
BILAG 8-1

Dato: 25-04-2019 
Til: HB på mødet d. 3. maj 2019 
Skrevet af Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 

Strategiske indsatser i AP 2019 

Begrænse administrative opgaver og løse nødvendige opgaver effektivt 
Orden i eget hus 2.0 

Strategisk mål for indsatsen  
DN er effektive og kan dokumentere fokus på kerneopgaverne og ansvarlig omgang med indsamlede 
mindler i overensstemmelse med indsamlingsbranchens standarder: 

DN er en formålsdrevet organisation og som i alle andre organisationer er der behov for effekti-
vitet og fokus på kerneopgaverne 
Sekretariat og organisation støttes af et antal administrative støttefunktioner, IT-systemer, bog-
holderi, servicefunktioner osv. 
I alle indsamlende organisationer er der fokus på ressourceallokeringen til kerneopgaver og ad-
ministration. Kort sagt at det kan dokumenteres at flest mulige af de indsamlede midler går til 
organisationens formål. ISOBRO har udviklet et eksempelregnskab. 
Målsætningen er at DN følger retningslinjerne i branchen og dokumenterer fokus på effektivitet 
og ansvarlig omgang med indsamlede midler. 

Aktiviteter og leverancer 
Analyse af hvordan ISOBRO’s eksempelregnskab kan implementeres i regnskab 2019 /budget og 
aktivitetsplan 2020. 

Organisering 
Bogholderi, STORM 
DN’s revisionsfirma 

Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser: 

Medlemshvervning fordi transparens giver troværdighed og troværdighed er en forudsætning for 
medlemshvervning 

Tidshorisont 

Oplæg til HB beslutning ultimo 2019 

Evaluering 
Administrationsprocenten opgøres første gang i marts 2020 – dog er det muligt at der kan laves 
en test allerede på regnskabet for 2019. Opgørelsen kan indgå i en sammenligning med lignende 
organisation som udgangspunkt for en diskussion om ”organisationseffektivitet” i DN.  

mailto:mlj@dn.dk


 
 
Dato: 25-04-2019 
Til: HB på mødet d. 3. maj 2019 
Skrevet af Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41  

 

 
Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
DN’s butik  
DN’s webbutik og salgskanaler i det hele taget tilbyder det grønneste forbrugsvalg til den rigtige pris og 
hvor alle varer sælges med medlemsrabat 
 
Strategisk mål for indsatsen  

 DN Butikken styrker medlemmernes grønne handlemuligheder gennem at føre et udvalg af kvali-
tetsvarer, som overordnet er med til at skabe bedre naturoplevelser, eller blot handle mere bæ-
redygtigt i hverdagen.  

  DN-Butikken skaber merværdi for DN’s medlemmer og skal være et naturligt omdrejningspunkt 
for natur-, miljø- og klimabevidste mennesker der gerne vil være med til at gøre en forskel med 
deres forbrugsvalg i dagligdagen.,  

 Butikken er en indgang til at arbejde med leverandører og producenter (se virksomhedsstrategi) 
 
Aktiviteter og leverancer)  

 I 2019 skal webbutikken teknisk opdateres, så den er tidssvarende med andre webbutikker, og 
har flere betalings- og forsendelsesmetoder.  

 Medlemsundersøgelse af medlemmernes ønsker ift. varekøb 
 Omverdensanalyse af ”det grønne butiksmarked” evt. gennem en rundbordssamtale 
 Strategi for DN’s butik  
 Annoncering i N&M  
 Nyhedsbrev hver 14. dag  

 
Organisering 

 Gitte, Lone, Sine og Michael 
 Ekstern konsulent 

 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Medlemshvervning 
 Medlemsfastholdelse 
 Naturformidling, Børnestrategi 
 Cirkulær økonomi 

 
Tidshorisont 

 Forberedelse og leverancer i 2019/2020: Webmodul og strategi. 
 

Evaluering 
 Forberedelse og leverancer i 2019/2020 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Stabilt afkast og bæredygtige investeringer  
Investeringsstrategi og retningslinjer for DN’s formue. 

 DN har værdipapirer til en værdi af omkring 32. mill. kr. heraf står 5 mill. kr foran reinvestering. 
 Etiske og bæredygtige investeringer er en forpligtelse for en organisation som DN. 
 FN’s verdensmål er en ny ramme om området der kan medvirke til at sortere skidt fra kanel. 
 HB har tidligere besluttet at investeringerne varetages gennem Merkur Bank, men Merkur Bank 

har ikke formueforvaltning som produkt – kun ad hoc rådgivning. 
 DN’s almindelige bankforretninger flyttes i foråret 2019 fra Danske Bank til AL-bank. 
 Området er et fælles fokusområde for ISOBRO-organisationerne 

 
Strategisk mål for indsatsen  
DN’s formue investeres bæredygtigt og med størst muligt afkast efter en HB vedtaget strategi der kan 
formidles som ”et godt eksempel” 
 
Aktiviteter og leverancer 

 Analyse af DN’s investeringer og afkast. 
 Investeringsstrategi for DN  
 (ISOBRO-møde/konference/alliance om etiske investeringer) 

 
Organisering 

 STORM, bogholderi, ny direktør 
 Ad hoc økonomiudvalg 
 (ISOBRO arbejdsgruppe) 

 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte andre indsatser:  

 Ja… 
 
Tidshorisont 

 Oplæg til reinvestering udarbejdes primo 2019 
 Ny investeringsstrategi ultimo 2019 

 

Evaluering 
 I forbindelse med årsregnskab 2018, halv- og helårsregnskab 2019 
 Efter implementering, løbende fremlæggelse for hvem af resultaterne (eks. hvert kvartal).  
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Fastholdelse 
Fastholdelse af eksisterende medlemmer 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 Mindske frafaldet med 1 procentpoint fra 10 til 9 idet det antages at aktive fastholdelsesaktivite-
ter er billigere end nyhvervning. 

 
Aktiviteter og leverancer 

 Medlemsfastholdelse gennem personligt tilpassede donor journeys og dermed skabe øgede ind-
tægter til vores arbejde for Danmarks natur.  

 Automatisering af arbejdsprocesser, herunder opgradering af medlemsdatabasen der skaber 
grundlaget for at følge det enkelte medlems rejse med DN 

 Gennemføre et internt gruppearbejde og eventuelt en ekstern analyse af medlemsfrafaldet og få 
ekstern inspiration til hvordan vi bedre kan arbejde med fastholdelse af medlemmer. 
 

 
Organisering 

 Medlemshvervning og fastholdelse er placeret i STORM 
 Området varetages af en projektleder, en crm-manager og teamleder for medlemsservice, 3 per-

soner i medlemsservice samt 3 studentermedhjælpere 
 Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere om hvervning og fastholdelse, gennem tele-

marketing, face-to-face og digital fundraising 
 Vi samarbejder internt med Kommunikation, især kampagneteamet og de digitale ressourceper-

soner og NOMA og økonomi 
 Ekstern konsulent 

 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Snæver sammenhæng til kommunikationsaktiviteter, frivilligstrategi og arbejdet med butikken 
der kan give øget værdi af medlemskabet 
 

Tidshorisont 
 Der er udarbejdet en årsplan for medlemshvervning og fastholdelse, der henover året skal følges 

for at de ønskede leverancer kan opnås 

Evaluering 
 Kvartalsvist 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Frivilligstrategi  
Frivilligstrategi og mobilisering af DN’s medlemmer 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 Styrke det konkrete arbejde for naturen og miljøet gennem frivillig indsats 
 Engagere mindst 1000 nye frivillige i den grønne sag og i DN som organisation  
 Sikre at flere unge mennesker bliver engageret i DN 

 
Aktiviteter og leverancer 
Udvikle en række frivilligprojekter, der skal mobilisere medlemmer til handling. Udarbejde en frivilligstra-
tegi, der sætter en ambitiøs vision og retning for foreningens frivillige arbejde de kommende år: 

 
 Mindst 4 konkrete frivilligprojekter  
 En frivilligpolitik og en frivilligdatabase 
 En frivilligstrategi med fokus på 1) stærke afdelinger, 2) mobilisering af medlemmer, 3) klar og 

koordineret organisation. 
 
