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Introduktion 

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største og mest indflydelsesrige grønne organisa-
tion og en af drivkræfterne i Danmarks grønne omstilling. Det giver os et særligt ansvar for både at 
være fagligt brede og arbejde målbevidst og fokuseret til gavn for naturen. 
 
Naturen er vores kerneidentitet og foreningens hovedformål er naturbeskyttelse og alle menne-
skers adgang til naturen. Det betyder, at DN skal sætte sig i spidsen for at skaffe mere plads til na-
turen og for at gøre naturen vildere, og det betyder, at DN skal søge at blive den samlende grønne 
kraft i det danske samfund. Det spirer landet rundt frem med grønne initiativer. DN skal ikke – og 
kan ikke – overtage disse initiativer, men vi skal søge samarbejde lokalt og nationalt, så den fælles 
grønne dagsorden styrkes ved samarbejdet mellem DN’s mange aktive og de nye initiativer. 
 
DN’s indsats skal også fremover bæres af tre typer af indsats: Påvirkning af den nationale og inter-
nationale regulering, kampagner, kommunikation og meningsdannelse samt lokale indsatser og 
lokal mobilisering i konkrete sager.   

DN’s evner til og muligheder for at påvirke udviklingen i den danske natur- og miljøpolitik afhæn-
ger i meget høj grad af, at vi opleves som en saglig, tillidsfuld og konstruktiv samarbejdspartner af 
de myndigheder, politikere og andre interessenter, vi samarbejder med. Der vil derfor også i de 
kommende år være et stærkt fokus på følgende fire strategiske indsatser: 

1. At udvikle endnu tættere samarbejdsrelationer til både nationale og lokale myndigheder 
og til de politiske partier samt skabe tættere samarbejdsrelationer til nogle af de parter, 
der traditionelt repræsenterer andre hensyn end DN – det gælder ikke mindst landbrugets 
organisationer. 

2. I højere grad at arbejde konstruktivt med konkrete, gennemarbejde løsningsforslag og 
indgå i reelle forhandlinger og løsningsforløb med andre parter, herunder erhvervslivet og 
landbruget 

3. At sikre at DN konsekvent repræsenterer en høj faglighed og i vores arbejde baserer os på 
den nyeste viden  

4. At udvikle vores evne til i højere grad selv at sætte en offentlig dagsorden på områder, 
hvor det er vigtigt at påvirke reguleringen og udviklingen i natur- og miljøpolitikken. 
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Arbejdet med at skaffe indflydelse er ikke statisk, men uhyre dynamisk, og foreningens arbejds-
plan skal derfor ikke ses som et statisk stillbillede, men som en dynamisk plan for udviklingen i DNs 
fremtidige indsats. Planen skal forsøge at samle vores fælles bestræbelser, er vores fælles beslut-
ning om hvordan vi bruger de midler medlemmerne betror os og angiver en fælles forpligtende 
retning for hele organisationen - DN afdelinger, frivillige og ansatte. 
 
Vi får mest politisk indflydelse, hvis vi går efter de krydsfelter, hvor det faktisk er muligt at opnå 
resultater, fordi andre også ønsker at finde løsninger. Vi skal derfor søge samarbejde med mange 
andre aktører, både de som er enige med DN, og de som kan ses som udfordrende for, at DN kan 
opnå sine mål. 
 
DN’s langsigtede arbejde har været udtrykt i de fem sigtelinjer. I figuren herunder forsøger vi at 
beskrive sammenhængen mellem de strategiske sigtelinjer og aktivitetsplanens forskellige indsats-
områder samt de fire af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som DN i særlig grad har fo-
kus på. Ud over det lokale og det nationale arbejde er der en række aktiviteter og kampagner, som 
på forskellig vis har til formål at mobilisere og engagere befolkningen i DN’s sag, for derigennem at 
sætte fokus på de politiske mål.  
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1 Natur og miljø 
 

DN skal arbejde med en bred vifte af natur- og miljøpolitiske emner, der dels afspejler medlem-
mernes forventninger og ønsker til indsatser og dels afspejler de aktuelle politiske og samfunds-
mæssige dagsordener, hvor det er muligt at påvirke alle relevante beslutningstagere i det danske 
samfund.  

Den danske natur- og miljøpolitik har igennem en række år fra DN’s synspunkt været markant ned-
prioriteret både ressourcemæssigt og lovgivningsmæssigt.  

På trods af, at der fra politisk side i 2018 har været sendt anderledes signaler fra en række partier, 
forventes der også i 2019 at være behov for en meget fokuseret indsats på en række af de større, 
nationale og lokale dagsordener. Blandt de større sager, hvor DN vil præge den natur- og miljøpoli-
tiske dagsorden i 2019, er følgende: 

 Den fortsatte udvikling af de mange større statslige arealer til naturområder med langt hø-
jere biodiversitet. 

 En fortsat indsats for naturbeskyttelsen, især i relation til en videreudvikling af Natura 
2000-indsatsen og i relation til en ny generation af artsforvaltningsplaner. 

 Den videre indsats for et renere vandmiljø i Danmark, bl.a. i forbindelse med implemente-
ringen af Landbrugspakken og den deri indeholdte regulering af landbrugets udledninger i 
vandmiljøet, samt indsatsen for et renere vandmiljø i Danmark, bl.a. i relation til den kom-
mende vandløbsregulering og en ny generation af vandrammeplaner. 

 Den videre udvikling arealplanlægningen i Danmark, herunder især arbejdet for en jordre-
form samt indsatsen for den videre udvikling af Grønt Danmarkskort og kommunernes rolle 
i udviklingen af en mere sammenhængende natur og planlægning i Danmark  

 En indsats i relation til den danske indsats for havmiljøet omkring Danmark, bl.a. i relation 
til genforhandlingen af større havkonventioner og EU’s hav- og fiskeripolitik. 

 En styrket indsats på klimaområdet, der skal afspejle den stigende bekymring og be-
vidsthed i befolkningen og blandt DN’s medlemmer.  

 En fastholdelse af den ”nye” politiske opmærksomhed ift. cirkulær økonomi og affaldsom-
rådet. 

Ud over en målrettet indsats på disse områder vil der i 2019 blive videreført eller igangsat en 
række projekter, der skal understøtte vores strategiske mål og at skabe en ny faglig viden eller selv 
sætte nye dagsordener i den offentlige debat. Disse projekter vil blive præsenteret nedenfor un-
der de relevante indsatsområder.  

 

1.1 Fredningssager 

DN rejser fredningssager for at sikre naturen og befolkningens adgang til den. DN’s fredningssager 
prioriteres af HB i december i henhold til DN’s fredningsstrategi. Konkrete nye fredningssager mål-
rettes i højere grad mod at skabe sammenhængende natur. Desuden hjælpes afdelingerne til 
håndhævelse af fredningsbestemmelser ved dels at vurdere og respondere på fredningsdispensa-
tionssager, dels at sagsbehandle i forbindelse med fastlæggelse af og efterlevelse af plejebestem-
melser. Endelig formidler DN landets fredninger via hjemmesiden Fredninger.dk og app’en Natur-
guide. 
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Fredningsinstrumentet og DN’s rolle heri har været udfordret fra politisk side i 2018. Vi tror på, at 
denne uro nu har lagt sig, men vi vil – ud over de sædvanlige fredningsaktiviteter - i 2019 have fo-
kus på at videreudvikle det grundlag, som fredningssagerne fremover skal rejses på, således at sa-
gerne kan rejses på et mere objektivt, databaseret grundlag med særligt fokus på biodiversitets-
værdier. 
 
Der forventes samme aktivitetsniveau for fredningssager i 2019 som i 2018. 
 

1.2 Miljø, produktion og forbrug 

Der er en markant stigende opmærksomhed om cirkulær økonomi både i befolkningen og politisk. 
Dette afspejles bl.a. i den plastikhandlingsplan og den handlingsplan for cirkulær økonomi, som 
regeringen har præsenteret i efteråret 2018, og som skal implementeres i de kommende år, lige-
som der også i EU er en stigende opmærksomhed på bl.a. genbrug, affaldshåndtering og bæredyg-
tige produktionsprocesser. DN har spillet en aktiv rolle i tilblivelsen af de nationale politikker. 
 
