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Diskussionsoplæg til HB om  

DN’s Frivilligstrategi 2019-2021 
 
 

Sagens kerne 

DN skal udarbejde en Frivilligstrategi, og HB havde i marts en første drøftelse af den overordnede ramme og 
tidsplan for strategien. Med udgangspunkt i HB’s input er der nu lavet et diskussionsoplæg, som sætter ram-
men for strategien og lægger op til nogle konkrete mål og indsatser. HB skal diskutere disse mål og indsatser 
og definere nogle spørgsmål til Organisationsudvalget, sådan at HB på sit møde i juni kan vedtage et hørings-
udkast til strategien.  
 

Baggrund og afgrænsning  

DN’s nuværende organisationsstrategi 2013-2020 har blandt andet som udgangspunkt, at DN’s sag ikke ople-
ves som tilstrækkeligt vedkommende for befolkningen. Derfor var et af målene med strategien at skabe op-
mærksomhed på sagen og mobilisere befolkningen til at gøre noget. Nu er natur, miljø og klima i den grad no-
get, befolkningen bekymrer sig om, med rette, og det øger både behovet for og potentialet i at få flere til at 
gøre mere. DN’s Frivilligstrategi 2019-2021 har som formål at angive retning, mål og indsatser for at styrke det 
frivillige engagement for den grønne sag i DN.  
 
Samtidig har HB besluttet at starte arbejdet med udvikling af en Organisationsstrategi. Frivilligstrategien vil 
blive vedtaget, inden der foreligger en færdig organisationsstrategi, og den skal derfor eventuelt revideres til 
den tid. Snitfladen mellem organisationsstrategien og frivilligstrategien er ikke fuldstændig klar, men her er et 
forsøg på afgræsning af frivilligstrategiens felt.  
 
DN er en frivilligorganisation 
Frivilligstrategien tager udgangspunkt i, at vi er en frivilligorganisation, og at vi har ambitioner om at være 
kendt som frivilligorganisation (jf. DN’s Kommunikationsstrategi). Det frivillige arbejde er ikke blot en omkost-
ningseffektiv måde at løse opgaver på, som ligeså vel kunne løses af lønnede medarbejdere. Engagement og 
frivillighed er en værdi i sig selv. Frivilligstrategien tager udgangspunkt i DN som forening i forståelsen ’menne-
sker i fællesskab med fælles formål’.  
 
Fokus på aktiviteter og relationer, ikke magt og beslutningskompetencer  
Mens en organisationsstrategi således kunne ende ud i forslag om vedtægtsændringer, holder Frivilligstrate-
gien sig indenfor DN’s eksisterende vedtægter og beskæftiger sig ikke med, hvem der bestemmer hvad, men 
hvem der gør hvad, - og ikke mindst hvordan de bliver bedre motiveret og bedre klædt på til at gøre det. En 
konsekvens af en implementeret frivilligstrategi kunne på et senere tidspunkt eventuelt være justeringer af 
vedtægter, men det er ikke frivilligstrategiens formål at ændre magtstrukturer.  
 
Inkluderende organisationssyn 
Særligt på ét punkt forholder Frivilligstrategien sig dog til vedtægterne, nemlig § 4 Organisation, hvor der står: 
”Foreningen virker gennem afdelingsbestyrelser, samråd, studenterafdelinger, netværk, repræsentantskab, 
hovedbestyrelse, præsident/vicepræsident, faglige udvalg og sekretariat”. Med de seneste års fokus på mobili-
sering af medlemmer i konkrete afgrænsede opgaver kan det nu synes ret ekskluderende, at foreningen ikke 
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virker gennem medlemmerne, men kun gennem de etablerede organisatoriske enheder. Det er et udtryk for 
en meget traditionel organisationsforståelse (fra før den digitale tidsalder), og frivilligstrategien vil tage ud-
gangspunkt i en mere moderne og inkluderende tilgang til medlemmernes rolle i foreningen, hvor de ikke kun 
kan virke igennem en afdeling, men også som individer. Man kunne således lægge op til en tilføjelse af ”med-
lemmer” til § 4. 
 
