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1. Indledning 

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med en bred folke-

lig opbakning og en stærk lokal forankring. Men gennem de sidste mange år er det blevet svæ-

rere at engagere befolkningen i vores sag – både når det handler om at hverve nye medlem-

mer og nye frivillige.  

 

DN’s primære fokus i dag er gennem politisk arbejde at forbedre rammerne for vores natur og 

miljø. Et arbejde, som giver os indflydelse på samfundets beslutninger lokalt og nationalt, og 

som vi er anerkendt for bredt. Men problemerne med at hverve nye medlemmer og nye frivilli-

ge vidner om, at DN og DN’s sag ikke opleves som tilstrækkeligt vedkommende.  

 

Vi skal også i fremtiden kunne tiltrække nye medlemmer og nye frivillige, som vil engagere sig 

i vores arbejde og støtte vores sag. Fordi en stor forening taler med en større og stærkere 

stemme, og fordi medlemmernes og vores frivilliges engagement og støtte er fundamentet for 

vores eksistens og for vores muligheder for at være en stærk og handlekraftig organisation. 

 

Derfor har FU besluttet denne strategi for en stærkere organisation i september 2013. En or-

ganisation som bygger på det fundament, der er beskrevet i vedtægterne, men som tilføjer og 

tilpasser elementer, så vi kan modstå de udfordringer, vi har. Strategien sætter mål og retning 

for en tilgang til arbejdet, der skal skabe en mere vedkommende forening for den enkelte bor-

ger og mulighed for større involvering og engagement i vores sag.  

 

Strategien er blevet til gennem en længere proces, som har involveret mange frivillige i for-

eningen – på Landsdelstræffene i november 2012, på Samrådsinspirationsdagen i januar 2013, 

på REP-mødet i april 2013 samt gennem en elektronisk høring henover sommeren 2013. Stra-

tegien implementeres i vores Aktivitetsplaner, hvor målepunkter år for år bliver sat op, så vi 

sikrer fremdriften. Det er også gennem konkrete aktiviteter og indsatser, at vi kobler strategi-

en til de natur- og miljøfaglige fokusområder, som er beskrevet gennem vores tre-årige sigte-

linjer (vedtaget i AP 2013).  

 

Strategien løber de næste syv år, indtil 2020. Valget af 2020 skyldes, at store ændringer tager 

tid at implementere. Derfor ønsker vi at arbejde med en lang planlægningshorisont – uden dog 

at horisonten bliver for lang og dermed umulig at følge op på. På grund af den lange tidshori-

sont bliver strategien evalueret løbende i forbindelse med halvårsstatus på Aktivitetsplanen. 

Som konsekvens heraf kan strategiens mål og indsatser blive tilpasset.  

 

Strategien har sit ophæng i en vision for en stærkere organisation, som bliver præsenteret i 

det næste afsnit. Herefter gennemgås de udfordringer, vi har i forhold til at efterleve visionen. 

I det følgende afsnit følger en præsentation af de mennesker, vi særligt skal være noget for; 

vores medlemmer og potentielle medlemmer. Slutteligt opstiller vi de mål og indsatser, som vi 

skal iværksætte for at imødekomme udfordringerne.  

 

2. Vision 

DN’s formål er beskrevet i vedtægternes §2, stk. 1 og 2, og indeholder en vision for ”et bære-

dygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og 

sundt miljø” samt for ”befolkningens mulighed for gode naturoplevelser”. 

 

DN’s formålsparagraf stk. 1 beskriver, hvordan vi i DN vil arbejde for nogle samfundsmæssige 

forandringer til gavn og glæde for natur og miljø. Det handler om at påvirke politikere og be-

slutningstagere gennem lobbyarbejde og ved at bruge vores muligheder for at rejse lokale og 

nationale sager. 

 

Stk. 2 handler bl.a. om at give mulighed for oplevelser i naturen. Dette arbejde varetages især 

af vores lokale afdelinger, som arrangerer mere end 1.000 ture årligt, og det spiller sammen 
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med national lobbyvirksomhed for befolkningens adgang til naturen – nu, som for 100 år si-

den, hvor manglende adgang var inspirationen til at stifte vores forening. 

 

DN’s store udfordring er, at vores sag ikke opleves som tilstrækkelig vedkommende for befolk-

ningen. Vi beder om befolkningens støtte til en sag, hvor de ikke nødvendigvis oplever en trus-

sel i samme størrelsesorden som den, vi i DN selv oplever. Og hvor vi i kampen om at få be-

folkningens støtte er i konkurrence med nødhjælpsorganisationer og sygdomsforeninger, hvor 

død og ødelæggelse synes meget vigtigere end naturens kamp for at overleve eller udviklingen 

af et mere bæredygtigt samfund. 

 

På baggrund af denne udfordring har det været nødvendigt at formulere en vision for En Stær-

kere Organisation, som med udgangspunkt i vores formålsparagraf sætter fokus på det enkelte 

individs forhold til naturen og på mulighederne for selv at være med til at gøre en forskel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere, fordi DN er en folkesag, som har potentiale for et endnu større medlemstal. 

 

Øget nærhed, fordi nærhed til naturen – fysisk, vidensmæssigt og følelsesmæssigt – giver livs-

kvalitet og sundhed og fremmer forståelsen for nødvendigheden af naturbeskyttelse.  

 

Rigere natur, fordi en rig natur giver bedre livsbetingelser for planter og dyr – og muligheder, 

oplevelser og velfærd for mennesker. 