 
Organisering 

 De enkelte frivilligprojekter vil hver især have deres egen projektorganisering og beskrevne snit-
flader med DN's afdelinger. 

 HB beslutter Frivilligstrategien efter høring i Repræsentantskabet. 
 Sekretariatets organisationsteam udarbejder strategien med udgangspunkt i HB’s ønsker. 
 Organisationsudvalget fungerer som væsentlig sparringspartner. 

 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Fastholdelse gennem oplevet værdi af medlemskab 
 

Tidshorisont 
 De konkrete projekter bliver udarbejdet og implementeret løbende henover året. 
 Frivilligstrategien forventes besluttet i slutningen af 2019, dog sådan at eventuelle konkrete akti-

viteter er implementeret i AP2019. 
 
Evaluering 

 HB vil blive orienteret om frivilligprojekterne løbende, efterhånden som de bliver til, og en sam-
let status gives ifm. halv- og helårsstatus på AP2019.  

 Frivilligstrategien vil blive behandlet første gang i HB på mødet den 15. marts, hvor der samtidig 
vil blive besluttet en overordnet tidsplan for udarbejdelsen af strategien. 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Medlemshvervning 
Hvervning af nye medlemmer 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 Stigende medlemstal 
 Stabile indtægter 
 Alle med interesse i den grønne sag møder DN og opfordres til medlemskab. 

I 2019: 
 128.000 antal medlemmer ved året udgang og 69.212.500 kr. indsamlet 
 Opgraderet medlemssystem med udvidelse af betalingsmetoder for medlemskaber og samspil 

med DN.dk 
 Opbygget struktur for test og landingpages og opsamling af erfaringer, der kan forbedre vores 

konverteringer på dn.dk og opbygget framework for dokumentation af erfaringer med digital 
fundraising  

 Test af digitale fundraisingmuligheder 
 
Aktiviteter og leverancer 
I 2019 vil DN derfor: 

 Forøge medlemstallet gennem Telemarketing, Face2face og en synlig appel om medlemskab 
knyttet til flertallet af DN’s aktiviteter  

 Forbedre, samle og målrette den digitale tilstedeværelse for at kunne øge fundraising digitalt 
 Automatisering af arbejdsprocesser, herunder opgradering af medlemsdatabasen  
 Appellere til at alle i en husstand registreres som medlemmer i DN. 

 
Organisering 

 Medlemshvervning og fastholdelse er placeret i STORM 
 Området varetages af en projektleder, en crm-manager og teamleder for medlemsservice, 3 per-

soner i medlemsservice samt 3 studentermedhjælpere 
 Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere om hvervning og fastholdelse, gennem tele-

marketing, face-to-face og digital fundraising 
Vi samarbejder internt med Kommunikation, især kampagneteamet og de digitale ressourcepersoner og 
NOMA og økonomi 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet er afhængig af følgende andre indsatser:  

 (Leads fra) kampagner 
 
Tidshorisont 
Der er udarbejdet en årsplan for medlemshvervning og fastholdelse, der henover året skal følges for at 
de ønskede leverancer kan opnås (se bilag) 
Evaluering 

 Kvartalsvist 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Naturens universitet 
Uddannelse af DN’s aktive og samarbejde med højskoler om tilbud til DN’s medlemmer 
 
Strategisk mål for indsatsen  
DN’s aktive uddannes så de kan varetage deres roller i DN – DN’s medlemmer oplever at tilbud om viden, 
uddannelse og færdigheder er en vital del af DN medlemskabet. 
 

 At gøre endnu flere medlemmer aktive for DNs sag ved at uddanne dem til at udføre de speciali-
serede og til tider krævende opgaver, der kan være i og omkring en bestyrelse – f.eks. skabe syn-
lighed og opnå politisk indflydelse. 

 I 2019 udbydes ca. 15 - 20 forskellige kurser på i alt ca. 30 - 35 kursusdage. Budgettet er på 
400.000 kr. 

 I 2019/2020 undersøges det om DN kan/skal tilbyde kurser til alle medlemmer, til ikke-medlem-
mer der er grønne meningsdannere fra andre organisationer samt samarbejde med Højskoler. 

 Målet er at indfri det potentiale der ligger i at dygtiggøre vores aktive, at give medlemmer et til-
bud, at kunne tilbyde en fokuseret uddannelsesrække til grønne meningsdannere og endelig 
brede den grønne tankegang ud gennem et samarbejde med højskoler hvor vi også vil kunne nå 
en langt yngre målgruppe end dem der på nuværende tidspunkt er aktive i DN. 

 
Aktiviteter og leverancer 

 Kursuskatalog 2019 
 Analyse af hvordan en forretnings- og behovsmodel for kurser til alle medlemmer kan skrues 

sammen 
 Analyse af om andre grønne organisationer er interesserede i en kursusrække for grønne me-

ningsdannere 
 Analyse af samarbejdsmuligheder med højskoler (enten enkeltvis eller gennem Højskolernes Se-

kretariat) 
 
Organisering 

 Thomas E, Simon og Sophie 
 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Frivilligstrategi og mobilisering 
 Medlemshvervning 
 Medlemsfastholdelse 

 
Tidshorisont 

 Forberedelse og leverance i 2019/20 
 

Evaluering 
 Halvårligt ledelse med afrapportering til HB 

 

mailto:mlj@dn.dk


 
 
Dato: 25-04-2019 
Til: HB på mødet d. 3. maj 2019 
Skrevet af Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41  

 

 
Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Virksomhedsstrategi 
DN’s samarbejde med virksomheder 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 Engagere erhvervslivet i grøn omstilling og naturbeskyttelse 
 Styrke netværk, viden og ressourcer til gavn for DN 
 Styrke DN økonomisk, nå nye målgrupper, få flere medlemmer og opbygge et moderne og løs-

ningsorienteret image. 
 
Aktiviteter og leverancer 
I 2019 og fremover…   

 Udvikle nyt koncept for DN’s virksomhedssamarbejde 
 DN vil fokusere på brancher, hvor samarbejder kan gøre de største forskelle for naturen og for 

DN som organisation. 
 DN vil indgå i projektsamarbejder med virksomheder, der bidrager til DN’s målopfyldelse, og som 

matcher DN’s kampagner og events ift. gældende AP.  
 DN vil samarbejde med leverandører til DN’s butik 
 DN vil screene virksomheden og produktet/ydelsen ift. sagen/kampagnen, samt sikre os, at sam-

arbejdet konkret bidrager til en bæredygtig udvikling, før et eventuelt samarbejde indgås. 
 Konkrete virksomhedssamarbejder er: Coop (Økologi), Bilka (Affald), SEAS NVE (Klima), Frilufts-

land (Friluftsliv), Fjällräven, (Friluftsliv), Sunrise (Biodiversitet), Clever (Klima), Bioforce (Biodiver-
sitet), Arla (Affald), Arla (Biodiversitet), Matas (Club Matas/DN medlemmer), KLS Pureprint (Tryk-
sager/produktion). 

 Fremtidige samarbejder i støbeskeen: Diverse donationer ifm. Plant Et Træ indsamlingen (Klima), 
Diverse ifm. Jordbrugsfond XXX (Økologi), Rema 1000 (Biodiversitet), Coop (Biodiversitet), Salling 
Group (Wastestrategi + Indsamling af elektronik) … Plus nye samarbejdsrelationer til Naturfami-
ler, Naturpris og andre DN projekter/kampagner.  

