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Første evaluering af ”Danmark Planter Træer” 
 

Efter gennemførelsen af landsindsamlingsshowet ”Danmark Planter Træer” forrige weekend 

har sekretariatet gennemført en foreløbig evaluering af processen og af de resultater, der er 

skabt.  

 

Når denne foreløbige evaluering forelægges hovedbestyrelsen allerede nu, skyldes det, at der 

allerede nu bør tages stilling til, hvorvidt DN ønsker at være partner i en gentagelse af 

indsamlingen i 2020. Det er TV2’s ønske, at et nyt show i givet fald gennemføres allerede i maj 

måned næste år, hvilket forudsætter, at der allerede nu påbegyndes en række forberedelser, 

ligesom det vil være ønskeligt, at de ressourcer, DN selv skal afsætte, indarbejdes i AP2020. 

 

Evalueringen er baseret omkring tre hovedelementer: 

1. Effekter/resultater 

2. Økonomi 

3. Organisering 

 

Effekter og resultater 

 

Det skal erindres, at projektet har haft flere, parallelle formål:  

1. At skabe en bred bevidsthed i befolkningen om behovet for en klimaindsats, for den 

enkelte borgers egen mulighed for at bidrage og for skovenes potentiale i 

klimaindsatsen 

2. At bidrage til at der rent faktisk etableres ny, varig skovrejsning i Danmark 

3. At brande DN som en markant aktør i landskabet 

 

Mht. mål nummer 1 viser tal fra TV2, at projektet har haft berøring med ca. 1,4 mio. 

danskere i perioden. Dette er personer, der har fået viden om projektet via forskellige 

platforme, har været seere til selve showet eller som har doneret penge til indsamlingen. Det 

må siges at være et markant stort udsnit af den danske befolkning, der på denne måde har 

tilegnet sig en viden om projektet og dermed om skovenes rolle i klimaindsatsen.  

 

Det er også værd at bemærke, at indsamlingsresultatet har en anden profil end andre, 

lignende landsindsamlinger i den forstand, at en meget stor del af bidragene er kommet fra 

individuelle danskere – næsten 65.000 – og kun i mindre grad fra virksomheder, hvilket 

indikerer en bred forankring i befolkningen. 

 

Det skal også noteres, at showet fik en uventet markant eksponering i internationale medier 

på næsten alle kontinenter, herunder i fremtrædende medier som Guardian, AFP, CNN og 

blandt en række fremtrædende mediepersonligheder, og det forlyder, at der er interesse for at 

lave lignende indsamlinger i en række andre lande. I dén forstand har vi bidraget til en 

bevidstgørelse, der rækker langt ud over Danmarks grænser.  

 

Det skal endeligt nævnes, at en udløber af projektet har været en markant, offentlig debat om 

brugen af biomasse i energisektoren. Debatten er udsprunget af en række for-historier, som 

TV2 lancerede op til showet, om emnet, og som gav ikke mindst DN en platform for at 

markere sine synspunkter. Der er klare indikationer på, at denne debat vil resultere i politiske 

resultater under de kommende energiaftaleforhandlinger. Samtidigt hermed lykkedes det 

undervejs i projektet at afæske en række udmeldinger om den fremtidige skov- og 

klimaindsats i Danmark fra centrale, politiske personer. 
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Mht. mål nummer to nåede vi stort set projektets målsætning, plantning af 1 mio. træer i 

Danmark på arealer, der i dag er landbrugsjord, og dermed etablering af op imod 45 nye 

skove over hele landet.  

 

Mht. mål nummer 3 har vi indtil nu kunnet registrere følgende mediedata: 

 Projektet er blevet omtalt 535 gange i medierne, hvoraf DN har været nævnt i 235 af 

disse omtaler 

 DN nåede næsten 100.000 ”likes” på projektet på Facebook, og generelt positive 

kommentarer  

 DN nåede ca. 1.100 omtaler på Twitter 

 

Omvendt skal det påpeges, at projektet også har mødt kritik fra forskere i et par 

fremtrædende danske medier i ugen op til showet. Kritikken har haft fokus dels på 

spørgsmålet om den egentlige klimaeffekt af de nye skove, dels på spørgsmålet om forholdet 

mellem hhv. klima- og biodiversitetseffekten af projektet.  

 

På trods af, at det ikke har været et hovedformål med showet at hverve nye medlemmer, 

kunne vi allerede i dagene omkring showet registrere en række nye medlemmer. Det er vores 

forventning – også baseret på erfaringer fra andre lignende begivenheder – at showet på sigt 

vil bidrage til at generere en del nye medlemmer, også baseret på de førnævnte tal for de 

mange individuelle bidrag til indsamlingen. 