Det er en meget bred dagsorden, og DN kan ikke hverken fagligt eller ressourcemæssigt dække 
alle aspekter af dette område. Dette afhjælpes til en vis grad af, at andre grønne organisationer 
også er aktive på området, men det er stadig vigtigt, at der de kommende år fokuseres på de om-
råder, der ligger tæt på DN’s øvrige kerneopgaver, og hvor det vurderes mest sandsynligt, at vores 
indsats kan indebære reelle forandringer.  
 
Affalds- og genbrugssektorerne vurderes helt centrale i omstillingen mod en cirkulær økonomi, og 
DN vil også i de kommende år have et fokus der. Vi vil derfor bl.a. fortsætte det politiske arbejde i 
relation til den nationale regulering ift. affaldsforebyggelse og –håndtering, herunder de kom-
mende forhandlinger om den nye forsyningsstrategi. 
 
Det synes også klart, at en væsentlig driver bag den cirkulære økonomi ligger i samspillet mellem 
virksomheder og forbrugere, snarere end i den (manglende) statslige regulering. Der opleves et 
stigende pres fra store forbrugergrupper på virksomhedernes evne til at skabe bæredygtige løsnin-
ger, og der vil derfor fortsat være fokus på at fremme udviklingen af bl.a. plaststrategier i danske 
virksomheder.  
 

1.3 Natur 

Naturen og biodiversiteten er i de forløbne par år rykket markant op på den politiske dagsorden, 
ikke mindst i kraft at et pres fra en række grønne organisationer. Det har bl.a. resulteret i en række 
mere ambitiøse udspil fra en række politiske partier, samt afsættelsen af flere statslige midler end 
i en række foregående år. Omvendt er den danske naturpolitik stadig i markant grad præget af 
manglende helhedsplanlægning, manglende langsigtede målsætninger for arealer og biodiversitet, 
og manglende midler til at realisere sådanne målsætninger. 
 
Det er derfor naturligvis helt afgørende, at DN holder et stærkt fokus på at fastholde denne dags-
orden og sin rolle dels som samarbejdspartner i forhold til det politiske system og myndighederne, 
og dels som en organisation, der formår at etablere et stærkt politisk pres, hvor det er nødvendigt. 
 
Der vil blive arbejdet videre med en række igangværende indsatser også i 2019. Dette gælder bl.a. 
indsatsen for at styrke den danske Natura 2000-indsats, indsatsen for at fastholde regeringens ini-
tiativer om urørt skov, indsatsen for etableringen af nye artsforvaltningsplaner samt indsatsen for 
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at styrke kommunernes arbejde med de nye Grønne Danmarkskort i tæt samarbejde med lokalaf-
delingerne. 
 
Derudover vil der i 2019 være fokus på nye eller igangværende indsatser, der skal styrke DN’s rolle 
i naturpolitikken: 
 

 En ny analyse, der skal kortlægge muligheder for samt omkostninger og gevinster ved en yder-
ligere konvertering af statslige arealer til øget biodiversitet og forbedrede levesteder. Det er 
vigtigt, at DN er med til at sætte en reel dagsorden på dette område, bl.a. frem mod et folke-
tingsvalg. Analysen skal bygge på eksisterende analyser og viden, og det vil blive tilstræbt, at 
den udarbejdes i samarbejde med andre væsentlige parter, herunder ikke mindst ministeriet. 
 

 Projekt Naturkommuner fortsættes i 2019. Projektet har til formål at sikre, at flere kommuner i 
de kommende år udarbejder kommunale naturplaner. Projektet skal skabe grundlag for en dia-
log og samarbejde mellem afdelingerne og de enkelte kommuner om udviklingen af planer, og 
vil derfor blive baseret på en tæt inddragelse af både afdelinger, udvalgte kommuner og 
KL/KTC helt fra projektets opstart. Grundlaget for indsatsen er skabt i 2018, bl.a. med kortlæg-
ninger af de eksisterende kommunale naturpolitikker og et helt nyt virkemiddelkatalog. 

 

 Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020 (se under 2.3) 
 
Der har derudover været rejst et ønske om, at DN i 2019 sætter særligt fokus på begrebet bynatur. 
Dette afspejler bl.a. en stigende erkendelse af, at også bynaturen spiller en væsentlig rolle ift. bio-
diversiteten i Danmark, ligesom det afspejler et stadigt stigende naturbevidsthed blandt mange 
byboere (og dermed mange DN-medlemmer i byerne). Med baggrund i DN’s generelle målsætnin-
ger vil det være oplagt, at en særlig DN-indsats her vil tage udgangspunkt netop i biodiversitets-
problematikken.  
 

1.4 Lokale sager 

En væsentlig del af den indflydelse, som DN har i det danske samfund, skal findes i de mange lo-
kale sager, der rejses eller påklages af de lokale afdelinger. DN har ret til at klage over afgørelser 
om naturen og miljøet fra kommuner og andre primærmyndigheder. Det fører hvert år til udarbej-
delse af mellem 100 og 200 klager. Gennem arbejdet med klagesagerne fungerer DN som naturens 
og miljøets stemme i forhold til den praktiske udmøntning af Folketingets lovgivning om naturen 
og miljøet. Arbejdet med sager er en basisopgave for DN’s afdelinger. Afdelingerne kan få støtte 
og vejledning til opgaven i sekretariatet. Sekretariatet har i sin rådgivning fokus på at formidle om-
fanget af den konkrete sag, komme med forslag til hvordan sagen kan påvirkes inden endelig afgø-
relse, samt vurdere behovet for at påklage dispensationer, godkendelser eller tilladelser, samt 
hjælpe med udformning af klager.  
 
Der forventes et uændret aktivitetsniveau i sekretariatet på dette område i 2019. 
 

1.5 Den internationale indsats 

En meget stor del af den danske natur- og miljøpolitik og -regulering har rod i EU og internationale 
aftaler. En væsentlig del af den politiske lobbyvirksomhed foregår på og i relation til internationalt 
niveau. Indsatsen er rettet mod dels udviklingen i den internationale regulering, og dels Danmarks 
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overholdelse af denne regulering i såvel EU som i konventionsregi. En del af arbejdet foregår igen-
nem den europæiske miljøorganisation European Environmental Bureau (EEB), som DN er en aktiv 
part i.  
 
I 2019 vil der være særligt fokus på de påtænkte ændringer i EU’s landbrugspolitk (CAP’en), som 
potentielt kan sikre nye instrumenter ift. naturpolitikken, samt på det europæiske vandrammedi-
rektiv, der skal efterses i 2019.  
 
Derudover forventes der også en øget aktivitet og dialog med EU-kommissionen om den danske 
implementering af en række centrale direktiver. Det gælder bl.a. implementeringen af Natura 
2000-reguleringen og vandrammedirektiverne. 
 
Desuden afsøger sekretariatet aktuelt mulighederne for at afprøve nye instrumenter på området, 
herunder muligheden for at rejse egentlige sager mod den danske stat ved EU-domstolen i til-
fælde, hvor dette kan være det mest effektive instrument. 
 

1.6 Grund-, drikke- og overfladevand 

Dette område har haft meget stort fokus i 2018, ikke mindst ift. spørgsmålet om pesticidrester i 
drikkevandet. DN har ydet en stor indsats i form af kampagner og lobbyarbejde og har dermed i 
afgørende grad bidraget til at rejse denne sag politisk. Denne drikkevandsindsats forventes fortsat 
i 2019, hvor DN bl.a. skal arbejde for, at der nu sker en grundig kortlægning af indvindingsområ-
derne i Danmark. 
 
Derudover forventes der i 2019 at være fokus på ikke mindst den påtænkte ændring af den danske 
vandløbsregulering, som potentielt kan have store natur-og miljømæssige konsekvenser. Det vil 
blive tilstræbt at fortsætte det samarbejde, der er indledt med Landbrug & Fødevarer på området 
i 2019, med henblik på at sikre størst mulig politisk indflydelse. 
 