Organisering 
 Ansvarlig for strategi og indgåelse af samarbejder: Lone 
 Følgegruppe ad hoc: Morten, Katja eller Michael + fagperson: Screening og faglig godkendelse 
 Støttegruppe: Kommunikation, Medlemsservice og Bogholderi 

 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Medlemshvervning 
 Cirkulær økonomi 
 Bæredygtige investeringer 

 
Tidshorisont 

 2019 

Evaluering 
 Det er en opgave, som varetages af sekretariatets ledelse med afrapportering til HB 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Naturbeskyttelse gennem styrket artsforvaltning 
Der eksisterer i dag ingen overordnet, national ramme eller planlægning for, hvordan vi beskytter de 
over 2.200 plante- og dyrearter, der er rødlistede. Der findes ingen målsætninger, virkemidler, priorite-
rede indsatser eller andre tiltag. For en organisation som DN bør det derfor være en meget høj prioritet 
at arbejde for en langt bedre beskyttelse af rødlistede arter.  
 
Der er allerede en vis politisk forståelse for dette behov - den siddende regering bebudede en ”National 
artsforvaltningsplan”, men denne er endnu ikke kommet. En sådan plan med et reelt forhøjet beskyttel-
sesniveau må antages at forudsætte både ny lovgivning samt nye virkemidler og dermed ny finansiering, 
så der er tale om en politisk udfordrende opgave. DN vil i 2019 og frem over arbejde for, at der sættes 
fornyet fokus på de reelle udfordringer, der er knyttet til de truede arter, og på behovet for en national 
planlægning.  
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 At skabe/synliggøre det fornødne vidensgrundlag for at rejse denne debat politisk 
 At beskrive konkrete forslag til politiske tiltag (regulering/finansiering) og at formidle disse til mi-

nister/regering, ordførere mv. – gerne som del af et kommende regeringsgrundlag 
 At bidrage til at sikre en langsigtet planlægning for (prioriterede dele af) rødlistearterne i Dan-

mark for de kommende årtier 
Aktiviteter og leverancer 

 Sekretariatet er i tæt dialog med ministeriet om modeller for en national artsforvaltningsplan og 
har bidraget med konkrete forslag til prioriteter og metoder. 

 Vi vil derudover søge et samarbejde med bl.a. L&F, KL og Skovforeningen om et fælles oplæg til 
en kommende regering 

 Det overvejes om der kan skabes yderligere opmærksomhed om emnet via nye analyser af til-
standen for rødlistearter i Danmark 

Organisering 
 Indsatsen er forankret i sekretariatet. 

Synenergi med andre projekter og indsatser  
 Arbejdet for en styrket artsforvaltning har en tæt sammenhæng med flere andre indsatser, her-

under ikke mindst Natura 2000-arbejdet, de statslige arealer samt Naturkommuneprojektet. 
 Herudover hænger indsatsen sammen med en række kampagneindsatser (sommerfugle, bier, 

biodiversitet mv.). 
Tidshorisont 

 Dialogen med ministeriet og andre organisationer pågår løbende i 2019, men det er vanskeligt at 
opnå konkrete resultater. Der vil blive sat fornyet fokus på det i forbindelse med dannelsen af 
den nye regering medio 2019. 

 Der vil endvidere åbne sig nye muligheder for at sætte fokus på området ifm. de internationale 
afrapporteringer om dansk natur, der skal finde sted i efteråret 2019 og foråret 2020. 

Evaluering 
 Der vil mest hensigtsmæssigt kunne laves en evaluering til efteråret efter et nyt regeringsgrund-

lag og dialog med ministerierne efter regeringsskiftet. Det skal overvejes om der vil være behov 
for at styrke indsatsen i AP2020. 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Grønt Danmarkskort 
De grønne danmarkskort har til formål at skabe sammenhæng i naturudpegningerne på tværs af kommu-
negrænser og skabe større og bedre naturområder. Dermed bidrager de i princippet til at fremme biodi-
versiteten. Realiseringen af de grønne danmarkskort har imidlertid været markant udfordret, dels af 
modstridende interesser i de Naturråd, der skal rådgive kommunerne om udpegningerne, dels af mang-
lende politisk vilje i en række kommuner og dels af det faktum, at kommunerne mangler virkemidler og 
instrumenter til at realisere mere ambitiøse tiltag. 
 
De grønne danmarkskort kan i princippet dog stadig være et meget effektfuldt redskab i forhold til at 
sikre bedre og mere sammenhængende naturområder, og DN prioriterer derfor en fortsat udvikling af 
dette instrument højt, forudsat der skabes bedre vilkår for at realisere det. Der er samtidigt i princippet 
tale om en indsats, der giver DN’s lokalafdelinger mulighed for at påvirke udviklingen af naturværdierne i 
de enkelte kommuner vi a bl.a. deltagelsen i Naturrådene.   
 
Det vil derfor være et hovedfokus i 2019 (og antageligt 2020) at arbejde for at skabe bedre vilkår for rea-
liseringen af mere ambitiøse grønne danmarkskort. Vi vil gennem samarbejde med andre grønne organi-
sationer, KL/KTC mv. søge at påvirke regering og Folketing til at sikre bedre muligheder for kommunerne 
til at styrke indsatsen. Det vil antageligt forudsætte mere klare målsætninger for De Grønne Danmarks-
kort samt en statslig medfinansiering af en styrket indsats i kommunerne, bl.a. gennem jordfordeling. 
Det vil være et fokusområde i dialogen om et kommende regeringsgrundlag, og i en evaluering af den 
nuværende ordning. 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi:  

 At skabe opmærksomhed omkring de manglende resultater af den nuværende regulering i rela-
tion til de grønne danmarkskort 

 At udvikle og formidle konkrete forslag til en videreudvikling af instrumentet 
 At skabe forståelse for behovet hos regering og i Folketinget, bl.a. gennem et samarbejde med 

andre organisationer i DGK-regi og gerne også L&F 
 At sikre en langsigtet løsning inkl. finansieringsmuligheder 
 At sikre gode vilkår for DN-afdelingernes fremtidige deltagelse i de lokale Naturråd 

Aktiviteter og leverancer 
 DN skal i pressen og på anden måde markere sin utilfredshed med de gældende vilkår, hvilket 

allerede er sket flere gange i 2019 
 DN skal på baggrund af egne erfaringer formulere ønsker til ændrede vilkår for næste generation 

af Grønt Danmarkskort 
 Disse skal formidles til det politiske system i løbet af sommeren/efteråret 2019 mhp. at rejse en 

politisk debat om kommunernes rolle i naturpolitikken, via direkte dialoger, pressen, konferencer 
mv. 

 DN vil formulere konkrete indsoil på området til de partier der skal udforme det kommende re-
geringsgrundlag 

Organisering 
 Indsatsen er forankret i sekretariatet, der bl.a. koordinerer erfaringer fra DN’s lokalafdelinger, 

formidler forslag til Folketinget og ministrene mv. 
 Der er allerede etableret et samarbejde i regi af DGK mhp. at formulere fælles ønsker til det poli-

tiske system ligesom der er kontakter til KL og KTC om indsatsen 
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Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Der er en tæt kobling mellem denne indsats og DN’s Naturkommuneprojekt, hvor en videreud-
vikling af de lokale grønne danmarkskort i princippet kan spille en central rolle. Dette forudsæt-
ter dog som beskrevet, at vilkårene for de grønne danmarkskort forbedres. 

Tidshorisont 
 En politisk belsutning om en eventuel fortsættelse af De Grønne Danmarkskort antages at skulle 

ske i efteråret 2019. Indsatsen bør derfor kulminere efter sommeren 2019, afhængigt af priorite-
terne i en kommende regering. 

Evaluering 
 Der vil kunne gøres en første status ifm. offentliggørelsen af det kommende regeringsgrundlag. 