 

Grønnere hverdag, fordi den enkelte borger kan være med til at fremme en bæredygtig udvik-

ling gennem sine indkøb og adfærd, og fordi vi med en grønnere hverdag kan sætte fokus på 

de miljømæssige sider af vores arbejde på en let forståelig og engagerende måde. 

 

I byen, fordi langt de fleste danskere bor i byen. Det gælder også DN’s medlemmer, potentielle 

medlemmer og frivillige. Naturen i byen er derfor vigtig for danskernes daglige naturoplevelser 

og følelse af nærhed til naturen. 

 

Denne nye vision er udgangspunktet for tilgangen til de udfordringer, DN har, og ikke mindst 

for løsningen på dem. 

 

3. Udfordringer 

Strategien bygger på grundige analyser og undersøgelser af vores medlemmer, potentielle 

medlemmer, frivillige samt forandringer i omverdenen, som vi må forholde os til og tilpasse os 

for fortsat at kunne være det grønne samlingspunkt for en bred gruppe af befolkningen.  

 

Vi står over for fire helt centrale udfordringer: 

 

 Uvedkommende forening 

 Stigende gennemsnitsalder blandt frivillige  

 Lav synlighed og uklar profil 

 Udfordret økonomi 

Udfordringerne hænger sammen: At færre oplever DN’s sag som vedkommende, og at DN op-

leves som mindre synlige påvirker direkte muligheden for både at tiltrække nye frivillige og 

nye medlemmer, hvilket udfordrer økonomien, som primært er baseret på medlemmernes 

støtte. I det følgende vil de fire udfordringer blive beskrevet hver for sig. 

Vision: 

Flere skal have øget nærhed 
til en rigere natur og en grøn-

nere hverdag – også i byen 
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3.1 Uvedkommende forening 

Vores natur og miljø er forarmet og i voldsom tilbagegang. DN’s sag er derfor fortsat vigtig – 

måske endda vigtigere end nogensinde før. Mange danskere bekymrer sig da også om miljøets 

tilstand, men desværre nyder naturens forarmelse ikke samme bevågenhed, hvilket hænger 

sammen med, at mange ikke et forhold til naturen.   

 

Efter en tid med fokus på individualisering er den nye tendens, at vi søger det nære og søger 

fællesskaberne. DN er landets største grønne fællesskab, hvilket derfor burde gøre os til et 

oplagt samlingssted for grønne danskere. Paradoksalt nok oplever vi, at vi i dag har vanskeligt 

ved at gøre vores sag vedkommende over for nye medlemmer og nye frivillige. Vi har store 

problemer med at hverve nye medlemmer: Vi har svært ved at komme i dialog med potentielle 

medlemmer, og når vi endelig gør det, har vi svært ved at overbevise dem om, at de skal støt-

te os. Desuden oplever kun omkring 1% af vores medlemmer fællesskabet i vores afdelinger 

og netværk som attraktivt og gør brug af dem. 

 

Det er en udfordring, at store natur- og miljøproblemstillinger som klimaforandringer, tilbage-

gang i biodiversitet eller miljøgifte i varierende omfang skal formidles, for at de erkendes og 

opleves af det enkelte menneske. Det er en udfordring, at spørgsmål som økologi og giftfrie 

produkter ofte opleves som forbrugerspørgsmål, hvor det er vores individuelle handlinger, der 

gør en forskel – og ikke dem vi gør ”i forening”. Og endelig er det en udfordring, at en række 

af de ”ydelser”, vi i DN leverer, kan opleves som offentlige opgaver, der i forvejen er betalt 

over skattebilletten.  

 

DN’s kamp for at blive en mere vedkommende forening knytter sig derfor til at etablere natur- 

og miljøproblemer som væsentlige, at tilbyde de nødvendige løsninger, at koble den enkeltes 

bidrag og indsats til løsningerne og ikke mindst at give billedet af et inkluderende, mangfoldigt 

og givende fællesskab som ”har plads til mig” – og giver den enkelte en oplevet værdi af med-

lemskabet. 

 

3.2 Stigende gennemsnitsalder blandt frivillige 

Aldersgennemsnittet for DN’s frivillige er højt. Ifølge Frivilligundersøgelsen 2013 er 65% af de 

frivillige over 60 år. Det er helt naturligt og ikke mindst en stor styrke: De har tiden til det fri-

villige arbejde, de har ofte stor viden og mange erfaringer, og ofte har de et veludviklet net-

værk. Udfordringen er, at gennemsnitsalderen er stigende: Sammenligner man med en tilsva-

rende undersøgelse fra 1997, var det kun 26% af de frivillige, der var over 60 år. Ser man 

udelukkende på afdelingsformændene, er forskellen endnu større: I samme periode er alderen 

steget fra 21 til 79%. 

 

Der er givetvis flere forklaringer på den stigende gennemsnitsalder: Den vigtigste er den, at 

det er svært at rekruttere nye yngre frivillige til den organisation og de aktiviteter, vi har i dag. 

Vi har en tradition for at definere en frivillig som en, der er aktiv i en afdelingsbestyrelse. Selv-

om man mange steder arbejder med organisering i arbejdsgrupper, hvor der også er såkaldte 

ad hoc-frivillige, bliver der stadig generelt fokuseret på den faste kontinuerlige indsats i besty-

relsen, ikke mindst i forbindelse med sagsarbejdet. Dette er en udfordring i dag, hvor mange – 

særligt yngre frivillige netop ikke ønsker faste strukturer og binding over længere tid, men i 

stedet drives af engagementet i en helt konkret sag, hvor man kan gøre en indsats og forlade 

den igen, når opgaven er færdig. Vi har ikke i tilstrækkelig omfang plads til denne nye type 

frivillige, som der er mange af i dag, og som der vil komme mange flere af fremover. 

