
 

 
 
 

Helårsstatus på AP2018 
 

DN’s aktivitetsplan er omdrejningspunkt for prioritering, evaluering og styring af DN’s aktiviteter og for in-
volvering af Repræsentantskab, Hovedbestyrelse og Sekretariat. Her gives status på samtlige aktiviteter i 
AP2018 (initialerne i midterste kolonne står for den ansvarlige leder: MP = Morten Pedersen, MLJ = Michael 
Leth Jess, KD = Katja Dahlberg. 

 
 

AKTIVITET og MÅL LED STATUS 

1. Lokale sager 

1.1 Fredningssager MP  

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

MP Der er rejst 3 fredningssager: 
-Lånshøj i Furesø kommune 
-Hesbjergkilen i Odense og Assens kommuner og 
-Skamlingsbanken i Kolding kommune. 

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

MP Der har ingen ambulancesager været i 2018. 

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

MP Fredningsnævnene gennemførte 4 fredningssager i 2018: 
 
- Heldsøområdet i Gribskov og Helsingør kommuner 
- Keldbjerg og Tømmerup Banke i Kalundborg kom. 
- Supplerende fredning af St. Åmose i Sorø kommune 
- Dania Kridtgrav i Mariagerfjord kommune. 
 
Der er i øvrigt styr på alle ca. 20 verserende fredningssa-
ger, og ingen blev afvist i hverken Fredningsnævnet eller 
Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2018. 

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 ef-
terlevelse 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. Nordsjællands fredninger udfordres ikke i samme 
grad som i forrige periode. Et frisk bud er, at klagerne har 
virket. 

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

MP Fredninger.dk er opdateret og kører.  

Skabe et bedre analysegrundlag for fremtidige 
fredningssager i biodiversitetssammenhæng. 

MP Der er udarbejdet et bedre analyse- og udvælgelsesgrund-
lag for kommende fredningssager, som vil danne grundlag 
for alle kommende planlagte fredningssager, som HB be-
slutter fremover. 

1.2 Plansager MP  

Rådgivning og vejledning om muligheden for at 
påvirke lokalplaner, kommuneplantillæg, miljøvur-
dering af planer samt øvrige planer med indfly-
delse på natur og miljø. 

MP Alle afdelinger, som har henvendt sig, har modtaget råd-
givning. Af større eller mere principielle klagesager eller 
høringssvar kan fremhæves klagen over planerne om ”de 
hvide dronninger” i Faxeladeplads og manglende miljøvur-
dering af lokalplanen for udvidelse af Lundbeck i Lumsås 
samt planerne for et 320 m kontortårn og tilhørende cen-
terområde til Bestseller i Ikast-Brande. 

BILAG 2-3 
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Rådgivning og vejledning om kommuneplaner – 
herunder om Grønt Danmarkskort og arbejdet i lo-
kale naturråd. 

MP Der har været brug for meget rådgivning omkring arbejdet 
i de lokale naturråd, grundet rådenes forskellige arbejds-
vilkår, sammensætning og lave ambitionsniveau. DN’s re-
præsentanter har ydet et stort arbejde i rådene. Sekretari-
atet har afholdt kick-off seminar, midtvejsseminar og af-
slutningsseminar for repræsentanterne. Sekretariatet er i 
gang med den endelige evaluering, der ind til videre peger 
i retning af, at den store energi DN har lagt i rådene ikke 
modsvares af reelle resultater for naturen, og at en ny ge-
neration af lokale naturråd ikke nødvendigvis står på DNs 
ønskeliste. 

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 
lokale planløsninger, måske fordi diskussionen sker på et 

mere overordnet niveau ifm. kommuneplaner og sektor-
planer. En lovændring har dog betydet, at lokalplaner i 
oversvømmelsestruede områder skal indeholde planlæg-
ning for, hvorledes oversvømmelse undgås. 

Vejledning om udmøntning af vækstpakken, her-
under nye udpegninger af sommerhusområder og 
udviklingsområder. 

MP Der har stort set ikke været planer om nye sommerhuse i 
høring, hvilket formodentlig skyldes, at planerne for, hvilke 
områder der jf. loven tilsvarende skal udtages, endnu ikke 
er helt på plads. 
 
Udviklingsområder: De første udpegninger af udviklings-
områder sendes i høring i februar 2019 og omfatter 91 
områder fordelt på mere end 20 kommuner. Flere forven-
tes i anden runde, når kommunerne har haft bedre tid til 
at forberede ansøgningerne. 
 
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 råd-
givning i konkrete sager.  
 
Ny byzone: En række landsplandirektiver for overførsel af 
sommerhusområder til byzone har været i høring. Sekreta-
riatet har skrevet høringssvar i samarbejde med de invol-
verede afdelinger. Overførelsen 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 kommu-
nernes ansøgninger. DN er ikke blevet orienteret om no-
gen afgørelser i sagerne endnu. 

DN påvirker den 15-årige løbende driftsplanlæg-
ning for Naturstyrelsens arealer. Planerne giver en 
særlig mulighed at sætte et DN fingeraftryk. Se-
kretariatet organiserer opgaven. 

MP Løbende arbejde med høringssvar på driftsplaner og dialog 
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 båret præg af mange store plansager; særligt er 
det relevant at nævne højspændingskablerne Energinet 
planlægger langs den jyske vestkyst, som, bl.a. vil gen-
nemskære hele 8 N2000 områder og tangere yderligere 
15. Vi har været aktive i forhold til det nye testcenter 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 an-
fører, at det vil skade udpegningsgrundlaget for N65 Nis-
sum Fjord. I kulissen spøger planerne om en ny Kattegat-
forbindelse, 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. 
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1.3 Natur- og miljøsager MP  

Naturbeskyttelsessager, beskyttede naturtyper 
(§3), adgang, bygge- og beskyttelseslinjer om-

kring søer, åer, fortidsminder, strand m.m. I 2018 
forventes 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 håndteret en hel del sager om beskyttet na-
tur. Generelt ses en trend i retning af, at naturen holder 

for til regnvandsbassiner, klimasikring og større infrastruk-
tur også til friluftsliv. Lidt en glidebane, særligt for kom-
munalt ejede naturarealer med plejepligt. Mange væsent-
lige sejre generelt, herunder en gruppe sager, hvor kom-
munernes administration har anbefalet det politiske udvalg 
et typisk afslag i tråd med praksis, mens politikerne stem-
mer for at udfordre lovgivningen. Vores klager og sejre gi-
ver dermed rygstød til kommunernes administrationer, 
hvor disse er udfordrede. 

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 Der har i hele 2018 været et ’eftersæb’ af husdyrsager 
meddelt på de gamle husdyrregler fra før 1.8.17. Men der 
kommer også flere afgørelser meddelt efter de nye regler. 
DN vinder stadig lagt størstedelen af klagerne på husdyr-
området, hvor klagepunkterne generelt er ammoniakpå-
virkningen på naturen. Der er kun kommet 3 afgørelser på 
husdyrsager i 2018.  I 2018 er der indsendt 9 klager, 2 af 
dem på den nye lovgivning. Alle klager om påvirkningen 
på den nærliggende natur. 

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 miljøgod-
kendelserne til de store kraftværker og deres sam-
lede miljøbelastning, som konsekvens af revide-
rede EU-regler og DN’s nye Energiforsyningspoli-
tik.  

MP De kommunale affaldsforbrændingsanlæg har delvist opgi-
vet at brænde farligt affald. Flere forbrændingsanlæg samt 
kraftværker er begyndt at indkalde lokalafdelinger samt 
sekretariat om drøftelser af fremtidige energi- og affalds-
strukturer, før beslutningerne er taget. Det forventes, at 
arbejdet med lokale sager flyttes i retning fra klager over 
til forebyggende dialog. 

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

MP Erhvervsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning til admini-
stration af landzonebestemmelserne. Afdelingerne modta-
ger løbende rådgivning og hjælp til udarbejdelse af klager. 
Planklagenævnet har fastlagt ny praksis for terrænændring 
på landbrugsjord, så det ikke kræver tilladelse (ikke til 
DN’s favør, da det ødelægger landskabet). 