Den videre strategi bør først endeligt fastlægges derefter. 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Styrket indsats for havmiljøet 
Det danske havmiljø er under et markant stigende pres i disse årtier, fra en række sider: Overfiskeri, 
kvælstofudledning, bundgarnsfiskeri, råstofudvinding og andre typer forurening. I de internationale afta-
ler, der regulerer havmiljøet (EU, konventioner mv.) har danske regeringer de seneste ti år spillet en me-
get negstiv rolle. Hvis miljøet i havene omkring Danmark skal reddes eller genoprettes er der behov for 
en meget målrettet indsats de kommende årtier, bundet op på langt mere ambitiøse aftaler end de nu-
værende. 
 
DN har af en række grunde traditionelt ikke haft noget stort fokus på havmiljøet, men i takt med det 
øgede pres på havmiljøet og i takt med, at andre grønne organisationer har stadigt sværere ved at løfte 
opgaven, har DN valgt at samarbejde med Veluxfonden om en styrket politisk indsats de kommende tre 
år. En bevilling på 8 mio. kr. gør det muligt for DN’s sekretariat at mobilisere betydelige ressourcer de 
kommende. Indsatsen vil primært fokusere på politisk interessevaretagelse mhp. at ændre den danske 
regerings og Folketingets mandater til de kommende internationale forhandlinger om havmiljøet. I lyset 
af de mange udfordringer, havmiljøet står overfor, udestår det stadig at afklare præcis hvilke emner og 
politiske processer, der vil blive fokus på. Hermed imødekommes samtidigt et udtalt ønske fra en række 
af DN’s medlemmer om en styrket havpolitisk indsats. 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 At skabe en øget politisk opmærksomhed om tilstanden for havmiljøet og øge regeringens ambi-
tionsniveau i internationale forhandlinger 

 At skabe en øget offentlig bevidsthed om udfordringerne i havmiljøet og ad den vej skabe et øget 
pres på de politiske beslutningstagere 

 At positionere DN som en markant NGO på det havpolitiske område 
 At skabe så klare resultater de kommende tre år at indsatsen kan forlænges via ny ekstern finan-

siering 
Aktiviteter og leverancer 

 At opbygge dokumentation for de udfordringer, det danske havmiljø står overfor 
 At formidle denne dokumentation til især det politiske system (regering, Folketing og ministe-

rier) mhp. at skabe en øget politisk forståelse for behovet for nye indsatser og derigennem iden-
tificere konkrete nye målsætninger for den danske regering til de kommende internationale for-
handlinger og at forankre disse politisk 

 Der pågår aktuelt ansættelser af tre nye medarbejdere til havmiljø-teamet, der dermed vil om-
fatte i alt ca. 4,5 årsværk. 

 En egentlig handlingsplan vil først blive formuleret når bemandingen er på plads medio 2019. 
Denne plan vil blive præsenteret for HB. 

Organisering 
 Indsatsen er forankret i et projektteam i sekretariatet, bestående af 3 projektmedarbejde (tre-

årige ansættelser) samt to nuværende sekretariatsmedarbejdere. Projektgruppen refererer til 
afdelingschefen. 

 Der etableres en faglig følgegruppe til projektet, bestående af relevante organisationer og forsk-
ningsinstitutioner.  

 Der vil blive en samarbejdsmodel som den kendes fra landbrugsområdet, hvor DN vil søge strate-
giske partnerskaber med relevante erhvervsorganisationer og forskere. 

Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  
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 DN’s generelle arbejde ift. lovgivning og regulering på området (Natura 2000, kvælstofregulering, 
råstofindvinding mv.) 

 DN’s kampagner og citizen science-projekter i relation til havmiljøet 
 Indsatsen koordineres med en stor offentlighedskampagne om havmiljøet, som Velux finansierer 

og implementerer i løbet af 2019 
Tidshorisont 

 Projektet løber fra medio 2019 til medio 2022 

Evaluering 
 Der udarbejdes en første evaluering af projektet efter 1 år, dvs. primo 2020. Evalueringen vil 

blive forelagt HB og Veluxfonden. 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Jordreform 
 
Opfyldelsen af nogle af DN’s helt centrale målsætninger om mere og bedre natur forudsætter, at en 
langt større andel af Danmarks areal fremover anvendes til naturformål. Dette vil kræve et gradvist skifte 
fra landbrugsjord til naturformål, og her kan en jordreform spille en afgørende rolle.  
 
Jordfordeling og jordreformer rummer potentielt rigtigt mange muligheder i forhold til mange natur- og 
miljøpolitiske udfordringer, som også DN arbejder med (grundvand, biodiversitet, klimasikring, kvælstof 
mv.), hvilket er grunden til, at der kan opleves en stigende politisk opmærksomhed omkring jordforde-
ling, senest demonstreret i Tørkepakken, hvor der blev afsat 150 mio. kr. til jordfordelinger. 
 
Skal jordfordelinger skabe mærkbare resultater er der dog behov for ganske store midler (flere mia. kr.), 
helst i en statslig jordfondsløsning. Det vil kræve en mangeårig og vedholdende politisk indsats at reali-
sere dette. Vores politiske arbejde i 2019 vil derfor fokusere på at skabe politisk opbakning til etablerin-
gen af sådan en fond, som så i de kommende år vil kunne udvides og skabe stadigt mere mærkbare re-
sultater.  
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 At skabe en øget synlighed omkring de potentialer – både natur- og miljømæssigt og samfunds-
økonomisk – som ligger i en konvertering af landbrugsarealer til naturarealer. Synligheden skal 
udmøntes i konkrete, nationale politiske initiativer. 

 At skabe konkrete instrumenter, primært i form af en statslig jordfordelingsfond, der kan finan-
siere store arealkonverteringer 

 At skabe målbare resultater af disse konverteringer i form af bedre vilkår for biodiversiteten, 
CO2-optag og grundvandet 

 
Aktiviteter og leverancer 

 Grundstenen lægges primo 2019 i form at et fælles politisk udspil med L&F. Dette skal være 
grundlaget for et løbende politisk pres for at etablere en statslig jordfond. 

 Der vil blive arbejdet for at fastholde den aktuelle politiske opmærksomhed også efter et Folke-
tingsvalg, i form af en løbende dialog med de politiske partier og andre centrale meningsdannere 

 Der arbejdes for at udvide de strategiske alliancer også uden for L&F, herunder forsyningssekto-
ren og kommunerne. 

 Det overvejes at styrke den analytiske grundlag for indsatsen fx i form af økonomiske effektvur-
deringer. 

 
Organisering 

 Indsatsen er forankret i sekretariatet. 
 Der er etableret et fast samarbejde med L&F om indsatsen, og det vurderes aktuelt om denne 

kreds skal udvides til andre aktører såsom forsyningssektorerne. 
 Derudover deltager DN meget aktivt i arbejdet omkring det Realdania-finansierede projekt Col-

lective Impact, der samler en meget bred vifte af interessenter omkring konkrete jordfordelings-
projekter i landet. 
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Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 En ambitiøs jordreform-initiativ vil kunne bidrage markant til en række andre prioriterede DN-
indsatser (Natura 2000, biodiversitet, grundvandsindsatsen, klimaindsatsen mv.). Samtidigt vil 
det være et instrument, der aktivit vil kunne anvendes af bl.a. kommunerne ifm. Naturkommu-
neprojektet. 

Tidshorisont 
 Der er som beskrevet tale om en vedholdende politisk indsats, der må forventes at skulle fasthol-

des i en årrække. 
 Den første central emilepæl vil dog være det regeringsgrundlag, der skal skrives efter Folketings-

valget, og hvori det er håbet at en jordreform vil indgå. 
Evaluering 

 Der er ikke påtænkt en egentlig evaluering af denne indsats, men resultaterne vil løbende kunne 
aflæses i mængden af politiske initiativer. 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Styrket Natura 2000-indsats 
Natura 2000-beskyttelsen er blandt de allerstærkeste naturbeskyttelsesinstrumenter, vi har, og DN skal 
arbejde for, at denne type beskyttelse får så vid en udbredelse som muligt ift. de mange truede dyre- og 
naturarter i Danmark.  
 
