med 
DN’s naturfagpersoner. DN’s deltagelse skabte opmærk-
somhed om vores kampagne Sommerfugleeffekten med 
omkring 500 nye havetilmeldinger samt god pressedæk-
ning på standen omkring ulv. Desuden lancerede DN den 
nye børneundersøgelse på Naturmødet, afholdt debat om 
Bidræber og lavede aktiviteter med børn sammen med 
DR Ramasjang. Den umiddelbare evaluering peger i ret-
ning af god tilfredshed med DN’s deltagelse.   

3.1 Organisatorisk vejledningog ser-

vice 

MLJ  

3.1.1 Organisationsdrift og -udvikling MLJ  

Rådgivning omkring afdelingernes opgaver, trivsel 
og rammer. 

MLJ Der er afholdt flere inspirationsworkshop for en række af-
delinger, fx Odense, Langeland, Svendborg, Stevns, 
Guldborgsund og Halsnæs. Afdelingen i Ringsted er gen-
rejst og har holdt stiftende årsmøde. 

Støtte ifm. afholdelse af årsmøder. MLJ Årsmøderne afholdes i efteråret. 

Organisatoriske kurser under Naturens Universitet 
f.eks intro- og formandskurser. 

MLJ Der er afholdt 4 introkurser og to formandskurser. 

Støtte arbejdet med dagsordensættende lokale pro-
jekter gennem Projektpuljen samt håndtering af 
puljemidler fra Grønt Guld.  

MLJ Muligheden for uddeling af Grønt Guld-midler i 2017 har 
givet en vis afmatning i ansøgninger til DN’s egen pro-
jektpulje i år, hvor der har været et mindre antal organi-
satoriske, ikke dagsordensættende projekter. I den sidste 
del af perioden har puljen igen kunnet støtte egentlige 
naturprojekter. Bevilgede projekter har ligget inden for 
kr. 40-50.000 kr. 

Intern kommunikation via DN Aktiv, Aktivsiden og 
Podio  

MLJ DN Aktiv er sendt hver uge til ca. 4000 abonnementer. 
Aktivsiden har fået opdateret nogle af sagsbehandlingssi-
derne. Podio skal ses efter i sømmene i relation til ny per-
sondatalov. Kommer til at ske i efteråret. 

Revision af DN’s organisationsstrategi MLJ Fokus er snævret ind til en frivilligstrategi med tre ben: 
Stærke lokale afdelinger, mobilisering af medlemmer, 
klar og koordineret organisation. Behandles af Organisati-
onsudvalget den 28. august.  
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3.1.2 Kommunikationsstøtte til afdelinger   

Støtte til afdelingernes eksterne kommunikation 
med særligt fokus på kommunikationsrådgivning, 
afdelingsfoldere, nyhedsbreve, hjemmesider, soci-
ale medier og pressearbejdet.  

MLJ Ca. 10-15 afdelinger har fået ny afdelingsfolder. Afholdt 
kursus i hjemmeside og nyhedsbrev i hhv. Aarhus og Mid-
delfart. Facebook kursus i Middelfart. 

Synlighedsmaterialer til brug ved lokale arrange-
menter. 

MLJ Som noget nyt er der indkøbt veste med logo til salg til 
aktive samt et skriveboard med logo. Herudover er lage-
ret fyldt med diverse merchandise som t-shirt, caps, nåle, 
kuglepenne, bolcher, sikkerhedsveste etc. 

It-støtte særligt ifm. ny hjemmeside og turmodul MLJ Dette punkt henviser specifikt til introduktion af en nyt 
turmodul i november 2018, der skal rulles ud i alle 95 lo-
kale afdelinger (ordet ’hjemmeside’ skal udgå, da det kø-
rer som drift). 

Udvikle brugen af lokale Facebooksider og integra-
tion til lokale hjemmesider.  

MLJ Afholdt kursus og alm. rådgivning. Foreslår afsat et fast 
beløb til at booste FB-opslag for afdelingerne i stedet for 
annoncering- 

Synergi med kampagner og nationale budskaber. MLJ Den landsdækkende kampagne Sommerfugleeffekten in-
volverede de lokale afdelinger, hvor 30 afdelinger på op-
fordring bød ind med forslag til naturområder og samar-
bejdede med deres kommuner om dette.  

3.1.3 Naturens Universitet   

Udvikle og markedsføre 30-40 kurser inden for af-
delingernes arbejdsområder.  