Skovsager MP Der er lavet løbende rådgivning af DN’s aktive og medlem-
mer i en lang række små og større sager. 

Havmiljø, fiskeopdræt, fiskerisager og muslingeop-
dræt. 

MP Havbrug: Bekendtgørelsen, der skal følge op på L111 om 
kompensationsopdræt af tang og muslinger afventes sta-
digt fra Miljø- og fødevareministeriet, så branchen og vi er 
fortsat i venteposition. En række ulovligheder på havbrug 
har ført til en kulegravning af kontrol og godkendelser på 
området. Den ventes med spænding, og de nye anlæg i 
Kattegat behandles næppe før. 

 
RAS-anlæg: DN og sportsfiskerne har efter lang og god di-
alog med saltvandsanlæg-interessenter trukket klager i 
Hirtshals og Skagen mhp dér at give rum for dokumenta-
tion af de recirkulerede, højteknologiske RAS-anlæg, som 
vi gerne ser afløse de åbne havbrug. 
 
Muslinger: En del afdelinger er rådgivet om muslingean-
læg, som er problematisk landskabeligt på ny SmartFarm-
anlæg. En henvendelse til fiskeriministeren har ført til lov-

ning på ajourførte regler, der tager højde for de ny anlæg 
– DN afventer udspil. 

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

MP Mange ressourcer er gået til fælles DN/L&F oplæg i Folke-
tingets Miljøudvalg i to omgange. Nogle råstofsager, særlig 
om praksis for reetablering til natur hhv. landbrug, men 
også om ny råstofgravning, hvor lokale ser det som en 
dårlig idé. En del sager om beskyttede sten- og jorddiger, 
som foreningen vinder i 100 % af tilfældene. Sommerens 
tørke gav en del akutte vandløbs- og vandindvindingssa-
ger, og mod årets afslutning trak den voldsomme og unød-
vendigt hårdhændede oprensning af Ryå et langt arbejds- 
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og klagespor. Desuden deltagelse i arbejdsgrupper, hørin-
ger og lignende om andre store vandløb særligt Åmose Å 
og Storå ved Holstebro. 

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

MP Der er indsendt ca. 170 klager i første halvår og modtaget 
ca. 90 afgørelser. Vinderprocenten ligger på lidt over 80 
%. Alle klager er registrerede til brug for statistik og over-
blik. En række udvalgte afgørelser er formidlet via DN Ak-
tiv, ligesom der er lavet presse på enkelte principielle kla-
ger eller afgørelser. En endelig oversigt over klagesagsar-
bejdet forventes færdig omkring 1. marts 2019. 

1.4 Vand- og naturplaner MP  

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

MP Afdelinger har fået løbende rådgivning med især spilde-
vandssager og vandløbssager, herunder regulativer.  

Følge op nationalt og i EU på DN’s arbejde i vand-
rådene i 2017. 

MP Miljøstyrelsen har ultimo 2018 fastholdt udtag af 1000 km 
vandløb uagtet anbefalinger fra enige vandråd og kommu-
ner. DN har meldt skarpt ud herom – både om vandråde-
nes forgæves arbejde, og om at udtag af vandområdepla-
nerne overordnet er i strid med vandrammedirektivet, og 
at der vil blive fulgt op over for EU. Ændringsbekendtgørel-
ser dog ikke underskrevet ultimo 2018. 

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

MP Se ovenfor. Vi afventer ministeriets endelige beslutninger 
før vi kan agere over for EU. 

Støtte afdelingernes løbende arbejde med kom-
mentering og udmøntning af 2. generations hand-
leplaner. 

MP Har bistået afdelingerne med input, i det omfang afdelin-
gerne har henvendt sig med ønsker om dette:  
Der har været yderst få anmodninger om støtte. Foreløbig 
status for udmøntning derfor påtænkt via AP 2019. 

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

MP Der har ikke i 2018 været N2000-sager for enkeltområder, 
som har været relevante ifht. EU-klager.  

Om nødvendigt kommentere revisionen af områ-
dernes afgrænsning over for EU Kommissionen. 

MP DN og Det Grønne Kontaktudvalg har i 2018 rettet hen-
vendelse til Kommissionen. Dialog ml. EU og DK om revisi-
onen pågår fortsat, og DN’s videre dialog med Kommissio-
nen vil derfor række ind i 2019, jf AP 2019. 

1.5 Nationalparker og naturparker MP  

Arbejde med tilblivelse af Kongernes Nordsjælland. MP Nationalparken iværksatte indkaldelse af mulige medlem-
mer til nationalparkrådet. DN har fået en plads (jan. 2019) 
hvilket sammen med en plads i bestyrelsen giver en god 

repræsentation. 

Vejledning til DN’s medlemmer i nationalparkbe-
styrelserne. 

MP Sker løbende ved henvendelse. Der er oprettet et Natur- 
og nationalparknetværk, som endnu er under opbygning 
og har fastsat sit første træf i april 2019. 
 
DN er repræsenteret i Komiteen for Danske Naturparker, 
der godkender ansøgninger til Friluftsrådets mærknings-
ordning. DN har også bestyrelsesmedlemmer i naturpar-
kerne. 

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

MP DN indsendte endnu et høringssvar til Nationalparkplan for 
Vadehavet 2019-2025, og der blev iværksat udpegning af 
nyt DN bestyrelsesmedlem til perioden 2019 – 2022.  

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

MP Den 14. november 2018 fremlagde regeringen en bekendt-
gørelse om stop for nye tilladelser til råstofindvinding i 
nordlige Øresund (fra broen til Gilleleje). Derudover vil 
området blive lukket for råstofindvinding i 2025, når de 
nuværende tilladelser slutter. Området vil blive udpeget 
som beskyttet gennem Havstrategidirektivet. Bekendtgø-
relsen trådte i kraft 1.1.2019. Det er en stor sejr for DN og 
andre, der har kæmpet for en beskyttelse af Øresund. Nu 
skal vi arbejde med, hvordan områdets beskyttelse bliver 
beskrevet og udmøntet, så havnaturen bliver beskyttet 
bedst muligt. 
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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 mel-
lem afdelingerne og de enkelte kommuner om ud-
viklingen 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. Samar-

bejde med KL, KTC og Miljøstyrelsen om enkeltelementer i 
projektet er afsøgt, men har ikke vundet tilslutning. Der er 
i stedet blevet oprettet en kommunalfølgegruppe også 
med deltagelse fra KL og KTC. 
 
Projektet er kommunikeret på DN’s Aktivside, og der har 
været en dialogbod på forårets REP-møde om projektet. 
Derudover har der været dialogmøder i de fleste samråd. 
 
Der blev i foråret gennemført en undersøgelse af, hvilke 
kommuner der har en politik og/eller strategi for natur og 
biodiversitet som grundlag for projektets øvrige leveran-
cer. Resultaterne af undersøgelsen bliver formidlet til DN’s 
aktive og offentligheden. Der er desuden udarbejdet en 
oversigt over kommunernes myndighedsopgaver på natur-
området til politikere og frivillige, samt et skema med 10 
spørgsmål om den kommunale naturforvaltning til brug for 
den kommunale naturdebat. Et inspirationskatalog til den 
gode kommunale politik forventes klar i 1. kvartal af 2019. 
Endelig er der bestilt en rapport om valg af virkemidler, 
der fremmer biodiversitet i den kommunale forvaltning, 
hos Aarhus og Københavns Universiteter. 

2. Nationale emner 

2.1 Natur, hav og landskab MP  

Arbejde for at regering og folketing udmønter in-
ternationale naturmål og vedtager en national 
strategi og handlingsplan for biodiversitet i 25-året 
for biodiversitetskonventionens ikrafttrædelse. 

MP Der har i løbet af året været en tæt dialog med regerings-
bærende partier om ambitionsniveau, indhold og priorite-
ring. Offentliggørelse af nationale naturmål udestår fortsat. 
 