Desværre har den hidtidige implementering af Natura 2000-instrumentet i Danmark ikke været optimal, 
og der opleves store udfordringer med at sikre en tilstrækkeligt god sikring af de udpegede områder. Ud-
fordringen er derfor dobbelt: Dels en sikring af de eksisterende områder – og en optimal pleje af disse 
områder – og dels en fortsat udvidelse, så beskyttelsen omfatter flere arter. 
 
Der er samtidigt tale om beskyttede områder, der har stor betydning for de fleste DN-afdelinger, og også 
derfor er det vigtigt for DN at fastholde et stort fokus på denne indsats og på en tæt dialog med alle rele-
vante DN-afdelinger. 
 
Der åbner sig i 2019 og 2020 en række muligheder for at påvirke en række politiske beslutningstagere ift. 
Natura-indsatsen, ikke mindst fordi EU i løbet af 2020 skal forholde sig aktivt til den hidtidige danske na-
turbeskyttelse i form af et artikel 17-eftersyn. Samtidigt har DN rejst sagen om de nylige udtagninger af 
Natura-områder over for EU-kommissionen, som også er kritiske. Der vil derfor i både 2019 og 2020 blive 
brugt en del ressourcer på at følge denne udvikling. 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi:  

 At skabe opmærksomhed omkring den mangelfulde danske naturbeskyttelse 
 At skabe politisk forståelse for behovet for en styrket naturbeskyttelse i form af en styrket Na-

tura 2000-indsats 
 At der i et kommende regeringsgrundlag opstilles klare mål for naturbeskyttelsen i Danmark i 

form af fx Natura-mål og/eller artsforvaltningsplaner 
 At der politisk skabes den fornødne finansiering til at sikre eksisterende og fremtidige Natura-

områder 
 At der skabes tætte alliancer med relevante interessenter – KL, KTC, forskere, L&F mv.  
 At DN’s afdelinger involveres i processen og oplever at der ydes en målrettet indsats 

Aktiviteter og leverancer 
 Det er afgørende at DN fastholder en høj faglig profil på dette område, da det vil være en forud-

sætning for at tæt og uformel dialog med de relevante myndigheder og ministeren. Vi vil derfor 
bruge ressourcer på at sikre et så solidt fagligt grundlag som muligt, helst i samarbejde med an-
dre grønne organisationer og forskere. 

 Der gennemføres en række møder og dialoger med EU-kommissionen og med ministeriet hvor 
der sigtes mod at skabe den fornødne opmærksomhed 

 Sagen drøftes løbende med ordførere, der forsynes med relevant materiale og information 
 Der vil ifm. artikel 17-rapporteringen og andre lignende begivenheder blive gennemført en mål-

rettet presseindsats 
 Det overvejes om DN selv skal finansiere og gennemføre en ”Plan for Natura 2000” som et oplæg 

til en politisk proces 
Organisering 

 Indsatsen er forankret hos relevante medarbejdere i sekretariatet.  
 Der er løbende kontakt til andre grønne organisationer, og der koordineres bla. høringssvar, hen-

vendelser til EU mv. 
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Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 DN’s generelle arbejde ift. lovgivning og regulering på området (statslige arealer, biodiversitets-
arbejdet, artsforvaltning mv.) 

Tidshorisont 
 Det må antages at der er tale om en indsats der strækker sig over en årrække 

Evaluering 
 Der er som nævnt tale om en fortløbende indsats. Det vil dog formentligt være hensigtsmæssigt 

at gøre status ifm. en dialog med en kommende regering/minister, samt ifm. den politiske pro-
ces, der vil være i forlængelse af artikel 17-rapporteringen. 
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Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Naturkommuneprojektet 
I lyset af hvor stor en rolle, de danske kommuner kunne spille i forhold til at sikre en rigere natur i Dan-
mark, har forbavsende få af dem udformet en egentlig naturpolitik. Kommunerne kan i princippet bi-
drage markant til at afhjælpe udfordringerne i relation til biodiversitet, forureninger, klimaudfordringer 
osv. Det overordnede formål med dette 3-årige projekt er derfor at bidrage til, at der i så mange danske 
kommuner som muligt de kommende år udformes og implementeres ambitiøse naturpolitikker, der bi-
drager til at tage hånd disse udfordringer.  
 
Projektet er udformet på en sådan måde, at det sigter mod en så bred og aktiv involvering af DN’s lokal-
afdelingen som muligt, således at det er afdelingerne, der bliver den primære drivkraft i arbejdet i de en-
kelte kommuner. Dermed skabes der en langt bedre forankring af indsatsen lokalt og en bedre dialog 
mellem de lokale afdelinger og kommuner, hvilket også kan bidrage til et større og mere langsigtet enga-
gement i DN’s lokale arbejde. 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 At der etableres nye naturpolitikker på et tilstrækkeligt ambitiøst niveau i minimum 20 danske 
kommuner i projektperioden. 

 At disse naturpolitikker bidrager til synlige, målbare resultater i de involverede kommuner ifrm 
af fx større biodiversitet, mere sammenhængende naturområder eller bedre adgang til naturom-
råderne. 

 At minimum 35 af DN’s lokalafdelinger engagerer sig aktivt i dialogen med deres lokale kommu-
ner og derigennem opnår en positiv dialog med de lokale politikere og myndigheder, og at der 
derigennem kan registreres flere aktive medlemmer af DN’s lokale afdelinger. 

Aktiviteter og leverancer 
 Projektet er blevet præsenteret for næsten alle samråd, på rep-møder mv. i løbet af 2018 og 

2019. Den formelle offentliggørelse sker i maj 2019. 
 Der er produceret en meget bred vifte af understøttende materialer, der skal sikre en god dialog 

mellem DN-afdelingerne og de enkelte kommuner, herunder virkemiddelkatalog, prototyperpå 
naturpolitikker, en ny kommuneundersøgelse osv. Dette vil blive distribueret til alle afdelinger og 
kommuner i løbet af foråret 2019.04.16  

 Indsatsen i resten af 2029 vil fokusere på 1) rådgivning af afdelingerne, samt på yderligere synlig-
gørelse af projektet, bl.a. via en projekthjemmeside, dialog med kommunerne osv.  

 Der arbejdes for at markere gode kommuner på en ny måde i løbet af 2020, fx i form af priser, og 
dermed fastholde synlighed og momentum. 

Organisering 
 Indsatsen er forankret i sekretariatet. 
 Der er etableret en følgegruppe bestående af kommunale medarbejdere, KL og KTC, som rådgi-

ver sekretariatet om både faglige og procesuelle forhold. 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Frivillighedsindsatsen, da et delmål med projektet er at mobilisere flere lokale aktive omkring 
denne nye type projekt 

 En række faglige indsatser, hvor en styrket kommunal planlægning kan løfte indsatsen – tfx. I for-
hold til Natura 2000, jordreformarbejdet, grundvandsindsatsen mv. 
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Tidshorisont 
 Projektet lanceres offentligt foråret 2029 
 Det forløber i 3 år, dvs. 2019-2021 

Evaluering 
 Der udarbejdes en første evaluering af projektet ultimo 2019, herunder en vurdering af foran-

kringen i DN’s afdelinger, forventninger om konkrete resultater samt et oplæg om den videre ud-
vikling af projektet i 2020-21. 

 



 
 
 
Dato: 25-04-2019 
Til: HB på mødet d. 3. maj 2019 
Skrevet af Morten Pedersen, morten@dn.dk, 31 19 32 17  

 

 
Strategiske indsatser i AP 2019  
 

Natur på statslige arealer 
Indsatsen for at fremme biodiversiteten i den danske natur er udfordrende, ikke mindst fordi den rum-
mer et opgør med mange store økonomiske interesser. Men staten råder i dag over 5 pct. af det samlede 
danske areal, ofte arealer med et meget stort biodiversitetsmæssigt potentiale. For DN er det derfor af-
gørende, at staten går forrest i kampen for at styrke biodiversiteten ved at udnytte disse mange og store 
arealer til sådanne formål.  
 