 

DN’s lokale frivillige oplever selv, at der er et stort behov for at rekruttere nye yngre frivillige, 

hvilket klart kommer til udtryk i de seneste tre undersøgelser blandt DN’s frivillige (2009, 2011 

og 2013). Men trods det erkendte behov er det altså kun gået den forkerte vej med aldersgen-

nemsnittet. Der er brug for foryngelse for at sikre foreningens fremtid og for, at vi fortsat har 

levende og aktive lokale afdelinger. 

 

Den høje gennemsnitsalder i DN’s lokale afdelinger har også betydning for, hvordan vi opleves 

af medlemmer og potentielle medlemmer. Af en undersøgelse fra 2010 fremgår det, at både 
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potentielle medlemmer og medlemmer netop ser DN som en forening for gamle mennesker. 

Dette understøtter en skæv aldersfordeling, da yngre mennesker har sværere ved at se DN 

som en vedkommende forening for dem. En foryngelse af foreningen handler altså også om, at 

foreningen skal fremstå som et aktuelt og vedkommende tilbud for potentielle og eksisterende 

medlemmer – i alle aldersgrupper.  

 

3.3 Lav synlighed og uklar profil 

Generel synlighed og kendskab til DN’s arbejde er en forudsætning for at opnå støtte – og for 

at bevare støtten fra dem, der allerede er medlem. Derfor er arbejdet med synlighed vigtigt; 

både i forhold til at tiltrække nye medlemmer og i forhold til at fastholde eksisterende med-

lemmer og engagere dem yderligere. 

 

En omfattende imageundersøgelse fra 2012 viser, at DN er kendt bredt i befolkningen. De fle-

ste har hørt vores navn. Vi indtager rent faktisk en 7. plads på spørgsmålet om, hvilken for-

ening respondenten først kommer til at tænke på. Spørger man til gengæld ind til, hvad vi står 

for, har mange svært ved at svare noget konkret.  

 

Vores medlemmer er generelt meget positivt stemte overfor os, men spørger man befolknin-

gen generelt, er vores image ikke godt. De har hørt om os, men de forbinder ikke noget sær-

ligt positivt ved os. Det er stærkt bekymrende. En bekymring der underbygges af, at vores 

troværdighed er dalet signifikant fra 2008 til 2012.  

 

Den måde, vi optræder på i medierne, er afgørende for, hvilket indtryk man får af DN. Når vi 

er i ”modvind” med sager, der deler sympatien, så afspejles det af et negativt indtryk, og det 

er med til at give os et dårligt image. I rollen som ”naturens vogter” skal vi altid være parate 

til at tage de nødvendige kampe – men også i en erkendelse af, at alle kampe ikke er lige vig-

tige, og at nogle måske endda skader vores generelle arbejde mere, end det gavner. 

 

Den synlighed i medierne, vi kan registrere gennem vores presseklip, er vokset over årene. Vi 

er samlet set mere i medierne i dag, end vi var for bare tre år siden, og DN bliver brugt flittigt 

som eksperter i artikler om eksempelvis naturområder, vilde dyr, kvælstof, vindmøller og land-

skaber. Men den oplevede synlighed er blevet mindre gennem de senere år. Dette skyldes 

blandt andet, at mediebilledet har udviklet sig til et langt mere fragmenteret landskab, og at 

kampen om pladsen i medierne er tiltaget. 

 

Medierne er et væsentligt redskab til at fortælle både potentielle medlemmer og medlemmer i 

DN om vores arbejde, og de er et væsentligt redskab til at understøtte vores politiske arbejde. 

Men også vores egne medier, både centrale og lokale, spiller en stor rolle; særligt som fasthol-

delsesredskab i forhold til eksisterende medlemmer. 37% af vores medlemmer har været med-

lem i mindre end fem år, og især for dem betyder kendskab til vores arbejde meget for at be-

vare deres støtte og fortsatte loyalitet. 

 

3.4 Udfordret økonomi 

Mellem 75-80% af DN’s indtægter kommer fra medlemmer. Derfor er udsving i antallet af 

medlemmer afgørende for DN’s muligheder for at agere og for at drive og udvikle foreningen. 

 

Igennem de sidste 10-15 år har medlemstallet været faldende. Når det dalende medlemstal 

ikke har influeret på det samlede budget, skyldes det især to faktorer: En særlig indsats over-

for medlemmer, som ikke har fornyet sit medlemskab og en vedvarende indsats i forhold til at 

øge støttebeløbet fra eksisterende medlemmer. Det er således lykkedes at minimere frafalds-

procenten fra knap 20% til knap 10%, og den gennemsnitlige årlige støtte fra medlemmerne 

er øget fra 208 kr. i år 2001 til 448 kr. i 2012. 

 

I samme periode er udgifterne til at hverve nye medlemmer næsten firedoblet – uden at det 

har resulteret i fremgang i antallet af medlemmer. Vi mister årligt ca. 13.000 medlemmer og 
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får næsten lige så mange nye medlemmer ind. En stor del af det samlede budget anvendes 

således til at fastholde et status quo i medlemstallet. Denne markante stigning i udgifterne 

skyldes primært, at der i dag anvendes et professionelt telemarketing-bureau til at hverve 

medlemmer, hvor det tidligere var en opgave, som blev varetaget af et internt medlems-

hverver-korps bestående af frivillige, som for en mindre provision og betaling af udgifter rin-

gede potentielle medlemmer op. Trods annoncering efter nye interne medlemshververe er det 

næsten umuligt at få nye til at melde sig, og der er i dag kun 16 medlemshververe tilbage. 

