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BILAG 5-1 
 
 
Dato: 27. september 2019 
Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet 4. oktober 2019 

 
 

 

 

 

Sekretariatets udkast til  

 

Hovedbestyrelsens forslag til  

Aktivitetsplan 2020  
 
 

Når Danmarks Naturfredningsforening i år skal vedtage aktivitetsplanen for 2020, sker det 

på et positivt baggrundstæppe. Danskernes bevidsthed om vigtigheden af biodiversitet, 

klima og miljø er kraftigt opadgående. Samtidig er der bredt i det politiske landskab sendt 

klare signaler om, at den grønne dagsorden skal have en mere fremtrædende og tværgå-

ende position i det politiske arbejde. Samtidig er FN’s verdensmål for bæredygtighed ikke 

mindst på de grønne områder for alvor fået vind i sejlene som et positivt konkurrencepara-

meter i dansk erhvervsliv. DN vil i det løbende politiske arbejde følge op på de positive til-

kendegivelser og bidrage med konkrete forslag, den kan gøre dem til virkelighed.  

 

Der er dog fortsat betydelig diskrepans mellem de faktiske initiativer og de behov, der er for 

grøn omstilling, hvis biodiversitets- og klimakrisen skal håndteres på en forsvarlig måde. 

Som Danmarks største grønne organisation har Danmarks Naturfredningsforening en særlig 

mulighed for og en særlig forpligtelse til, at der skabes bedre sammenhæng mellem natu-

rens behov og de politiske initiativer.   

 

For at realisere Danmarks Naturfredningsforenings fulde potentiale og dermed blive i stand 

til at møde fremtidens udfordringer er der brug for at igangsætte et samlet inddragende 

strategiarbejde, der peger frem mod 2026. Alle organisatoriske led i DN vil aktivt blive ind-

draget i dette arbejde. Strategiarbejdet skal munde ud i en samlet organisationsstrategi for 

Danmarks Naturfredningsforening, og blandt andet indeholde følgende elementer:  

 

Politisk strategi  

DN er i dag en særdeles aktiv og stærk politisk aktør både i kommunerne og nationalt. Det 

skal vi dog ikke stille os tilfreds med – for naturen har brug for endnu mere DN. Derfor er 

der brug for en klar strategisk ramme for det politiske arbejde, der gør DN’s prioriteter 

endnu tydeligere. Også derved, skal DN blive en endnu mere relevant samarbejdspartner, 

der bringer nye løsninger på bordet, der skaber markante forandringer på de strategisk pri-

oriterede områder. En styrkelse af lokalafdelingernes politiske interessevaretagelse i kom-

munerne vil være en integreret del af strategien. Som en del af arbejdet med den politiske 

strategi vil der bliver udarbejdet en interessentanalyse, der skal belyse centrale aktøres op-

levelse af DN’ s arbejde og position.  

 

Frivillighedsstrategi   

DN vil gerne være mere for flere. Det kræver et vedholdende fokus på at understøtte frivil-

ligheden i foreningen. I forhold til andre organisationer har DN en enorm styrke ved at have 

lokale afdelinger i hele landet. Denne styrke skal udvikles med særligt blik for at arbejde 

med den folkelige opbakning og den lokale politiske interessevaretagelse. Derudover er det 

vigtigt fortsat at arbejde med nye former for frivillighed, så DN kan skabe rammen for flere 

menneskers aktive handlinger for naturen og klimaet. Dette arbejde forankres gennem fri-

villighedsstrategien.    
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Børne- og ungestrategi  

For DN er det afgørende, at stadig flere børn og unge sætter pris på naturen, kommer ud i 

naturen, lærer den at kende og begejstres over dens rigdom og mangfoldighed og har inte-

resse for at passe på den. DN har mange gode tilbud til børn og unge, men de er i vidt om-

fang enkeltstående, og der er brug for at tænke alle DN’s aktiviteter på området sammen. 

Området skal i lighed med de øvrige indsatsområder tænkes ind i en strategisk ramme, så 

vi sikrer, at vi når det, vi vil – og skaber den forskel – vi sætter os for at skabe. Der er en 

enorm optagethed af det grønne område blandt børn- og unge, men engagementet bliver 

kun i begrænset omfang udfoldet i de klassiske grønne organisationer. Strategien skal såle-

des både skabe en samlet ramme for alle DN’s børne- og unge aktiviteter og vise en vej for 

en medlemsmæssig styrkelse af DN blandt bør og unge.  

 

Medlemshvervning og fastholdelsesstrategi 

DN har i løbet af det seneste år oplevet en stigende medlemstilslutning. Vores sager nyder 

stor opbakning i befolkningen, men for at kunne omsætte det grønne momentum, er der 

brug for, at der udarbejdes en stærk og ambitiøs strategi for området. Her er det vigtigt, at 

der er fokus på en fortsat udvikling af nye metoder til medlemshvervning. Medlemsanalyse 

og markedsanalyse vil være en del af fundamentet for medlems- og fastholdelsesstrategien.  

Sideløbende med denne proces er der brug for, at DN’s nye direktør igangsætter et arbejde 

internt i sekretariatet, så afdelingernes indretning, interne processer og kulturen bedst mu-

ligt understøtter realiseringen af strategien og DN’s overordnede målsætninger. DN skal 

være en god arbejdsplads, hvor ambitiøse mål og fokus på resultater, går hånd i hånd med 

holdånd og trivsel.  

 

I det følgende kan du læse om DN’s primære indsatsområder i 2020 på vores tre hovedom-

råder:  

 

 Natur og miljø 

 Organisation og medlemmer  

 Kommunikation, kampagner, presse og naturformidling  

 

I afsnit 4 og 5 kan du læse om de administrative støttefunktioner og finansiering.  