På forespørgsel fra 92-gruppen har Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet sagt ja til at afholde en række dialogmøder frem 
mod 2020 om den næste generation af internationale na-
turmål. 

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, re-
videret skovprogram, og ændringer i regler om 
kystbeskyttelse, 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 Landbrug & Fødevarer samt KL 
om en ny model for erstatningsnatur. Naturfagligt Udvalg 
har behandlet et forslag til model. Miljø- og Fødevaremini-
steriet har udsendt to rapporter om erstatningsnatur som 
opfølgning på naturpakken. 
 
Der har været et intensivt lobbyarbejde i relation til de 
ændringer, der er gennemført i planlov osv. omkring kyst-
beskyttelse. 

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 andre 
DN politikområder. Opgaven er sat på standby.  

Deltage på vegne af danske NGO’er i biodiversi-
tetskonventionens COP 14 og arbejde for at på-
virke den danske forhandlingsposition samt skabe 
opmærksomhed blandt politikere og presse om 
biodiversitetsdagsordenen.  

MP Det blev besluttet, at DN ikke skulle deltage ved COP14, 
men alene i det forberedende og opfølgende arbejde. DN 
har deltaget i møder med ministeren, departement samt 
interessenter på området.  

Påvirke artsforvaltningen gennem deltagelse i 
Vildtforvaltningsrådets arbejde, deltage i arbejds-
grupper om artsforvaltning og den løbende debat 

om f.eks. ulv i Danmark.  

MP Har været højt prioriteret med flere møder med ministeriet 
om ”national artsforvaltningsplan”. DN har derudover for-
anlediget ministerspørgsmål i oktober mhp. udredning af 

det danske beskyttelsesniveau for fredede (ikke jagtbare) 
arter, med udgangspunkt i ulve-nedskydningen. 

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

MP DN har opsøgende fremmet dialog med departementet om 
såvel de politiske rammer for strategien, som det konkrete 
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indhold. DCE arbejder på ”ny generation af artsforvalt-
ningsplaner”. DN følger op med dialog med både departe-
mentet og DCE i 2019, jf AP.  

Iværksætte initiativer omkring praktisk naturfor-
valtning i samarbejde med universiteter og myn-
digheder og med involvering af frivillige i feltar-
bejde. I 2018 forventes der at være fokus på pro-
jektet om oddere i Sjælland, de små mårdyr samt 
en videreførsel af projektet ”Vildt venlig høst”. 

MP Endelig rapportering af projekt om ”små mårdyr” forelig-
ger. DCE ønsker at følge op med yderligere projekt. Vildt 
Venlig Høst: status afventer fortsat DCE. Odderprojekt: 
Projektgruppe arbejder på ansøgning om såvel tilladelser, 
som midler. Initiativ om forvaltning af rødlistede arter på 
Naturstyrelsens arealer iværksat. Næste møde april 2019. 

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

MP Der er afgivet høringssvar omkring forslag til udpegning af 
skov med biodiversitetsformål. Der har også været direkte 
dialog med Naturstyrelsen om implementeringen ved en 
stor workshop og ekskursion samt på flere skovrådsmøder 
og bilateralt. Desuden løbende kontakt med forskerne bag 
rådgivningsrapporten om implementeringen. 

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 blev endeligt præsente-
ret i oktober. Skovloven kom ikke på lovprogrammet i 
denne samling, men arbejdet er forberedt. 

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

MP Træ nr. 100 er endnu ikke fundet, men der er dialog med 
Naturstyrelsen om at finde et egnet træ. Dette forventes 
at falde på plads i løbet af foråret 2019.  
Der er ved udgangen af 2018 mærket 102 træer, og der 
kommer løbende nye træer til. I 2018 er der blevet mær-
ket 13 nye Evighedstræer. Der mangler stadig at blive 
mærket flere træer på statens arealer, her skal lokalafde-
lingerne i gang med at finde egnede træer. 

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

MP Løbende lobby over for fiskerimyndigheder mhp. ambitiøse 
fiskeribegrænsninger med slæbende redskaber i danske 
N2000 områder og ikke mindst nabolandes N2000-områ-
der, hvor den danske stat konsulteres (og modarbejder). 

Bidrage med nationale input til CCB’s (Coalition 
Clean Baltic) og SAR’s (Seas AT Risk) arbejde med 
især fiskeri, havstrategidirektivet, marint affald og 
akvakultur. 

MP Har bidraget løbende til fælles udmeldinger. Der er afsendt 
ansøgning til VELUX om ressourcer til især markant udvi-
delse af DN’s engagement og lobbyvirksomhed over for 
det internationale Østersøarbejde, men også det øvrige 
havarbejde generelt. Afventer svar ultimo februar 2019. 
Bidrager til fælles platform for alle de danske NGO’ers hav-
arbejde. Har deltaget i det trilaterale Vadehavsarbejde og 
HELCOM-arbejdsgruppe om akvakultur. 

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

MP DN’s fokus på marint affald og dermed også mikro- og ma-
kroplast 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 naturen. 

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

MP Rundtur til de danske landbaserede højteknologiske fiske-
opdræt med Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Mil-
jøteknologi resulteret i, at DN og sportsfiskerne har truk-
ket klager i Hirtshals og Skagen mhp. dér at give rum for 
dokumentation af de recirkulerede, højteknologiske RAS-
anlæg, som vi gerne ser afløse de åbne havbrug. Vi fort-
sætter samarbejdet hermed mhp. fælles lobby- og medie-
indsats for landbaserede løsninger i 2019.  

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

MP Afholdt løbende koordinerende møder med WWF, Green-
peace og Oceana om fokusområder for havstrategien og 
fælles indsatser. Deltaget i ministeriets og ÅUs møder om 
Havstrategi II og havplan I. 

Tage initiativ til, at de grønne organisationer bi-
drager proaktivt til den fremtidige danske havmil-
jøstrategi forud for regeringens udspil i 2018. 

MP Se ovenfor. Fortsætter indsatser i 2019, herunder hørings-
svar til Havstrategi II februar 2019. 

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 

MP Projekt Biodiversitet Nu (NaturTjek) er godt på vej til at nå 

sit mål for projektår 2018/2019 med mindst 200.000 ob-
servationer, lige nu fordelt på ca. 67% artsobservationer 



 7 

AKTIVITET og MÅL LED STATUS 

mindst 150.000 artsobservationer og 100.000 le-
vestedsobservationer per projektår.  

og 33% levestedsobservationer. En fokuseret kampagne-
indsats skal sikre, at de sidste observationer kommer i 
hus, inden projektet tager fat i sit sidste projektår, 
2019/2020.    

Gennemføre første midtvejs-dataanalyse af pro-
jektets artsobservationer. 

MP Københavns Universitet (CMEC) har orienteret om, at de 
grundet interne anliggender ikke har haft mandskab til at 
udføre undersøgelsen og tidligst kan påbegynde foranaly-
sen af artsdata primo 2019, og derfor har DN besluttet at 
bruge prioritere projektets ressourcer til den endelige pro-
jektanalyse og formidling af denne.  

Sikre en brugerbase på mindst 45.000 NaturTjek-
brugere. 

MP DN’s indsats for at fastholde og tiltrække nye app-brugere 
dette år har fungeret. Slutresultatet for 2018 blev ca. 
42.000 brugere, hvilket dog er en smule fra målet om i alt 
45.000 brugere dette år. Efter aftale med Styregruppen for 
Projekt Biodiversitet Nu vil der blive igangsat en større 

kampagneindsats for at sikre en slutbrugerbase på om-
kring 50.000 brugere.  

Engagere 20.000 danskere omkring FN's Internati-
onale Biodiversitetsdag 2018. 

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

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

MP Projekt Biodiversitet Nu (NaturTjek) har ikke haft mulighed 
for at engagere forskerne i et samarbejde om at bruge NKI 
til at gøre biodiversiteten mere nærværende lokalt. Ideen 
kan dog bringes i spil i 2019 eller 2020, når et helt nyt NKI 
udkommer, som del af projektets endelige analyseresultat.  

