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Naturkommuner – Sådan kommer I godt i gang! 
I får her en introduktion til Danmarks Naturfredningsforenings nøgleprojekt Naturkommuner. 

Her kan I læse om, hvad idéen med projektet er, og hvordan jeres afdeling kan være med.  

 

Den 22. maj 2019 lanceres projekt Naturkommuner over for landets kommuner. Projektet lø-

ber frem til og med kommunalvalget i 2021. I 2020 lanceres en naturpris, der uddeles til kom-

muner, der gør det særlig godt på naturområdet. 

 

Målet er, at alle kommuner får en strategisk og vidensbaseret politik for natur og biodiversitet i 

løbet af de kommende år. Deltagelse er især vigtig blandt de lokalafdelinger, hvis kommune 

endnu ikke har en politik for natur- og biodiversitet. 

 

Projektets rygrad 
Projektet har til formål at støtte kommunernes arbejde med at skabe mere og rigere natur. 

Det er samtidig designet til at skabe øget debat om naturen blandt kommunalpolitikere. 

 

Mange kommuner gør i dag et stort arbejde for at bevare og genoprette naturen med de res-

sourcer, de har til rådighed. Nogle gør det rigtig godt og kan være inspiration til de kommuner 

der har et stykke vej foran sig. 

 

Nedenstående materialer ligger klar til jer nu, eller bliver i løbet af april og maj 2019 tilgænge-

lige på www.dn.dk/naturkommuner.  

 

 Henvendelse til borgmester og medlemmer af teknik- og miljøudvalget, brev (web) 

 Gode argumenter for at sætte naturen på dagsordenen, præsentation (web) 

 DE 10 SPØRGSMÅL - til kommunens naturforvaltning, debat (web + trykt version) 

 Kommunernes naturopgaver – et juridisk overblik, oversigt (web + trykt version) 

 Kommunale naturpolitikker – et inspirationskatalog, rapport (web + trykt version) 

 Virkemiddelkatalog for natur, rapport (web + trykt version) 

 Kommuneundersøgelse 2018 – metode og resultater, rapport (web) 

 FAQ – Ofte stillede spørgsmål (Web) 

 

Materialerne er udviklet til at inspirere og give mere viden til brug for kommunernes naturfor-

valtning. Læs dem selv. Men endnu vigtigere: Giv dem i hånden til jeres politikere og na-

turmedarbejdere, og tal med dem om, hvordan de kan bruge dem aktivt. 

 

Tilmeld jer nyhedsmailen på hjemmesiden, så bliver I orienteret, når der sker nyt i projektet.  

 

Kommunikation 
Op til lanceringen modtager alle DN afdelinger information om, hvordan lanceringen skal 

foregå og hvad der er foreningens hovedbudskaber. Her vil I også modtage information om, 

hvad I selv kan gøre for at øge opmærksomheden på sagen lokalt, med forslag til mere lokalt 

orienterede budskaber og medievejledning. Nogle afdelinger vil blive kontaktet direkte med 

henblik på planlagt kommunikation i jeres område. Jeres kontaktperson på lokal kommuni-

kation er kommunikationskonsulent Sophie Lundbæk (3119 3252 / sol@dn.dk).  

 

http://www.dn.dk/naturkommuner
mailto:sol@dn.dk


Sekretariatet planlægger løbende at lancere historier på DNs hjemmeside og i regionale 

medier, som skaber opmærksomhed om kommunernes naturansvar og anviser løsningforslag. 

Derfor hører vi gerne fra jer, der har erfaringer at dele ud af. Skriv til naturkommuner@dn.dk. 

 

Hvad gør vi som DN aktive? 
Det er idéen at DNs aktive bærer projektet ind i kommunen, og tager dialogen lokalt. Det er 

jer, der har de gode kontakter, og ved hvordan I skal gå til jeres kommune. Og det er jer, der 

er eksperterne på naturen lokalt.  

 

Hvis I er enige om, at I gerne vil flytte naturdebatten ind i byrådssalen og have en politik for 

natur og biodiversitet i jeres kommune, så er der flere veje at gå:  

 

 Find Kommuneundersøgelse 2018 på hjemmesiden. Tjek om jeres kommune alle-

rede har en naturpolitik. 