 

Det skal for en god ordens skyld understreges, at aktivitetsplanen kun i mindre omfang er 

en oplistning af sekretariatets driftsopgaver, men i højere grad skal ses som en beskrivelse 

af de strategiske prioriteringer, der vil udgøre sigtelinjerne for DN’s arbejde i 2020.     

 

Planen er udarbejdet på baggrund af grundige drøftelser i hovedbestyrelse og med 31 skrift-

lige bidrag organisationen.   

 

God læselyst.  

På vegne af hovedbestyrelsen 

  

Maria Reumert Gjerding  
 
 

AP2020 er inddelt i følgende indsatsområder: 

 
1. Natur og miljø ............................................................................................................................ 3 

2. Organisation og medlemmer ..................................................................................................... 9 

3. Kommunikation...................................................................................................................... 133 

4. Administrative støttefunktioner .............................................................................................. 17 

5. Finansiering ............................................................................................................................ 188 
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1. Natur og miljø 
 

DN skal arbejde med en bred vifte af natur- og miljøpolitiske emner, der dels afspejler med-

lemmernes forventninger og ønsker til indsatser og dels afspejler de aktuelle politiske og 

samfundsmæssige dagsordener, hvor det er muligt at påvirke alle relevante beslutningsta-

gere i det danske samfund, og hvor der er mulighed for at skabe de bedst mulige effekter til 

gavn for naturen og miljøet i Danmark. 

 

Vi har i de senere år heldigvis oplevet, at natur, miljø og klima er blevet helt centrale, politi-

ske dagsordener, og at disse emner optager en stadigt større plads i danskernes be-

vidsthed. Det blev tydeligt demonstreret ved Folketingsvalget i 2019. Nu skal de politiske 

løfter og danskernes stigende interesse omsættes til konkrete resultater til gavn for natu-

ren, miljøet og klimaet, og det bliver en af de helt centrale opgaver for DN i de kommende 

år at holde de politiske partier op på de løfter, der er givet i forbindelse med valget og i de 

politiske aftaler efter valget. 

 

2020 er også internationalt biodiversitets-år, hvor bl.a. de internationale konventioner og 

aftaler på naturområdet – i regi af både FN og EU – skal genforhandles, og hvor der dermed 

også i den brede offentlighed og politisk sættes fornyet og tiltrængt fokus på den globale 

biodiversitetskrise.  

 

Denne positive udvikling åbner også nye muligheder for DN og det øvrige civilsamfund for 

selv at præge og påvirke natur-, miljø- og klimapolitikkerne gennem politiske udspil, kam-

pagner mv. 2020 vil i stort omfang bære præg af, at en ny regering og et nyt Folketing for-

håbentligt vil sætte en ny natur- og klimadagsorden, og det må forventes, at der vil blive 

brugt ganske mange ressourcer i sekretariatet på at indgå i en tæt dialog med beslutnings-

tagerne om de forhåbentligt mange nye initiativer, der skal sættes i søen. Vi skal derfor 

også arbejde målrettet med at udvikle og præsentere politiske udspil og forslag og med po-

litiske strategier, der kan sikre at disse udspil får den størst mulige gennemslagskraft både 

politisk og i befolkningen. 

 

Som vi i 2019 demonstrerede via vores fælles udspil med Landbrug & Fødevarer, opnås den 

største effekt oftest, når de forskellige parter på et område i fællesskab formår at formulere 

konkrete løsninger. Vi vil derfor også i 2020 fortsætte bestræbelserne på et tæt samarbejde 

med relevante parter, hvad enten det er erhvervsorganisationer, andre grønne organisatio-

ner, forskere, kommuner eller andre parter. 

 

Blandt de centrale, strategiske indsatsområder i 2020 skal fremhæves følgende: 

 Vi skal arbejde for en ny ambitiøs statslig naturpolitik, der bl.a. skal omfatte langt 

mere urørt skov, flere og bedre beskyttede naturområder samt et større fokus på biodi-

versitet i driften af de statslige arealer. 

 Vi skal arbejde for at fastholde en ambitiøs, dansk klimapolitik, hvor der i DN’s arbejde 

vil være særligt fokus på landbrugets bidrag til klimaindsatsen, en ny generation af 

Klimakommuner samt borgernes og virksomhedernes egne muligheder for at bi-

drage til klimaindsatsen. 

 I 2020 skal der forhandles nye internationale aftaler om biodiversitet både i regi af EU 

og FN. DN vil arbejde for ambitiøse danske mandater til forhandlingerne og udnytte den 

store opmærksomhed, der vil være om naturpolitikken. 

 De midler, som DN har modtaget fra Veluxfonden, skal omsættes til en markant indsats 

for at forbedre den danske havnatur. 

 Vi skal arbejde videre for at realisere ønskerne om en omfattende dansk jordreform via 

etableringen af en statslig jordfordelingsfond, der kan bidrage til mere natur, bedre 

grundvand og målbare klimaeffekter. 

 Vi skal arbejde for en ny, fælles og langsigtet fredningsstrategi, hvor både staten, 

kommunerne og DN bidrager til en markant udvidelse af fredede naturområder i Dan-

mark med udgangspunkt i biodiversitetsmålsætninger 

 Vi skal udvikle grundlaget for DN’s Naturpolitik yderligere, og revidere DN’s Kyst-

politik, så der sikres en bred forankring af vores arbejde både centralt og lokalt. 
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DN vil derudover i 2020 fortsat varetage en række driftsopgaver, der bidrager til at DN både 

lokalt og nationalt kan skabe resultater, som fx: 

 

 Følge op på politiske aftaler indenfor DN’s kerneområder 

 Bidrage med høringssvar indenfor DN’s kerneområder 

 Varetage naturens, miljøets og klimaets interesser over for det politiske system både 

centralt og lokalt, bl.a. via en konstruktiv, løbende dialog med både kommunale og nati-

onale politikere og beslutningstagere  

 Deltage i arbejdsgrupper, udvalg mv. hvor DN bliver tilbudt plads og kan gøre en forskel 