Derudover skal det afklares, hvad der fremover skal ske med de vandråd, der har været nedsat og 
haft deltagelse af mange lokale DN-aktive. DN vil arbejde for, at disse råd – evt. sammen med Na-
turrådene – fastholdes og sikres en fortsat rolle i den lokale naturpolitik. 
 

1.7 Havmiljøet 

Havmiljøet har traditionel ikke spillet nogen central rolle i DN’s arbejde, bl.a. fordi andre miljøor-
ganisationer har haft en vigtig rolle her. Men i takt med de stigende udfordringer, vi oplever i det 
danske havmiljø, og i takt med de problemer, de andre organisationer har i forhold til at løfte op-
gaven, er der et ønske om en markant styrkelse af DN’s indsats for havmiljøet. 
 
Sekretariatet er i dialog med en større dansk fond om en flerårig bevilling, der kan være grundlag 
for en sådan styrket indsats. Der vil i givet fald blive tale om en markant opnormering af sekretari-
atets ressourcer på området, der derudover vil kunne supplere den styrkede indsats, vi forventer i 
2019 fra andre organisationer. Fokus vil i 2019 og årene derefter især være på at påvirke den dan-
ske regerings position i forhold til Østersøen, Nordsøen og EU’s hav- og fiskeripolitikker.  
 
Det skal dog også understreges, at denne styrkede indsats er helt afhængig af, at de øgede res-
sourcer finansieres eksternt, idet det ikke vurderes muligt at styrke området inden for de nuvæ-
rende økonomiske rammer og prioriteter for DN’s øvrige arbejde. 
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1.8 Plan- og kystsager  

Myndighedernes planer og miljøvurderinger lægger rammerne for fremtidens arealanvendelse. 
DN søger at påvirke rammerne til gavn for naturen og miljøet. Der er tale om en driftsopgave, som 
overvejende forholder sig til udspil fra myndighederne. Der er primært tale om lokale projekter og 
i mindre grad nationale planlægningsopgaver, der berører mange kommuner. Arbejdet omfatter 
Sekretariatets rådgivning og vejledning til afdelingernes arbejde med plansager. 
 
Dette område har nu i flere år været præget af en markant udvikling i den danske kystpolitik, hvor 
DN med væsentlig succes har formået at spille en rolle. Med de mange lovændringer, der er vedta-
get i de sidste par år, forventes der de kommende år dog en væsentlig mindre aktivitet her, og vo-
res fokus vil i høj grad være rettet mod implementeringen i kommunerne af de nye regler. 
 
Til gengæld forventes der øget aktivitet i relation til landdistriktspolitikken og de konsekvenser, 
ændringer heri kan få for den lokale natur. DN vil følge dette arbejde tæt i 2019 og fremefter.  
 

1.9 Landbrug 

Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s landbrugspolitik, som bl.a. peger på udtagning af jord af om-
drift og omlægning til økologi for at få plads til bæredygtig natur og et landbrug i balance med mil-
jøet. Det betyder blandt andet, at vi arbejder for en reduktion af (eller forbud mod) det samlede 
forbrug af sprøjtegifte, opfølgning på regeringens landbrugspakke, særligt ny målrettet arealregu-
lering, fremme brug af jordfordeling for at få intensivt drevet landbrugsjord lagt om til ekstensiv 
drift eller natur (det grønne netværk), fremme udvikling af bæredygtig grøn biomasseproduktion 
og assistere bestyrelsen i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond med administrative og landbrugs-
faglige opgaver. 
 
Særligt tre indsatser forventes at præge arbejdet i 2019: 
 

 Et instrument, der rummer meget stort naturpolitisk potentiale, er jordfordelinger – eller en 
samlet jordreform. Jordfordelinger kan bidrage til bl.a. etableringen af større, sammenhæn-
gende naturområder, en reduktion af landbrugets udledninger, en styrket CO2-binding, samt 
en forbedret klimasikring. Det er derfor også et instrument, der har opnået stor politisk op-
mærksomhed i løbet af 2019. I lyset af de mange muligheder, der ligger gemt i en dansk jord-
reform, vil vi styrke vores indsats markant på dette område, bl.a. via et tæt samarbejde med 
landbrugets organisationer, der har en række sammenfaldende interesser med DN på områ-
det. Vi vil arbejde for at fastholde den politiske opmærksomhed her via en styrket politisk ind-
sats og et forbedret vidensgrundlag. Indsatsen vil blive prioriteret højt i sekretariatets arbejde 
– men det skal dog understreges, at en sådan indsats kun er mulig, hvis der afsættes midler 
også til en styrket analyseindsats, der skal bidrage til, at DN kan sætte en klar, offentlig politi-
ske dagsorden. Der vil blive søgt ekstern finansiering hertil, hvor det er muligt.  

 

 Landbrugets rolle i forhold til klimaforandringerne – herunder særligt mulighederne for kul-
stofbinding i jorden – vil også blive et fokusområde.  

 

 Den store indsats, der er gjort i 2017 og 2018 i relation til landbrugspakken – og implemente-
ringen af denne – vil blive fastholdt også i 2019. Vi vil fortsat arbejde politisk for, at bl.a. den 
målrettede regulering gøres så miljøvenlig som muligt, og at Folketingets arbejde sker på et så 
gennemsigtigt og oplyst grundlag som muligt. 
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1.10 Klima, energi og transport 

Klimaforandringerne har potentielt store konsekvenser for både naturen og miljøet og vil derfor 
være et centralt indsatsområde i DN i 2019. Der kan heldigvis konstateres en markant stigende in-
teresse for klimapolitikken både i den danske befolkning og på politisk plan i disse år, om end 
denne bevidsthed endnu ikke har forplantet sig i markante nye, ambitiøse klimapolitiske målsæt-
ninger i Danmark.  
 
Civilsamfundets indsats sker hos en bred vifte af interesseorganisationer og grønne organisationer. 
For at opnå den bedst mulige effekt af de ressourcer, DN anvender her, er det afgørende, at vi fo-
kuserer indsatsen, hvor den enten er tæt forbundet med DN’s øvrige, naturpolitiske målsætninger, 
og/eller hvor der kan forventes størst effekt af indsatsen. 
 
Ud over det generelle politiske arbejde og arbejdet med Klimakommunerne vil der derfor i 2019 
være fokus på disse to særlige indsatsområder: 
 

 Landbrugets klimapåvirkning, herunder mulighederne for at binde CO2 i landbrugsarealer. 
 

 Det personlige ansvar for klimaforandringerne – herunder bl.a. indsatser i relation til dansker-
nes forbrug og transport. Det vurderes, at dette er et indsatsområde, hvor DN dels vil kunne 
spille en væsentlig rolle i den offentlige debat og dels vil kunne bruge de mange medlemmer 
og aktive på en god måde. Det er samme tankegang, der ligger bag den store klimakampagne i 
efteråret 2018. 

 

1.11 Tværpolitiske indsatser 

Der gennemføres løbende en lang række aktiviteter i både sekretariatet og afdelingerne, der ikke 
er knyttet til ét særligt fagområde. Blandt de væsentlige, tværpolitiske indsatser, der forventes 
gennemført i 2019, kan fremhæves de følgende: 
 

 Det er en generel udfordring i den danske natur- og miljøpolitik, at spørgsmålet om, hvor stor 
en værdi en god natur og et rent miljø rent faktisk har, kun yderst sjældent indgår i det politi-
ske beslutningsgrundlag. Dette gælder eksempelvist, når der forhandles landbrugspakker, kyst-
regulering eller udledning af miljøskadelige stoffer. Der er markant brug for, at denne skævhed 
adresseres i den danske regulering. DN har i efteråret 2018 gennemført analyser og konferen-
cer, der sætter fokus på denne problemstilling, og vil arbejde videre hermed også i 2019. 
 