 Afholdt 23 kursusdage i 1. halvår 

Prissætte og markedsføre relevante kurser overfor 
DN’s medlemmer generelt, som en synlig merværdi 
i medlemskabet. 

 Dette er ikke sket 

3.1.4 Lokale ture og aktiviteter   

Mindst 800 ture og andre arrangementer gennem-
ført af DN’s lokale afdelinger. 

KD Der er gennemført 750 ture og arrangementer i DN (i pe-
rioden 1.1-20.8). Dermed kommer vi pænt i mål med in-
den årets udgang 

Understøtte og formidle lokale naturplejeprojekter – 
”Giv naturen en hånd” - i størrelsesordenen 50 ar-
rangementer. 

KD Der er på forskellig vis understøttet 44 naturplejearran-
gementer; det ser lovende ud for målet.  

Uddanne mindst 10 nye DN Naturguider og under-
støtte Naturguide-netværket. 

KD Der vil sandsynligvis blive uddannet mere end 20 nye Na-
turGuider i 2018, da der har været stor søgning, og vi har 
lavet to parallelle spor for at imødekomme dette. 

Naturens Ambulance rykker 20-25 gange ud til af-
delinger for at hjælpe med at gennemføre natur-
pleje, projekter, ture og arrangementer. 

KD 14/8 har ambulancen understøttet og/eller deltaget i 10 
arrangementer, men understøttet og sendt grej til endnu 
flere. Der er desværre aflyst et par naturplejearrange-
menter på grund af tørken. 

3.2 Organisatoriske enheder   

Afdelingsbestyrelser:  MLJ Se under 3.1. 

Samråd: Støtte ved planlægning og afholdelse af 
samrådsmøder samt afholdelse af årlig samrådsin-
spirationsdag. 

MLJ Den sædvanlige samrådsinspirationsdag blev redefineret 
til en Inspirationsdag for alle aktive i stedet for kun for de 
samrådsaktive. Der var efterfølgende opbakning fra OU til 
at fortsætte med åben Inspirationsdag. 

Netværk: Opfølgning på årsberetninger samt med-
lemsopdatering.  

MLJ Landbrugsfagligt netværk er blevet lukket. 

Studenterafdelinger: Organisatorisk støtte og vej-
ledning til DN’s studenterafdelinger. 

MLJ Studenterafdelingerne afholder fælles hyttetur i septem-
ber. 

Repræsentantskab: Planlægning af to årlige repræ-
sentantskabsmøder samt håndtering af Aktivitets-
planen. 

MLJ Forårets REP-møde i Faaborg forløb som det skulle - og til 
stor tilfredshed fra deltagerne. AP2019 er i proces. Plan-
lægning af efterårets REP-møde er i gang. 
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Hovedbestyrelse: Sekretariatsbistand ved Hovedbe-
styrelsens ca. 9 årlige møder samt løbende betje-
ning. 

MLJ HB har afholdt de planlagte møder. 

Præsident: Administrativ støtte til præsidenten 
samt håndtering af valg til præsidentposten i 2018. 

MLJ Der har været gennemført en god og sober valgkamp, 
som evalueres af OU i august. HB har besluttet at opprio-
ritere den administrative støtte til præsidenten med et 
årsværk. 

Faglige udvalg: Sekretariatsbistand til Naturfagligt 
udvalg, Miljøfagligt udvalg, Planfagligt udvalg samt 
Organisationsudvalget. 

MLJ Der er holdt de aftalte møder i de faglige udvalg.  

3.2.9 Danmarks Naturfond    

Støtte udviklingen af Skovsgårds økologiske land-
brug, fondens naturrigtige drift og en række kon-
krete arbejder/projekter på fondens arealer. 

MP Sekretariatet har bistået med udvikling og produktion af 
øl fra Skovsgård, dyrkning af maltbyg og humle samt in-
volvering af frivillige i arbejdet. 

Fortsætte udviklingen af nye foldere og skiltning på 
Fondens arealer i samarbejde med Fonden og vedli-
geholde fondens hjemmeside. 

KD Sekretariatet har bistået med hjælp til hjemmeside, nye 
billeder og materiale til sociale medier. 

Støtte fonden med en række administrative ydelser. SBN  

4.1 Kommunikation og kampagner KD  

Forarbejde og analyse til ny kommunikationsstra-
tegi.  