Frivillighed som virkemiddel 
En konsekvens af, at vi er en frivilligorganisation, og at vi har ambitioner på det frivillige område er, at vi tæn-
ker frivilligstrategiske mål ind i vores arbejde, sådan at når vi definerer et politisk mål, så overvejer vi helt na-
turligt, hvordan det pågældende mål kan nås gennem mobilisering og frivillig indsats, ligesom man naturligt 
overvejer kommunikations- og lobbyindsatsen. Ikke dermed sagt, at alt SKAL løftes gennem frivillig indsats, 
men det skal overvejes, om ikke det kunne ske, fordi det er et effektivt virkemiddel at engagere mennesker i 
sagen – også mere end blot med en underskrift, og fordi det er vigtigt for DN som helhed at lade medlem-
merne bidrage gennem frivillig indsats.  
 

Strategiens fokus: Mere for flere 

For at DN kan gøre mere for naturen, miljøet og klimaet, skal vi være mere for flere. Vi skal styrke afdelin-
gerne, så de i endnu højere grad sikrer foreningen indflydelse, handling og synlighed lokalt. Vi skal engagere 
langt flere medlemmer i den grønne dagsorden igennem DN. Dette skal både ske igennem afdelingerne, men 
vi skal også engagere i projekter uden for afdelingerne. Vi skal sikre, at der er forskellige tilbud og aktiviteter til 
de medlemmer, der ønsker at gøre en indsats, alt efter hvordan og hvor meget de ønsker at engagere sig. Og 
vi skal have et konstant fokus på, hvordan vi øger engagementet og styrker relationen til DN for den enkelte. 
 
Vi har de sidste fem år haft stort fokus på – og held med at mobilisere medlemmer i konkrete projekter og 
kampagner, som kræver en kortvarig og uforpligtende indsats. Men vi har ikke haft mange tilbud til dem, der 
gerne vil gøre noget mere, som vil være egentlig frivillige, men ikke nødvendigvis vil sidde i en bestyrelse. Og 
dem er der en del af. Ud af de knap 1700 nye medlemmer, som besvarede en undersøgelse i efteråret 2018, 
sagde 65 % at de gerne ville bruge noget af deres fritid på frivilligt arbejde for natur- og miljøsagen. Mere end 
en fjerdedel af dem ville faktisk gerne bruge et par timer om ugen. Det ønske vil strategien gerne forsøge at 
imødekomme. 
 
Engagement-trappen 
Selvom vi nok ikke kan regne med at kunne engagere dem alle, skal vi have et nyt klart fokus på at engagere 
flere i et forpligtende frivilligt fællesskab. Vi skal sætte ind midt på engagement-trappen og dels sikre, at der er 
tilbud til dem, der vil mere, og dels arbejde for, at dem der vil mere forpligter sig endnu mere og engagerer sig 
i det lokale afdelingsarbejde. Ved at øge antallet af frivillige og have fokus på at styrke relationen, øger vi 
rekrutteringspotentialet i afdelingerne.  
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Engagement-trappen på forrige side forsøger at illustrere, dels at vi skal have muligheder for at engagere sig 
på alle trin, dels at vi skal arbejde på at bevæge deltagere til mobiliserede til frivillige til aktive. Ikke nødvendig-
vis sådan, at alle skal ende i en DN-bestyrelse, men ønsker man at engagere sig mere, skal det opleves som en 
attraktiv mulighed. 
 
Frivilligstrategien har primært fokus på de øverste trin, hvor en frivillig defineres som ”et medlem, der yder en 
forpligtende ulønnet indsats for natur, miljø og klima med et klart formål i et konkret projekt eller aktivitet”, 
og hvor en aktiv defineres som ”et medlem, der er registreret som frivillig i en lokal afdeling, enten som besty-
relsesmedlem, suppleant eller ad hoc”. De to nederste trin er det primære fokus for hhv. naturformidlingsind-
satsen samt kampagneindsatsen, hvor deltageren er med for egen skyld, mens den mobiliserede yder en 
yderst begrænset og uforpligtende indsats for sagens skyld. Opdelingen skal tages med et gran salt, og inden 
for den enkelte aktivitet kan der findes folk i flere kategorier: Naturtjekkeren, der griber mobilen og tjekker en 
art et par gange om året, er ikke egentlig frivillig, mens én med tusindvis af registreringer er. Trappen skal blot 
illustrere, ikke definere. 
 