 Der skal afholdes Folketingsvalg senest medio 2019. I lyset af de mange nye, politiske tilkende-
givelser om en større naturbevidsthed, er der potentielt tale om et valg, hvor natur- og klima-
politikken for første gang i en årrække vil kunne spille en større rolle. DN har derfor valgt at de-
dikere en del ressourcer hertil allerede fra efteråret 2018. Ressourcerne skal bruges i tre spor: 
1) en tæt dialog med de politiske partier frem mod selve valget for at fremme DN-synspunkter 
og –sager i valgkampen og et efterfølgende regeringsgrund, 2) en større DN-kampagne med 
fokus på DN’s mærkesager, og 3) en understøttelse af lokalafdelingernes indsatser. 

 

 Som det fremgik af indledningen er det en strategisk målsætning, at DN i højere grad bliver i 
stand til selv at sætte nye, politiske dagsordener, ligesom det er en målsætning, at vores ar-
bejde baseres på et højt fagligt niveau. Et vigtigt instrument for at opfylde disse mål er, at DN 
selv bliver i stand til – ofte med kort varsel – at gennemføre analyser og skabe konkret viden, 
der kan bringes ind i den offentlige debat. Det er erfaringen, at det netop er sådan ny viden, 
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der kan give DN en styrket indflydelse. Der er eksempelvist i 2018 gennemført analyser i rela-
tion til landbrugspakken, plastikgenanvendelse, værdisætning af naturværdier og kommunale 
virkemidler. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at der i budgettet for 2019 afsættes en 
pulje, der kan disponeres over til sådanne analyser, på 1 mio. kr.  
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2 Organisation og medlemmer 
 
DN er en del af det danske civilsamfund og har været det i mere end 100 år. En demokratisk struk-
tur, et stort medlemstal og lokale afdelinger overalt i landet giver DN en legitimitet, når vi vil på-
virke samfundsudviklingen og skabe forandringer.  
 
Vi oplever i øjeblikket er en stadig voksende interesse for natur, klima og miljø i befolkningen. Folk 
engagerer sig i den grønne sag og i grønne fællesskaber, men det sker i udstrakt grad udenfor DN, 
og den voksende interesse synes ikke at slå ikke igennem i antallet af hverken medlemmer eller 
frivillige i DN.  
 
En stærk organisation med mange medlemmer og mange frivillige giver mere politisk indflydelse 
og mere grøn handling. Derfor er der behov for, at vi gør det muligt og attraktivt for flere at lægge 
deres engagement hos DN – uanset hvor meget de ønsker at engagere sig. Om det bare er ved at 
støtte med et månedligt beløb, ved at skrive under på en underskriftsindsamling, ved at deltage i 
konkrete grønne frivilligprojekter eller ved at forpligte sig til det kontinuerlige arbejde i en afde-
lingsbestyrelse. Vi kan og skal være mere for flere. 
 
Det er derfor et fokuspunkt i 2019, at flere medlemmer bliver frivillige - fordi flere kan skabe mere 
værdi og flere resultater for natur og miljø. Samtidig er det et fokuspunkt at styrke de lokale afde-
linger, så de i højere grad kan sikre den lokalpolitiske interessevaretagelse og være en central ak-
tør for bæredygtig omstilling lokalt.  
 
Udover at mange medlemmer giver foreningen politisk styrke og potentiale for grøn handling er 
det medlemmernes kontingenter, arv og bidrag, der finansierer langt hovedparten af DN’s aktivite-
ter. Men medlemmer kommer ikke af sig selv, og det kræver en kontinuerlig indsats blot at holde 
et stabilt medlemstal. En indsats hvor ikke-medlemmer kontaktes og opfordres til at støtte, og 
hvor eksisterende medlemmer kontaktes og opfordres til at opgradere deres medlemskab. Og rent 
faktisk øges medlemsindtægterne år for år, idet flere giver mere. Fokuspunkter i 2019 er dels at 
øge fastholdelsen, dels at udvikle DN’s digitale fundraising. 
 
Målene for 2019 er et stabilt medlemstal, stigende medlemsindtægter og flere medlemmer, der 
oplever ny værdi af deres medlemskab – ikke mindst gennem et frivilligt engagement i DN. 

 

2.1 Organisatorisk støtte til afdelingerne 

DN har en lokal afdeling i alle landets kommuner. En afdeling, der taler naturens stemme og sikrer 
foreningen lokalpolitisk indflydelse og synlighed, og som motiverer til grøn handling. Sekretariatets 
organisatoriske rådgivning og støtte handler om dels at sikre, at der ER en lokal afdeling i hver 
kommune – ved at hjælpe afdelingerne med organisering, frivilligledelse, strategi, planlægning, 
trivsel, konflikthåndtering samt afholdelse af årsmøder, dels at understøtte, at afdelingen er klædt 
bedst muligt på til at varetage opgaven – gennem intern kommunikation via DN Aktiv og Aktivsi-
den, inspiration og kompetenceudvikling. Som led i det organisatoriske arbejde er der desuden fo-
kus på lokal kommunikation og projektarbejde, da det er områder, som i særligt grad kan være løf-
testang for udvikling af det lokale arbejde:  
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Lokal kommunikation  

Lokal kommunikation styrker DN’s gennemslagskraft og bidrager til at højne DN’s troværdighed og 
til at fastholde medlemmer. Afdelingernes synlighed er helt afgørende, både når det handler om 
konkrete sager, som DN skal have opbakning til i offentligheden, og når det handler om at vise 
medlemmerne, hvad DN gør lokalt. Når afdelingerne skriver presseindlæg, nyheder på de lokale 
hjemmesider, facebookopslag og udsender nyhedsbreve trækkes medlemmer og potentielle med-
lemmer tættere på DN og får en bred viden om DN’s omfattende arbejde for naturen og DN positi-
oneres lokalt som en seriøs tunge på vægtskålen i den grønne dagsorden.  
 
Afdelingerne får støtte, rådgivning og bidrag i form af tekstproduktion til den lokale kommunika-
tion – også når det handler om teknikken - og kan desuden bestille forskellige synlighedsmaterialer 
til brug ved lokale arrangementer. 
 

Lokale projekter  

Lokale projekter gavner naturen og miljøet lokalt ud over rammerne for afdelingernes almindelige 
driftsudgifter. DN’s projektpulje støtter lokalt projektarbejde, som kan skabe positiv lokal opmærk-
somhed og opbakning til DN. Derudover vil der blive arbejdet på, at DN igen kan forvalte program-
met Grønt Guld, som støtter projekter for aktive seniorer +60, når det gælder fx aktiv naturpleje, 
formidling af natur og biodiversitet, indsats for at få børn ud i naturen. Programmet er målrettet 
DN’s aktive, men kunne også at være et medlemstilbud.  
 

Naturens Universitet  

Naturens Universitet er DN's interne uddannelsestilbud, som skal sikre en kontinuerlig opkvalifice-
ring af foreningens lokale frivillige inden for lokal kommunikation og presse, politisk interessevare-
tagelse og arbejdet med lokale sager. Der bliver derudover løbende udviklet kurser, som kan være 
relevante og aktuelle i forhold til DN’s politikker, planer og kampagner. Som led i udarbejdelse af 
ny frivilligstrategi, vil der blive set på, hvordan Naturens Universitet i højere grad kan understøtte 
medlemmernes grønne medborgerskab – som aktører og meningsdannere, gerne i samarbejde 
med andre udbydere.  
 
Der lægges kun op til, at vi undersøger potentialet og skitserer en plan for udvikling af Naturens 
Universitet. Skal vi i 2019 igangsætte en større omlægning af Naturens Universitet kræver det, at 
vi afsætter ressourcer til det – både i timer og økonomi.  
 

Inspirationsdagen  

Inspirationsdagen er afløseren for samrådsinspirationsdagen, og målet er at inspirere alle aktive i 
afdelingerne til årets spændende indsatser. I år lægges der op til, at forårets REP-møde aflyses og i 
stedet afløses af et inspirationsmøde for alle interesserede aktive. Programmet planlægges med 
det formål at skabe størst muligt synergi mellem de nationale og lokale indsatser, og mellem det 
lokale på tværs af kommunegrænserne.  
 