 

1.1 Fredningssager 

 

 
 

 

DN rejser fredningssager for at sikre naturen og 
befolkningens adgang til den. DN’s fredningssa-

ger prioriteres af HB i december i henhold til 

DN’s fredningsstrategi. Sekretariatet vil gen-
nemføre alle de sædvanlige driftsaktiviteter: 

rejse planlagte fredningssager, rejse ”ambu-

lance-fredningssager”, bistå afdelingerne om 
håndhævelse af fredningsbestemmelser ved dels 

at vurdere og respondere på fredningsdispensa-

tionssager dels at sagsbehandle i forbindelse 
med fastlæggelse af og efterlevelse af plejebe-

stemmelser. Endelig formidler DN landets fred-

ninger via hjemmesiden Fredninger.dk og app’en 
Naturguide.  

 

Det vurderes, at der nu er skabt bred politisk 

opbakning i Folketinget til en styrket frednings-

indsats. Det skal DN formå at udnytte. En særlig 

indsats i 2020 vil derfor være rettet være rettet 
mod: 

 

 At arbejde for en ny, mere ambitiøs aftale 
med staten og kommunerne om en samlet 

plan for fredninger i regi af både staten, 

kommunerne og DN, med konkrete målsæt-
ninger for fredningsindsatsen i de kom-

mende 10 år, og med biodiversitet som det 

primære fredningsformål, baseret på den 
metodologi, som DN har udviklet igennem 

de sidste to år. 

 
Omfanget af fredningssager i 2020 vil afhænge 

af udkommet af en sådan indsats. 

 

1.2 Plan- og kystsager  

 
 

 

Myndighedernes planer og miljøvurderinger 

heraf lægger rammerne for fremtidens arealan-
vendelse. Det gælder også planlægningen for 

naturen gennem grønt danmarkskort. DN søger 

at påvirke rammerne til gavn for naturen og mil-
jøet. Der er både tale om lokale projekter og om 

nationale planlægningsopgaver. Arbejdet omfat-

ter Sekretariatets rådgivning og vejledning til af-

delingernes arbejde med plansager og det om-

fatter nationale arbejde med at sikre naturens 

interesser i udviklingen af den fysiske planlæg-
ning og klimatilpasning. 
 

Dette område har nu i flere år været præget af 
en markant udvikling i den danske kystpolitik, 

hvor DN med væsentlig succes har formået at 

spille en rolle. De mange lovændringer – og en 
række andre faktorer - indebærer imidlertid 

også, at der nu er opstået et behov for at evalu-

ere og revidere DN’s eksisterende kystpolitik. 
Derudover er der med det nye Folketing grund-

lag for at vurdere, om der kan rejses nye ønsker 

til den fremtidige regulering på området. Der er 
allerede på tværs af de tre faglige udvalg taget 

initiativ til et sådant arbejde, der forventes drøf-

tet på Repræsentantskabsmødet i efteråret 

2019. Et særligt fokus i 2020 vil derfor være: 

 

 Udarbejdelse af revideret DN Kystpolitik 

 En indsats for at styrke de politiske rammer 

omkring den lokale naturindsats i form af 

bl.a. udvikling af de ”naturzoner”, der frem-

går af den nye regerings aftalepapir, samt 
en ny generation af Grønne Danmarkskort 

som en positiv reguleringsmæssig ramme 

for fremme af biodiversiteten. 
 

1.3 Natur 

 
 
Naturen og biodiversiteten er i de forløbne par 

år rykket markant op på den politiske dagsor-

den, ikke mindst i kraft at et pres fra grønne or-
ganisationer. Dette blev meget tydeligt i forbin-

delse med Folketingsvalget i 2019, hvor natur-

politikken og biodiversitetskrisen for alvor blev 
st på den politiske dagsorden. Dette momentum 

DN’s fredningsindsats skal bi-
drage til at sikre og udvikle na-
tur og og biodiversitet i hele 
Danmark 

DN arbejder for at sikre den 
unikke danske kystnatur og for 
at sikre naturværdierne i det 
danske landskab 

DN arbejder for at sikre og ud-
vikle natur og bidiversitet i Dan-
mark, både i skovene, i det 
åbne land og i byerne. 
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skal nu omsættes til konkrete, politiske indsat-
ser. 

 

Dette er naturligvis et kerneområde for DN. Det 

er derfor helt afgørende, at DN holder et stærkt 

fokus på at fastholde denne dagsorden og sin 

rolle dels som samarbejdspartner i forhold til det 
politiske system og myndighederne, og dels som 

en organisation, der formår at etablere et stærkt 

politisk pres, hvor det er nødvendigt. 
 

Der vil derfor blive arbejdet med en bred vifte af 

naturpolitiske indsatser i 2020, herunder opfølg-
ning på en række af de politiske løfter, som blev 

afgivet under folketingsvalget og i forståelsespa-

piret bag den nye regering: 
 

 En markant styrkelse af indsatsen for at 

skabe mere urørt skov samt flere og bedre  
beskyttede naturområder i Danmark 

 En fortsættelse af arbejdet med at skabe et 

langt større biodiversitetsfokus i driften af de 
statslige arealer  

 Et fælles politisk udspil med grønne organisa-

tioner og landbrugets organisationer om en 
styrket naturindsats i landbrugslandet 

 En forstsat indsats for en jordreform, der skal 

bidrage til en konvertering af landbrugsarea-
ler til naturarealer og til en styrkelse af biodi-

versiteten 

 En indsats for at styrke den danske Natura 
2000-indsats, herunder dels en tilbagerulning 

af de indskrænkninger, der er sket de senere 

år, og dels en langsigtet plan for en udvidelse 
af Natura-beskyttelsen til flere områder samt 

en højere kvalitet 

 En indsats for at skabe en langt bedre doku-
mentation for naturens tilstand end den, der 

er tilgængelig i dag 

DN vil se kritisk og konstruktivt på naturbeskyt-
telsesloven i de sammenhænge, bl.a. i forbin-

delse med den kommende biodiversitetspakke 

fra regeringen. Et fokus vil i denne sammen-
hæng være beskyttelse af jord- og stendiger 

samt levende hegn.  

