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FORORD

DN ønsker mere og bedre 
natur, et sundt og giftfrit 
miljø og en bæredygtig 
fremtid. Det skal vores 
frivilligindsatser være med 
til at skabe.

DN er Danmarks største grønne organisation. Vi 
ønsker at være en inspirerende og engageret aktør i 
civilsamfundet, en central og vigtig samarbejdspartner 
for myndigheder og politikere samt en attraktiv og 
aktiv medlemsforening. 

Aldrig før i DN’s historie har vi oplevet så stor en 
interesse for den grønne dagsorden, som vi ser i dag. 
Biodiversitetskrisen og klimakrisens alvor er gået op for 
befolkningen, og for første gang ser vi, at klima og 
miljø topper listen over de mest afgørende temaer for 
det kommende Folketingsvalg. Samtidig er der et 
ønske om selv at gøre noget. Det mindsker følelsen af 
håbløshed og afmagt selv at bidrage til krisens løsning. 

Vi ser grønne fællesskaber dukke op overalt. 
Fællesskaber med forholdsvis snævre formål, som 
opstår hurtigt - som en protest, en indsamling, en 
event, en hjælp til en grønnere hverdag. 

Markedet for at engagere sig i det grønne er blevet 
langt større og mere fragmenteret. Og midt i dette 
billede befinder DN sig. Den store gamle grønne 
forening med en stor medlemsskare og lokale 
afdelinger i alle landets kommuner. Med et relativt 
stort sekretariat og med stor troværdighed og 
indflydelse på den politiske dagsorden.

Da DN for seks år siden vedtog en ‘Strategi for 
en stærkere organisation’ var virkeligheden en 
ganske anden. Der var ikke en bevidsthed om 
sagens alvor, og målet blev derfor at styrke 
kampagneindsatsen og engagere medlemmerne i 
konkrete aktiviteter for at sætte fokus på sagen. 

Nu skal vi udarbejde en ny Frivilligstrategi, som 
sætter rammen for foreningens arbejde med 
frivillighed de næste par år. Den tager 
udgangspunkt i foreningens styrker og 
svagheder i det ændrede verdensbillede og i en 
overordnet fortælling om DN som samlende for 
den grønne bevægelse.

Organisationsudvalget har drøftet Frivillig-
strategien i løbet af 2018 med udgangspunkt i 
tre overordnede mål, som også er rammen for 
dette oplæg: 

• Stærke afdelinger
• Mobilisering af medlemmer
• Sammenhængende organisation 

HB skal på mødet den 15. marts drøfte og 
beslutte rammerne og tidsplanen for strategien. 
Dette er et oplæg til diskussion og ikke et udkast 
til strategien.



Andre strategier og de strategiske indsatser

Kommunikationsstrategien
HB har i februar 2019 vedtaget en kommunikationsstrategi, som 
definerer nogle overordnede strategiske mål, som også er gældende for 
Frivilligstrategien:

• Folkelig opbakning & politisk gennemslagskraft
• Fundraising & samarbejde og 
• Mobilisering & frivillighed. 

Det handler ikke kun om mobilisering og frivillighed her, men i høj grad 
også folkelig opbakning og politisk gennemslagskraft, som skal sikres 
gennem DN’s lokale afdelinger. 

Omdrejningspunktet for kommunikationsstrategien er ‘naturforandring 
og klimahandling’. Når vi taler om Frivilligstrategien, er det vigtigt også at 
have ‘naturbeskyttelse’ med. Det er en væsentlig drivkraft for det 
frivillige arbejde i de lokale afdelinger. 

Organisationsstrategien
Ligesom Kommunikationsstrategien bliver Frivilligstrategien udarbejdet 
forud for en kommende organisationsstrategi. Det betyder, at 
Frivilligstrategien eventuelt skal revideres, når der foreligger en ny 
vedtaget Organisationsstrategi. 

De strategiske indsatser og aktivitetsplanerne
I AP2019 er der afsat midler til udvikling af en række frivilligprojekter, 
som skal engagere medlemmer i konkrete aktiviteter og styrke 
relationen til DN. Det er en strategisk indsats ligesom udviklingen af 
Naturens Universitet, og begge dele kan ses som konkrete 
fremrykkede delelementer af Frivilligstrategien.

Andre indsatser i Frivilligstrategien er løbende driftsaktiviteter, som vil 
få et nyt fokus, mens andre indsatser vil blive en del af kommende 
aktivitetsplaner, når det bliver mere præcist defineret, hvad 
aktiviteten går ud på.

Frivilligstrategien skal således ikke ses som en præcis plan for, hvad 
der skal gøres på alle områder, men som en overordnet ramme, der 
prioriterer en række indsatsområder, som skal styrke de lokale 
afdelinger, mobilisere flere medlemmer og sikre en sammenhængende 
organisation. Det er en fælles fortælling om, hvordan vi arbejder med 
frivillighed i DN. 