2.2 Organisatoriske enheder 

DN's frivillige aktive indgår i otte organisatoriske enheder. Budgettet rummer både udgifter til de 
enkelte enheder samt sekretariatsressourcer - undtagen for afdelingsbestyrelserne, hvor den orga-
nisatoriske vejledning og støtte fremgår af indsatsområde 3.1: 
 
1. Afdelingsbestyrelser (kun egen driftsøkonomi) 
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2. Samråd 
3. Netværk 
4. Studenterafdelinger 
5. Repræsentantskab 
6. Hovedbestyrelse 
7. Præsident  
8. Udvalg 
 

2.3 Frivillighed og mobilisering 

Der er et stort potentiale i at mobilisere mange flere medlemmer og andre til grøn frivillig-
hed i DN. Men mange af de potentielle frivillige kunne aldrig drømme om at sidde i en afde-
lingsbestyrelse, og i stedet finder de andre grønne initiativer og bevægelser uden for DN, 
hvor de kan udleve deres grønne engagement.  
 
I 2019 vedtager vi en ny frivilligstrategi, hvor et af målene er at understøtte, at vores med-
lemmers grønne engagement bliver til konkrete aktiviteter med resultater – inden for DN. 
Det forudsætter, at vi igangsætter et antal landsdækkende mobiliseringsprojekter indenfor 
DN’s kerneområder. Som led i arbejdet med frivilligstrategien vil vi desuden analysere, hvor-
dan DN på anden vis kan være samlende for mennesker, der arbejder med grønne initiativer 
og grøn omstilling i bred forstand.  
 
De konkrete mobiliseringsprojekter vil blive konkretiseret senere på året, men to ligger fast: 
 

Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020  

Projektet fortsættes på samme niveau i 2019. Formålet er at få ny viden om udviklingen i naturens 
tilstand og derigennem motivere kommunerne til at skabe konkrete forbedringer for den biologi-
ske mangfoldighed. De mange brugeres aktive deltagelse i projektet skal samtidig øge det folkelige 
engagement i biodiversitet generelt og sikre flere og nye typer frivillige i DN's arbejde. 
 

Projekt Marin DNA 2019-2010  

Projektet er et samarbejde med Aarhus Universitet (Department for Bioscience) omkring en kort-
lægning af den danske marine biodiversitet. Det sker via et citizen science projekt, hvor vi mobili-
serer omkring 400-500 frivillige prøvetagere, som på tværs af landet indsamler vandprøver til ana-
lyse af forskere. Analysen skal kaste lys over hvilke arter, der findes langs de danske kyster og 
højne fokus på den marine biodiversitet i befolkningen. 
 
Der er i 2019 afsat 500.000 kr. til ”landsdækkende mobiliseringsprojekter indenfor DN’s kerneom-
råder”. Dette er et begrænset beløb til at skabe organisationsudvikling. Hvis frivilligheden i DN for 
alvor skal tage nye veje i 2019 forudsætter det, at der f.eks. i kampagner og andre landsdækkende 
aktiviteter arbejdes integreret med nye frivilligformer. 

 
DN har arbejdet med idéen om en Verdensmålsevent i samarbejde med andre aktører (Verdens 
Bedste Nyheder, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og RoskildeFonden). Formålet med even-
ten er at sætte fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Projektet kunne drives som 
et mobiliseringsprojekt, men kræver en del ressourcer (ca. 0,3 ÅV) i planlægning, konceptudvikling 
og frivilligkoordinering. De andre aktører går sandsynligvis videre med idéen, men DN har tilkende-
givet, at verdensmålene som samlende tema næppe er at finde i paletten af prioriterede DN ind-
satser 2019, og at DN ikke kan forventes at påtage sig at være drivende kraft.  
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2.4 Medlemmer 

Som i alle andre store medlemsorganisationer kræver det en kontinuerlig indsats at holde med-
lemstallet stabilt, eftersom der altid vil være et naturligt frafald. Vi arbejder med fastholdelse og 
med opgradering af eksisterende medlemmer, men selv et stabilt medlemstal kræver en stadig in-
vestering i medlemstegning. For medlemmerne kommer ikke af sig selv, og det er nødvendigt hele 
tiden at udvikle alternative hvervekanaler til telemarketing og face-to-face, som er de primære 
hvervekanaler, da disse er udfordret både af konkurrencen med de andre organisationer og en 
mæthed af markedet. Derfor har vi i 2019 særligt fokus på at forbedre fastholdelsen, optimere 
hvervningen og undersøge alternative hvervekanaler.  
 

Medlemsadministration 

Sekretariatet ekspederer ind- og udmeldelser, opkræver medlemskontingenter/månedsgaver, ek-
spederer henvendelser fra medlemmer, opdaterer ændringer i medlemskabet og sikrer e-mail 
adresser ved alle kontakter.  
 
DN’s medlemsdatabase er grundlaget for vores kendskab til medlemmerne og deres medlemshi-
storik, donationer og betalinger. Sekretariatet opgraderer i 2019 medlemsdatabasen på baggrund 
af den analyse, der i samarbejde med en række andre organisationer, blev foretaget i 2018. I den 
forbindelse skal nye betalingsformer som bl.a. dankort- og Mobile Pay abonnementer implemen-
teres. 
 
Kontingentsatserne for 2019 er kr. 395 for almindeligt medlemskab, kr. 95 for supplerende hus-
standsmedlemskab og kr. 210 for pensionister og studerende. Efter konkret aftale kan medlem-
merne vælge at støtte DN med et højere årligt kontingent gennem månedsgaver. 
 

Medlemstegning  

Hvervning af nye medlemmer foregår primært gennem telemarketing via eksternt bureau. Dels 
efter en rullende fire-årig plan, hvor der ringes til alle, der ikke er medlem, dels ved at ringe til per-
soner, der har udtrykt interesse for DN’s arbejde ved underskrift i forbindelse med DN’s kampag-
ner eller andet. OBS: Budgettet afhænger af, at der genereres 50.000 leads gennem kampagner. 
Hvis ikke det sker, skal den forventede indtægt på medlemskontingenter nedjusteres. 
 
Desuden tegnes medlemmer gennem face-to-face gadehvervning via eksternt bureau, og derud-
over er der folk, der melder sig ind via hjemmesiden. Derudover arbejdes med tilbud som mem-
ber-get-member, at medlemmers samboer tegner supplerende husstandsmedlemskaber, samt at 
medlemmer forærer medlemskaber som gave vil venner og familie etc. Tilsvarende er det ønske-
ligt, at opfordringen til at støtte og blive medlem indtænkes i DN afdelingernes arrangementer, 
events, ture og hvor befolkningen ellers møder DN. 
 

Projekt digital fundraising  

Danskerne bruger stadig mere tid på nettet, og derfor skal man møde DN her og opfordres til at 
støtte. Digital fundraising er et område, hvor andre danske organisationer er markant længere 
fremme end DN. Da vi har et uudnyttet indtægtspotentiale på dette område, og da vi har behov 
for stadig at udvikle vores medlemshvervning, har vi et særligt fokus på at forbedre og målrette 



 15 

vores digitale tilstedeværelse. Det sker gennem bl.a. systematisk arbejde med søgemaskineopti-
mering og søgemaskinemarkedsføring, men også gennem annoncer på sociale medier. Arbejdet 
startede i 2018 og fortsættes i 2019. 
 

Fastholdelse  

Frafaldsprocenten i DN ligger på omkring 10 på årsbasis, hvilket er pænt sammenlignet med øvrige 
organisationer. Men tænk hvis vi ved hjælp af øget fokus på medlemsfastholdelse kunne mindske 
frafaldet med 1 procent og dermed skabe øgede indtægter til vores arbejde for Danmarks natur. 
Vi har en kontinuerlig indsats for at øge fastholdelsen, blandt andet ved en personligt tilpasset 
”donor journey” og ikke mindst ved opgradering af årsmedlemmer til månedsgaveydere og opgra-
dering af månedsgaveydere til højere beløb.  
 