Derudover vil DN se nærmere på problematikken 
omkring råstofgrave og vurdere, om der er be-

hov for en afklaring af DN’s politik på dette om-

råde. 
 

Også internationalt vil 2020 på mange måder stå 

i biodiversitetens navn, da både EU’s biodiversi-
tetsindsats og FN’s Biodiversitetskonvention skal 

fornys i 2020, hvilket vil skabe en meget stor 

politisk og mediemæssig opmærksomhed.  

 

 DN vil i samarbejde med de øvrige civilsam-

fundsorganisationer og andre parter arbejde 
for, at den danske regerings mandater til de 

internationale forhandlinger bliver så ambiti-

øse som muligt. Den nærmere strategi for 
denne indsats skal fastlægges med de øvrige 

samarbejdspartnere. Dette vil fx kunne ske 

via kampagner, konferencer, politisk interes-
sevaretagelse (nationalt og internationalt) 

mv. 

 
Det nye, markante fokus på naturpolitikken og 

biodiversiteten indebærer også et behov for at 

styrke det faglige grundlag for DN’s naturpolitik. 

 

 Der vil i 2020 blive igangsat et arbejde med 

en skabe et forbedret grundlag for at doku-
mentere, tydeliggøre og formidle DN’s natur-

politiske målsætninger og ønsker, herunder 

ønsker til naturarealer, artsforvaltning og 
virkemidler. 

 Det store Naturkommuneprojekt vil blive 
fortsat i 2020. Det er forhåbningen, at 

endnu flere lokale afdelinger vil bruge pro-
jektet til at løfte den kommunale naturind-
sats i tæt samarbejde med kommunerne. 
Sekretariatet vil fortsat udvikle projektet og 
arbejde for at skabe et endnu bedre grund-
lag for og mere synlighed omkring natur-
kommunerne.  

 

1.4 Den lokale indsats 

 

 

 

 
 

 

En væsentlig del af den indflydelse, som DN har 
i det danske samfund, skal findes i de mange lo-

kale sager, der rejses eller påklages af de lokale 

afdelinger. DN har ret til at klage over afgørelser 
om naturen og miljøet fra kommuner og andre 

primærmyndigheder. Det fører hvert år til udar-

bejdelse af en lang række høringssvar samt mel-
lem 100 og 200 klager. Gennem arbejdet med 

lokale sager fungerer DN som naturens og miljø-

ets stemme i forhold til den praktiske udmønt-
ning af Folketingets lovgivning om naturen og 

miljøet.  

 
Arbejdet med sager er en basisopgave for DN’s 

afdelinger. Afdelingerne kan få støtte og vejled-

ning til opgaven i sekretariatet. Sekretariatet har 
i sin rådgivning fokus på at formidle omfanget af 

den konkrete sag, komme med forslag til, hvor-

dan sagen kan påvirkes inden endelig afgørelse, 
samt vurdere behovet for at påklage dispensati-

oner, godkendelser eller tilladelser, samt hjælpe 

med udformning af høringssvar og klager.  
 

Ud over det løbende arbejde med klagesager vil 

der i 2020 også være fokus på flere konkrete 
indsatser. Det gælder ikke mindst Naturkommu-

neprojektet, der nu skal rulle ud over hele lan-

det, ligesom det gælder den lokale indsats over 

DN’s lokale afdelinger arbejder i 

dialog med de lokale myndighe-
der med en bred vifte af opga-
ver, der skal sikre naturen og et 
rent vandmiljø i lokalafdelin-
gerne, ligesom afdelingerne bi-
drager til at forankre DN’s kli-
maindsats i de lokale miljøer 
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for kommunernes nye forpligtelse til at sikre 
BNBO’erne.  

 

Det skal vurderes, hvordan der kan ske en bedre 

understøttelse af de lokale afdelingers arbejde 

med den nære natur, ud over de indsatser der 

allerede sker i form af fx projekt Giftfri Have og 
Naturkommuneprojektet. 

 

Endeligt vil der i 2020 være stort fokus på den 
lokale organisations- og kompetenceudvikling, 

som beskrevet nærmere i afsnit 2.1. 

 

1.5 Havnaturen 

 

 
 

Havmiljøet har traditionelt ikke spillet nogen 

central rolle i DN’s arbejde, bl.a. fordi andre 
grønne organisationer har spillet en vigtig rolle 

her. Men i takt med de stigende udfordringer, vi 

oplever i det danske havmiljø, er der et ønske 
om en markant styrkelse af DN’s indsats for 

havnaturen. 

 
DN har i 2019 modtaget en stor donation fra 

Veluxfonden, der skal støtte en styrket politisk 

interessevaretagelse på havområdet. Der er nu 
etableret et havpolitisk sekretariat med i alt 4 

årsværk, der de kommende tre år skal arbejde 

med en række politiske indsatser, herunder: 
 

 En styrket naturbeskyttelse af danske hav-

områder 
 En mere ambitiøs dansk politik i forhold til 

de internationale havpolitiske aftaler i regi 

af EU-lovgivning og FN-konventioner 
 Et styrket samarbejde med relevante inte-

resseorganisationer og forskningsinstitutio-

ner både nationalt og internationalt. 
 