Når strategien er vedtaget, skal der udvikles handleplaner, som vil 
indgå med ressourcer i de følgende års aktivitetsplaner og budgetter. 



SWOTStyrker
• Den største grønne NGO i Danmark med stor medlemsskare
• Repræsenteret med lokale afdelinger i alle landets kommuner
• Meget loyale, erfarne og arbejdssomme aktive
• Kan mobilisere når der er behov (kyst- og fredningsevent)
• Stort potentiale for frivillighed hos medlemmer, jf. undersøgelse
• Stor troværdighed, når folk lærer os at kende

Svagheder
• Kun 1% af vores medlemmer er aktive
• Ikke gode nok til at integrere nye frivilligtyper 
• Traditionelt organiseret i en tid, hvor aktivisme blomstrer
• Svært at rekruttere nye frivillige til arbejdet med sagerne
• Høj gennemsnitsalder blandt frivillige
• Demokratiske processer udfordrer omstillingsparatheden

Muligheder
• Eksplosivt voksende interesse for natur, miljø og klima
• Unge er blevet mere fællesskabsorienterede
• Grønne fællesskaber spirer op overalt

Trusler
• Udviklingen går sindssygt hurtigt – men ikke i DN
• Lokale fællesskaber løber med dagsordenen
• Stor konkurrence om de frivillige på natur- og klimaområdet
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Dialog og samarbejde er kerneværdier for DN. 
Sammen med andre finder vi stærkere løsninger 
og har større gennemslagskraft. Med den stadig 
stigende interesse for det grønne og ønsket om at 
‘gøre noget’ eksploderer antallet af større og 
mindre grønne initiativer. 

Den grønne bevægelse har vokset sig stor og 
mangfoldig. Fra enkeltpersoner, der har en 
fanskare af følgere, til små grønne virksomheder 
med fokus på grønne fællesskaber. Fra store 
etablerede organisationer til små aktivistgrupper, 
der popper op, når en sag opstår og hurtigt kan 
samle tusinder på de sociale medier og på gaden. 
Der er Facebookgrupper og hjemmesider, hvor 
diskussioner og holdninger mødes, hvor viden og 
observationer samles, hvor fællesskaber opstår. 

I Danmarks Naturfredningsforening har vi et 
strategisk sigte om at være MEREFORFLERE. Vi 
er den største grønne forening og med det 
kommer et vist ansvar og en vis forpligtelse til at 
gå foran og hjælpe andre. Vi ved også, at vi 
skaber flest resultater gennem dialog og 
samarbejde. 

For os handler det ikke blot om at kunne rumme 
den voksende grønne folkelige bevægelse. I en 
tid, hvor bevægelser kan opstå og forsvinder 
hurtigt igen, skal vi sikre bevægelsens fremdrift. 
Vi har fagligheden og det langsigtede fokus til at 
være retningsangivende for bevægelsen. Alt dette 
skal ske på en måde, så det gavner sagen mest 
muligt, ikke enkeltpersoner og særinteresser, og 
så organisationen får mest ud af foreningens 
ressourcer. 



ENGAGEMENTTRAPPEN
KOMMUNIKATION     ORGANISATION

Vi har de sidste fem år haft stort fokus på de nederste trin på 
trappen – med styrkelse af naturformidling og de mobiliserende 
kampagner. Vi har haft mindre fokus på at skabe engagerede 
frivillige og på at styrke relationen og dermed rekrutterings-
grundlaget til de lokale afdelinger.
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Nye frivilligprojekter

Tidligere projekter

Vi skal have forskellige tilbud og aktiviteter til 
medlemmerne, alt efter hvor meget de ønsker at 
engagere sig, 

Vi skal styrke relationen mellem den enkelte og 
foreningen for at øge engagementet og styrke 
indsatsen. 



KLIMATRAPPEN OG NATURTRAPPEN
Individets vej op ad trappen skal understøttes hele vejen –
med fokus på at styrke relationen til DN og forpligtende og 
handlingsorienterede fællesskaber indenfor DN’s verden.

Aktiviteter skal tænkes som ét af flere trin på trappen og ikke 
som enkeltstående aktivitet, og der skal sættes fokus på 
overgangene mellem aktiviteterne/trinene. 
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MÅL FOR STRATEGIEN
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Stærke lokale afdelinger
Sikrer folkelig opbakning og politisk 
indflydelse lokalt

Mobilisere medlemmer
Frivilligprojekter skaber konkrete resultater 
og øger engagementet i medlemsskaren

Sammenhængende organisation
Sikrer at vi får mest mulig udbytte af vores 
indsatser og fremstår som én organisation.