2.2 Grund-, drikke- og overflade-

vand 

MP  

Forfølge mangler i vandplaner både nationalt og i 
EU. 

MP Har især haft fokus på lobby for at holde vandløb inde i 
vandplanerne og på at forberede, at DK’s implementering 
af vandrammedirektivet bringes for EU på den ene eller 
anden måde i 2019 (når de 1000 km vandløb med be-
kendtgørelsen er udtaget, så der er et håndfast regel-

brud). Løbende bidrag til medier og lobby om svigtende N-
indsatser, forværring af havmiljø etc. 

Forfølge DN’s arbejde i Vandrådene nationalt. MP Miljøstyrelsen fastholder 1000 km udtag af vandløb uanset 
Vandråds og kommuners indstillinger. Det har ført til stor 
lobby- og mediemæssig aktivitet. Det generelle billede af 
Vandrådene er stor træthed og desillusionering over be-
handlingen af deres anbefalinger. DN vil sammen med an-
dre interessenter arbejde for krav om andre præmisser for 
fremtidige råd. 

Sætte fokus på de andre midler, som kan komme i 
brug, hvis Glyphosat (Roundup) eller andre ikke 
får forlænget godkendelse af EU-kommissionen ef-
ter 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 Der er løbende rådgivet om og kommenteret på indsats-
planer, og DN har deltaget i borgermøder og andre formid-
lingsaktiviteter. Der er stadig ikke udpeget pesticidføl-
somme arealer på lerjord, og den eneste aktivitet på om-
rådet pt er et GEUS projekt, Transpore, som undersøger 
pesticidtransport gennem sprækker og indtrængning i ma-
trix. DN forsøger nu selv at identificere, hvor store områ-
der 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 i alle 
kommuner. 
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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 
stammer fra utætte (gamle) kloaksystemer. 

MP Der har været gennemført en rundspørge til de kommu-
ner, hvor der ligger hospitaler ang. status på spildevands-
tilladelser. Svarene dannede grundlag for flere møder med 
myndighederne samt oplæg på IDA-konference om udfor-
dringer ifm. håndtering af hospitalsspildevand. Der er ud-
arbejdet et notat, som indgår i den samlede besvarelse af 
undersøgelsen af centrale anlæg i forbindelse 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 bud-
skab får god medieomtale, positiv opmærksom-

hed, og afdelingerne bruger det.  Projektet gen-
nemføres i samarbejde med relevante aktører.  

KD Godt 15.000 haver over hele landet er tilmeldt Giftfri 
Have. Det svarer til 39 mio. m2 eller 6,7 m2 pr. dansker. 
Heraf er 3.153 haver og 6,8 mio. m2 registreret som som-
merfuglevenlig. 50 haver var tilmeldt Åben Havelåge i au-
gust 2018. 

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. Samarbejde 
med Coop om at reducere sprøjtegiftforbrug, politisk ind-
sats i forhold til regeringens og dens forligspartiers pesti-
cidstrategi. 

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

MP Forhandlingerne starter først for alvor nu. DN er med i føl-
gegruppe i Landbrugsstyrelsen. Vi sidder med i en fælles 
grøn gruppe med bl.a. Dyrenes Beskyttelse, Det Økologi-
ske Råd og Greenpeace. Vi spiller også ind i forhandlin-
gerne via EEB (European Environmental Bureau).  

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 
Økologisk Landsforening og Seges i at udvikle initiativer til 
at kombinere udtagning af landbrugsjord og bioraffinering 
af kløvergræs, i at løse både miljø, natur- og klimaproble-
mer relateret til landbruget. 

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 været fokuseret på de nye fos-
forregler og 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 Fødevareministeriet 
om nye forædlings teknikker (NBT). Kontinuerligt aktiv i at 
kommentere konkrete sager. 

Fremme brug af jordfordeling for at få intensivt 
drevet landbrugsjord lagt om til ekstensiv drift el-
ler 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 Ma-
riager Fjord Kommune. 

Fremme udvikling af bæredygtig grøn biomasse-
produktion for at få intensivt drevne omdriftsarea-

ler lagt om til vedvarende græs som afgrøde og 
erstatte 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 fire første ejen-
domme er købt, og to store ejendomme er på vej. Første 
generalforsamling i fonden og aktieselskabet i maj 2019. 

Dokumentation til brug for lobby og presse. MP  
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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 ak-
tive både igennem EEB, hvor vi sidder i en fælles europæ-
isk arbejdsgruppe med fokus på brug af biomasse i EU. I 
en dansk kontekst har vi leveret baggrund til Klimarådets 
rapport om biomasse, der kom i april, og vi har været ak-
tive i både trykte medier og på TV – bl.a. med biomasse-
relaterede indspark til det netop vedtagne energiforlig, 
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 fortsat i en 
del arbejdsgrupper, bl.a. følgegruppen for brancheaftalen 
om brug af bæredygtig biomasse, hvor vi lobbyerer 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, træpillerne kommer 
fra. 

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

MP Der er indsamlet opgørelser for næsten alle kommuner og 
truffet aftale om levering fra de resterende. Resultater og 
samlet tal for 2017 formidles til alle klimakommuner i ja-
nuar 2019. En ny klimakommune er i proces samt dialog 
med en ny klimaregion. Dialog og rådgivning til kommuner 
om plus-konceptet, og flere er i proces. 

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

MP Indtil videre har vi særligt kikkerten rettet mod de tilbage-
vendende planer om en Kattegatforbindelsen, der har duk-
ket op fra tid til anden igennem de sidste 10+ år. Imidler-
tid ser det ud til, at planerne er rykket lidt tættere på, ef-
tersom et unavngiven pensionsselskab har meldt sig som 
mulig investor, og flere af regeringspartierne har kommet 
med forskellige indspark. I løbet af 2019 vil der formentligt 
skulle vedtages et nyt transportforlig, hvilket er med til 
forstærke mistanken om, at Kattegatforbindelsen meget 
vel kan få en plads her. 

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

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 mobili-
sere en mere klimarigtig adfærd i store grupper af 
aktive forbrugere. Den nye klimaindsats har såle-
des fokus på at kombinere en kampagne for klima-
rigtig adfærd med helt konkrete muligheder for 
DN’s mange medlemmer til rent faktisk at udvise 
klimarigtig adfærd. DN tager desuden initiativ til at 
afsøge mulighederne for at etablere projektet på 
nordisk plan i samarbejde med DN’s søsterorgani-
sationer. 

MP Det primære arbejde lå i at forberede den klimakampagne 
(el-bil-kampagnen), der var i slutningen af 2018. Der blev 
indgået aftaler med centrale partnere, der er blevet holdt 
møder med andre centrale aktører ang. det politisk bud-
skab mm. Derudover er der blevet lavet en ny klimaudstil-
ling og klimaspil, som de lokale aktive kan have med ud til 
arrangementer. Endelig støttede DN en klimademonstra-
tion, der løb af stablen den 8. september, hvor præsiden-
ten holdt tale. 

2.5 Produktion og forbrug MP  

Indgå i samarbejde med udvalgte virksomheder 
om cirkulær økonomi, grønne løsninger og bedre 
miljøgodkendelser. 

MP Fokus har været på virksomheder, der arbejder med plast-
området. Derfor har DN siddet i plastindustriens ”Forum 
for udviklingen af fremtidens cirkulær plast”. Derudover gi-
ver DN miljøfaglig sparing til virksomheder og detailhan-
del, der henvender sig ang. materialevalg mm. og deltager 
i et utal af debatter om plast samt medieoptræden. 

Fokus på implementeringen af EU-direktiver ved-
rørende nye danske regler for miljøgodkendelser, 
branchebekendtgørelser og miljøtilsyn m.v. med 

MP Arbejdet er opgivet, da det ikke var muligt at ændre. 
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fokus på at reducer industriens negative påvirk-
ning af natur og miljø. 