 

Dertil kommer, at selve telemarketing som hvervemetode ikke længere er så effektiv som tid-

ligere. At de fleste nu har mobiltelefoner, hvor de kan se, hvem der ringer – og ikke svarer, 

hvis nummeret er ukendt, er en af grundene til, at der skal bruges langt flere ressourcer på at 

få kontakt til et potentielt medlem. 

 

4. Medlemmer 

DN skal være en bred folkelig forening. Men vi skal ikke søge tilslutning hos alle danskere. Vi 

skal målrette vores indsatser i forhold til mennesker, hvor vi ved, at vores indsatser og aktivi-

teter opleves som vedkommende, og hvor vi har de bedste muligheder for at nå igennem med 

vores budskaber. Derfor er det væsentligt at se nærmere på vores nuværende og potentielle 

medlemmer og finde fællestræk, vi kan bruge som rettesnore i vores arbejde.  

 

En undersøgelse af vores medlemmers demografi fra 2010 viser, at vores medlemmer ligner 

befolkningssammensætningen. Dog er de lidt ældre, lidt bedre uddannede og har lidt større 

indtægt. Desuden bor de i højere grad i tæt befolkede områder og ejer i lidt større udstræk-

ning deres egen bolig.  

 

4.1 Tre grupper af medlemmer  

For at komme endnu nærmere på at forstå vores medlemmer og identificere medlemspotentia-

let, har analyseinstituttet Gallup og sociologen Henrik Dahl foretaget en livsstilsundersøgelse af 

vores medlemmer for os i 2009.  

Undersøgelsen viser, at befolkningen overordnet set kan opdeles i seks grupper i forhold til 

deres syn på natur og miljø. Tre af disse gruppers natursyn er i så stor opposition til DN, at vi 

skal foretage dramatiske valg og ændringer for at blive i stand til at rekruttere og fastholde 

disse grupper. De tre resterende grupper deler derimod i høj grad vores syn på natur og miljø 

og udgør i dag hele 90% af vores medlemmer. Det giver derfor stor mening at fokusere vores 

indsats på disse tre grupper.  

Disse tre grupper udgør samlet set 51% af befolkningen. I dag har vi ca. 2% af befolkningen 

som medlemmer, hvilket betyder, at vi har et enormt potentiale for vækst blandt disse grup-

per.  

De tre gruppers kendetegn er (grupperne er stereotyper, og de fleste mennesker har træk fra 

flere grupper):  

Den moderne naturelsker 

 Udgør 15% af befolkningen og 51% af DN’s medlemmer  

 Natur er miljø i den bredeste betydning af ordet – verden, som den er lige nu  

 Naturen skal beskyttes mere og bedre  

 Betragter argumenter imod deres egne synspunkter som sludder og vrøvl  

 Meget kritiske over for konventionelt landbrug  

 Tilhængere af en stærkt regulatorisk stat  

 Højtuddannet  

 Offentlig ansat  

 Dyrker sport udendørs  

 Økologi  
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Den naturstøttende  

 Udgør 22% af befolkningen og 23% af DN’s medlemmer  

 Natur er miljø – og miljø er først og fremmest ”bymiljø”  

 Kultur er mere interessant end natur  

 Ikke ”imod” naturen; det er blot byen og dens kultur, det har opmærksomheden  

 Ikke bekymrede for naturen  

 Veluddannede  

 Høje indkomster   

 Bybo 

 

Den klassiske naturelsker  

 Udgør 14% af befolkningen og 14% af DN’s medlemmer 

 Natur er natur – og skal gerne ligne et guldaldermaleri 

 Naturen skal beskyttes ved fredning  

 Konservative – ikke politisk, men moralsk og følelsesmæssigt  

 Lokale; det gælder om at handle der, hvor man er  

 Lavtuddannede  

 Kapitalismen skal ikke udbytte 

 

4.2 Børn som særlig målgruppe 

I Danmark lever 840.000 børn mellem 0-12 år i et samfund, hvor mange af børnenes hoved-

aktiviteter og interesser ligger fjernere fra naturen end nogensinde. DN’s landsdækkende Gal-

lupundersøgelser fra 2004, 2009 og 2012 viser, at børn på 5-12 år i dag tilbringer mindre og 

mindre tid i naturen i forhold til tidligere generationer. 

 

Vi ved også, at vores brug af naturen og forhold til naturen i særlig grad grundlægges i barn-

dommens naturoplevelser og aktiviteter. Derfor bliver børnene en vigtig målgruppe, som vi 

gerne vil give et tæt og aktivt forhold til den danske natur. Endelig er børnene en meget direk-

te og effektiv kanal til at nå og aktivere de voksne omkring børnene. 

 

På baggrund af erfaringer og undersøgelser vælger vi at koncentrere indsatsen omkring børn 

fra 0-12 år. Her er de voksnes indflydelse på børnenes aktiviteter størst, og her grundlægges 

interessen for et liv med naturoplevelser og engagement. For vi skal nå børnene gennem de 

voksne. Det er vanskeligt og meget ressourcekrævende at henvende sig direkte til børnene og 

konkurrere med de elektroniske medier om børnenes fritid. Vi henvender os derfor primært til 

børnene gennem de voksne, der kan tage dem med ud i naturen, introducere til miljøaspekter 

og melde dem ind eller på anden måde aktivere dem i DN.   

 

De unge mellem 13-18 år er markedsføringsmæssigt vanskelige og ressourcekrævende at nå. 