KD Forarbejde gjort. Udkast til ny kommunikationsstrategi 
behandles af HB på septembermøde 

Løbende rådgive om kommunikationsplanlægning 
og aktuelle indsatser. 

KD I drift. 

Implementere DN’s Brandguide i organisationen.Ud-
arbejde grafisk materiale, digitale designs, videoer 
og grafikker. 

KD Løbende opgaver udføres jf. DNs Brandguide. 

Planlægge og gennemføre kampagner med fokus på 
vild natur, sprøjtegifte og klima. Kampagnetema-

erne er godkendt af HB og af konkurrencemæssige 
hensyn vil kampagnerne først blive præsenteret op 
til lancering. 

KD I begyndelsen af maj lancerede vi kampagnen 'Sommer-
fugleeffekten' for at bede haveejerne om at hjælpe som-

merfuglene. Målet var 2000 haver og 1 mio. m2. Effekten 
er ikke udeblevet. Pr. 14. august har 3.153 haveejere til-
meldt eller opdateret deres have som sommerfuglevenlig. 
Lige fra den lille kolonihave til den store naturgrund. Det 
har tilsammen sikret næsten 6,8 millioner kvadratmeter, 
hvor sommerfuglene kan finde føde og levesteder. 
 
Klima - Vi har brugt første halvår på at researche, finde 
samarbejdspartnere og få udviklet kreativt take på klima-
kampagnen, som er planlagt til at køre midt november-
december. Sprøjtegifte – vi har udviklet koncept, samar-
bejdet og lavet aftaler med Coop omkring Øktober-kam-
pagnen. Vi er i fuld gang med udvikling af kampagnen 
Rent drikkevand, tak!, som pga. politisk momentum 
fremrykkes til slut august og fortsætter som optakt  til 
Øktober.  

Gennemføre ad hoc kampagner og kommunikati-
onsindsatser mhp. konkrete politiske sager. 

KD Vi forberedte en stor fredningskampagne i foråret pga. 
det politiske angreb på rejsningsretten. Vi gennemførte 
en interessevaretagelsesindsats parrallelt med en indsats 
på sociale medier. Det lykkedes at afmontere angrebet og 
blev ikke nødvendigt med en større offentlig kampagne. 

Understøtte events og kampagnetiltag overfor nye 
målgrupper, tilstedeværelse på Naturmødet i Hirts-
hals og Folkemødet på Bornholm. 

KD Vi deltog med debatter og børneaktiviteter på Naturmø-
det i Hirtshals sammen med DN Hjørring. 
Vi var som den eneste grønne NGO til stede med telt og 
debatter på Folkemødet. Vi fik synlighed, gode snakke og 
kontakter til nye relationer og plejet eksisterende relatio-
ner. Vi opfyldte alle vores leverancepunkter, som var: 
deltagelse i eksterne debatter, nye relationer og plejet 
vores eksisterende relationer, fyldt telt til alledebatter og 
publikumdeltagelse, engagement på SoMe. 
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4.2 Pressekontakt og nyheder KD  

Formidle DN-nyheder og –synspunkter til pressen, 
sociale medier og andre medier generelt.  

KD DN har været massivt tilstede i medierne og har i de se-
neste Infomedia-målinger ligger væsentligt højere end 
andre grønne organisationer. Tiltrædelse af ny præsident 
har yderligere bidraget til synligheden. 
 
Vi overvåger nøgledagsordner mhp. At få dagsordner i 
spil, ligesom vi proaktivt formidler egne historier i medi-
erne, fx drikkevand/sprøjtegift, Natura 2000, kvælstof og 
tørke mv. 

Sikre en stærk formidling af DN’s nøgleprojekter i 
medierne, herunder understøtte aktuelle kampag-
ner og kommunikationsindsatser. 

KD Aktuelle kampagneindsatser er alle blevet understøttet 
pressemæssigt med fakta og gode historier, fx bidræber, 
sprøjtegift og Affaldsindsamlingen, der især var en medi-
emæssig stor succes.  

Overvåge landsdækkende, regionale og lokale me-
dier og udarbejde kvartalsvise rapporter. 

KD Daglig manuel medieovervågning og kvartalsvise rappor-
ter om presse og sociale medier sendt til HB og sekretari-
atet. 

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

KD Ja, se ovenfor. 

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

KD Der arbejdes løbende på at udbygge og opdyrke netvær-
ket af relevante journalister. 