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

MP Ud over deltagelse i plastindustriens arbejde med udvikling 
af cirkulær plast, har DN siddet i Miljøstyrelsens arbejds-
gruppe for udvidelse af pantsystemet, følgegruppe om 
fremtidens sortering i kommunerne, det kommende produ-
centansvar m.m. Deltaget i workshops om den kommende 
nationale affaldsplan – der dog af Miljøstyrelsen 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 blev lavet et fyldigt høringssvar. 

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 pro-

jektforslag, der skal fremme en langt mere bæredygtig fe-
stival, der kan sætte standarter for andre events. 

Andet  Plast: Da Regeringen meldte ud, at de ville komme med en 
national plasthandlingsplan, har der været en stor indsats 
ift. at få indflydelse på indholdet af denne plan. Der er ble-
vet holdt møder med og oplæg for politikere, om hvad pla-
nen bør indeholde, og vi har givet vores bud sammen med 
andre grønne NGO’er og plastindustrien. Samtidig er der 
foregået en masse på EU-niveau, der også har krævet vo-
res opmærksomhed. Regeringens plasthandlingsplan kom 
december 2018, og vi haft drøftelsen med politikerne om 
denne m.m. 
 
Cirkulær økonomi: Regeringen kom i september med deres 
strategi for cirkulær økonomi, og der var efterfølgende po-
litiske forhandlinger. I den forbindelse har der været udført 
lobbyarbejde for at forbedre strategien.  

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 bør fortsat 
overvejes, om DN’s plads i styregruppen for Spor i Land-
skabet (SiL, Landbrug- og Fødevarer) skal fortsættes. Der 
er ansat ny sekretariatsmedarbejder i SiL, og vi håber på 
ny fremdrift og nye toner, da projektet hidtil har antaget 
karakter af reklamefremstød. Møder i Adgangsforum er 
genoptaget, og DN har presset på for en ændring af ad-
gangsreglerne. 

Påvirke beslutningstagerne, så adgangsreglerne 
ændres. 

MP Fortsat fokus på nedlæggelse af adgangsveje i landskabet 
og langs kysten. DN har udtalt sig til medierne og haft 
kontakt til flere politikere. Senest har DN foreslået en lov-
ændring. 

Synliggøre hvilke rettigheder befolkningen har i 
forhold til adgang. 

MP Adgangsfolderen blev revideret i 2017 og genudsendes 
jævnligt. 

2.8 Tværpolitiske indsatser   

Gennemgang af finanslovsforslag og andre politi-
ske udspil. Efter behov kan indhentes relevante 
eksterne økonomiske analyser til belysning af mil-
jøøkonomiske konsekvenser. 

MP Der har i 2018 været kontakt til en række partier vedr. fi-
nanslovsudspillet og DN’s ønsker hertil. 
 
Herudover har DN i efteråret 2018 finansieret en analyse 
af de værdier, der kan være indeholdt i investeringer i na-
turen, med udgangspunkt i en konkret case (Nationalpark 
Thy). Hensigten er at starte en politisk debat om værd-
isætningen af naturværdier i den politiske beslutningspro-
ces. 

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 Kontakten med EU-kommissionen har i 2018 haft særligt 
fokus på vandramme- og habitatdirektiverne ifm. de ver-
serende sager om vandløb og Natura 2000-områderne.  
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Det overvejes aktuelt om DN skal rejse en sag ved EU-
domstolen om overtrædelse af vandrammedirektivet ifm. 
udtagelsen af 1.000 km. vandløb. 

Deltage i den danske EU-beslutningsproces om hø-
ringssvar til EU-forslag og danske forhandlings-
mandater, med brug af relevante EEB-informatio-
ner og –positioner. 

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

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 miljøgodken-
delser 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-noterne er nedprioriteret, da der ikke kommer et or-
dentligt reguleringsgrundlag ud af dem. Arbejdet har dog 
ikke været spildt, da det har øget de danske virksomhe-
ders kendskab til DN, DN’s holdninger og måder at arbejde 

på. Det har medført strategiske alliancer, samarbejder og 
tidlig dialog til forebyggelse af dårlige miljøløsninger og 
klager. 

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

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

2.8.2 Folkemødet på Bornholm KD  

DN deltager også i 2017 ved Folkemødet og er ak-
tiv 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 synlighed, gode dialoger og 
kontakter til nye relationer og plejet eksisterende relatio-
ner. Vi deltog i eksterne debatter og havde fyldt telt til 
egne debatter samt engagement på SoMe. Eksklusivt ar-
rangement med ungdomspolitikere gennemført succesfuldt 
for fjerde gang. Morgenløb blev dækket intensivt af pres-
sen. 

2.8.3 Naturmødet 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 for-
midle DN’s budskaber og holdninger gennem aktiv 
deltagelse i debatter og arrangementer. 

KD DN deltog aktivt på årets Naturmøde i Hirtshals, blandt an-
det med den nyvalgte præsident i et væld af debatter samt 
med DN’s naturfagpersoner. DN’s deltagelse skabte op-
mærksomhed om vores kampagne Sommerfugleeffekten 
med omkring 500 nye havetilmeldinger samt god presse-
dækning 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. Organisation 

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, Guld-
borgsund og Halsnæs. Afdelingen i Ringsted er genrejst 
med stiftende årsmøde i januar 2019. 

Støtte ifm. afholdelse af årsmøder. MLJ Årsmøderne er afholdt i efteråret. 130 nye aktive. 

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

MLJ Der er afholdt fire introkurser og to formandskurser. 

Støtte arbejdet med dagsordensættende lokale 
projekter gennem Projektpuljen samt håndtering 
af puljemidler fra Grønt Guld.  

MLJ Projektpuljen har støttet etablering af græsningslaug ved 
Værebro Å samt legrej til naturpleje ved Aarhus. Der har 
desuden været organisatorisk støtte til studenterafdelin-
gernes evalueringstur. Projektpuljens midler har i perioden 
været i mindre spil end hidtil pga. de mange projekter un-
der Grønt Guld.  

Intern kommunikation via DN Aktiv, Aktivsiden og 
Podio  

MLJ DN Aktiv er sendt hver uge til ca. 4000 abonnementer. Ak-
tivsiden har fået opdateret nogle af sagsbehandlingssi-
derne. 
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Revision af DN’s organisationsstrategi MLJ Fokus er snævret ind til en frivilligstrategi, og der har væ-
ret drøftelser i Organisationsudvalget. Rammer og tidsplan 
for strategien vil blive behandlet i HB i marts 2019.  

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. 25 afdelinger har fået ny afdelingsfolder i vores nye 
layout. Der er afholdt kursus i hjemmeside, nyhedsbrev og 
podio i hhv. Aalborg, Aarhus og Middelfart. Facebook kur-
sus i Middelfart og KBH. Der ydes daglig rådgivning og 
tekstproduktion af lokale vinkler til ugeaviser og dags-
presse samt til nyhedsbreve for lokale sager, kampagner 
lokalt og for ture og arrangementer.  

Synlighedsmaterialer til brug ved lokale arrange-
menter. 

MLJ Som noget nyt er der indkøbt veste med logo til salg til ak-
tive samt et skriveboard med logo til turholdere. Herud-
over er lageret fyldt med diverse merchandise som ban-
ner, t-shirt, caps, nåle, kuglepenne, bolcher, sikkerhedsve-

ste etc. 

It-støtte særligt ifm. ny hjemmeside og turmodul MLJ Dette punkt henviser specifikt til introduktion af en nyt tur-
modul ved årsskiftet 2018/19, der skal rulles ud i alle 95 
lokale afdelinger.  

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

MLJ Brugen af FB er vokset eksplosivt i afdelingerne landet 
over med over 80 aktive FB-sider. Vi har afholdt kurser, og 
vi yder daglig rådgivning. Der fokuseres på at booste/an-
noncere afdelingernes FB-opslag og begivenheder i stedet 
for annoncering i lokalaviser.  