1.6 Grund-, drikke- og overfladevand 

 

 
 

 
Dette område har haft meget stort fokus i de se-

nere, ikke mindst ift. spørgsmålet om pesticidre-

ster i drikkevandet. DN har ydet en stor indsats i 
form af kampagner og lobbyarbejde og har der-

med i afgørende grad bidraget til at rejse denne 

sag politisk. Der synes nu at være en større poli-
tisk vilje til en styrket regulering på området, og 

det skal udnyttes i 2020.  

 

Der vil også i 2020 være fokus på brugen af 

sprøjtegifte, og drikkevandsindsatsen forventes 

derfor fortsat i 2020, hvor DN bl.a. vil:  
 

 arbejde for en skærpet regulering af brugen 

af sprøjtegifte på både private og offentlige 
arealer 

 arbejde for at der sker en grundig kortlæg-

ning af indvindingsområderne i Danmark 
med henblik på en styrket, målrettet regule-

ring af de samlede indvindingsområder 

 sikre at de lokale afdelinger får mulighed for 
løbende at følge op på BNBO-indsatsen i de 

enkelte kommuner 

 have fokus på den påtænkte ændring af den 
danske vandløbsregulering, som potentielt 

kan have store natur-og miljømæssige kon-

sekvenser. Det vil blive tilstræbt at fortsætte 
det samarbejde, der er indledt med Land-

brug & Fødevarer på området, med henblik 

på at sikre størst mulig politisk indflydelse. 
 

1.7 Landbrug 

 

 

 

 
 

 
Reguleingen af landbrugsarealerne har en helt 

afgørende betydning for både naturen og klima-

politikken i Danmark. DN vil derfor også i 2020 
fortsætte sin store indsats på området, med fo-

kus på følgende områder: 

 
 DN vil fastholde sin markante indsat for at 

gennemføre en jordreform, baseret på en 

statslig jordfordelingsfond. Fonden skal sikre 
udtagning af store landbrugsarealer mhp. at 

sikre biodiversitet, grundvand og klimage-

vinster. Arbejdet vil så vidt muligt fortsat 

blive baseret på et samarbejde med andre 

organisationer på området for at skabe den 

størst mulige politiske gennemslagskraft. 
 DN vil fastholde sin indsats for at påvirke 

den tidligere regerings landbrugspakke. Vi 

vil fortsat arbejde politisk for, at bl.a. den 
målrettede regulering gøres så miljøvenlig 

som muligt, og at Folketingets arbejde sker 

på et så gennemsigtigt og oplyst grundlag 
som muligt. 

DN arbejder for at sikre rent 
grund- og drikkevand i Dan-
mark, og for at sikre en høj be-
skyttelse af det danske vand-
miljø 
 

DN arbejder for at forbedre vil-
kårene for naturen og livet i ha-

vene omkring Danmark 
 

 
 
 
DN arbejder for at sikre naturen 
sin rette plads i det åbne land, 
for at fremme økologi og for at 
reducere brugen af sprøjtegifte  
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 DN vil spille aktivt ind til den danske klima-
politik så det sikres, at landbruget bidrager 

mest muligt til klimaindsatsen, og så det 

samtidigt sikres, at der sker en styrkelse sf 

biodiversiteten i Danmark. Der er fokus både 

på udtagning af landbrugsjord og på mulig-

hederne for kulstofbinding i landbrugsarea-
lerne. Indsatsen skal baseres på det politi-

ske udpspil om landbrug og klima, som DN 

vil præsentere i efteråret 2019. 
 DN vil i samarbejde med landbrugs- og na-

turorganisationer arbejde for en styrket 

ramme for mere natur i landbrugsområ-
derne, herunder en omlægning af EU’s land-

brugsstøtte, ophævelse af uhensigtsmæssig 

regulering mv. 
 DN vil arbejde for en fortsat omlægning af 

landbrugsproduktionen i Danmark mod et 

stadigt mere økologisk landbrug.  

 

1.8 Klima, energi og infrastruktur 

 

 
 
Klimaforandringerne vil være et centralt indsats-

område i DN også i 2020. Den markant stigende 

rolle, som klimapolitikken har fået både politisk 
og i befolkningen, skal omsættes i klare, politi-

ske indsatser. Den store indsats op til og under 

Folketingsvalget fra DN og det øvrige civilsam-
fund havde en stor betydning for de politiske 

målsætninger, der blev formuleret, men det nye 

Folketings klimapolitiske ambitioner kendes ikke 
i skrivende stund, så DN vil også i 2020 arbejde 

for så ambitiøse indsatser som muligt på en 

rækkeområder. 
 

Civilsamfundets indsats sker hos en bred vifte af 

interesseorganisationer og grønne organisatio-
ner. For at opnå den bedst mulige effekt af de 

ressourcer DN anvender, er det afgørende, at 

DN fokuserer indsatsen, hvor den enten er tæt 
forbundet med DN’s øvrige, naturpolitiske mål-

sætninger, landbrugspolitiske arbejde og/eller 

hvor der kan forventes størst effekt af indsatsen. 
Der skal således ikke mindst arbejdes for, atkli-

maindsatsen understøtter biodiversitetsindsat-

sen, hvor dette er muligt. 
 

Ud over det generelle politiske arbejde og arbej-

det med Klimakommunerne vil der i 2020 være 
fokus på disse særlige prioriteringer: 

 

 DN vil arbejde for, at landbrugets rolle i kli-
maindsatsen bliver så ambitiøs som mulig. 

Baseret på DN’s udspil om klima og landbrug 

i efteråret 2019 vil vi arbejde for ambitiøse 
målsætninger for en reduktion af landbru-

gets udledninger, bl.a. gennem arbejdet 

med jordfordeling, nye produktionsmetoder 
og via EU’s landbrugsstøtteordninger.  

