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Forslag om  
”Naturens Topmøde” som nyt DN-initiativ 
 
 
Andre, store organisationer som DI og Dansk Energi har nu i en årrække investeret i afholdelsen af årlige 
”topmøder”, der kobler de helt centrale politiske beslutningstagere (statsministre, finansministre, partile-
dere mv.) med lederne af de store virksomheder og organisationer. Formålet med disse topmøder er for 
det første at skabe en direkte, åben dialog mellem parterne om konkrete emner, og dermed naturligvis så 
vidt muligt sikre politisk opmærksomhed om og eventuelt politiske løfter i forhold til disse emner. Et andet 
formål er at markere disse organisationer som vægtige, indflydelsesrige organisationer, både i den politiske 
og offentlige bevidsthed. 
 
Disse arrangementer har erfaringsmæssigt en ganske stor gennemslagskraft – de formår konsekvent at til-
trække de allermest centrale politikere, de formår at dagsordenssætte væsentlige emner, og de opnår ofte 
en meget stor og bred pressedækning.  
 
Med den markante nye opmærksom på naturdagsordenen både politisk og i den brede offentlighed kan det 
derfor overvejes, om DN i 2020 skal arrangere et lignende arrangement, eventuelt med titlen ”Naturens 
Topmøde”. 2020 er jo på mange måder et meget velegnet år til et sådant arrangement – ny regering, og 
internationalt biodiversitets-år.  
 
Formålene skal være det samme som de ovenfor nævnte: 

 At markere vigtigheden af den både danske og globale naturpolitiske dagsorden, ved at sikre delta-
gelse på allerhøjeste politiske niveau (statsminister, partiledere mv.) 

 At dagsordenssætte centrale naturpolitiske emner – sikring af biodiversiteten i Danmark, en helt ny 
politik for de danske arealer mv., og ideelt set benytte arrangementet til at afæske regeringen og 
partierne nye naturpolitiske løfter 

 At understøtte bevidstheden om naturpolitikken i den brede befolkning via pressedækning ifm. 
topmødet 

 At brande DN som den helt centrale naturorganisation i Danmark, og som en organisation med en 
markant politisk indflydelse 

 
Et arrangement af denne størrelsesorden vil naturligvis kræve betydelige ressourcer i DN, både finansielle 
udgifter og mandetimer til den praktiske gennemførelse, presseindsats/kampagner mv. 
 
Dansk Enerigs Topmøde 2019 har – med et besøgstal på ca. 400 og markante både danske og internationale 
talere - anslået kostet ca. 2 mio. kr. samt 600.000 kr. i mandetimer, og gav til gengæld en ganske massiv 
presse- og mediedækning og meget høje ratings blandt medlemmerne og deltagerne. 
 
Dette kan givetvist gøres billigere, også fordi DN som en NGO bør gøre det på en mindre kostbar facon ift. 
bla. venue og forplejning mv. Men skal arrangementet have interesse blandt de centrale politikere, for fx 
internationale gæster (der kan gøre det mediemæssigt interessant) og for medierne, skal det næppe skale-
res for meget ned – så mister det antageligt sin gennemslagskraft. Det har efter sigende været erfaringen 
hos de andre organisationer (DI, De og L&F). En samlet økonomisk ramme på skønsmæssigt 1,5 mio. kr. er 
derfor antageligt nødvendigt, hvis formålene skal nås.  