Løbende rådgive præsidenten, bestyrelsen, direktio-
nen og andre af DN’s talspersoner med henblik på 
klar, forståelig og entydig tegning af DN. 

KD I drift. Desuden udarbejdes ny mediepolitik pba. ny kom-
munikationsstrategi i forlængelse af DNs kommunikati-
onspolitik. 

4.3 Digital kommunikation KD  

4.3.1 DN’s hjemmeside KD  

Udvikle fokus på aktualitet og DN’s resultater. KD Opfyldt. Hjemmesiderne opdateres løbende med resulta-
ter primært i form af nyhedshistorier. Forside og undersi-
der opdateres ved større sager: Ny kampagne, projekter 
(Naturens Dag + Affaldsindsamlingen). Nye sider med fo-
kus på resultater er dn.dk/born/viden.   

Udvikle fokus på medlemsfordele. KD Delvist opfyldt. Grøn Fordel lukkes/laves om p.t., hvorfor 
der ikke er kommet nye fordele herfra. Medlemsfordele 
og tilbud på hjemmesiden prioriteres, når de er der.  

Fortsat udvikle medlemsrettet indhold (skrift og vi-
deo) til brug på tværs af kanaler. 

KD Opfyldt. Her er der sket meget inden for det sidste 
halvår. Mere video, bl.a. fra Natur&Miljø samt delt video-
indhold fra SoMe, og mere visuelt tilgængeligt indhold i 
form af grafikker.  

Øge synergi mellem digitale, analoge og sociale 
medier og berige magasin-app. 

KD Der arbejdes på at samle det bedste digitale indhold fra 
hvert nummer af Natur & Miljø i et nyhedsbrev, der ud-
sendes fire gange årligt (når bladet udkommer) for at øge 
fokus på den store medlemsfordel, som Magasinet er. 

Understøtte digital medlemshvervning. MLJ Nye landing pages: Vi har oprettet og testet nye landing-
pages for nogle af vores kernesager. Bla drikkevand og 
sprøjtegifte 
 
Sociale medier: Vi har henover sommeren gennemført en 
annoncekampagne med henblik på telefonisk hvervning 
for DN Holstebro. Desuden understøttet medlemshverv-
ning og leadgenerering på Bidræber, hvor vi via Facebook 
skaffede over 10.000 nye underskrifter. 

4.3.2 DN på sociale medier KD  

Strategi for brug af sociale medier. KD Oversigt over kanaler udarbejdet. Strategi for sociale me-
dier følger af den ny kommunikationstrategi. 

Udvikle nye metoder til leads og mikrodonation på 
nettet. 

MLJ Vi har kørt forsøg med indsamling af leads ved events 
sammen med vores face-to-face bureau og har der ind-
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samlet over 300 leads på en uge. Og vi har fået en dona-
tionsknap på facebook, der har resulteret i oprettelsen af 
flere fødselsdagsindsamlinger efter udarbejdelsen af en 
artikel om emnet.   
 
Igennem arbejdet med projektet digital fundraising vil vi 
implementere en struktur, der yderligere gør det muligt 
for os at optimere vores online indsamling af leads, med-
lemmer og donationer. 

Flere personhistorier, frivillige og influencers (am-
bassadører) på vores platforme. 

KD Vi har henover sommeren lavet Instagram-takeover med 
influencers (ambassadører). Det har resulteret i omegnen 
af 500 nye følgere og flot engagement.  

Mere brug af video og infografikker. KD Vi har lavet video til affaldsindsamling, ”Hvor grøn er du” 
på Folkemødet, som er set af flere end 50.000 og er ble-
vet delt af Dyrenes Beskyttelse, derudover er der planlagt 
video til både Naturens Dag og drikkevandskam-
pagne/Øktober.  

4.3.3 Nationale nyhedsbreve KD  

Producere og udsende ”DN Nyhedsbrev” 40-45 
gange årligt.  

KD Opfyldt. 

Producere og udsende øvrige nyhedsbreve efter be-
hov. 

KD Opfyldt.  

Undersøge behov for lancering af nye nyhedsbreve 
eller relancering af eksisterende nyhedsbreve til 
specifikke målgrupper, herunder børnefamilier ifm. 
nyt børnesite. 