Medlemsfordele 

DN Butikken og andre medlemsfordele er med til at gøre medlemskabet mere attraktivt og øge 
loyaliteten samt at skabe indtægter til DN. Målet for 2019 er derfor at sikre, at der fortsat er klassi-
ske tilbud til medlemmerne inden for rabatter, Naturfondens feriehuse, Naturkalenderen og et 
bredt sortiment af fuglekasser, naturbøger, kikkerter og beklædning i DN’s webbutik. Desuden vil 
vi undersøge potentialet for at udvikle DN’s webshop til fremadrettet at sælge det mest bæredyg-
tige inden for udvalgte produktgrupper med henblik på at blive førstevalget for dem, der gerne vil 
handle bæredygtigt. Vær opmærksom på, at der inden for de nuværende ressourcer kun er tale 
om at undersøge potentialet for at udvikle DN Butikken til en helt ny butik for alle der ønsker at 
handle bæredygtigt.  
 

2.5 Indsamling og arv 

Der gennemføres indsamlinger blandt medlemmer og ikke-medlemmer, både gennem direct mail 
og sms. Som noget nyt forventes det at gennemføre en juleindsamling. Derudover deltager DN i et 
testamentesamarbejde ”det gode testamente” med andre organisationer, som går ud på at gøre 
det nemt og billigt at lade naturen arve. Der vil blive sat særligt fokus på arbejdet med arv og te-
stamente, fordi naturen er den bedste gave, man kan give til sine efterkommere.   
 

2.6 Fonde og virksomheder 

DN arbejder med fonde for at styrke den langsigtede finansiering af vores projekter og med virk-
somheder for at styrke vores fundraising samt ikke mindst at styrke den grønne omstilling ved at 
danne bro til erhvervslivet gennem erhvervspartnerskaber, gerne i konkrete kampagner og projek-
ter. Der er sandsynligvis et potentiale i at styrke DN’s aktiviteter gennem finansiering fra fonde, 
men det forudsætter flere ressourcer til området.  
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3 Kommunikation 
 
Kommunikation, kampagner, presse & naturformidling 
 
DN ønsker at være en inspirerende og engageret aktør i civilsamfundet, en central og vigtig samar-
bejdspartner for myndigheder og politikere og en attraktiv og aktiv medlemsforening. Kommuni-
kation er en væsentlig løftestang for den indsats.  
 
DN kommunikerer sagligt og professionelt med medlemmer, befolkning og professionelle aktø-
rer/beslutningstagere for at skabe kendskab, sympati og opbakning til DN og DN’s arbejde – og 
ikke mindst for at skabe forandring. 
 
DN’s kommunikation udvikles i overensstemmelse med DN’s kommunikationsstrategi, foreningens 
formål, strategiske sigtelinjer, projekter og driftsaktiviteter samt den profil, som DN ønsker at 
tegne.  
 
Strategisk ønsker vi: 

 At være synlige og tilstede i mediebilledet 

 At skabe begejstring gennem inspirerende naturformidling 

 At sætte dagsordenen med effektfulde events og kampagner. 
 
Med disse pejlemærker ønsker vi at understøtte den politiske gennemslagskraft, skabe folkelig op-
bakning og fastholde og rekruttere medlemmer. 
 
Indsatserne i 2019 skal skabe naturbegejstring, give DN en klar klimaprofil og fastholde DN’s 
stærke position på børneområdet. Samtidig ønsker vi at møde medieudviklingen med nye forma-
ter, ved øget brug at data og målinger og fortsætte arbejdet med digital og social medie-kommuni-
kation. I 2019 sætter vi derfor følgende indsatser i søen: 
 

 Naturfamiliegrupper: Som et nyt nøgleprojekt igangsættes i 2019 et projekt, der har til for-
mål at gøre det lettere for familier at vælge naturen til. Det skal være simpelt og lige til, og 
det skal være let at gøre det sammen med andre familier, som dermed indbyrdes kan 
støtte og hjælpe hinanden.  

 Naturkampagne: DN vil gerne sætte fokus på pladsproblematikken og samtidig positionere 
sig som omdrejningspunkt for naturbegejstring. 

 Klimakampagne: DN vil gerne sætte fokus på klimaforandringerne og give DN en klar klima-
profil med en handlingsanvisende kampagne og anspore til konkret handling for den en-
kelte, så vi er tydelige på, at DN arbejder for bæredygtig udvikling, og at vi i fællesskab kan 
gøre en forskel. 

 Pulje til ad hoc kampagner: DN ønsker at kunne rykke hurtigt på aktuelle politiske sager og 
dagsordner med dagsordensættende kampagner. 

 Nulpunktsmåling og implementering af kommunikationsstrategi: I 2019 har vi en helt ny 
kommunikationsstrategi, som bliver retningsgivende for de næste års arbejde med kom-
munikation i organisationen. Vi ønsker at lægge ud med en nulpunktsmåling af, hvordan 
vores kommunikation og mange kommunikationsprodukter opfattes og virker, for at sikre, 
at vi arbejder i den rigtige retning og for, at vi kan følge professionelt op på vores mål. Der-
udover ønsker vi at udvikle en digital måleværktøjskasse til at målrette vores kommunika-
tion, kampagner og etablere faste formater for rapportering af data, der kan bidrage til et 
stærkere beslutningsgrundlag. (0,2 ÅV, 300.000 kr.) 
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 DN Podcast: En DN Podcast vil være et godt supplement til vores andre kanaler og vil 
kunne udnytte stof og temaer fra Bladet natur- og miljø. Samtidig får vi mulighed for at nå 
nyeog yngre målgrupper med et voksende medie. (0,2 ÅV, 100.000 kr.) 

 NaturCamp på Skovsgaard: Med DN’s NATURCAMP vil vi tage børnene med ud i den vilde 
natur og samtidig markedsføre Skovsgaard. (0,2 ÅV, 70.000 kr. for pilotprojekt. Fortsæt-
telse forudsætter ekstern finansiering.) 

 Analyse og dokumentation af børn og unges brug af naturen for at sikre DN’s lead på områ-
det, udvikling af politisk indsats mv. jf. Børn- og ungestrategi (0,2 ÅV, 200.000 kr.) 

 

3.1 Presse og kommunikation  

Kommunikation er en integreret del af organisationens arbejde. Derfor arbejder DN med en holi-
stisk tilgang til kommunikation, hvor kommunikation indtænkes fra start til slut i både drift og pro-
jekter. Vi gør brug af kreative løsninger og visuelle virkemidler – afstemt efter målgruppen. DN’s 
presseindsats er koordineret, proaktiv og dagsordensættende gennem strategiske fortællinger, tal 
og analyser i et tæt samspil med DN’s sociale medieplatforme og digitale kanaler. Presseindsatsen 
understøtter politiske dagsordener, aktiviteter og aktuelle kampagner. I 2019 arbejder vi med: 

 Strategiske presse- og kommunikationsplaner for prioriterede politiske indsatser. 

 Gennemføre nulpunktsmåling som led i implementeringen af DNs Kommunikationsstrategi 

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

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

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

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

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

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

 

Projekt Giftfri Have 2015-2020 

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 afdelingerne bruger det.  Projektet gennemføres i samarbejde med relevante aktører. Mål for 
2019: 

 Yderligere 5 mio. m2 tilmeldt ’Giftfri Have’   

 10 vandselskaber tilmelder sig 

 Formidle fordele for grundvandet og den lille natur i haven 
 

3.2 Digital kommunikation   

DN’s kanaler og platforme er sammen med resten af kommunikationsindsatsen organisationens 
ansigt udadtil. Medieudviklingen betyder, at vores digitale tilstedeværelse er blevet en afgørende 
faktor for vores gennemslagskraft i mediebilledet. Det konkrete valg af kanaler og virkemidler af-
hænger af formål, målgrupper og målsætninger, og den optimale løsning vil ofte udgøre et intelli-
gent miks af traditionelle, digitale og sociale komponenter, der understøtter og komplementerer 
hinanden. Det handler både om DN’s hjemmeside, elektroniske nyhedsbreve og DN’s indsats på de 
sociale medier. I 2019 ønsker vi at: 

 Arbejde med nye digitale formater for vores nationale nyhedsbreve, så vi øger antallet af 
abonnenter og sammenhængen med sociale medier 
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 Udarbejde grafisk materiale, digitale designs, videoer og grafikker. 