Kampen om de unges gunst og opmærksomhed er stor, og med DN’s ressourcer vil det være 

vanskeligt at nå igennem. Indsatsen for denne målgruppe nedtones derfor og fokuseres først 

og fremmest på skole/uddannelse og samarbejde med andre organisationer, som kan være 

med til at skabe sociale fællesskaber om naturinteresser og friluftsliv for de unge.  

 

5. Strategiske mål og indsatser  

I dette afsnit præsenterer vi de mål og indsatser, der skal til for at imødekomme de udfordrin-

ger, vi står over for i dag. Som beskrevet i afsnit 3 er udfordringerne, at vi opleves som en 

uvedkommende forening, at aldersgennemsnittet blandt vores frivillige er stigende, at vi har 

lav synlighed og en uklar profil samt en udfordret økonomi.  

 

5.1 Mere vedkommende forening  

Vores forhold til naturen og engagement i naturbeskyttelse skabes først og fremmest gennem 

en øget bevidsthed om væsentlige natur- og miljøproblemer og gennem aktive naturoplevel-

ser. Nutidens natur- og miljøproblemer skal dokumenteres og kommunikeres, og der skal ska-
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bes en folkelig forståelse for problemernes omfang. For at gøre problemerne mere nærværen-

de, skal vi desuden inspirere og invitere til flere oplevelser i naturen. Arbejdet med at skabe 

nærhed til naturen er ekstra vigtigt i disse år, hvor vi ved fra undersøgelser, at mange ikke har 

noget forhold til naturen.  

 

DN skal fremstå som en mere vedkommende forening for det enkelte menneske. En forening, 

der er aktive i naturen og hjælper naturen – og ikke mindst som giver danskerne mulighed for 

selv at være aktive i og for naturen, og som giver handlemuligheder for den enkelte til en 

grønnere livsstil. Gennem involverende aktiviteter skal DN knytte både potentielle medlemmer, 

medlemmer og frivillige tættere til naturen og til foreningen. De skal opleve DN som et stort 

fællesskab og samtidig en ramme for mange mindre og aktive interessefællesskaber, der giver 

mulighed for at handle på flere niveauer og måder.  

 

For at fremstå som en vedkommende forening, er det desuden vigtigt, at DN tydeliggør det 

store arbejde, foreningen udfører for naturen og for miljøet. På samme måde skal vi kontinuer-

ligt sætte fokus på, at den enkelte selv kan gøre en forskel for naturen og miljøet via DN samt 

skærpe fokus på de personlige fordele ved medlemskab af DN.  

 

Størstedelen af DN’s medlemmer bor i byen og skelner ikke mellem natur og miljø. DN skal 

derfor fremstå som vedkommende for de mange medlemmer, der forventer, at DN er en vigtig 

aktør i forhold til løsning af både natur- og miljøproblemer, og at DN bidrager på mange planer 

til den bæredygtige omstilling. Det skal derfor være tydeligt, at DN både arbejder for naturen 

på landet og i byen og for mulighederne for at leve et grønnere liv med fokus på rent drikke-

vand, sunde fødevarer og genbrug og genanvendelse. 

 

Mål og indsatser  

5.1.1 DN vil skabe større forståelse i befolkningen for forarmelsen af naturen og miljøet:  

 DN skal dokumentere naturens og miljøets tilstand, så problemerne kan forstås og 

kommunikeres bredt 

 DN skal med udgangspunkt i konkrete eksempler vise, hvorfor det er vigtigt, at naturen 

og miljøet har det godt 

 DN skal gennemføre projekter – gerne i samarbejde med andre – som påviser, at man 

gennem en målrettet indsats kan opnå resultater, der skaber en målbar forbedring af 

naturen og miljøet  

 

5.1.2 DN vil skabe mere nærhed til naturen for potentielle medlemmer, medlemmer og frivilli-

ge:  

 DN skal inspirere – særligt børnefamilier – til naturoplevelser på egen hånd 

 DN skal i endnu højere grad invitere til naturoplevelser gennem vores lokale afdelinger. 

Der skal være mindst én og gerne flere naturguider i alle lokalafdelinger 

 DN skal fortsat dokumentere udviklingen i børns forhold til og brug af naturen  

 DN vil skabe og udvikle grønne områder i byerne og fremme mulighederne for at leve 

et mere bæredygtigt liv 

 

5.1.3 DN skal tydeliggøre, hvordan foreningen gør en forskel for naturen og miljøet:   

 DN skal hvert år udgive en årsrapport med de natur- og miljømål, DN har opnået  

 Danmarks Naturfond skal i 2015 være et aktiv for DN’s medlemmer 

 DN’s store fredningsarbejde skal senest i 2015 være kendt af medlemmerne og i 2020 

være bredt kendt af potentielle medlemmer  

 DN skal være kendt lokalt som naturens og miljøets beskytter og vogter  

 

5.1.4 DN skal tydeliggøre, at den enkelte selv kan gøre en forskel for naturen og miljøet via 

DN – samt sætte fokus på de personlige fordele ved medlemskab af DN  

 DN skal være kendt for at give naturen en hånd. DN skal give medlemmer og andre in-

teresserede mulighed for selv at gøre en indsats for naturen 

 DN skal inspirere medlemmer og befolkning bredt til konkrete initiativer, som viser, at 

også den enkeltes indsats er et bidrag til løsning af problemerne 
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 DN skal styrke fastholdelsen ved at synliggøre de personlige fordele ved medlemskab af 

DN, som fx Grøn Fordel  

 

5.2 Foryngelse af foreningen 

Foryngelse af foreningen skal løse udfordringen med den stigende gennemsnitsalder for DN’s 

frivillige. Vi skal ikke være en ungdomsforening, men vi skal have fokus på rekruttering af fri-

villige under 60 år til bestyrelsesarbejde. Ikke fordi ”yngre er bedre”, men for at sikre bredde i 

sammensætningen af bestyrelserne og for at sikre kontinuitet i årene fremover. Samtidig skal 

et fokus på yngre målgrupper, ikke mindst børn, bidrage til, at DN opleves som vedkommende 

for vores medlemmer og potentielle medlemmer. Foryngelsen skal sikre fremtiden for forenin-

gen og markere DN som en vital og progressiv forening med et mere moderne image.  