Der viser sig heldigvis i disse år en stigende – også politisk – erkendelse af, at denne offentlige ressource 
kan anvendes mere optimalt end det sker i dag, og det er dén bevægelse, DN skal arbejde ind i de kom-
mende år. Det langsigtede mål for DN er, at stort set alle statslige arealer i løbet af en årrække konverte-
res til indgå i en sammenhængende biodiversitetsstrategi.  
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi i 2020 og fremover:  

 At skabe synlighed omkring de biodiversitetsmæssige muligheder, der ligger i de statslige arealer 
 At dokumentere disse muligheder konkret både biologisk og økonomisk  
 At skabe politisk opbakning i Folketinget til at der investeres de nødvendige statslige midler i en 

gradvis konvertering af statslige arealer til vild natur – gerne i form af en langsigtet plan for store 
dele af den statslige natur 

 At få indskrevet en hensigtserklæring om vildere natur på statslige arealer i et kommende rege-
ringsgrundlag. 

 En tæt og fagligt baseret dialog med de relevante statslige myndigheder om muligheder og per-
spektiver, der kan bane vejen for yderligere politiske initiativer i fremtiden 

 En synliggørelse af DN’s rolle i denne type naturpolitik 
Aktiviteter og leverancer 

 Fortsat høj profilering af denne indsats mediemæssigt. Denne skal bl.a. fokusere på resultatet af 
det ”serviceeftersyn” ministeren har igangsat af NST’s naturpleje-strategi. 

 Evt. offentliggørelse af en ”DN Plan” hvor vi belyser muligheder og økonomi 
 Tæt dialog med minister og ordførere om planerne, særligt ift. en ny regering 

Organisering 
 Indsatsen er forankret hos relevante medarbejdere i sekretariatet. Det vil dog i muligt omfang 

være relevant at inddrage kompetencer fra både HB og baglandet i øvrigt. 
 Det er et indsatsområde med stor bevågenhed både blandt grønne organisationer og forskere. 

Der skal derfor til stadighed søges samarbejder hvor det er muligt. 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 DN’s generelle arbejde ift. lovgivning og regulering på området (Natura 2000, artsforvaltning) 
Tidshorisont 

 Det må antages at der er tale om en indsats der strækker sig over en årrække 

Evaluering 
 Der er som nævnt tale om en fortløbende indsats. Det vil dog formentligt være hensigtsmæssigt 

at gøre status ifm. færdiggørelsen af ministerens ”serviceeftersyn2 og evt. også ifm. et kom-
mende regeringsgrundlag. 
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Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Titel 
Kort beskrivelse af indsatsen 
 
Strategisk mål for indsatsen  
(Beskriv hvad indsatsen skal flytte/gøre til virkelighed) 
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 XX 
 XX 

 
Aktiviteter og leverancer 
(Beskriv hvordan de(t) strategiske mål skal opfyldes – hvilke aktiviteter og leverancer skal der til, for at 
opnå de(t) beskrevne strategiske mål. Herunder om der er kritisk viden eller kompetencer der skal skaffes)  

 XXX 
 XXX 

 
Organisering 
(Hvordan tænkes indsatsen organiseret – i sekretariatet, udvalg, følgegruppe, styregruppe?) 
 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
(Beskriv om aktiviteten bidrager til andre mål/strategiske indsatser.) 
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 XXX (beskriv hvilken aktivitet og på hvilken måde der bidrages til at løfte denne) 
 XXX 

 
Tidshorisont 
(Beskriv hovedfaser eller om indsatsen og måloplfyldelsen f.eks. rækker ind i følgende år) 

 Afdækning forår/sommer 2019, implementering efterår 2019.  
 

Evaluering 
(Hvordan evalueres/rapporteres?) 

 Efter implementering, løbende fremlæggelse for hvem af resultaterne (eks. hvert kvartal).  
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99 arter du skal se før du bliver voksen 
 
Projektet er et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DN. Det er finansieret af Nordea 
Fonden. Projektet skal vække børns begejstring for naturen og dens mangfoldighed af arter og skal sam-
tidig konkret give konkret inspiration til at komme ud i naturen – og åbne deres øjne for de fortællinger, 
som findes derude. Udvælgelsen af de 99 arter sker på sociale medier, hvor alle kan foreslå kandidater. 
Juryen består bl.a. af præsident i DN samt kendte naturformidlere og tv-værter. 
  
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  
 

 Skabe naturbegejstring blandt børn og unge og øge børns viden om og fortrolighed med naturen 
 Understøtte lærerne/pædagogerne til at arbejde med natur i undervisningen 
 Forbinde DNs brand med naturbegejstring og biodiversitet. 
 Styrke børns kendskab til DN som en forening der er relevant for dem. 

 
Aktiviteter og leverancer 
 

 Der produceres indhold til DNs digitale platforme i form af 99 videoer og fortællinger, som bru-
ges til at understøtte den direkte børneformidling. 

 Der produceres relevant undervisningsmateriale til download for lærere og indhold til Skoletje-
nesten 

 Der laves en hjemmeside med materiale og en konkret presse- og SoMe-indsats for at sprede 
budskab. 

 
Organisering 
Der er nedsat en fælles projektgruppe med deltagelse af DN og Naturhistorisk Museum. 
 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
 
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  
 

 Projektet understøtter DNs arbejde med at formidle naturbegejstring til børn og unge. Konkret 
med indhold til DNs Skoletjeneste, Naturninja, Projekt Naturfamilier samt Naturens ambulance, 
der inddrager de 99 arter i støtte og hjælp til lokalafdelinger. 

 
Tidshorisont 
 

 Forår/sommer/efterår 2019 produceres videoer og fact sheets .  
 Undervisningsmateriale produceres maj 2019  
 Hjemmeside maj 2019 
 Løbende opdateringer af hjemmeside med videoer i hele 2019 
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Evaluering 
 Der måles efter 2019 antal af downloads af undervisningsmaterialer og sete youtubevidoer 
 Der måles efter 2019 om Inaturalist hjemmeside har haft signifikant aktivitet mm. 

 
 
 
 

Titel – Naturcamps for børnefamilier 
I samarbejde med bl.a. Natur & Ungdom etableres et antal sommercamps/”familiehøjskoler” for børne-
familier over hele landet. Mindst en af disse placeres på Skovsgaard i sommeren 2020. Der tilbydes work-
shops for familier, børn og unge – samlet og hver for sig, hvor der arbejdes med science, naturopdagelse 
og oplevelser i øjenhøjde. Der udtænkes muligheder for etablering af en separat ungelejr for de 13-18 
årige, hvor der primært arbejdes med science og undersøgelser. Ungelejren etableres sideløbende med 
camps og indgår også i en del af fællesprogrammet. Projektet afhænger af ekstern finansiering. 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  
 

 Skabe naturbegejstring blandt børn og børnefamilier 
 Markedsføring af Skovsgaard 
 Give børn og børnefamilier en oplevelse af DN som en relevant og vedkommende forening. 

 
Aktiviteter og leverancer 
 

 Der udarbejdes et koncept for naturcamps i samarbejde med Natur & Ungdom og en fælles 
fondsansøgning. 
 

Organisering 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for DN og Natur & Ungdom i foråret 2019. Ar-
bejdsgruppen skal sikre udarbejdelse af koncept, fondsansøgning og tænke i flere samarbejdsrelationer. 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
 
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Understøtter DNs arbejde med børn, unge og børnefamilier. 
 Projekt Naturfamiler, 99 arter du skal se før du bliver voksen. 
 Andre projekter/kampagner der kan indtænkes med familieperspektiv. 

 
Tidshorisont 

 Afdækning forår/sommer 2019, implementering efterår 2019, effektuering sommer 2020. 