 Øge antallet af følgere på Facebook, Linkedin og Instagram 

 Øge sammenhængen med præsidentens platforme og DN’s hovedkanaler. 

 Understøtte medarbejdere og aktives tilstedeværelse på sociale medier. 

 Lancere ny DN Podcast med faste formater i sammenhæng med magasinet Natur & Miljø og 
vores digitale nyhedsbrev.  

 

DN’s hjemmeside – www.dn.dk 

DN’s hjemmeside er en vigtig kommunikationskanal til de fleste af DN’s målgrupper. Og for mange 
er dn.dk og DN’s andre hjemmesider det første møde med DN. Hjemmesidens primære målgrup-
per er derfor både medlemmer og potentielle medlemmer. I 2019 arbejdes med følgende overord-
nede målsætninger for DN’s hjemmesider:  

 Flere indmeldelser via DN’s hjemmesider 

 Høj rangering på søgesites som eks. Google 

 Højne den gennemsnitlige besøgstid på dn.dk 

 Videreudvikle MitDN med henblik på rekruttering og fastholdelse 
 

DN på sociale medier 

Sociale medier er et vigtigt dialogredskab med medlemmer, potentielle medlemmer og interesse-
rede i DN’s arbejde og central for kommunikationen af DN’s brand. Sociale medier er tillige en vig-
tig leadgenerator. I 2019 arbejdes med følgende overordnede målsætninger:  

 Ny strategi for DN’s sociale medier. 

 Udvikle nye metoder til leadgenering via sociale medier. Leadgenerering er eks. nye medlem-
mer, underskriftsindsamlinger og tilmelding til DN’s nyhedsbreve. 

 Ved benchmark med lignende SoMe kanaler skal vi gennemsnitligt have højere reach og enga-
gement. 
 

DN’s (nationale) nyhedsbreve 

Elektroniske nyhedsbreve er stadig en vigtig og effektiv kommunikationskanal til specifikke mål-
grupper. Med nyhedsbreve lander vi direkte i indbakken hos medlemmer og potentielle medlem-
mer og med gode åbningsrater og klikprocenter. I 2019 arbejdes med følgende overordnede mål-
sætninger for DN’s nyhedsbreve:   

 Skabe dagsordenssættende nyhedsbreve inden for eks. Grøn Hverdag, børn i naturen, na-
tur/miljø politik osv.  

 Lancere nye modtagerorienterede nyhedsbreve til specifikke målgrupper,  

 Som minimum fastholde nuværende gennemsnitlige åbningsrater og klikprocenter 
 

Datadrevne beslutninger 

Datadrevne beslutninger handler om at træffe beslutninger på baggrund af det vi ved og ikke kun 
det vi tror. Det forudsætter systematisk og struktureret brug af data. I 2019 arbejdes med føl-
gende overordnede målsætninger inden for data: 

 Udvikle digital måleværktøjskasse 

 Etablere et eller flere faste formater for rapportering af data der kan bidrage til beslutnings-
grundlag 
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Layout, grafik og billeder 

DNs layout og visuelle identitet bidrager med synlighed og genkendelig på DNs analog og digitale 
kommunikation. I 2019 arbejdes med følgende overordnede målsætninger: 

 Implementere ny fælles billeddatabase  

 Implementere tone, farve, stil m.v. fra DN’s brandguide i kommunikationen, digital som analog 

 Implementere system til grafiske standard-skabeloner som nemt kan redigeres/bestilles af eks. 
lokalafdelinger 

 Opdatere sekretariatets foldere, hæfter, blade m.v.  
 

3.3 Medlemsblad 

Natur & Miljø skal afspejle foreningens synspunkter, arbejdsområder og aktuelle kampagneindsat-
ser, men skal også være omdrejningspunktet for debat om naturens udvikling. Der udgives fire 
numre af Natur & Miljø om året. I 2019: 

 Øge sammenhængen med digitale og lydlige formater. 

 Udgive fire numre af Natur & Miljø. 

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

 Udgive en app og ny Pod Cast. 
 

DN Podcast 

En Podcast er en lydoplevelse, som man kan lytte til, når man har lyst. Mediet er voksende og i dag 
lytter ca. 15 % af befolkningen ugentligt til podcasts. Det er primært den yngre del af befolkningen. 
En podcast vil være et godt supplement til vores andre kanaler og vil kunne udnytte stof og temaer 
fra Bladet natur- og miljø. En podcast egner sig både til naturformidling og dybdegående fokus på 
DNs kernesager og vil kunne inddrage aktive, medarbejdere, valgte, opinionsdannere og eksperter. 
Mål for 2019: 

 4 serier om året med udgangspunkt i centrale DN emner. 
 

3.4 Kampagner & events 

Kampagner og events er en vægtig løftestang for DN’s politiske gennemslagskraft, omdømme og 
medlemshvervning. Arbejdet består i at planlægge og gennemføre kampagner, lokale og nationale 
events, understøtte events og kampagnetiltag overfor nye målgrupper samt løbende rådgive om 
kommunikationsplanlægning og aktuelle indsatser. I 2019 fokuserer vi på: 

 En natur-kampagne Plads til det vilde 3.0 

 En klimakampagne  

 Markedsføring af naturfamiliegrupper 

 Ad hoc-kampagner efter behov 

 Naturens dag og fornyet fondsansøgning 

 Affaldsindsamlingen 

 Undersøge muligheden for at fortsætte Øktober-kampagnen i samarbejde med COOP 

 Folkemødet på Bornholm: DN deltager også i 2019 ved Folkemødet og er aktiv i debatter og 
arrangementer. Målet er at formidle DN’s budskaber og holdninger gennem aktiv deltagelse og 
at skabe gode relationer til udvalgte interessenter.  

 Naturmødet i Hirtshals: DN er tilstede ved Naturmødet og er aktiv i debatter og arrangemen-
ter. Målet er at formidle DN’s budskaber og holdninger gennem aktiv deltagelse, og skabe 
gode relationer til udvalgte interessenter.  

 Udvikle nye kampagner rettet mod 2020 
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Naturkampagne 

Danmarks biodiversitet er presset. Vi er blandt de mest opdyrkede lande i verden og huser kun 
meget få naturområder med vild natur. Samtidig er der kommet mere fokus på natur i de senere 
år. DN vil gerne sætte fokus på pladsproblematikken og samtidig positionere sig som omdrejnings-
punkt for naturbegejstring. Mål for 2019: 

 Leads 

 Synlighed 
 

Klimakampagne 

Vi står midt i en alvorlig klimakrise, som buldrer afsted med præcis den kraft forskerne har forud-
set. DN vil gerne sætte fokus på klimaforandringerne og anspore til konkret handling for den en-
kelte, så vi er tydelige på, at DN arbejder for bæredygtig udvikling, og at vi i fællesskab kan gøre en 
forskel. Mål for 19: 

 Stærk partnerskabskampagne 

 Klima-app 

 Leads 
 

3.5 Naturformidling og ture & arrangementer 

DN arbejder med formidling af naturoplevelser, dokumentation om børns brug af naturen for 
børn, skoler og børnefamilier. Det sker ved udvikling og support af det landsdækkende netværk af 
kontaktpersoner, hjemmeside, salg og nyhedsbrev og udsendelse af materialer. På Skovsgaard for-
midler DN’s naturvejleder natur, økologi og miljø gennem arrangementer, skolebesøg, lejrskoler 
mv. og igennem nye projekter og samarbejdspartnere kommer DN i kontakt med et bredt udsnit af 
befolkningen. 
 