KD Opfyldt. Vi udvikler og udsender et nyt forbrugeroriente-
ret nyhedsbrev: Giftfri Hverdag månedligt. Dette arbejde 
har også givet anledning til at skærpe profilen på vores 
hovednyhedsbrev DN Nyhedsbrev. Vi arbejder p.t. med 
dette både hvad angår emner og genresammensætning, 
men også markedsføring af vores nyhedsbreve, nyheds-
brevene som lead-genererende og brug af nyhedsbreve i 
forbindelse med vores kampagner.  

4.4 Medlemsblad KD  

Udgive fire numre af Natur & Miljø. KD Der er planmæssigt produceret to af fire blade for første 
halvår af 2018. 

Udvikle formater, der egner sig til sociale medier og 
presse. 

KD Vi arbejder på digitale versioneringer af bladets indhold.  

Gennemføre mindre læserundersøgelse af den nye 
magasin app (Natur & Miljø). 

KD Brugerundersøgelsen af magasin-app er planlagt til ul-
timo anden kvartal af 2018. 

4.5 Naturformidling KD  

4.5.1 Skoletjenesten KD  

Udvikling og support af det landsdækkende netværk 
af kontaktpersoner, hjemmeside, salg og udsen-
delse af materialer.  

KD Kører som planlagt, men skoletjenesten har et behov for 
beslutninger om udviklingen fremover. Afventer nyt be-
stillings/salgsmodul.  

Finansiering og produktion af nyt materiale efter 
behov. 

KD Kører som planlagt. Støtte til nyt materiale i forbindelse 
med projekt 99 arter i samarbejde med Naturhistorisk 
Museum i Århus. 

4.5.2 Naturninja.dk  KD  

Lægge nye naturoplevelser og temaer på hjemme-

siden. 

KD Kører langsomt med sikkert. Behov for prioritering og ud-
vikling fremover.  

Udvikle hjemmesiden som platform for naturfami-

lieklubber 

KD Sker i forbindelse med udfoldningen af projekt Naturfami-
lier. 4.5.3. 

Opdatere skoletjenestedelen med et nyt bestillings-

/salgsmodul.  

KD Afventer beslutninger om modulet til butikken.  

4.5.3 Naturfamiliegrupper for 
småbørnsfamilier  

KD  
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Kampagne for markedsføring af naturfamiliegrup-
per. 

KD Vi har opnået støtte på 5 millioner kroner til projektet fra 
Nordea-fonden. Foldes ud i efteråret og kører frem til 
2022 

Digital og social platform for klubberne på plads. KD Oprettes i løbet af efteråret i en version 1.0 og udvikles i 
løbet af projektet frem mod 2022.  

Ti familienaturklubber oprettet med mindst 20 fami-
lier knyttet til hver klub. 

KD Oprettes i efteråret og starter i foråret 2019. I løbet af 
2019 har vi Naturfamilier i alle danske kommuner.  

4.5.4 Naturvejledning på Skovsgaard KD  

Formidle natur, økologi og miljø gennem arrange-
menter, skolebesøg, den økologiske køkkenhave, 
lejrskoler mv. 

KD 11 lejrskoleophold på Skovsgaard i forårsmånederne. Un-
dervisningsforløb for lokale og regionale skoler kører 
planmæssigt. Skolehaveindgår i formidlingen både for 
skoler og for Skovsgaards øvrige gæster. Masser af ar-
rangementer for grupper om økologi og naturgenopret-
ning m.v.   
Indgår i arbejdsgrupper i forbindelse med skovpolitik i 
Skovsgaards skove, samt fremtidig udvikling af formidlin-
gen på Skovsgaard. 

Deltage i koordinering af frivilliggrupper på Skovs-
gaard og i udviklingen af nye formidlingstiltag. 

KD Koordineret aktiviteter og samarbejder i forbindelse med 
Skovsgaards frivilliggrupper. Koordineret og styret indret-
ning af Skovsgaards frivillighus. 

4.5.5 Naturens dag KD  

Mindst 100.000 tilmeldte børn i ugen inden. KD 188.000 tilmeldte børn. Det er ny rekord. 

Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement på 
Naturens Dag. 

KD Ca. 60 afdelinger deltager i Naturens Dag. 

Mindst 50.000 deltager i et arrangement på Natu-
rens Dag. 

KD Naturens dag afholdes søndag den 9. september. 

4.5.6 Affaldsindsamling KD  

Mindst 100.000 tilmeldte børn. KD 141.000 tilmeldte børn. Det er ny rekord.  

Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement i 
forbindelse med affaldsindsamlingen. 

KD 72 afdelinger deltog 

Mindst 30.000 deltagere i indsamlingerne om søn-
dagen. 

KD Det skønnes at der var 50-60.000 deltagere i søndagsind-
samlingen. 

5.1 Medlemsadministration MLJ  

Vedligeholdelse af medlemsdatabasen med ind- og 
udmeldelser, opkræver medlemskontingenter/må-
nedsgaver, ekspederer henvendelser fra medlem-
mer, opdaterer ændringer i medlemskabet og sikrer 
e-mail adresser ved alle kontakter.  

MLJ Drift af medlemsdatabasen kører planmæssigt. 

Skabe øgede indtægter ved opgradering af årsmed-
lemmer til månedsgaveydere og ved at opgradere 
månedsgaveydere til højere beløb 

MLJ Ca. 8.200 årsmedlemmer er kontaktet, og ca 2.100 har 
sagt ja til månedsgave.  Omkring 950 er kontaktet om til-
melding til Betalingsservice og godt 535 er tilmeldt. 
Opgradering af månedsgavebeløb:  8.460 medlemmer 
kontaktet, ca. 2.530 har sagt ja til at øge deres måned-
lige gave med ca. 40 kr.  pr. måned = ca. kr. 915.000 kr. 
ekstra indtægt i hele 2018 

5.1.2 Opgradering af medlemssystem MLJ  

Opgradering af DN’s medlemssystem, idet service-
ring af den nuværende version ophører. 

MLJ Analyseprojekt pågår. Implementeringsprojektet forven-
tes gennemført i 2019. 

5.2 Medlemstegning MLJ  

Medlemstallet er minimum steget med 500 ved ud-
gangen af året, primært via telemarketing (fortrins-
vist eksternt bureau) samt face-to-face gadehverv-
ning. 

MLJ Medlemstallet pr. 31-06-2018 er 126.936.  
 
Det er en tilbagegang siden 1. januar på 1909 og en 
fremgang siden ultimo juni på 36 medlemmer.  
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Der er kommet 5042 nye medlemmer i år og frafaldet er 
på 6955. 
 
Medlemstegningen har lidt under at skulle sættes i gang 
efter at have været afbrudt i andet halvår af 2017, samt 
under at der endnu ikke er kommet leads fra kampagner i 
2018. 
 
Vi forventer at kunne indhente noget i forbindelse med 
efterårets kampagner, men vi lander nok på omkring 
127.500 ved årets udgang. 

I 2018 skal indmeldelsesflow på dn.dk gennemgås 
og optimeres, ikke mindst i relation til mobile enhe-
der. 

MLJ Der er lavet et nyt indmeldelsesmodul til årsmedlemska-
ber, og et tilsvarende til månedsmedlemskaber og bidrag 
er på vej. 

5.2.2Projekt digital fundraising MLJ  

Den traditionelle telefonhvervning er under pres af 
mange faktorer. I 2018 påbegynder DN systematisk 
udvikling af ”Digital fundraising” som supplement til 
telemarketing: Bl.a. gennem søgemaskineoptime-
ring (SEO) og søgemaskinemarkedsføring (SEM).  

MLJ Vi har fået genåbnet vores Google Grants konto i første 
halvår. I andet halvår indledes arbejde med SEO og SEM 
med søgeordsanalyse, opbygning af et optimeringsværk-
tøj til SEM samt indledende tests af SEM understøttet TM. 

5.3 Fundraising MLJ  

Direct-mail indsamlinger blandt medlemmerne, test 
af nye indsamlingsformer - samt formidle mulighe-
derne for arv og testamente til fordel for DN.  

MLJ Forårets postkortindsamling har givet knap kr. 320.000,- 
Vi har testet hvervning via SMS, og vi er nået til den kon-
klusion, at det ikke kan stå alene, men vi vil gerne se 
mere på, hvordan vi kan anvende SMS i kommunikatio-
nen. Vi har samlet over 13.000 ind på Betternow til som-
merfugleprojektet i Randers. 
 
Der er sat fokus på vores arbejde med arv og testa-
mente, og en strategi er under udarbejdelse. 

Indgå sponsoraftaler vedrørende DN’s aktiviteter jf. 
den vedtagne sponsorstrategi. 

MLJ Se hvilke herunder. 