Frivilligstrategiens mål 

Det overordnede mål med Frivilligstrategien er at få engageret flere medlemmer i konkrete aktiviteter med 
konkrete resultater for natur, miljø og klima. Og at få stærke lokale afdelinger, der varetager naturens interes-
ser og sikrer foreningen stærkest mulig indflydelse og synlighed lokalt.  
 

Stærke lokale afdelinger 

DN’s frivillige arbejde har igennem mere end 100 år været organiseret i lokale enheder, som har tegnet 
DN lokalt, inden for kommunens grænser. Det er den lokale afdeling, som ER foreningen lokalt. Det er 
afdelingen, der samarbejder med kommunen, leverer høringssvar, overvåger kommunens forvaltning og 
klager, når naturen trues. Det er afdelingen, der arrangerer ture, plejer og formidler naturen, som går til 
lokalpressen i DN’s navn og taler DN’s sag lokalt. 
 
Derfor er det uhyre vigtigt for DN som organisation at have stærke velfungerende afdelinger i alle lan-
dets kommuner. Det lyder som et enkelt formål, men det indeholder i hvert fald to store spørgsmål: For 
det første: Hvor afgørende er det, at vi er i alle kommuner (hvor højt skal genrejsning og støtte til svage 
afdelinger prioriteres)? Og for det andet: Hvad er egentlig en stærk og velfungerende afdeling? 
 
De fleste afdelinger ser det som deres primære opgave at håndtere de lokale sager (jf. Afdelingsunder-
søgelsen fra 2017). Sagerne fylder meget i afdelingerne: Den uendelige strøm af afgørelser i Podio un-
derstreger kontinuerligt vigtigheden af afdelingens eksistens, men udgør samtidig også et arbejdspres, 
hvis ressourcer eller kompetencer ikke er til stede. Da sagerne således både kan være drivkraften og 
byrden - og nogle gange bremsen for andre initiativer eller for tilgangen af nye frivillige, er det naturligt, 
at vi ser på, hvordan vi organiserer os omkring sagsarbejdet– ikke kun forstået som håndteringen af af-
gørelser, men også som det arbejde, der ligger forud for, at noget bliver til en sag. 
 
Andre afdelinger har et andet fokus – enkelte ser slet ikke sagerne, men laver fx kun lokale ture og har 
det rigtig rart med det. Er det tilstrækkeligt for at kunne definere sig som stærk og velfungerende afde-
ling? Og hvem skal egentlig definere det? Man kunne som del af Frivilligstrategien udarbejde en liste 
over de ansvarsområder, som forventes løftet i en lokal afdeling, som kan bruges som udgangspunkt for 
en årlig temperaturmåling på, hvordan det går. Og ikke mindst som man fra sekretariatets side kan 
bruge til at målrette den opsøgende indsats til de afdelinger, der har særligt behov for at blive løftet på 
udvalgte områder. Dette kunne også hjælpe til at identificere afdelinger, der er i farezonen. 
 
Afdelingsundersøgelsen fra 2017 viser klart (ligesom tidligere undersøgelser i øvrigt), at afdelingerne selv ople-
ver, at deres største udfordring er rekruttering af nye, ikke mindst yngre frivillige (ikke nødvendigvis unge, blot 
yngre). Og der er ingen grund til at tro, at det er blevet bedre siden - på trods af at vi ser den voldsomt sti-
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gende interesse for det grønne område generelt i befolkningen. Derfor er det et helt afgørende element i frivil-
ligstrategien at have fokus på rekruttering til afdelingerne - for at styrke afdelingerne og gøre dem mere hand-
lekraftige og indflydelsesrige. 
 
En handlingsplan for arbejdet med lokale sager, en identificering af afdelingernes opgaver og en årlig tempera-
turmåling til brug for løbende rådgivning og støtte samt rekruttering af flere nye aktive er bud på konkrete ind-
satser, der kan skabe stærkere lokale afdelinger. Derudover vil der være fortsat fokus på kompetenceudvikling 
gennem blandt andet Naturens Universitet samt øget inspiration og videndeling fx gennem netværk, samråd 
og intern kommunikation. Alt det, som dels styrker den enkeltes indsats, den enkelte afdeling og samtidig sik-
rer sammenhængen i organisationen som helhed.  
 