 

Økonomi 

 

DN indgik i projektet på en række usikre forudsætninger, herunder ikke mindst de økonomiske 

aspekter, da vi jo ikke har erfaringer med denne type projekter, og da dette var den første 

landsindsamling med et sådant formål.  

 

I det budget, der blev forelagt HB forud for beslutningen om at medvirke, indgik to poster: et 

forventet (egenfinansieret) timeforbrug svarende til ca. 0,7 ÅV samt egne direkte udgifter på 

ca. 70.000 kr. Den foreløbige resultatopgørelse viser, at det estimerede tidsforbrug har været 

underbudgetteret, og at der antageligt at anvendt mere end 1 ÅV i alt på projektet. Derudover 

har der været brugt ca. 50.000 kr. af egne DN-midler, som dog muligvis kan afholdes inden 

for de midler, DN har fået tilført fra TV2 til projektet. 

 

Organisering 

 

Projektorganiseringen har været kompleks i den forstand, at det har omfattet en bred vifte af 

parter – TV2, en række produktionsselskaber, DN som hovedpartner, WWF og Naturfonden 

som modtagere af støtte, samt Growing Trees Network som projektleder på selve 

skovplantningen. Der kan trækkes en række erfaringer fra processen, herunder disse: 

 Projektforløbet har i en vis udstrækning båret præg af, at dette var første gang, dette 

komplekse samarbejde skulle udfoldes, og endda under et markant tidspres. Det har 

givet en række udfordringer. 

 Samarbejdet mellem TV2 og DN er generelt forløbet gnidningsfrit, men har også i 

perioder båret præg af den usikkerhed, der er knyttet til, at dette var første gang en 

landsindsamling af denne karakter skulle gennemføres. DN havde gerne set en 

tydeligere eksponering af landsindsamlingen fra TV2 på et tidligere tidspunkt i 

forløbet, ligesom DN ikke er tilfredse med eksponeringen af DN under selve showet. Til 

gengæld skal det anerkendes, at TV2 har lagt rigtigt mange ressourcer i eksponeringen 
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og i fundraisingen fra både centralt og regionalt hold (og havde bl.a. samtlige regionale 

TV2-stationer med i forløbet). 

 Samarbejdet mellem DN og WWF (og i mindre grad DDN) har i perioder været 

udfordret af uenigheder ift. den økonomiske ramme for samarbejdet og ift. den 

kommunikationsmæssige indsats undervejs i projektet.  

 DN’s interne organisering har været præget af en række udfordringer. Dette skyldes 

dels den manglende erfaring med sådanne projekter (som dog blev afhjulpet betydeligt 

med rekrutteringen af en kompetent projektleder), og dels de ledelsesmæssige 

ændringer i DN i perioden. Ressourcetrækket har samtidigt i perioden op til afviklingen 

af showet været ganske massivt hos en række medarbejdere. Disse erfaringer skal 

naturligvis evalueres nærmere og skal medtages i en kommende projektorganisering i 

tilfælde af, at projektet skal gentages i 2020. 

 

Væsentlige læringspunkter til en eventuel ny landsindsamling 

 

1. Det er helt afgørende, at der budgetteres med tilstrækkeligt mange ressourcer, og at 

disse frigøres fra andre opgaver i projektperioden.  

2. DN bør kun i meget begrænset omfang binde egne midler i projektet – der skal være en 

sikkerhed for at alle udgifter som udgangspunkt dækkes af de indsamlede midler 

3. Der er grobund for en ganske stor optimisme ift. potentialet i en ny indsamling. En lang 

række (også store) virksomheder har tilkende givet stor vilje til at bidrage væsentligt, 

hvis de får en længere tidsfrist til at organisere dette i. Hvis en ny indsamling skal 

kulminere i foråret 2020, skal denne fundraising påbegyndes meget snart. 

4. Det skal overvejes, hvordan nogle af de rejste kritikpunkter kan imødekommes i en ny 

landsindsamling. Der kan eventuelt arbejdes for en model, hvor kravene til de plantede 

skoves biodiversitetsværdi øges (fx som urørt skov) i det omfang dette kan accepteres 

af de involverede lodsejere.  

5. En organisation med færre samarbejdspartnere vil antageligt gøre projektet betydeligt 

mere smidigt. 

6. Også en eventuel ny landsindsamling bør bruges som afsæt til at synliggjort væsentlige 

politiske spørgsmål i relation til klima- og energidagsordenen. 
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