Evaluering 
 Evaluering efterår 2020 
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Titel og kort beskrivelse af indsatsen 
 
DNS arbejde med børn, unge og børnefamilier  
Den samlede indsats for børn i naturen tager udgangspunkt i DNs Kommunikationsstratgi 2019-21 og 
Strategi for arbejdet med børn, børnefamilier, skoler og institutioner, der blev godkendt af HB i 2018 og 
strækker sig til 2021. Som konkret mål på formidlingsområdet skal vi øge interessen og begejstringen for 
naturen. DN har hidtil fokuseret indsatsen mod de voksne, der tager børnene med ud i naturen. Indsat-
sen skal fremadrettet også rette sig direkte mod børn og unge. 
Strategiske mål for indsatsen  

 Skabe øget interesse og begejstring for naturen 
 Få flere familier, børn og unge ud i naturen 
 Synliggøre DN´s position på området for børn og natur 
 Forynge DN som organisation. 

 
Aktiviteter og leverancer 
 

Aktiviteter 
 Naturfamilier, Naturens Dag, Affaldsindsamlingen, 99 arter du skal kende før du bliver voksen, 

Naturåret (2020), Skoletjenesten, Naturguideuddannelse, Skovsgaard samt Ture & Arrangemen-
ter 
Øget fokus og udvikling af aktiviteter  

 Øget synergi ml. eksisterende aktiviteter og fokus på det nye ben børnefamilier 
 Samarbejde med øvrige aktører, der deler interessefællesskab med DN´s formål - konkret styrket 

samarbejde med Natur & Ungdom om bl.a. Naturfamilier og sommercamps (2020) 
 Understøtte lokalafd. i forhold til at øge deres familiefokus 
 Udvikling af særligt børnerettet materiale på vores digitale kanaler til familier, lærere og pæda-

goger 
 Idéer og inspiration til familier og bedsteforældre via nyhedsbrev og sociale medier. 

 
Organisering 
 
Størstedelen af indsatsens forskellige aktiviteter er forankret i sekretariatet (kommunikation, kampagner 
og formidling) – nogle med eksterne samarbejdspartnere. Aktiviteterne har alle projekt- eller styregrup-
per og er igangsat. 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
 
Den målrettede indsats mod børn, unge og deres familier skal først og fremmest skabe synergi mellem 
indsatsens forskellige aktiviteter, men skal samtidig bygge bro til DN´s øvrige indsatser. Det er ambitio-
nen, at lærere, familier o.a. der engagerer sig i enkelte aktiviteter også engagerer sig i andre aktiviteter i 
børneindsatsen samt øvrige aktiviteter i DN og dermed bidrager til andre mål. 
 
Tidshorisont 

 Dele af indsatsen eksekveres i 2019, mens andre igangsættes i 2019 og intensiveres i de kom-
mende år, efterhånden som der skabes samarbejdsrelationer og øvrigt grundlag. 

 

Evaluering 
 

 Hvert andet år gennemføres en større undersøgelse af børns og børnefamiliers brug af og for-
hold til naturen. 
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Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Naturfamilier 
Naturfamilier er et projekt, der skal få danske børnefamilier mere ud i naturen. Ved hjælp af lokale Face-
book-grupper og www.naturfamilier.dk vil vi skabe lokale netværk af familier, der kan lave naturaktivite-
ter for hinanden og tage med hinanden på tur. Projektet er et samarbejde med Steno Diabetesforskning 
og Center for børn og natur og er finansieret af Nordea Fonden over tre år. 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 At øge interessen og begejstringen for natur blandt børn og familier. 
 Brande DN som organisation for børn og børnefamilier, herunder forynge organisationen og til-

trække nye medlemmer 
 Indhente ny viden om børn og børnefamiliers brug af naturen. 

 
Aktiviteter og leverancer 

 Udvikling, test og lancering af digitale platforme 
 Mobilisering og lancering af 10 test-grupper for familier. Derefter opstart af 50 nye grupper  
 Aftaler med potentielle samarbejdspartnere om tilknytning til de lokale Naturfamilier 
 Monitorering, evaluering og ny viden 
 Synlighed ved FM19 i Nordea-fondens Villa Gode Liv  
 Synlighed ved Naturmødet 2019. 

Organisering 
Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe bestående af deltagere fra: 

 DN 
 Steno Diabetes Center Copenhagen 
 Center for Børn og Natur. 

 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Naturens Dag Naturfamilier opfordrer lokale Naturfamilier til at være arrangører af aktiviteter. 
Via nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook kan Naturfamilier udbrede budskaber fra Naturens 
Dag. Samtidig vil det kunne fungere som en rekrutteringsplatform for Naturfamilier.   

 Affaldsindsamlingen Naturfamilier opfordrer lokale Naturfamilier til at være arrangører af aktivi-
teter. Via nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook kan Naturfamilier udbrede budskaber fra Af-
faldsindsamlingen. Samtidig vil det kunne fungere som en rekrutteringsplatform for Naturfami-
lier 

 Ny Naturkampagne Lokale Naturfamilier vil kunne fungere som lokale ambassadører for kam-
pagnen og hjælpe med udbredelse af kampagnens budskaber. Samtidig vil Naturfamilier kunne 
udnytte opmærksomheden til at rekruttere nye familier lokalt. 

 99 arter Videoer og oplysningsmaterialer vil blive anvendt i kommunikationen med Naturfamilier 
i nyhedsbreve, på hjemmeside og Facebook. Der vil blive henvist til sitet 99arter.dk 

Tidshorisont 
 Ultimo 2018 til primo 2022  

o 2018 forberedelse 
o 2019 test og opstart 
o 2020 udbredelse 
o 2022 evaluering og afslutning  

 
Evaluering 

 HB vil blive løbende blive orienteret om projektets resultater og vil blive inddraget i forbindelse 
med forslag til nedslagspunkter. 
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Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Klimakampagne 
DN har indgået partnerskab med TV 2 om indsamlingsshowet ’Danmark planter træer’, som løber af 
stablen den 31. maj 2019. Showets kampagne begynder tre uger før selve showet og afsluttes med selve 
showet. Udover selve indsamlingsshowet vil DN selv kommunikere om klima op til, under og efter sho-
wet. Efterfølgende vil vi knytte seerne og andre klimainteresserede tættere til DN digitalt vha. FB-annon-
cering samt et klimanyhedsbrev og kampagnesite, der bliver omdrejningspunkt for DNs længerevarende 
klimaindsats. 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 Positionere DN stærkere på klimaområdet 
 Forbinde DN stærkere med mobilisering og handlemuligheder ved at gøre det tydeligt, hvordan 

den enkelte kan engagere sig i klimakampen på individuelt, lokalt og nationalt plan. 
 Knytte klimaengagerede danskere digitalt til DN og dermed på sigt generere leads og medlem-

mer. 
 

Aktiviteter og leverancer 
 Klimauge på TV2, der kulminerer i et indsamlingshow 
 Kampagnekommunikation på DN’s platforme, herunder nyt klimanyhedsbrev og –site 
 Skabe digital platform for DNs klimaindsats der vil kunne fungere som ramme for klimaindsatsen 

også på længere sigt. 
 
Organisering 

 Der er nedsat en styregruppe og projektgruppe mellem DN og TV2 
 Der nedsættes en intern projektgruppe i DN. 

 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Positioneringen af DN som klimaaktør, vil hjælpe os i den kommende valgindsats, hvor klima 
også er på dagsordenen 

 Klimanyhedsbrev og –site skal også bruges til digital medlemshvervning og leadgenerering  
 
Tidshorisont 

 Uge 19-22: Kommunikation om klima ifm. ’Danmark planter træer’ 
 30. maj afvikles indsamlingsshowet 
 Umiddelbart efter lanceres  klimanyhedsbrev og -site 
 Klimakampagnen skal ses som en flerårig indsats, hvor første trin er at positionere DN på klima-

området og andet trin er at knytte klimainteresserede danskere tættere til DN digitalt. 
 I løbet af efteråret undersøges muligheden for at få udviklet et digitalt værktøj, der gør det let-

tere at leve klimavenligt. 
 