Flere frivillige medlemmer 
Som et element af Frivilligstrategien er der allerede med AP2019 igangsat udvikling af konkrete frivilligprojek-
ter for dem, der ikke umiddelbart ser sig selv som aktive i en lokal afdeling, men som gerne vil gøre en frivillig 
indsats. Der er allerede udarbejdet to nye frivilligprojekter i år: Havblitz, hvor 400 frivillige skal indsamle vand-
prøver til bestemmelse af marint DNA, Sommerfugleambassadører, hvor 200 frivillige skal indgå aftaler med 
virksomheder og institutioner om etablering af sommerfuglevenlige arealer. Flere projekter vil følge. Frivillig-
projekterne vil som udgangspunkt bygge på samarbejde med andre parter (fx forskere, virksomheder eller me-
diepartnere), der vil sigtes efter ekstern finansiering eller være tilknyttet indtægtsmuligheder, og ikke mindst 
vil målet være at skabe en så attraktiv frivilligindsats, at medlemmerne vil stå i kø for at få lov at være med.  
 
For at sikre størst mulig synergi mellem DN’s forskellige indsatser, vil der være opmærksomhed på at afklare 
snitflader mellem frivilligprojekter og afdelinger, og der vil være fokus på, hvordan man kan styrke samarbej-
det mellem projektfrivillige og afdelingsaktive, hvor det er relevant. Dette er samtidig afgørende for bevægel-
sen op ad engagement-trappen og dermed rekruttering til afdelingerne. 
 
Et andet vigtigt element for at kunne sikre håndtering af de nye frivillige på en professionel og ensartet måde 
er etablering af et system til registrering af frivilligdata – tænkt sammen med de øvrige digitale løsninger til 
håndtering af medlemsdata. Det er en forudsætning for, at vi kan arbejde med at optimere den frivilliges rejse 
op ad engagement-trappen og have en egentlig indsats ift. en volunteer-journey – ligesom man har en donor-
journey-indsats, når det handler om at fastholde medlemmer. 
 
Endelig er det afgørende for, at DN kan fremstå som en professionel frivilligorganisation – for at sikre sammen-
hæng i organisationen og sikre udvikling af nye former for frivillighed i DN-regi - at vi udarbejder en frivilligpoli-
tik, så der bliver en fælles forståelse af, hvad der forventes af DN’s frivillige, og hvad DN’s frivillige kan forvente 
af DN som organisation.  
 
Fokus på de unge 
Særligt blandt unge ses en voldsomt stigende interesse for den grønne dagsorden. Det er en målgruppe, 
som DN traditionelt har haft svært ved at rekruttere og fastholde i de lokale afdelinger, men som dog 
har fundet en plads i DN UNG, DN’s studenterafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Der 
vil i strategien være et særligt fokus på, hvordan vi engagerer flere unge i DN. Af flere grunde: Fordi vi 
som Danmarks største grønne forening er forpligtet til at give de unge håb og handlemuligheder, fordi vi 
ønsker en mangfoldig organisation, hvor der er plads til alle aldersgrupper, og fordi der er et kæmpe po-
tentiale for at skabe grønne aktiviteter og styrke foreningens indflydelse.  
 
Et forslag kunne være, at vi etablerer nye ungdomsafdelinger, ungdomsgrupper eller andre former for 
fællesskaber for unge i DN-regi forskellige steder i landet, så vi udvider fra kun at have ungdomsafdelin-
ger i universitetsbyerne. Eller vi kunne prioritere at etablere konkrete frivilligprojekter, som har unge 
som specifik målgruppe. Præcist hvordan vi skal engagere flere unge i DN skal undersøges nærmere som 
en del af strategien. 
 
Samlende for den grønne bevægelse 
Ligeledes er det et fokusområde at finde ud af, hvordan vi som den største grønne organisation kan 
være ’samlende for den grønne bevægelse’. Det pibler frem med nye grønne initiativer, fællesskaber, 
aktioner, virksomheder, kampagner og enkeltpersoner, som vil det grønne, og som hurtigt kan skabe 
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opmærksomhed og engagement for en konkret eller aktuel sag. Vi er den største grønne forening og 
med det kommer et vist ansvar og en vis forpligtelse til at gå foran og styrke den voksende grønne folke-
lige bevægelse og sikre dens fremdrift. Det skal ske på en måde, så det gavner sagen mest muligt, ikke 
enkeltpersoner og særinteresser, og det skal ske med en opmærksomhed på, hvordan vi får mest muligt 
udbytte af foreningens ressourcer.  
 