 

Nye frivillige 

Der er et akut behov for at få engageret yngre i DN som frivillige. Etablering af nye ”moderne” 

fællesskaber og involverende aktiviteter bidrager til det. Det forudsætter dog også, at vi fort-

sat udvikler den måde, vi organiserer os på og samarbejder. Denne strategi forholder sig ikke 

til vores vedtægtsbestemte organisering i DN, men udelukkende til en udvikling af samarbej-

det i og på tværs af afdelinger og inddragelse af nye frivillige indenfor de givne rammer. 

 

Vi skal løsne strukturerne og gøre op med den snævre DN-klassiske frivilligdefinition. Vi skal 

blive bedre til også at rekruttere til aktiviteter, og ikke kun til ”bestyrelsesarbejdet”. Vi skal 

have fokus på DN som frivilligorganisation i vores kommunikation – som et sted, hvor man kan 

gøre en indsats for naturen. Vi skal arbejde med frivilligledelse og organisering i afdelingerne 

og give plads til, at man kan bidrage i en fast defineret opgave med klar forventningsafstem-

ning. Og vi skal blive klogere på, hvad der tiltrækker, motiverer og engagerer nye potentielle 

frivillige.  

 

Der er i øjeblikket en tendens til, at folk skaber nye fællesskaber – ikke mindst i forhold til at 

kunne leve et grønnere liv i tættere kontakt med ”naturen”. Vi ser det tydeligst i opblomstrin-

gen af fødevarefællesskaber. Det at samle ligesindede i fællesskaber, som sammen står stær-

kere end hver for sig, er kernen i DN, og vi skal bidrage til etablering af nye fællesskaber in-

denfor de områder, som tiltaler vores målgrupper. 

 

Blandt DN’s frivillige er der også fokus på at etablere andre fællesskaber end blot den lokale 

afdeling. Flere udtrykker i Frivilligundersøgelsen et behov for at indgå i nye grupper blandt 

andre frivillige af samme interesse og derigennem blive klogere, bedre og styrke de sociale 

relationer og tilhørsforholdet til DN. Efter etableringen af Podio, er de tekniske muligheder i høj 

grad forbedret, og vi skal have fokus på, hvordan vi kan styrke netværksdannelsen for at øge 

involveringen blandt eksisterende frivillige. 

 

For at tiltrække nye og yngre frivillige skal vi gennem Naturens Universitet i endnu højere grad 

tilbyde kurser og uddannelser, der opleves som relevante og interessante for yngre. Ikke 

mindst fordi netop det at øge sine kompetencer ift. fremtidig jobsøgning er en vigtig motivati-

on for yngre mennesker for at udføre frivilligt arbejde. Naturguide-uddannelsen er et godt ek-

sempel, ligesom man kunne forestille sig uddannelse i projektledelse, frivilligledelse og den 

slags. I stedet for at kurserne kun er et tilbud til eksisterende frivillige, kan de målrettes yngre 

og gøres tilgængelige for medlemmer (evt. mod betaling) – som en oplagt rekrutteringsplat-

form for at være frivillig i DN. 

 

Studenterafdelingerne er i sagens natur en konstruktion, der består af yngre frivillige. Indenfor 

de sidste par år er der etableret tre nye studenterafdelinger, hvor studerende frivilligt laver 

forskellige aktiviteter og profilerer DN som en aktiv forening – også for unge. Der skal fortsat 

arbejdes for at etablere studenterafdelinger på landets største uddannelsesinstitutioner.  

 

Børn som medlemmer 

Vi skal målrette en indsats over for børnene for at styrke deres viden om, fortrolighed med og 

engagement i naturen og en bæredygtig udvikling. Dermed bidrager vi til, at de udvikler sig til 
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ansvarlige voksne, der både benytter og beskytter naturen – også for at sikre DN’s rekrutte-

ringsgrundlag på lidt længere sigt – både for medlemmer og frivillige.   

 

En måde at knytte børnene endnu tættere til DN er at skabe et børnemedlemskab og dermed 

lade børnene blive en del af foreningen. Strategisk åbner et børnemedlemskab også for nye 

muligheder for markedsføring og hvervning blandt børnenes forældre og bedsteforældre.  

 

Et særligt medlemskab rettet mod børn bliver kun en succes, hvis forældre og børnene ople-

ver, at de ”får noget for kontingentet”. Der skal skabes en balance, hvor vi får flest mulige 

medlemmer for den investering i udvikling og drift, et sådant medlemskab kræver. 