 DN vil arbejde for, at klimaindsatsen i endnu 

større grad løftes også af den enkelte dan-

sker og den enkelte virksomhed i relation til 

danskernes forbrug, fødevarevalg og trans-

port. Det vurderes, at dette er et indsatsom-
råde, hvor DN dels vil kunne spille en væ-

sentlig rolle i den offentlige debat og dels vil 

kunne bruge de mange medlemmer og ak-
tive på en god måde. Denne indsats skal bl.a 

løftes gennem DN’s Klimaunivers, uddan-

nelse af klimaagenter, deltagelsen i ”Plant et 
træ”-kampagnen med TV2 mv. 

 DN’s meget succesfulde indsats i form af Kli-

makommunerne skal fortsættes. I takt med 
at klimaindsatsen skærpes politisk og i civil-

samfundet, er der behov for også at videre-

udvikle klimakommune-projektet, så kom-
munernes ambitionsniveauer kan hæves 

yderligere.  

 DN vil arbejde for, at minimere energisekto-
rens arealanvendelse, og dermed energisek-

torens indirekte pres på natur og biodiversi-

tet, ved bl.a. at arbejde for at den biomas-
sen, der bruges i energisektoren, anvendes 

hvor den giver den største effekt for natur, 

miljø og klima. Konkret arbejdes der især for 
en udfasning af brugen af biomasse i energi-

sektoren Det skal endvidere afklares, om der 

er behov for en klarere DN-politik i relation 
til solcellemarker. 

 

1.9 Cirkulær økonomi 

 

 
 

Der er en markant stigende opmærksomhed om 

cirkulær økonomi både i befolkningen og poli-
tisk. Dette afspejles bl.a. i den plastikhandlings-

plan og den handlingsplan for cirkulær økonomi, 

som den tidligere regering har præsenteret, og 
som skal implementeres i de kommende år, lige-

som der også i EU er en stigende opmærksom-

hed på bl.a. genbrug, affaldshåndtering og bæ-
redygtige produktionsprocesser. DN har spillet 

en aktiv rolle i tilblivelsen af de nationale politik-

ker. 
 

Det er en meget bred dagsorden, og DN kan 

ikke hverken fagligt eller ressourcemæssigt 
dække alle aspekter af dette område. DN har 

derfor prioriteret ud fra, hvor det vurderes af 

have største gevinst for natur miljø og klima, 
men det er stadig vigtigt, at der de kommende 

år fokuseres på de områder, der ligger tæt på 

DN’s øvrige kerneopgaver, og hvor det vurderes 
mest sandsynligt, at vores indsats kan indebære 

reelle forandringer. Konkret vil DN i 2020: 

 

DN arbejder for en ambitiøs 
dansk klimapolitik og for at øge 
borgernes egne muligheder for 
at leve mere klimavenligt  

DN arbejder for en mere ansvar-
lig og bæredygtig brug af klo-
dens ressourcer, gennem bedre 
regulering og oplysning 
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 fortsætte det politiske arbejde i relation til 
den nationale regulering ift. affaldsforebyg-

gelse og –håndtering, samt miljøsager, her-

under de kommende forhandlinger om den 

nye forsyningsstrategi, fordi affalds- og gen-

brugssektorerne vurderes helt centrale i om-

stillingen mod en cirkulær økonomi. DN vil 
have særligt fokus på, at der sker en politisk 

understøttelse af de nye indsatser, så som 

Bornholms nye modelprojekt om en affaldsfri 
ø. 

 have fokus på at fremme udviklingen af cir-

kulær økonomi i danske virksomheder, for 
det synes klart, at en væsentlig driver bag 

den cirkulære økonomi ligger i samspillet 

mellem virksomheder og forbrugere, snarere 
end i den (manglende) statslige regulering. 

Der opleves samtidig et stigende pres fra 

store forbrugergrupper på virksomhedernes 
evne til at skabe bæredygtige løsninger  

 

 

1.10 Den internationale indsats 

 

 
 

En meget stor del af den danske natur- og miljø-
politik og -regulering har rod i EU og internatio-

nale aftaler. En væsentlig del af den politiske 

lobbyvirksomhed foregår på og i relation til in-

ternationalt niveau. Indsatsen er rettet mod dels 

udviklingen i den internationale regulering, og 

dels Danmarks overholdelse af denne regulering 
i såvel EU som i konventionsregi. En del af ar-

bejdet foregår igennem den europæiske miljøor-

ganisation European Environmental Bureau 
(EEB), som DN er en aktiv part i.  

 

DN har i de forløbne to år haft stor succes med 
en mere indgående dialog med EU-kommissio-

nen i relation til både landbrugspakken og den 

mangelfulde danske implementering af bl.a. Na-
tura 2000-ordningen og vandrammedirektivet. 

Denne styrkede dialog vil fortsætte i 2020. Et 

nyt indsatsområde bliver dialogen med EU-sy-

stem i relation til EU’s fiskeri- og havpolitik. 

 

I 2020 vil der således være særligt fokus på: 
 

 At påvirke de påtænkte ændringer i EU’s 

landbrugspolitik (CAP’en), som potentielt 
kan sikre nye instrumenter ift. naturpolitik-

ken, samt på det europæiske vandrammedi-

rektiv, der skal efterses i 2019-2020.  
 Dialog med EU-kommissionen om den dan-

ske implementering af en række centrale di-

rektiver. Det gælder bl.a. implementeringen 
af Natura 2000-reguleringen, habitatdirekti-

vet (vildsvinehegn) og vandrammedirekti-

verne. 
 At afsøge mulighederne for at afprøve nye 

instrumenter på området, herunder mulighe-

den for at rejse egentlige retssager mod den 
danske stat ved EU-domstolen i tilfælde, 

hvor dette kan være det mest effektive in-

strument. 
 At påvirke EU’s mandat til internationale for-

handlinger på både natur- og havområderne. 