Evaluering 
 

 Der udarbejdes en evaluering af leads, synlighed, antal digitale besøgende mv.  
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Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Naturkampagne 
Naturkampagnen skal sætte fokus på pladsproblematikken (Danmarks biodiversitet er presset) og samti-
dig positionere DN som omdrejningspunkt for naturbegejstring. HB har besluttet, at det skal være en fol-
kelig og visuel kampagne, der skaber begejstring for den danske natur – men også viser, at den har 
trænge kår. Kampagnen understøtter dermed både naturbegejstring og DNs politiske arbejde for mere 
plads til vild natur. 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  

 Sætte fokus på pladsproblematikken/biodiversitetskrisen 
 Positionere DN som omdrejningspunkt for naturbegejstring 

 
Aktiviteter og leverancer  

 Kampagneoplæg der vil blive drøftet i HB efter sommerferien 
 Kampagne i efteråret 2019 
 Kampagnekommunikation på DN’s platforme 
 Presse. 

 
Organisering 

 Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe med medarbejdere fra Kommunikation og 
fagligt relevante medarbejdere fra NOMA og STORM. 

 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Vores indsats ifm. Folketingsvalget – hvor vi sætter fokus på pladsproblematikken 
 Biodiversitet Nu – hvor vi løbende informerer om vigtigheden af vild natur ift. biodiversitet. 
 Naturens dag – hvor vi giver børn og børnefamilier gode oplevelser i naturen, hvilket skaber na-

turbegejstring 
 Naturfamiliegrupper – hvor vi giver børn og børnefamilier gode oplevelser i naturen, hvilket ska-

ber naturbegejstring 
 Evt. leadgenerering 

 
Tidshorisont 

 Sensommer/Efterår 2019 
 Evt. i august som optakt til finanslovsforslaget, der skal fremsættes 1. september, under sloga-

net: Gør finansloven til naturlov! 
 Eller bruge Naturens Dag den 8. september som kick off for kampagnen og afslutte kampagnen 

med efterårsferien. 
 
Evaluering 

 Der udarbejdes en evaluering af kampagnen, som præsenteres for HB. 
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Titel og kort beskrivelse af indsatsen  
Titel: Digital måleværktøjskasse 
En digital måleværktøjskasse til effektiv og systematisk brug af data og målopfylding til intern læring og 
afrapportering. 
 
Strategisk mål for indsatsen  
Med denne indsats ønsker vi at opnå følgende:  
 
Indsatsen skal sikre, at DN arbejder mere systematisk med måling af vores kommunikation og brug af 
data på løbende kommunikationsindsatser og kampagner. 
 
 

 Effektmåling: At måle effekten og formidle resultaterne af de mangeartede digitale indsatser. 
Lige fra antal ”klip” i webmedier, til rækkevidde og engagement på sociale medier til besøgende 
på vores mange hjemmesider.  

 Overvågning: Overvåge mediebilledet, eks. via Ritzaus tjenester eller Infomedias presseklip. Også 
mere proaktivt end vi gør i dag.  

 Datadrevene beslutninger: Sætte os i stand til at træffe datadrevene beslutninger 
 
Aktiviteter og leverancer 

 Udvikle koncept for digital måleværktøjskasse 
 Afklare model for analyse og formidling af resultaterne 
 Afklare model for overvågning og vælge leverandører  
 Implementering  

 
Organisering 

 Projektgruppe er nedsat i sekretariatet. 
 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
 
Denne aktivitet bidrager til at løfte følgende andre indsatser:  

 Understøtter generelt vores kampagne-, presse- og i det hele taget kommunikationsindsats.  
 
Tidshorisont 
Afdækning forår/sommer 2019, implementering efterår 2019. 

Evaluering 
 

 Efter implementering, løbende fremlæggelse for HB af resultaterne (eks. hvert kvartal).  
 

 
Podcast  
Med AP19 har repræsentantskabet besluttet, at DN i 2019 skal lave forabejde og markedsføringsplan for 
en DN Podcast med udgangspunkt i centrale DN emner.  Den seneste undersøgelse fra DR Medieforsk-
ning viser, at 18 % af befolkningen lytter til podcast og udviklingen tyder på, at forbruget er stigende. 31 
% af de 15-31 årige bruger Podcast. Dermed understøtter mediet HBs ønske om at nå ny yngre målgrup-
per.  
 
Strategisk mål for indsatsen  
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For en moderne organisation som DN er det oplagt at udgive podcast som en del af en aktiv branding-
strategi. DN skal evne at kommunikere til alle på alle tilgængelige platforme og kanaler. Brugerne af pod-
cast er typisk de lidt yngre, og her er DN generelt lidt svag. Ser man på læserprofilen af bladet Natur & 
Miljø, har bladet fat i 1/8 af befolkningen i alderen 60 år eller derover, men kun 1/20 af dem under 30 år. 
På sociale medier har vi til gengæld godt fat i de midaldrende og yngre målgrupper, som vi i endnu hø-
jere grad vil kunne nå med Podcast. 
 

 At skabe synlighed om DN som forening og DNs budskaber overfor yngre målgrupper 
 At give kampagner, politiske indsatser mv. større gennemslag ved også at anvende podcastme-

diet til at løfte dagsordenen. 
 Forynge DN som organisation. 

 
 
Aktiviteter og leverancer 
  

 Podcastserie-1: 3 udsendelser med udgangspunkt i artikelserien ”reddet af naturen” i Natur & 
Miljø. Produceret af journalisterne bag Frekvens. Deadline sommer. Tilbud inkl. rådgivning om 
kanalstrategi og opsætning af DN’s podcast. 

 Podcastserie-2: 3 udsendelser med udgangspunkt i artikelserien ”livsbegivenheder i naturen” fra 
Natur & Miljø – nemlig fødsel, bryllup og død. Produceres af journalist Laura. Deadline sensom-
mer.  

 Podcastserie-3: 5-6 udsendelser på baggrund af projektet ”99 arter”. Produceret af journalisten, 
der lavede ”den 6. masse-uddøen” for radio24syv. Ekstern finansiering. Deadline efteråret. 

 Podcastserie-4: Biodiversitet.NU. Produceres af Sara fra Biodiversitet.nu. Ekstern finansiering. 
Deadline sommer. 

 Podcastserie-5: Naturfamilier. Ekstern finansiering. Deadline efterår. 
 

Organisering 
Der nedsættes en redaktionsgruppe ledet af Kristian Ørsted Pedersen. 
 
 
Synenergi med andre projekter og indsatser  
 

 Podcast i DN skal understøtte aktuelle kampagner og indsatser i DN eller som minimum have 
som omdrejningspunkt at beskæftige sig med emner, der ligger tæt på DN’s DNA og således bi-
drage til at præge den bæredygtige omstilling. 

 
Tidshorisont 

 Afdækning forår/sommer 2019, implementering efterår 2019.  

Evaluering 
 

 Indsatsen evalueres løbende.  
 

 


	SI2019 Administration og effektivitet
	SI2019 Butik
	SI2019 Bæredygtige investeringer
	SI2019 Fastholdelse
	SI2019 Frivillig strategi
	SI2019 Medlemshvervning
	SI2019 Naturens universitet
	SI2019 Naturens universitet
	SI2019 Virksomhedsstrategi
	Strategiske indsatser 2019_skabelon artsforvaltning
	Strategiske indsatser 2019_skabelon Grønne Danmarkskort
	Strategiske indsatser 2019_skabelon havmiljø
	Strategiske indsatser 2019_skabelon jordreform
	Strategiske indsatser 2019_skabelon Natura 2000
	Strategiske indsatser 2019_skabelon Naturkommuneprojektet
	Strategiske indsatser 2019_skabelon statslige arealer
	Strategiske indsatser 2019_skabelon_april
	Strategiske indsatser KOM