 

Mål og indsatser  

5.2.1 Antallet af medlemmer, som yder frivilligt arbejde i DN, skal i 2020 være fordoblet: 

 DN skal i 2014 udvikle en frivilligstrategi, som håndterer, hvordan de eksisterende or-

ganisatoriske enheder kan udvikles, og hvordan vi udvikler nye typer at være frivillig i 

DN på, som også er attraktive for yngre 

 DN skal arbejde med og være synlige i etablering af nye fællesskaber  

 

5.2.2 DN skal forynge afdelingerne, så gennemsnitsalderen i afdelingerne i 2020 er faldet i 

forhold til 2013:  

 Naturens Universitet skal tilbyde nye kurser, som er særligt attraktive for yngre med-

lemmer 

 DN vil styrke samarbejdet på tværs af afdelinger, så frivillige med samme interesser får 

mulighed for at mødes og udveksle erfaringer, og så vi øger involveringen blandt eksi-

sterende frivillige 

 DN skal udnytte det potentiale for nye frivillige, der er blandt de mange tusind, som 

deltager i afdelingernes aktiviteter. Det skal ske gennem en systematisk indsamling af 

kontaktdata på deltagere, så vi kan kommunikere målrettet med dem om andre ved-

kommende aktiviteter og tilbud for at styrke deres relation til DN 

 DN vil i 2020 have velfungerende studenterafdelinger i alle regioner 

 DN skal arbejde på fastholdelse af de frivillige i studenterafdelingerne, så de efter endt 

studietid forbliver frivillige i DN 

 

5.2.3 DN vil i 2020 have et børnemedlemskab med minimum 10.000 medlemmer:  

 DN skal i 2014 have udviklet et koncept for samt have afklaret finansieringen til et bør-

nemedlemskab  

 DN skal senest i 2015 lancere et børnemedlemskab 

 

5.3 Større synlighed og klar profil  

Synlighed hænger altid sammen med et budskab. Derfor er synlighed isoleret set ikke et mål i 

sig selv. Men med større synlighed øger vi kendskabet til DN’s arbejde, og vi ved, at større 

kendskab øger muligheden for at opnå støtte og yderligere engagement – både i forhold til nye 

og eksisterende medlemmer. Derfor er målet om større synlighed et vigtigt strategisk mål. 

 

Det er budskabet, der afgør, om man synes om det, man hører/ser. Og alle budskaber er ikke 

lige vigtige. Derfor skal arbejdet med større synlighed i højere grad koncentreres om de ind-

satser og de dagsordener, der er væsentlige for DN. DN’s sigtelinjer skal sætte retning for pri-

oriteringerne; med dem ønsker vi at sætte en mere markant dagsorden og vise, hvad DN står 

for.  

 

At få et bedre image handler ikke om kun at formidle de positive historier. Som interesseorga-

nisation for naturen er det DN’s rolle at råbe op, når naturen lider nød. Det skal ske i dialog 

med de involverede parter og i en gensidig respekt for at finde løsninger. DN’s muligheder for 

indflydelse styrkes gennem dialog og vilje til også at gå på kompromis, når det er vejen til en 

løsning. På den måde øger vi respekten om DN’s arbejde og skaber et bedre image. 
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DN’s lokale forankring i alle landets kommuner er et godt fundament til at styrke synligheden. 

Der ligger et stort potentiale i at udnytte de lokale medier i arbejdet for at opnå større synlig-

hed i højere grad. Men der er samtidig en risiko for, at DN taler med mange forskellige stem-

mer, og det vil give et mere uklart billede af, hvad DN står for. Det er derfor vigtigt, at den 

lokale og centrale kommunikation hænger sammen, så både eksisterende og potentielle med-

lemmer oplever DN som én forening. 

 

Større synlighed er ligeledes væsentligt i forhold til at fastholde vores medlemmer og frivillige. 

Udvikling af DN’s egne kommunikationskanaler er derfor også et vigtigt strategisk mål. Særligt 

den elektroniske kommunikation skal udvikles, og ikke mindst vores muligheder for at kom-

munikere mere direkte med vores medlemmer og frivillige gennem nyhedsbreve, hjemmesi-

der, sociale medier med videre.  

 

Mål og indsatser  

5.3.1 DN’s profil skal skærpes:  

 DN skal senest i 2014 have udviklet og implementeret en ny kommunikationsstrategi, 

som angiver, hvad og hvordan vi skal kommunikere samt etablerer DN’s grundfortæl-

ling  

 DN’s kommunikation skal overordnet sætte fokus på: 1) Forarmelsen af natur og miljø, 

2) at mange ikke har et forhold til naturen, 3) at DN gør en forskel for naturen og mil-

jøet, samt 4) at den enkelte kan gøre en forskel for naturen og miljøet via DN  

 DN’s generelle image skal i 2020 have flyttet sig positivt fra den position vi har i dag, 

hvor vi ligger relativt højt på kendskab, men knap så højt på vurdering  

 DN vil gennem dialog med vores interessenter skabe større forståelse for og respekt om 

vores holdninger 

 DN’s holdninger skal være klare, og det skal være tydeligt, at DN arbejder løsningsori-

enteret 

 DN’s kommunikation og holdninger skal være repræsentative for den brede medlems-

skare. DN skal derfor være i dialog med sine medlemmer og lytte og spørge ind 

 

5.3.2 DN vil videreudvikle den nationale, eksterne kommunikation for at skabe folkesager:  

 DN vil i højere grad flytte sit fokus i det nationale pressearbejde fra reaktion til aktion, 

så vi bedre selv kan sætte en dagsorden. Konsekvensen af dette bliver færre, men me-

re velvalgte historier samt, at DN ikke nødvendigvis agerer på alle natur- og miljøpoliti-

ske dagsordener  

 DN skal hvert år gennemføre en kampagne, som forener det politiske arbejde i sigtelin-

jerne med hvervning af nye medlemmer 

 DN’s nationale kommunikation skal fokuseres omkring de store byer, hvor vi ved, vores 

potentielle medlemmer, medlemmer og potentielle frivillige bor  

 