 

1.11 Analyser  

Det er en strategisk målsætning, at DN i højere 
grad bliver i stand til selv at sætte nye, politiske 

dagsordner, ligesom det er en målsætning at vo-

res arbejde baseres på et højt fagligt niveau. Et 
vigtigt instrument for at opfylde disse mål, er at 

DN selv bliver i stand til – ofte med kort varsel – 

at gennemføre analyser og skabe konkret viden, 
der kan bringes ind i den offentlige debat. Det er 

erfaringen, at det netop er sådan ny viden, der 

kan give DN en styrket indflydelse.  
 

Analysepuljen har i 2019 bl.a. finansieret analy-

ser i relation til naturmål, effekter af national-
parker samt indsatsen i relation til landbrugs-

pakken, hvilket har bidraget til DN’s evne til at 

sætte nye, politiske dagsordener.

 
 

 

  

DN arbejder også på 
internationalt niveau 
med alle de store na-

tur- og klimapolitiske 
aftaler, der har betyd-
ning for naturen og 
klimaet i Danmark 



9 
 

2. Organisation og medlemmer 
 

DN er en del af det danske civilsamfund og har været det i mere end 100 år. En demokratisk 

struktur, et stort medlemstal og lokale afdelinger overalt i landet giver DN en legitimitet, når vi 

vil påvirke samfundsudviklingen og skabe forandringer.  

 

Aldrig tidligere har den grønne dagsorden stået stærkere i Danmark, og det har betydning for, 

hvad DN skal have fokus på i 2020. Folk engagerer sig i den grønne sag og i grønne fællesska-

ber, men det sker i udstrakt grad udenfor DN, og den voksende interesse synes ikke at slå 

igennem i antallet af hverken medlemmer eller frivillige i DN.  

 

En stærk organisation med flere medlemmer og flere frivillige giver mere politisk indflydelse og 

mere grøn handling. Derfor er der behov for, at vi gør det muligt og attraktivt for flere at 

lægge deres engagement hos DN – uanset hvor meget de ønsker at engagere sig. Om det bare 

er ved at støtte med et månedligt beløb, ved at skrive under på en underskriftsindsamling, ved 

at deltage i konkrete grønne frivilligprojekter eller ved at forpligte sig til det kontinuerlige ar-

bejde i en afdelingsbestyrelse. Vi kan og skal være mere for flere. 

 

Udover at mange medlemmer giver foreningen politisk styrke og potentiale for grøn handling 

er det medlemmernes kontingenter, arv og bidrag, der finansierer langt hovedparten af DN’s 

aktiviteter. Men medlemmer kommer ikke af sig selv, og det kræver en kontinuerlig indsats 

blot at holde et stabilt medlemstal.  

 

Det strategiske udviklingsarbejde under indsatsområdet ’Organisation og medlemmer’ vil i 

2020 være: 

 

 Udvikling af en ny frivilligstrategi, som skaber stærkere lokale afdelinger med flere aktive 

og en bred vifte af aktiviteter, som understøtter befolkningens grønne engagement og mo-

biliserer nye frivillige, som får flere unge aktive, og som sikrer en større DN tilstedeværelse 

i bevægelserne og samarbejde med relevante aktører.  

 

 Udvikling af ny Børn- og Ungestrategi, som styrker DN’s tilbud og relevans for børn og 

unge, opstiller mål for DN’s samlede børne- og ungeindsats og samtænker eksisterende og 

nye aktiviteter i de forskellige dele af organisationen. 

 

 Udvikling af medlemshvervnings- og fastholdelsesstrategi, som sikrer os flere medlemmer 

gennem udvikling af nye hverveformer og øger fastholdelsen blandt andet ved at give med-

lemmerne øget værdi af deres medlemskab.   

 

Sideløbende med strategiudviklingen er der en lang række faste driftsopgaver, som handler 

om at understøtte medlemmerne og organisationens forskellige enheder og sikre foreningens 

indtægter. 

 

2.1 Organisatorisk støtte til afdelinger 

DN har en lokal afdeling i alle landets kommu-
ner. En afdeling, der taler naturens sag og sikrer 

foreningen lokalpolitisk indflydelse og synlighed, 
og som motiverer til grøn handling.  

 
Sekretariatets yder organisatorisk rådgivning og 
støtte og hjælper afdelingerne med organisering, 
frivilligledelse, strategi, planlægning, trivsel, 

konflikthåndtering samt afholdelse af årsmøder. 
Gennem intern kommunikation via DN Aktiv og 
Aktivsiden, inspiration og kompetenceudvikling 
understøttes afdelingerne, så de klædt bedst 
muligt på til opgaven.  
 

Som led i det organisatoriske arbejde er der fo-
kus på lokal kommunikation og projektarbejde, 
da det er områder, som i særligt grad kan være 
løftestang for udvikling af det lokale arbejde:  

 

Lokal kommunikation  

Lokal kommunikation styrker DN’s gennemslags-
kraft og bidrager til at højne DN’s troværdighed 
og til at fastholde medlemmer. Afdelingernes 
synlighed er helt afgørende, både når det hand-

ler om konkrete sager, som DN skal have opbak-
ning til i offentligheden, og når det handler om 
at vise medlemmerne, hvad DN gør lokalt. Se-
kretariatet støtter afdelingernes kommunikation 
i pressen, nyhedsbreve, hjemmeside og sociale 



10 
 

medier. Desuden kan afdelingerne rekvirere syn-
lighedsmaterialer til brug ved lokale arrange-
menter. 
 