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.  
Fredningskampagnen involverede 42 lokalafdelinger landet 
over og skabte stor synlighed med et stærkt budskab om 
at støtte naturbeskyttelsen og DN’s ret til at foreslå fred-
ninger. Samarbejdet ml. sekretariat og afdelingerne funge-
rede hurtigt og excellent blandt andet via FB som en ny 
info-kanal.  

3.1.3 Naturens Universitet   

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

MLJ Der er afholdt 26 kurser og 4 netværkstræf. 

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

MLJ Der skal i 2019 laves en analyse af, hvordan der kan ud-
vikles kursustilbud til medlemmer som led i en samlet ana-
lyse af Naturens Universitet. 

3.1.4 Lokale ture og aktiviteter   

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

KD Der er gennemført ca. 970 lokale ture og arrangementer.  

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

KD Der er på forskellig vis understøttet 47 naturpleje-arrange-
menter. En række arrangementer blev aflyst pga. tørken. 

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

KD Der har i 2018 været stor søgning, og vi har lavet to paral-
lelle uddannelsesspor for at imødekomme dette. Så der er 
uddannet 24 guider. 

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

KD Ambulancen har understøttet og/eller deltaget i 29 arran-
gementer landet over. 

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 til en Inspira-
tionsdag for alle aktive i stedet for kun for de samrådsak-
tive.  
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Netværk: Opfølgning på årsberetninger samt med-
lemsopdatering.  

MLJ Landbrugsfagligt netværk er blevet lukket. 

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

MLJ Der er fire aktive studenterafdelinger. De afholdt fælles 
hyttetur i september. 

Repræsentantskab: Planlægning af to årlige re-
præsentantskabsmøder samt håndtering af Aktivi-
tetsplanen. 

MLJ Årets to repræsentantskabsmøder er afholdt.  

Hovedbestyrelse: Sekretariatsbistand ved Hoved-
bestyrelsens ca. 9 årlige møder samt løbende be-
tjening. 

MLJ HB har afholdt de planlagte møder. 

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

MLJ Der blev gennemført en god og sober valgkamp, og DN fik 
ny præsident i april. Den administrative støtte til præsi-
denten er opprioriteret. 

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 invol-
vering af frivillige i arbejdet. 

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

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

Støtte fonden med en række administrative ydel-
ser. 

MLJ Løbende drift 

4. Kommunikation   

4.1 Kommunikation og kampagner KD  

Forarbejde og analyse til ny kommunikationsstra-
tegi.  

KD Kommunikationsstrategi 29-21 Vores natur er godkendt af 
HB 

Løbende rådgive om kommunikationsplanlægning 
og aktuelle indsatser. 

KD Løbende drift. 

Implementere DN’s Brandguide i organisatio-
nen.Udarbejde grafisk materiale, digitale designs, 
videoer og grafikker. 

KD Løbende opgaver udføres jf. DN’s Brandguide. 

Planlægge og gennemføre kampagner med fokus 
på vild natur, sprøjtegifte og klima. Kampagnete-
maerne er godkendt af HB og af konkurrencemæs-
sige hensyn vil kampagnerne først blive præsente-
ret 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., og resul-
tatet er, at mere end 3000 haveejere har tilmeldt eller op-
dateret deres have som sommerfuglevenlig. Lige fra den 
lille kolonihave til den store naturgrund. Det har tilsammen 
sikret næsten 6,8 millioner kvadratmeter, hvor sommer-
fuglene kan finde føde og levesteder. 
 
I slutningen af august satte vi gang i kampagnen ’Rent 
drikkevand, tak!’. En underskriftsindsamling for at forbyde 
sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op. 
Vi kørte bannerannoncer i Politiken med meget høj klik-
rate, film i biograferne og på sociale medier, og vi fordob-
lede omtalen af sprøjtegift i drikkevandet i medierne. I 
start november afleverede vi 26.376 underskrifter til miljø-
minister, Jakob Ellemann Jensen (målet var 25.000). Siden 
har flere skrevet under. Og vi har haft god medlemstilgang 
på baggrund af kampagnen. I januar 2019 forbød miljømi-
nisteren brug af sprøjtegift i BNBO’erne.  
 
Den 1. oktober løb Øktober-kampagnen af stablen i et 
samarbejde med Coop ligesom i 2017 og varede måneden 
ud. Øktober var i år en branding-kampagne og skulle ikke 
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skaffe leads. Vi prøvede som noget nyt i stedet at sende 
vores facere ud i udvalgte Kvickly-butikker i kampagnepe-
rioden. Vi hvervede 680 nye medlemmer – 36% over bud-
get. Igen i år steg salget af økovarer i kampagneperioden 
til rekordhøjder og slog endda den voldsomme stigning i 
2017.  
 
Årets klimakampagne havde fokus på elbiler under sloga-
net ’Farvel til fossilbilerne! – de burde være fortid’. Kam-
pagnen kørte i perioden 26/11-9/12 og var et samarbejde 
med Clever og Seas-nve. Omdrejningspunktet var en kon-
kurrence, hvor man kunne vinde en elbil i en måned og 
200 andenpræmier; En elbil i et døgn. 7.877 deltog i kon-
kurrencen – 8 gange flere end Clever og Seas-nve er vant 
til, når de selv laver kampagner. Kampagnen fik god om-

tale i medierne, og vi nåede bredt ud på de sociale medier. 

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

KD Vi sluttede året af med en kampagne for vores fortsatte 
ret til at rejse fredningssager – Fredninger i fare. Kampag-
nen kørte fra 13. december til 27. januar. Vi lavede film, 
som kørte i biograferne og havde god synlighed i medierne 
og på de sociale medier. 32.950 danskere skrev under, og 
kampagnen har givet god medlemstilgang. Den 24. januar 
2019 afviste alle partier DF’s forslag om at fratage os ret-
ten til fredninger. Dermed har vi – forhåbentligt for altid – 
sikret DN’s ret til selvstændigt at foreslå fredninger. 
Vi deltog og understøttede den fælles kampagneindsats for 
en klimalov. Indsatsen har fået knap 67.000 underskrifter. 
 
Vi deltog og understøttede den fælleseuropæiske kam-
pagne for bedre beskyttelse af vandmiljøet i forbindelse 
med EU's fitness-tjek af vandrammedirektivet. 

Understøtte events og kampagnetiltag overfor nye 
målgrupper, tilstedeværelse på Naturmødet i 
Hirtshals og Folkemødet på Bornholm. 

KD Vi deltog med debatter og børneaktiviteter på Naturmødet 
i Hirtshals sammen med DN Hjørring. 
Vi var som den eneste grønne NGO til stede med telt og 
debatter på Folkemødet. Se under 2.8.2 og 2.8.3. 
Vi startede Projekt 99 arter op i samarbejde med Naturhi-
storisk museum i Aarhus. 
Vi startede Projekt Naturfamilier op målrettet børnefami-
lier. 
 

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 sene-
ste 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 medierne, fx 

drikkevand/sprøjtegift, Fredninger, 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, 
Naturens dag, drikkevand, EL-bil og Affaldsindsamlingen 
og derudover kørt en vellykket fredningskampagne.  

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

KD Daglig manuel medieovervågning og kvartalsvise rapporter 
om presse og sociale medier sendt til HB og sekretariatet, 
ligesom vi i alle ugedage får presseovervågning fra Info-
media.  

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

KD Vi har opprioriteret presseindsatsen på klima, og formået 
at skrive DN mere tydeligt ind i klimadagsordenen, ligesom 
vi har formået at styrke sprøjtegift- og drikkevanddagsor-
denen, og kæmper fortsat med at løfte naturdagsordenen.  

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

KD Der arbejdes løbende på at udbygge og opdyrke netværket 
af relevante journalister. 
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Løbende rådgive præsidenten, bestyrelsen, direkti-
onen og andre af DN’s talspersoner med henblik 
på klar, forståelig og entydig tegning af DN. 