Sekretariatet hjælper, uddanner og inspirerer DN's afdelinger og frivillige, så de kan planlægge og 
gennemføre lokale naturoplevelser, naturplejeaktiviteter, ture og andre arrangementer. De lokale 
ture og aktiviteter skal skabe kendskab til den lokale natur og muligheder for lokale naturoplevel-
ser, naturglæde, forståelse for nødvendigheden af naturbeskyttelse og naturpleje samt støtte og 
kendskab til foreningen både lokalt og nationalt.  
 
I 2019: 

 Naturfamilieklubber: Kampagne og markedsføring af naturfamiliegrupper, digital og social plat-
form for klubberne på plads, ti familienaturklubber oprettet med mindst 20 familier knyttet til 
hver klub. 

 Projekt 99 arter: Samarbejde med Naturhistorisk museum i Aarhus om fælles Youtube-kanal og 
naturformidling på sociale medier, som sammentænkes med udviklingen af skoletjenesten og 
Naturfamilieklubber. 

 Understøtte naturformidlingen på Skovsgaard 

 Pilotprojekt NaturCamp19 og fondsansøgning. 

 Skoletjeneste: Udvikling og support af det landsdækkende netværk af kontaktpersoner, hjem-
meside, salg og udsendelse af materialer. 

 Gennemføre og forny Ture & arrangementer  

 Analyse og dokumentation af børn og unges brug af naturen  
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Naturfamilier 

Som et nyt nøgleprojekt igangsættes i 2019 et projekt, der har til formål at gøre det lettere for fa-
milier at vælge naturen til. Det skal være simpelt og lige til, og det skal være let at gøre det sam-
men med andre familier, som dermed indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden. En digital plat-
form vil samle, mobilisere og inspirere grupperne. Platformen og det digitale materiale kan frit an-
vendes af lokale foreninger og andre aktører under forudsætning af, at naturfamilie-aktiviteterne 
er gratis og åbne for alle. Projektets overordnede målsætninger er følgende: 

 Der skal være naturfamiliegrupper i alle danske kommuner i 2019. 

 Der er 200 naturfamiliegrupper i Danmark og 25.000 registrerede brugere i 2021. 

 I løbet af 2022 vil 30.000 registrerede brugere tilknyttet 300 naturfamiliegrupper invitere på 
over 3.000 ture.  

 

Lokale ture & arrangementer 

Sekretariatet hjælper, uddanner og inspirerer DNs afdelinger og aktive, så de kan planlægge og 
gennemføre lokale naturoplevelser, ture og arrangementer. Mål for 2019: 

 Mindst 800 ture og arrangementer 

 Understøtte og formidle lokale naturplejeprojekter 

 Uddanne mindst 10 nye naturguider og understøtte Naturguidenetværket 

 Naturens ambulance rykker ud 20-25 gange. 
 
Naturens Dag 
DN inviterer sammen med Friluftsrådet hele Danmark på naturoplevelser anden søndag i septem-
ber. Ugen op til inviteres alle grundskoler, børnehaver, fritidsordninger og andre institutioner på 
naturoplevelser. Projekt understøttes af Nordea Fonden. Mål for 2019: 

 Mindst 100.000 tilmeldte børn i ugen inden. 

 Mindst 70 tilmeldte DN-afdelinger afvikler et arrangement 

 Mindst 50.000 deltager i et arrangement. 

 Nyt flagskibsevent i København eller Aarhus. 

 Ny fondsansøgning til Nordea Fonden. 
 

Affaldsindsamlingen 

DN’s Affaldsindsamling afholdes i april som en af DN’s store folkelige kampagner. Projektet skale-
res efter opnået ekstern finansiering. I tilslutning til Affaldsindsamlingen arrangeres affaldsindsam-
ling for alle danske grundskoler, børnehaver, fritidsordninger og andre interesserede institutioner. 
Mål for 2019: 

 Mindst 100.000 tilmeldte børn. 

 Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement. 

 Mindst 30.000 deltager i et arrangement om søndagen. 
 

Skoletjenesten 

Udvikling og support af det landsdækkende netværk af kontaktpersoner, hjemmeside, salg og ud-
sendelse af materialer. Mål for 2019: 

 Understøtte Projekt 99 arter 

 Produktion af nye materialer efter behov 

 Relancering af nyhedsbrev. 

 Opdatere skoletjenesten med et nyt bestillingsmodul. 
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Naturninja 

Naturninja er indgangen til nye naturoplevelser for børn og familier. Mål for 2019: 

 Udvikle hjemmesiden som platform for naturfamiliegrupper. 

 Sammentænke med sociale medier. 
 

Naturvejledning på Skovsgaard 

 Formidling af natur, økologi og miljø for gæster, der besøger Skovsgaard. 

 Undervisning for skoleklasser og lejrskoler på Skovsgaard.  

 Udarbejdelse af undervisningsmateriale, foldere og andet informationsmateriale til Skovs-

gaard.  

 Ansvarlig for pasning af Skovsgaards økologiske skolehave. 

 Koordinering af udstillinger og anden anvendelse af Skovsgaards hovedbygning. 

 Tovholder for Skovsgaards frivilliggrupper. 

 Koordinering af naturpleje- og naturgenopretningsprojekter på Skovsgaard. 

 Bidrage til visionsplan for fremtidig formidling på Skovsgaard. 

 Medier: P1 Morgen Radio en gang om måneden, Artikel i Fyns Amts Avis hver fjerde uge, DR 1 

Vejret ca. hvert kvartal. 

NaturCamp på Skovsgaard: 
Børn i dag kommer meget mindre ud i naturen en deres forældre eller bedsteforældre gjorde som 
børn. Det har vores undersøgelser dokumenteret gennem en årrække. DN’s NATURCAMP tager 
konsekvensen og tager børnene med ud i naturen. 
 
NATURCAMP er DN’s opfordring eller UDFORDRING til børn om at tilbringe en lille uge i den vilde 
natur. Den grundlæggende idé med NATURCAMP er at inspirere børn (og deres familier) til aktivi-
teter i naturen for dels at give dem en oplevelse og begejstring for naturen, dels at udvikle dem til 
selvstændige og kreative individer, der tør møde risici og har redskaber til at håndtere dem. NA-
TURCAMP skal give børnene udfordringen tilbage og lysten til at tage den op på Danmarks vildeste 
legeplads: NATUREN. Mål for 19: 

 Give 30 bybørn et uge i vild natur som pilotprojekt og showcase for DN 

 Fondsansøgning 

 Markedsføre Skovsgaard.  

 Give børn og deres familier en oplevelse af DN som en relevant og vedkommende forening 
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4. Administrative støttefunktioner 

Samtlige DN's administrative aktiviteter er en direkte eller indirekte følge af DN's arbejde for natu-
ren. DN stræber efter at have så få administrative opgaver som muligt og løse de nødvendige op-
gaver så effektivt som muligt.  
 

Danmarks Naturfond 

Danmarks Naturfond er påbegyndt et nyt strategiarbejde, som skal munde ud i nye mål for driften 
af Skovsgaard Gods og nye mål for forvaltningen af fondens naturarealer. Skovsgaard Gods er, ef-
ter ansættelsen af en ny administrator i 2017, i god gænge med sin økologiske produktion af både 
grøntsager, korn og kød.  
 
I 2019 skal der indgås en ny samarbejdsaftale mellem DN og Naturfonden. 
 

5. Finansiering 

Indsatsområdet omfatter finansielle indtægter i form af afkast af foreningens formue samt ikke-
projektrelaterede (drifts)tilskud. Målet er at skabe et stabilt afkast af foreningens aktiver på mar-
kedsniveau set i forhold til den valgte placeringsprofil, der som minimum falder inden for de reg-
ler, der til enhver tid gælder for almennyttige foreninger og fonde i henhold til fondslovgivningen 
og med særligt fokus på at investeringerne er bæredygtige og etisk forsvarlige. Desuden at ansøge 
om og hjemtage (drifts)tilskud rettidigt og i henhold til gældende regler. 
 


