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Evaluering af DN’s indsats på Folkemødet 2019 
 
14 DN’ere, inkl. præsident og vicepræsident, deltog i de aktiviteter, som DN selv tog initiativ til. Derudover 
deltog fem medarbejdere i et Nordea projekt – Villa det Gode Liv, med fokus på naturfamilier. 
 
Jeg har sendt et spørgeskema om vores Folkemødeindsats og - resultater til alle de fastansatte deltagere, 
inkl. Maria, 15 i alt. Alle 15 har svaret. Evalueringen er baseret på spørgeskemaerne. 
 
Vores eget telt og de aktiviteter, DN selv har haft ansvar for 
DN havde, ligesom de seneste tre år, vores eget telt med mulighed for at sætte vores helt egen dagsorden. I 
år havde HB besluttet, at fokus skulle være på natur og klima. 
 
Folkemødet samlede – nu for 9. gang – politikere, folk fra erhvervslivet, universiteterne, NGO’er, foreninger 
fra hele landet. I år foregik Folkemødet lige efter et langt Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg og under 
forhandlingerne om en ny regering. Derfor var der færre landspolitikere med og de, der var, opholdt sig 
kortere tid på Bornholm. 
 
Alligevel er Folkemødet stadig det vigtigste at møde beslutningstagere fra alle lag af samfundet. 
 
Vi havde fem samtaler/workshops i løbet af de tre dage og tre networking arrangementer med forskellige 
temaer. Derudover inviterede vi gæsterne til at få taget en selfie med vores udstoppede ulv. Det var der 
500, der fik gjort. Teltet var bemandet under hele Folkemødet med fastansatte medarbejdere. I lighed med 
de seneste mange år, havde vi inviteret repræsentanter fra alle ungdomspartierne til ”frokost i det 
grønne”. 
 
Temaerne for samtalerne var  

- Naturen i havet, når temperaturen stiger - Katherine Richardson og Norges ambassadør i Danmark. 

- Workshop om, hvad der skal til for at få mere natur i Danmark med deltagelse af bl.a. Bonderøven, 
Arlas nye formand, næstformanden i Landbrug og Fødevarer, Merkurs direktør og formanden for 
Økologisk Landbrug. 

- Hvad der sker med os, når vi står over for de store klimaproblemer og føler os magtesløse. Novozy-
mes Public Affairs chef og Maria blev interviewet af en bæredygtighedspsykolog fra AU. 

- Udvikling af grøn biomasse fra landbruget, som et bud på en bæredygtig strategi for især husdyr-
produktionen i Danmark. Bl.a. deltog Lea Wermelin. Altinget lavede interview med Lea Wermelin 
efter debatten om dette tema.  

- Skal GMO have en rolle i en fremtidig fødevareproduktion. Arrangementet var initieret af Novozy-
mes og deres topchef deltog i diskussionen. 

 
Vi arrangerede også tre uformelle sessioner. En om landbrug med Martin Merrild og Maria, en om den 
grønne omstilling og en, hvor publikum kunne få en snak med en DN-medarbejder. 
 
Maria, Sebastian og en del medarbejdere var inviteret til adskillige debatter og samtaler arrangeret af an-
dre. Mere end 20 i alt. Derudover deltog flere i netværksmiddage og andre arrangementer med gode mulig-
heder for at networke. 
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I år havde vi besluttet, at vi ikke skulle arrangere det ”naturpolitiske morgenløb”, som vi ellers har gjort i de 
foregående otte år. Der var enighed om, at det var en god ide og at vi ikke gør det igen. 
 
Vores arrangementer var velbesøgte og der var til stadighed gæster i vores telt. Vi tiltrækker mange vigtige 
beslutningstagere, både fra det politiske liv, erhvervslivet og universiteterne. Det er naturligvis svært at op-
gøre den kommercielle værdi eller den politiske indflydelse. Men, Folkemødet giver os mulighed for på kort 
tid at møde mange af de mennesker og organisationer, som vi har glæde af at arbejde sammen med resten 
af året.  
 
Overordnet respons på vores egne aktiviteter  
 

- Tilfredshed med rammer og telt 

- Tilfredshed med indhold 

- Behov for evaluering af frokost i det grønne 

- Behov for at evaluere kommunikationsindsatsen 
 

Ressourceforbrug: 
Arbejdstid: 
Projektleder (Rikke): to måneder, Praktisk og indholdsmæssig koordinering og planlægning. 
”Brand-manager” (Lone): to uger  
Praktisk koordinator (Per): to uger 
Student: to uger 
Øvrige medarbejdere, Maria og Sebastian i alt seks uger 
 
I alt 0,4 årsværk. 
 
Budget, direkte udgifter: 175.0000 kr. (Leje af telt og udstyr, overnatning, forplejning, transport, honorarer. 
Forbrug ca. 150.000. kr. 
 