KD Dette arbejdes der løbende med. Både med rådgivning og 
mediesparring med præsident, og løbende mediemæssig 
opkvalificering af fagmedarbejdere. Desuden udarbejdes 
ny mediepolitik pba. ny kommunikationsstrategi i forlæn-
gelse af DN’s kommunikationspolitik.  

4.3 Digital kommunikation KD  

4.3.1 DN’s hjemmeside KD  

Udvikle fokus på aktualitet og DN’s resultater. KD Hjemmesiderne opdateres løbende med resultater primært 
i form af nyhedshistorier. Forside og undersider opdateres 
ved større sager: Nye kampagner og projekter, nye sam-
arbejder mv. Hjemmesiden udvikles i øvrigt løbende med 
nye såkaldte tag-sider (søgeoptimerede sider) for at øge 
DN’s synlighed i Google. Et eksempel på nye tagsider er 
ulv og klima.  

Udvikle fokus på medlemsfordele. KD 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 Der udvikles indhold med fokus på medlemmernes mulig-
heder for at handle i hverdagen samt for at opdatere dem 
på de mest relevante/aktuelle DN-sager. Indhold redigeres 
og serveres på de enkelte digitale kanalers præmisser for 
at møde medlemmer, potentielle medlemmer og befolknin-
gen i øvrigt, hvor de er.  

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 udsen-
des fire gange årligt (når bladet udkommer) for at øge fo-
kus på den store medlemsfordel, som Magasinet er. Når 
indhold fra magasinet bringes på dn.dk, inviteres brugeren 
altid til at melde sig ind i DN for at få glæde af magasinet 
som medlemsfordel. 

Understøtte digital medlemshvervning. MLJ Nye landing-pages/tagsider støtter op om den digitale 
medlemshvervning. Et godt eksempel er tag-siden ”truede 
dyr”, hvor der blev doneret mange tusinde kroner til DN’s 
arbejde for en rig og mangfoldig natur i december (jule-
kampagnen). Derudover understøtter DN Nyhedsbrev den 
digitale medlemshvervning ved at tilbyde medlemskab i 
udvalgte nyheder. 

4.3.2 DN på sociale medier KD  

Strategi for brug af sociale medier. KD Oversigt over kanaler udarbejdet. Strategi for sociale me-
dier i form af en kanalstrategi er under udarbejdelse. 
Denne laves i overensstemmelse med kommunikations-
strategien. 

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-
samlet over 300 leads på en uge. Vi har fået en donations-
knap på facebook, der har resulteret i oprettelsen af flere 
fødselsdagsindsamlinger. Ny lovgivning i januar 2019 har 
imidlertid fået Facebook til at lukke ned for sin indsam-
lingsfunktion i Danmark. Vores brancheorganisation, ISO-

BRO, er i fuld gang med at finde en løsning i samarbejde 
med Facebook, så velgørende organisationer fortsat vil 
kunne samle penge ind fra deres støtter via Facebook. 
ISOBRO håber, at den løsning kan være på plads inden 
sommer, så DN igen kan samle penge ind på Facebook. 
 
Igennem arbejdet med projektet digital fundraising er vi i 
fuld gang med at implementere en struktur, der yderligere 
gør det muligt for os at optimere vores online indsamling 
af leads, medlemmer 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.  
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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. Derudover 
blev der udarbejdet videoer til både Naturens Dag, drikke-
vandskampagnen, klimakampagnen og fredningskampag-
nen.  
Der er lavet infografikker til pressehistorier, drikkevands-
kampagne, børneundersøgelse mv. 

4.3.3 Nationale nyhedsbreve KD  

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

KD Opfyldt. Derudover er antallet af modtagere vokset mar-
kant. 

Producere og udsende øvrige nyhedsbreve efter 
behov. 

KD Opfyldt. Der er blevet sendt flere takke-nyhedsbreve ud i 
forbindelse med underskriftsindsamlingerne Rent Drikke-
vand Tak! og Fredninger i fare. Der er også sendt opdate-
ringer ud om de emner, vi har kørt kampagner på. Disse 
takke-mails og opdateringer (for eksempel invitation til at 
deltage i en fredningsevent) opnår åbningsprocenter på 
over gennemsnittet sammenlignet med DN Nyhedsbrev, 
hvilket ikke er overraskende, da disse går på enkeltsager 
og sendes til modtagere, der i forvejen har interageret 
med sagen via deres underskrift. 

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

KD I dag sender vi DN Nyhedsbrev ud til omkring 84.000 
abonnenter. Vi arbejder på en segmentering af abonnen-
terne til de mindre, men mere specifikke nyhedsbreve. Na-
turninja-nyhedsbrevet skal i nærmeste fremtid overgå til 
at blive Naturfamilier-nyhedsbrevet og forhåbentligt væk-
ste positivt i forlængelse af den nye profil. Giftfri hverdag 
om sprøjtegift i mad, drikkevand og haven m.m. sendes 
ikke fast månedligt, men når der er indhold til at samle en 
buket af historier inden for temaet sprøjtegift. 

4.4 Medlemsblad KD  

Udgive fire numre af Natur & Miljø. KD Alle fire blade er udgivet efter planen. 

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

KD Der er lavet digitale versioneringer af bladets indhold ved 
hver udgivelse. 

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

KD Vi har ikke evalueret app’en i 2018, men vil gøre det i 
2019. 

4.5 Naturformidling KD  

4.5.1 Skoletjenesten KD  

Udvikling og support af det landsdækkende net-
værk af kontaktpersoner, hjemmeside, salg og ud-
sendelse af materialer.  

KD Har kørt som planlagt. Afventer nyt bestillings/salgsmodul.  

Finansiering og produktion af nyt materiale efter 
behov. 

KD Har kørt som planlagt. Støtte til nyt materiale i forbindelse 
med projekt 99 arter i samarbejde med Naturhistorisk Mu-
seum i Århus. 

4.5.2 Naturninja.dk  KD  

Lægge nye naturoplevelser og temaer på hjemme-

siden. 

KD Naturninja har kørt efter planen. Sitet skal inkorporeres i 
projekt Naturfamilier fra 2019.  

Udvikle hjemmesiden som platform for naturfami-

lieklubber 

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

Opdatere skoletjenestedelen med et nyt bestil-

lings-/salgsmodul.  

KD Afventer beslutninger om modulet til butikken.  

4.5.3 Naturfamiliegrupper for 
småbørnsfamilier  

KD  

Kampagne for markedsføring af naturfamiliegrup-
per. 

KD Der har været en artikel i medlemsbladet Natur & miljø. På 
baggrund af denne artikel fik projektet 90 tilmeldinger fra 
familier, der ønsker at være med i projektet Naturfamilier. 
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Når projektet foldes ud i foråret 2019, vil være en bredere 
markedsføring af Naturfamilier. Projektet lever op til leve-
ranceplanen. 

Digital og social platform for klubberne på plads. KD Påbegyndt i efteråret 2018 og udvikles i løbet af projektet 
frem mod 2022.  

Ti familienaturklubber oprettet med mindst 20 fa-
milier knyttet til hver klub. 

KD Der er udvalgt 10 kommuner, hvor der er oprettet testfa-
milier, og 8 ud af 10 steder er der fundet ambassadører. I 
foråret 2019 opfyldes målet med 20 testfamilier i hver af 
de 10 kommuner  

4.5.4 Naturvejledning på Skovsgaard KD  

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

KD I 2018 blev der i alt afholdt 147 arrangementer med ca. 
7.000 deltagere. Der blev afholdt 60 skolearrangementer 
og 17 lejrskoleophold. En række naturvejledningstilbud 
med udgangspunkt i naturformidlingscenteret er tilrette-
lagt, så de kan gennemføres på egen hånd. Naturformid-

lingens skolehave har indgået i formidlingen både for sko-
ler og for Skovsgaards øvrige gæster. Mange arrangemen-
ter har hovedfokus på økologi og naturgenopretning. Na-
turvejlederen indgår desuden i arbejdsgrupper i forbin-
delse med skovpolitik i Skovsgaards skove, samt fremtidig 
udvikling af formidlingen på Skovsgaard. 