Frivilligstrategien har fokus på at øge engagementet og styrke relationen på den 
øverste halvdel af trappen: 

• At mobilisere medlemmer til frivilligt arbejde
• At styrke de lokale afdelinger
• At sikre en sammenhængende organisation



FORTÆLLING

Ny frivilligpolitik

Vedtægter, forretningsordner og det kvalificerende og kvalificerede demokrati

STÆRKE LOKALE 
AFDELINGER 

MOBILISERING AF 
MEDLEMMER

SAMMENHÆNGENDE 
ORGANISATIONMÅL

FUNDAMENT

DELMÅL…

DN er samlende for den grønne bevægelse. 
Vi kæmper for natur, miljø og klima gennem dialog og samarbejde, engagement og handling.

MÅL: 
Naturbeskyttelse, 
naturforandring og 
klimahandling

• Vigtige sager påklages
• Politisk interessevaretagelse styrkes
• Ture og aktiviteter skaber begejstring
• Kommunikation skaber opbakning
• Bestyrelsesarbejdet er attraktivt
• …

• Flere medlemmer gør mere for sagen,
• Medlemmer der vil arbejde frivilligt 

oplever, at der er attraktiv mulighed
• Medlemmer oplever stærkere 

tilknytning til DN og sagen.
• …

• Engagerede og kompetente frivillige.
• Klare snitflader og godt samarbejde 

mellem afdelinger (og mellem 
afdelinger og andre frivillige)

• Klar forventningsafstemning ift. roller 
og ansvar.

• …

De frivilligstrategiske mål indtænkes i alle DN’s aktiviteter



• Vigtige sager påklages
• Politisk interessevaretagelse styrkes
• Ture og aktiviteter skaber begejstring
• Kommunikation skaber opbakning
• Bestyrelsesarbejdet er attraktivt
• …

• Handleplan for arbejdet med sagerne
• Kurser i lokal lobby, Naturkommuner
• Kurser i Naturformidling
• Rådgivning og kurser i kommunikation
• Formandskurser og fokus på rekruttering
• …

• Udvikling af handleplan for arbejdet med sagerne 
påbegyndes i efteråret (??).

• Løbende kurser og rådgivning i kommunikation, 
lokal lobby, ledelse, rekruttering, naturformidling.

• Udvikling af organisationskonsulentrollen i 2020
• …

• Flere medlemmer gør mere for sagen,
• Medlemmer der vil arbejde frivilligt 

oplever, at der er attraktiv mulighed
• Medlemmer oplever stærkere 

tilknytning til DN og sagen.
• …

• Engagerede og kompetente frivillige.
• Klare snitflader og godt samarbejde 

mellem afdelinger (og mellem 
afdelinger og andre frivillige)

• Klar forventningsafstemning
• … 

• Nye frivilligprojekter udvikles, bla. 
Sommerfugleambassadører og Havblitz 

• System til registrering og håndtering af 
frivilligdata bla. til kommunikation

• 2 mio. kr. Grønt Guld søges af medlemmer
• …

• Handleplan for Naturens Universitet
• Handleplan for den interne kommunikation, 

inkl. debatforum og Podio
• Handleplan for netværk og samråd
• Udvikling af Frivilligpolitik
• …

• Der er afsat 500.000 kr. i AP2019 til 
- nye  frivilligprojekter (to første lanceres snart)
- system til håndtering af frivilligdata.

• Indsats for styrket ‘frivillig-rejse’ i mhp. øget 
engagement indledes i 2020. 

• …

• Handleplan for Naturens Universitet medio 2019
• Handleplan for netværk og samråd påbegyndes i 

efteråret 2019.
• Handleplan for intern kommunikation i 2020.
• Udvikling af Frivilligpolitik andet halvår af 2019.
• … 

Stærke lokale
afdelinger

Mobilisering af 
medlemmer

Sammen-
hængende 
organisation

Strategiske mål Indsatser Tidsplan (skitse)

FRIVILLIGSSTRATEGIENS MÅL OG INDSATSER



• 1. behandling i HB 15. marts
- fastsættelse af rammer og tidsplan

• Mulighed for input fra REP

• 2. behandling i HB 2. maj 
- beslutte høringsudkast
- vælge nyt OU

• Høring i organisationen 
- høringsfrist frist 1. juni

• Behandling i nyt OU start juni

• Beslutning i HB i 21.-22. juni
• Identificering af indsatser i AP2020

TIDSPLAN for Frivilligstrategien 2019-21

Den besluttede strategi giver en overordnet retning for det frivillige arbejde – med en vision og konkrete mål - samt en plan for 
udvikling af en række indsatser, hvis implementering vil fremgå af aktivitetsplanerne for de kommende år.