Anbefaling til 2020  
Intet over og intet ved siden af Folkemødet, forstået som, at det stadig er det vigtigste sted at møde beslut-
ningstagere fra alle dele af samfundet. DN skal være tilstede. Og, selvom det kræver en del forberedelse at 
have sit eget telt, så giver det os mulighed for at være tydelige på en helt anden måde end hvis, vi bare del-
tager i andres debatter. Vi er den eneste grønne organisation med eget telt. Vi kan dog overveje, om vi skal 
have helt så mange medarbejdere med til Folkemødet.  
 
Hvis indsatsen skal give DN et større udbytte, kan det overvejes at skærpe hhv. netværksarbejdet og kom-
munikationsindsatsen.  
 
Netværksarrangementerne – muligheden for en uformel dialog med en række forskellige, centrale beslut-
ningstagere – er ganske unikke på Folkemødet, men de netværksarrangementer, som DN har stået for, har 
hidtil været meget ”åbne”, og dermed med mindre mulighed for en tæt, personlig dialog. Det kan derfor 
overvejes næste år at arrangere en mere lukket arrangementsform, fx en mindre ”DN-middag” eller lign. 
med ministre, ordførere, ledere fra andre interesseorganisationer mv. 
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Evaluering af den eksterne kommunikationsindsats på folkemødet (ved Emil) 
Folkemødet er et svært sted at sikre stor synlighed i traditionelle og på de sociale medier. 
Tusindvis af organisationer, foreninger, partier og virksomheder deltager. Det betyder, at det er meget 
svært at få hul igennem mediemuren og sikre omtale, fordi konkurrencen om den sparsomme taletid er 
større end på noget andet tidspunkt på året.  
 
Sidste år (2018) forsøgte vi med en større kommunikationsindsats både på sociale medier (Twitter og Face-
book) og med en mere aktiv indsats for at sikre pressemæssig omtale af DNs aktiviteter. Den fælles evalue-
ring var meget klar, at indsats og mandetime ikke stod mål med synlighed og antallet af interaktioner på de 
sociale medier. Dels pga. af den store konkurrence om den sparsomme taletid – men især fordi folkemødet 
også er en ’lukket fest’ for folkemøde-deltagerne. Hvis man ikke selv skal deltage i folkemødet, er der heller 
ikke den store interesse i at læse om aktiviteter på folkemødet – og deltagerne på folkemødet bruger hel-
lere deres tid på at deltage og overvære debatter, end at læse om dem på sociale medier, nyhedsbreve og 
hjemmeside.  
 
Derfor havde vi i år skruet ned for vores eksterne kommunikative ambitioner under Folkemødet og koncen-
treret vores kommunikationsindsats omkring opreklamering af DNs aktiviteter på folkemødet. Og så er der 
selvfølgelig masser af meningsfuld og effektfuld kommunikation i vores egen deltagelse i folkemødet med 
professionelt telt og afvikling af engagementer, møde med borgere, medlemmer og samarbejdspartnere, 
som ikke inddrages i denne evaluering.  
 
Indsatsen i år bestod af følgende:  
 
DN.DK & NYHEDSBREV 
Omtale på dn.dk (og i nyhedsbrev og LinkedIn) af folkemødeprogram  
https://www.dn.dk/folkemodet/ 
Omtale af programpunkt om biodiversitetsrådslagning på dn.dk 
https://www.dn.dk/nyheder/5-losninger-sadan-far-vi-mere-natur-i-danmark/ 
 
TWITTER 
Indsats på Twitter i forhold til opreklamering af programpunkter, samt tweets fra flagskips-debatter i eget 
telt og deltagelse i debatter og arrangementer hos eksterne. Se her: https://twitter.com/se-
arch?q=%40danmarksnatur%20%23fmdk&src=typed_query&f=live 
 
Vi lavede 19 folkemøderelaterede Tweets, som samlet gav 34.000 eksponeringer (altså visninger på Twit-
ter), 180 likes, 48 retweets uden brug af annoncering.  
 
Toptweetet var omtale af fælles torsdagsbar med Landbrug og Fødevare: https://twitter.com/DanmarksNa-
tur/status/1139194945577848832 
 
Fremadrettet evaluering af kommunikationsindsats til næste år 
DNs deltagelse i Folkemødet skal ikke måles på ekstern omtale på sociale og traditionelle medier. Her er 
konkurrencen for stor, og en stor kommunikationsindsats står ikke mål med den sikrede synlighed.  
 
Anbefalingen fra presse- og kommunikationsafdelingen vil derfor være, at vi fortsat koncentrerer vores fol-
kemøde-indsats omkring opreklamering og tilstedeværelse på især Twitter under folkemødet.  
 
Og hvis vi nu skulle afvikle et flagskips-arrangement på næste årsmøde med deltagelse af opsigtsvækkende 
deltagere eller som er tilpas skævt/originalt/opsigtsvækkende – og som kan skabe medieinteresse, bistår vi 
selvfølgelig med en aktivt presseindsats for at sikre synlighed. Men konkurrencen om den sparsomme me-
dietid er så stor, at vores deltagelse og programplanlægning ikke skal bero på dette.  
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