Vi ved, at vi gennem dialog og samarbejde med andre finder stærkere løsninger og har større gennem-
slagskraft, og det er centralt for vores tilgang til de andre i den grønne bevægelse på et nationalt plan. 
Der vil være fokus på, hvordan vi også lokalt kan styrke afdelingernes mulighed for at være konstruktiv 
aktør og samlende drivkraft for den lokale grønne bevægelse. 
 

Konkrete mål og indsatser til diskussion  

Undervejs i ovenstående er nævnt en række forskellige indsatser, der har til formål at engagere flere medlem-
mer og at styrke de lokale afdelinger – for at vi som organisation kan blive stærkere, gøre mere, få mere indfly-
delse, mere synlighed, og for at vi er et attraktivt sted at være frivillig for alle dem, som ønsker at gøre noget.  
 
Ud over et klart formål og en række indsatser, bør strategien også have nogle konkrete og målbare mål, som 
der kan følges op på løbende. Et forslag til konkrete ambitiøse mål kunne være, at der ved udgangen af 2021 
er 2.000 nye frivillige i konkrete projekter og 200 nye aktive i afdelingerne.  
 
Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men fx forventes de to nye frivilligprojekter, som startes op i år, 
som sagt at engagere i alt 600 nye frivillige, så der er tale om en væsentlig og kontinuerlig indsats (og dermed 
ressourcer) at nå 2.000 nye. Ligesom det vil kræve en væsentlig indsats at øge antallet af aktive med 200 – ud 
over den naturlige tilgang på ca. 120, der er hvert år (det nuværende antal afdelingsaktive er 1330).  
 
De konkrete mål og de nævnte indsatser er altså efter Sekretariatets vurdering ambitiøse og forudsætter en 
generel opprioritering af frivilligområdet. Samtidig er det også vigtigt, at være opmærksom på, at der ikke er 
lagt op til en opprioritering, der bringer os i ”Røde Kors”-ligaen, hvor der fx er ansat 100 medarbejdere til ar-
bejdet med frivillige og aktive. Hvor stor en opprioritering, der er tale om, er ikke muligt at sige endnu, da ind-
satserne endnu ikke er klart defineret, men det vil naturligvis indgå i AP-processerne de kommende år. 
 
Vigtigt for Sekretariatets arbejde frem mod HB’s junimøde er at få HB’s overordnede vurdering af, om det er et 
passende ambitionsniveau, samt afklaring af, om HB kan bakke op om de indsatser, der er nævnt her i papiret. 
Som inspiration til HB’s diskussion er her opsummeret de forskellige indsatser under de to overordnede mål: 
 
Indsatser for målet om ’Stærke lokale afdelinger’  
Definition af en stærk afdeling samt årlig måling  
Målrettet indsats på baggrund af årlig måling 
Fokus på rekruttering (som engagerer 200 nye aktive) 
Fokus på dialog og samarbejde med andre grønne 
Udvikling af samråd og netværk til at styrke inspiration og videndeling  
Udvikling af Naturens Universitet til at styrke kompetencer 
Handlingsplan for håndtering af lokale sager 
 
Indsatser for målet om ’Flere frivillige medlemmer’ 
Etablering af frivilligprojekter (som engagerer 2.000 nye frivillige) 
Udvikling af Frivilligpolitik 
Fokus på snitflader og samarbejde med afdelingerne 
Etablering af system til håndtering af frivilligdata  
Fokus på at øge engagementet og få den frivillige højere op ad trappen (volunteer-journey) 
Fokus på dialog og samarbejde med andre grønne 
Særligt fokus på og udvikling af indsats rettet mod unge 
 
Der opfordres til, at diskussionen munder ud i, at HB formulerer nogle spørgsmål, som Organisationsudvalget 
skal diskutere, sådan at sekretariatet kan udarbejde høringsudkast til Frivilligstrategi til HB i juni. 
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Tidsplan 

Afslutningsvist kunne det være nyttigt lige at gentage den tidsplan, som HB nikkede til ved forrige møde: 
 

 