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

KD Naturvejlederen er tovholder for Skovsgaards frivilliggrup-
per og har koordineret aktiviteter og samarbejder i forbin-
delse med arrangementer i frivilliggrupperne. Har desuden 
koordineret og styret klargøring og indretning af Skovs-
gaards frivillighus. 

4.5.5 Naturens dag KD  

Mindst 100.000 tilmeldte børn i ugen inden. KD Rekord: 188.000 tilmeldte børn. 

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

KD Ca. 60 afdelinger deltog formelt i Naturens Dag – det er 
dog lidt svært at opgøre, da flere afdelinger også suppor-
terer løbende på Naturens Dag uden formelt at deltage 
med et arrangement. 

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

KD Ca. 60.000 deltog i et arrangement på Naturens Dag 2018 

4.5.6 Affaldsindsamling KD  

Mindst 100.000 tilmeldte børn. KD Rekord:141.000 tilmeldte børn. 

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 50.000-60.000 deltog i søndagsindsamlingen. 

5. Medlemmer og bidragydere 

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 sik-
rer e-mail adresser ved alle kontakter.  

MLJ Drift af medlemsdatabasen kører planmæssigt. 

Skabe øgede indtægter ved opgradering af års-
medlemmer til månedsgaveydere og ved at opgra-
dere månedsgaveydere til højere beløb 

MLJ Ca. 14.800 årsmedlemmer er kontaktet, og ca. 3.000 har 
sagt ja til månedsgave. Omkring 990 er kontaktet om til-
melding til Betalingsservice og godt 565 er tilmeldt. Op-
gradering af månedsgavebeløb:  10.770 medlemmer kon-
taktet, ca. 3.200 har sagt ja til at øge deres månedlige 
gave med ca. 40 kr.  pr. måned = ca. kr. 1.080.000 kr. 
ekstra indtægt i hele 2018. 

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

MLJ Vores nuværende leverandør af medlemssystemet har ud-
arbejdet en foranalyse til brug for opgraderingen. På bag-
grund af foranalysen har vi afsøgt mulighederne for enten 
en opgradering af vores nuværende medlemssystem gen-
nem samme leverandør eller andre leverandører eller im-
plementering af et helt nyt medlemssystem.  
 
Vi valgte at fortsætte med opgraderingen, men skifte leve-
randør og samtidig integrere opgraderingen med en dansk 
payment service provider. På den måde er vi hele tiden 
opdateret med alle de betalingskanaler, der gør det muligt 
at modtage donationer eller medlemskaber, som bl.a. Mo-
bilePay – og betalingsabonnementer. Implementeringspro-
jektet forventes gennemført i september 2019. 

5.2 Medlemstegning MLJ  

Medlemstallet er minimum steget med 500 ved 
udgangen af året, primært via telemarketing (for-
trinsvist eksternt bureau) samt face-to-face gade-
hvervning. 

MLJ Medlemstallet pr. 31-12-2018 er 127.538. Der er kommet 
12.797 nye medlemmer i år, og frafaldet er på 14.144. 
 
Medlemstegningen har lidt under at skulle sættes i gang 
efter at have været afbrudt i andet halvår af 2017, samt 
under at leads fra kampagner først kom i andet halvår af 
2018. Hvervningen kom endelig rigtigt godt i gang i efter-
året 2018, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2019. 

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

MLJ Der er lavet et nyt indmeldelsesmodul til årsmedlemska-
ber, månedsmedlemskaber samt bidrag, som gør det nem-
mere at tilmelde sig og give et bidrag. Siden implemente-
ringen er der kommet over 1200 nye medlemmer, hvilket 
er en stigning på 50% i forhold til samme periode i 2017. 

5.2.2 Projekt digital fundraising MLJ  

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

MLJ Vi har fået genåbnet vores Google Grants konto (gratis 
Google-annoncering for non-profit-organisationer) og fået 
udarbejdet en SEO analyse, som vil danne udgangspunkt 
for optimering af DN.dk, så det får så høj synlighed i 
Google som muligt. Derudover har vi fået udarbejdet et 
testunivers, hvor vi har testet forskellige annoncer og tek-
ster i forbindelse med indmeldelser. Dette er sket for at 
give os en indikation af, hvad der interesserer potentielle 
medlemmer og får dem til at melde sig ind. Dette har øget 
antallet af påbegyndt tilmelding til medlemskab på DN.dk 
med ca. 61 %. Vi har desuden fået udarbejdet et perfor-
mance dash-board, hvor det er muligt at følge resultaterne 
af vores aktiviteter på Google. 

5.3 Fundraising MLJ  

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

MLJ Forårets og efterårets postkortindsamlinger har tilsammen 
givet 650.000 kr. Vi har testet hvervning via SMS med den 
konklusion, at det ikke kan stå alene, men vi skal se på, 
hvordan vi kan anvende SMS i kommunikationen.  
 
Derudover har vi testet indsamling op til jul, hvor vi fik la-
vet en film med fokus på truede danske arter og opfor-
drede til donation på sociale medier samt køb af gavemed-
lemskab. Juleindsatsen var planlagt til at køre fra den 10. 
december til den 31. december, men den massive plan-

lagte eksponering på sociale medier blev nedprioriteret i 
forhold til fredningskampagnen, der gik i gang den 13. de-
cember. Vi samlede knap 100.000 kr. ind, samt solgte 140 
gavemedlemskaber (mod 29 solgte gavemedlemskaber i 
samme periode 2017). 
 
Målet med indsamlingen var at finde ud af, om vi kan 
samle penge ind til vores arbejde op til jul, og det er be-
stemt muligt. Dog skal indsatsen starte midt november li-
gesom de andre organisationer og fortsætte frem til slut 
december for at give mest mulig synlighed og indtægter til 
vores arbejde.   
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Der er udarbejdet en ny strategi om arv og testamente, 
som er igangsat. Herunder også en hjemmeside, nye fysi-
ske materialer og håndteringsmetoder af testatorer. 

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. 

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 og affaldsskole 
Sunrise: Naturtjek 
A.Vogel: Sommerfugleeffekten 
COOP: Øktober 
Clever: Klimakampagne 

SEAS NVE: Klimakampegne 
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 

5.4 DN Grøn Fordel MLJ  

Sikre, at der fortsat er tilbud til medlemmerne i 
samme omfang som i 2017: Rabatter, Naturfon-
dens 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 Naturka-
lenderen og ellers et bredt sortiment af fuglekas-
ser, naturbøger, kikkerter og beklædning i DN’s 
webbutik. 

MLJ Status Quo. Nu web-butik er på tegnebrættet, og det er 
meget tiltrængt. 

6.  Administrative støttefunktioner 

Ledelse, herunder lederudvikling. MLJ Løbende drift. 

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

MLJ Løbende drift. 

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

MLJ Løbende drift. 

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

MLJ Løbende drift. 

Økonomistyring og regnskabsførelse, herunder 
bogføring, betalinger, løn- og personaleadministra-
tion, administration af bevillinger fra 3. part, likvi-
ditetsstyring, budgetopfølgning og regnskaber. Ko-
ordinering af ansøgninger om eksterne midler. Bo-
behandling i forbindelse med arv. Indgåelse af 
kontrakter og aftaler vedrørende blandt andet leje-
mål, forsikringer og andre forsyningskontrakter og 
kontakt til revisor og advokat. 

MLJ Løbende drift.  

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

MLJ Løbende drift. 

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

MLJ Arbejdet har været i gang i hele 2018, men sekretariatet 
har også afventet vejledninger fra justitsministeriet, som 
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først er kommet i januar 2019. På den baggrund er arbej-
det med konkret materiale og vejledninger til bl.a. lokalaf-
delinger sat i gang.  

7. Finansiering 

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 
enhver tid gælder for almennyttige foreninger og 
fonde i henhold til fondslovgivningen og med sær-
ligt fokus på at investeringerne er bæredygtige og 
etisk forsvarlige. 

MLJ Løbende drift.  

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

MLJ Er gjort. 

 
 