 Send en officiel henvendelse til kommunens borgmester og til alle medlemmerne af 

kommunens teknik og miljøudvalg. I finder en skabelon til det på hjemmesiden. 

 Præsenter idéen om en naturpolitik for Teknik- og Miljøudvalget eller på et møde i 

Grønt Råd. I finder en samling med gode argumenter på hjemmesiden. 

 Tag fat i kommunalpolitikere, I har god kontakt til, eller som I mener, bør interes-

sere sig noget mere for natursagen. Giv dem A3-folderen DE 10 SPØRGSMÅL - om 

kommunens naturforvaltning. Foreslå dem, at stille spørgsmålene til kommunens for-

valtning og brug svarene til drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget. 

 Har politikere og medarbejdere fuldt ud overblik over de opgaver, kommunen ju-

ridisk er forpligtet til at løse? Giv dem A5-hæftet Kommunernes naturopgaver – et 

juridisk overblik. Fortæl dem, at her fremgår de vigtigste lovbestemte opgaver på na-

turområdet. 

 Skal I til at lave en ny naturpolitik eller revidere en eksisterende? Giv naturmed-

arbejderen rapporten Kommunale naturpolitikker – et inspirationskatalog. For-

tæl, at her er der samlet en guide i syv trin, der bygger på internationale erfaringer 

samt gode eksempler fra danske kommuner, de kan lade sig inspirere af.  

 Skal I drøfte hvilke indsatser, kommunen skal gøre brug af for at realisere en 

naturpolitik? Så gør naturmedarbejderen opmærksom på rapporten Virkemiddelkatalog 

for natur. Den indeholder forskernes anbefalinger til virkemidler, der fremmer biodiver-

sitet. 

 Mangler I penge til at realisere konkrete naturprojekter eller formidlingsinitiativer, for 

eksempel til ture med politikerne ud at se på kommunens naturperler og problemområ-

der, så søg puljen Grønt Guld.  

 

Deltagelse er især vigtig blandt de DN afdelinger, hvis kommune endnu ikke har en politik for 

natur- og biodiversitet. Her er det særligt vigtigt, at få kommunen i gang med at udarbejde en 

politik for naturområdet, så frøene til en vidensbaseret naturforvaltning kan gro. Har jeres 

kommune allerede en naturpolitik, så tjek om den trænger til at blive revideret – er den tids-

svarende og godt forankret blandt de nuværende politikere? Bliver der fulgt op på politikken i 

praksis? Ellers er det her I kan tage fat. 

 

På kurset Naturkommuner – sådan får du dine kommune med på biodiversitetsbølgen får 

du input til, hvordan du kan tage dialogen om mere og rigere natur med din kommune. Tilmeld 

dig på Naturens Universitet via https://aktiv.dn.dk/naturens-universitet. 
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Hvad gør Sekretariatet? 
Sekretariatet er klar med rådgivning og uddybende information. Kontakt projektleder Ann Berit 

Frostholm (3119 32 28 / abf@dn.dk) eller projektmedarbejder Johannes Schjelde (6166 1288 

/ johannes@dn.dk). Sekretariatet udsender nyhedsmails, når der er vigtigt nyt om projektet, 

til alle, der har tilmeldt sig via hjemmesiden. Sekretariatet gøder jorden for kommunernes en-

gagement ved at lancere en naturpris, deltage i debatter, på konferencer ol., samt indsamle og 

formidle viden, der fremmer projektets mål.  

 

Naturkommune er ikke noget man bliver 
Naturkommune er ikke noget, man er, fordi, man har store naturarealer eller ligger højt på 

Naturkapitalindekset. Det er heller ikke noget, man bliver, fordi man opfylder en række krite-

rier. En naturkommune har natur og biodiversitet som en del af sit DNA, sin grundfortælling og 

daglige praksis. En naturkommune arbejder strategisk og vidensbaseret for at skabe mere og 

rigere natur. 
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