Systematisk afsøge fonde, som potentielt støtter 
DN’s arbejde. 

MLJ Specifikke fonde og puljer overvåges en gang om måne-
den mht. nyheder og ansøgningsfrister. 

Indgå erhvervspartnerskaber for at opnå helt eller 
delvis ekstern finansiering af DN’s konkrete kam-
pagner og projekter, jf. erhvervspartnerstrategien 

MLJ Arla: Brug Låget 
Arla: Naturtjek 
Bilka: Brug Låget 
Bilka: Affaldsstafet 
Bilka: Indsamling af elektronik 
Sunrise: Naturtjek 
A.Vogel: Sommerfugleeffekten 
COOP: Øktober 
Clever: Klimakampagne 
Roskilde Festival: Affald 

Indgå og vedligeholde samarbejder med udvalgte 
erhvervspartnere om strategisk støtte til DN’s ar-
bejde, jf. erhvervspartnerstrategien. 

MLJ SEAS NVE: Global Energi 
KLS Pureprint: Miljøvenlige tryksager 
Matas: Club Matas, genbrug, Mikroplast 
Roskilde Festival: Verdensmål 

5.4 DN Grøn Fordel MLJ  

Sikre, at der fortsat er tilbud til medlemmerne i 
samme omfang som i 2017: Rabatter, Naturfondens 
feriehuse m.v. 

MLJ Opgaven er nedprioriteret. Men vi holder fast ved rabataf-
taler med Friluftsland, SEAS NVE og 123 hjemmeside + 
Naturfondens sommerhuse  

Sælge DN-varer, som det væsentligste Naturkalen-
deren og ellers et bredt sortiment af fuglekasser, 
naturbøger, kikkerter og beklædning i DN’s webbu-
tik. 

MLJ Status Quo. Nu web-butik er på tegnebrættet, meget til-
trængt 

6.  Administrative støttefunktioner SB  

Ledelse, herunder lederudvikling. SB Løbende drift. 
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AKTIVITET og MÅL LED STATUS 

Personale, herunder Husråd, Sikkerhedsudvalg, 
medarbejderudviklingssamtaler, efteruddannelse og 
medarbejdertilfredshed. 

SB Der er afholdt tre møder i Husrådet og et møde i sikker-
hedsudvalget. 
MUS samtaler er afholdt, efteruddannelsesønsker indkaldt 
og der laves medarbejdertilfredshedsmåling i september. 

Sekretariatsfunktioner, herunder omstilling/recep-
tion, håndtering af indgående post, arkivfunktion, 
sikring af effektive arbejdsgange og ledelses-støtte. 

SB Løbende drift. 

Husfunktioner, herunder frankering, forsendelse og 
kopiering af papirbaserede materialer og synlig-
hedsmaterialer samt mødeklargøring, indkøb og 
forbrug af kontormaterialer, vicevært og vedligehol-
delse og rengøring. 

SB Løbende drift. 

Økonomistyring og regnskabsførelse, herunder bog-
føring, betalinger, løn- og personaleadministration, 
administration af bevillinger fra 3. part, likviditets-
styring, budgetopfølgning og regnskaber. Koordine-
ring af ansøgninger om eksterne midler. Bobehand-
ling i forbindelse med arv. Indgåelse af kontrakter 
og aftaler vedrørende blandt andet lejemål, forsik-
ringer og andre forsyningskontrakter og kontakt til 
revisor og advokat. 

SB Løbende drift. Ny regnskabsansvarlig ansat primo maj.  

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

SB Løbende drift. 

Håndtering af ny databeskyttelsesforordning, som 
træder i kraft i EU i maj 2018.  

SB Er stort set indarbejdet og de små resterende dele er i 
proces. 

7. Finansiering SB  

Stabilt afkast af foreningens aktiver på markedsni-

veau set i forhold til den valgte placeringsprofil, der 
som minimum falder inden for de regler, der til en-
hver tid gælder for almennyttige foreninger og 
fonde i henhold til fondslovgivningen og med sær-
ligt fokus på at investeringerne er bæredygtige og 
etisk forsvarlige. 

SB Løbende drift.  

Med ny regnskabsansvarlig skal der afholdes møde med 
Merkur bank i løbet af efteråret om investeringsprofil mv. 

Ansøge om og hjemtage (drifts)tilskud rettidigt og i 
henhold til gældende regler. 

SB Er gjort. 

 
 