5.3.3 DN skal benytte det lokale potentiale for større synlighed om vores arbejde:  

 DN vil udvikle det lokale kommunikationsarbejde. Det skal ske gennem uddannelse af 

lokale kommunikationsansvarlige, og målet er én i alle afdelinger 

 DN vil udvikle det lokale arbejde med elektroniske medier. Målet er, at alle afdelinger i 

2020 anvender elektroniske medier i kommunikationen med medlemmerne 

 DN vil være synlige i de lokale og regionale medier. Det skal ske gennem lokale klum-

mer, omtaler af arrangementer, indlæg om naturens tilstand, lokal forurening, ressour-

cespild med videre 

 

5.3.4 DN skal gennem øget kommunikation med vores medlemmer og frivillige øge loyaliteten 

og fastholdelsen af medlemmerne og frivillige:  

 DN skal fra 2014 have mailadresse på stort set alle nye medlemmer, og fra 2020 skal vi 

have mailadresser på stort set alle medlemmer 

 DN’s hjemmeside skal i 2014 udvikles med fokus på potentielle medlemmer, medlem-

mer og potentielle frivillige 
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 De elektroniske nyhedsbreve til medlemmer skal i 2014 udvikles og kunne anvendes 

både centralt og lokalt som en væsentlig kommunikationskanal til vores medlemmer 

 Natur & Miljø og den nye Avisen Natur & Miljø skal begge fra 2015 have væsentlig be-

tydning som fastholdelsesredskab for vores medlemmer 

 Nye medlemmer skal modtages både centralt og lokalt gennem velkomstbreve/-mails, 

velkomstarrangementer og loyalitetsopkald 

 Den direkte kommunikation med vores frivillige skal videreudvikles – blandt andet gen-

nem Podio  

 

5.4 Stærkere økonomi 

Antallet af medlemmer, beløbsstørrelsen på støtten og medlemmernes loyalitet er afgørende 

faktorer for økonomien i DN. Vores fokus skal derfor være på forbedring af rekrutteringen og 

fastholdelsesprocenten. Det skal ske ved at afprøve nye hverveformer, som kan nedbringe 

omkostningerne til at skaffe nye medlemmer, og vi skal i højere grad inddrage vores lokalafde-

linger og loyale medlemmer i arbejdet. 

 

Både større synlighed og kendskab samt oplevelsen af en mere vedkommende forening er en 

forudsætning for at bede om støtte, for man støtter kun det, man kender, og det man oplever 

som vedkommende. Også i forhold til at fastholde medlemmer er begge faktorer helt afgøren-

de, og dermed er disse to fokusområder en understøttelse til at skabe en stærkere økonomi.  

 

For at gøre DN mindre sårbar overfor udsving i medlemstilslutningen, skal der arbejdes for at 

øge andelen af indtægter fra andre kilder. Det skal blandt andet ske gennem en mere målret-

tet indsats overfor fonde. Partnerskaber med virksomheder, sponsorater og donationer er lige-

ledes et område, der skal have øget opmærksomhed. 

 

Mål og indsatser  

5.4.1 DN vil arbejde for, at har en kontinuerlig positiv medlemsudvikling fra 2014 til 2020:   

 DN skal frem til 2020 øge andelen af medlemmer hvervet gennem elektroniske medier 

med 10% årligt 

 DN skal afprøve nye hverveformer, som inddrager lokalafdelingerne i arbejdet  

 DN skal inddrage medlemmer i hvervningen gennem member-get-member tiltag 

 Omkostningerne til hvervning af nye medlemmer skal i 2020 være 10% mindre end i 

2013, og medlemstilgangen skal være positiv 

 DN skal videreudvikle arbejdet med at hverve medlemmer blandt de mange potentielle 

medlemmer, vi er i kontakt med gennem vores aktiviteter som Affaldsindsamlingen, 

Naturens Dag, lokale ture og Ambulancen  

 DN skal videreudvikle samarbejdet med virksomheder med sammenfaldende målgrup-

per som os i forhold til at tilbyde gratis medlemskab til virksomhedernes kunder  

 DN skal udvikle metoder, så potentielle medlemmer kan støtte et konkret og tidsaf-

grænset aspekt af DN’s arbejde på – eksempelvis en fredningssag  

 DN skal etablere et børnemedlemskab, jf. afsnittet om foryngelse 

 DN skal kontinuerligt videreudvikle arbejdet med at gentegne medlemmer, der stopper 

med at betale kontingent 

 Frafaldsprocenten blandt DN’s medlemmer skal i 2020 være faldet 1½% 

 

5.4.2 DN vil øge andelen af fondsmidler i forhold til niveauet for 2012 således, at der gennem-

snitligt frem til 2020 mindst rejses 1.500.000 kr. mere årligt:  

 DN skal i 2014 have skabt et overblik over alle relevante fonde, som i sin fundats støt-

ter arbejde, som ligger indenfor DN’s områder 

 DN skal hvert år identificere projekter og aktiviteter i AP’en, der kan søges ekstern fi-

nansiering, og disse skal søges systematisk 

 DN skal i 2014 have en handlingsplan klar, der skal bruges til dialog med de store fonde 

om støtte til større nye tiltag; eksempelvis til arbejdet med børn som målgruppe eller til 

udvikling af det frivillige arbejde 
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5.4.3 DN vil i 2020 have øget andelen af midler fra virksomheder med 50% ift. 2012:   

 DN vil i 2015 i henhold til DN’s erhvervspartnerstrategi have indgået partnerskabsafta-

ler med 3-5 virksomheder 

 DN vil i 2020 have øget andelen af sponsorindtægter med 50% 

 

 

 