Naturens Universitet  

Naturens Universitet er DN's interne uddannel-
sestilbud, som sikrer kontinuerlig opkvalificering 

af foreningens lokale frivillige inden for lokal 
kommunikation og presse, politisk interesseva-
retagelse, arbejdet med lokale sager og nye fri-
villigprojekter. Der vil i 2020 løbende blive ud-
viklet kurser, som kan være relevante og aktu-
elle i forhold til DN’s politikker, planer og kam-

pagner.  
 
Samtidig vil der blive set på hvordan Naturens 
Universitet kan udvikle medlemstilbud og under-
støtte kapacitetsopbygning af flere end de tradi-
tionelle afdelingsaktive. 
 

Lokale projekter  

Lokale projekter gavner naturen og miljøet lokalt 
ud over rammerne for afdelingernes almindelige 
driftsudgifter. Derfor støtter DN’s projektpulje 
lokalt projektarbejde, ligesom afdelingerne kan 
søge ISOBROs lokalforeningspulje.  
 

DN har i samarbejde med VELUX FONDEN haft 
programmet Grønt Guld, som støtter projekter 
for aktive +60’ere. Det skal afklares, om Grønt 
Guld-programmet kan fortsætte i 2020. 
 

2.2 Organisatoriske enheder 

DN's frivillige aktive indgår i otte organisatoriske 
enheder. Budgettet rummer både udgifter til de 

enkelte enheder samt sekretariatsressourcer - 
undtagen for afdelingsbestyrelserne, hvor den 
organisatoriske vejledning og støtte fremgår af 
indsatsområde 2.1: 

 
 Afdelingsbestyrelser (kun driftsøkonomi) 
 Samråd 
 Netværk 
 Studenterafdelinger 
 Repræsentantskab 
 Hovedbestyrelse 

 Præsident  
 Faglige udvalg 
 

2.3 Frivilligprojekter 

Det er et mål, at flere medlemmer bliver frivil-
lige - fordi flere kan skabe mere værdi og flere 

resultater for natur, miljø og klima. Der er et 
stort potentiale i at mobilisere mange flere, men 
mange af de potentielle frivillige kunne aldrig 

drømme om at sidde i en traditionel bestyrelse.  
Derfor har DN en række konkrete frivilligprojek-
ter, hvor de kan udleve deres grønne engage-
ment – til gavn både for den frivillige, for sagen 
og for DN som organisation.  
 

Indtil videre er følgende konkrete mobiliserings-
projekter planlagt:   
 

Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020  

Projektet afsluttes i 2020, og resultaterne i form 
af en trendanalyse, kortlægning af levesteder og 
et nyt NaturKapitalIndeks kommunikeres i slut-

ningen af 2020. Formålet er at få ny viden om 
udviklingen i naturens tilstand og derigennem 
motivere kommunerne til at skabe konkrete for-
bedringer for den biologiske mangfoldighed. De 
mange brugeres aktive deltagelse i projektet 
skal samtidig øge det folkelige engagement i 

biodiversitet generelt og sikre flere og nye typer 
frivillige i DN's arbejde. Der påtænkes en videre-
udvikling af app’en og derved fortsat mobilise-
ring af de over 40.000 brugere til fortsættelse 
efter maj 2020.  
 

Projekt HavBlitz 2019-2020  

Projektet er et samarbejde med Aarhus Universi-
tet (Department for Bioscience) omkring en 
kortlægning af den danske marine biodiversitet. 
Det sker via et citizen science projekt, hvor vi 
mobiliserer omkring 400 frivillige prøvetagere, 
som på tværs af landet indsamler vandprøver til 
analyse af forskere. Analysen skal kaste lys over 

hvilke arter, der findes langs de danske kyster 
og højne fokus på den marine biodiversitet i be-
folkningen. 
 

Sommerfugleambassadører 2019-2021 

Projektet er en fortsættelse af DN’s strategiske 

biodiversitetsarbejde de sidste år med sommer-
fugle/insekter som basis.  Formålet med projek-
tet er m2 for m2 at skabe mere plads til insekter 

i Danmark via frivillige sommerfugleambassadø-
rer som uddannes til at rådgive virksomheder og 
institutioner om at udlægge deres arealer til in-
sektvenlige områder. Desuden er COOP med 

som strategisk samarbejdspartner i forhold til 
medfinansiering via frøposesamarbejde. 
 

Giftfri Have 2020-2023  

I 2017 blev der brugt godt 20 tons aktivstof i 

danske haver. Med Giftfri Have vil vi motivere 

haveejerne til helt at droppe giften i haven til 
gavn for grundvandet og den lille natur i haven. 

Projektet har registreret over 20.000 tilmeldte 

haver og 114 mio. m2, svarende til 19,7 m2 
giftfri zone pr. dansker. Det registrerede areal er 

en tredobling siden 2018. Det giftfrie budskab 

får god medieomtale, positiv opmærksomhed, 
afdelingerne bruger det, og senest er kommu-

nerne og vandforsyningerne kommet godt med.  

Projektet gennemføres i samarbejde med rele-
vante aktører. Der lægges op til, at der vil være 

et stærkere fokus på biodiversiteten i haven. 
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2.4 Medlemmer 

Vores strategiske fokus på hvervning og fasthol-
delse har sammen med danskernes store enga-

gement i den grønne sag bevirket et større antal 
medlemmer end budgetteret og en øget fasthol-
delse i 2019. Denne tendens ønsker vi skal fort-

sætte i 2020 og i de kommende år. Derfor vil vi 
udarbejde en ny hverve- og fastholdelsesstrategi 
for 2021-2027, der sikrer DN flere medlemmer 
samt skaber en øget fastholdelse blandt de eksi-
sterende medlemmer og dermed øgede indtæg-
ter til DN.   

 
Vores arbejde blandt andet med at optimere til-
meldingsformularerne på dn.dk og deres ekspo-
nering sammen med SEO, Google Grants og re-
targeting har allerede givet en fordobling af nye 
medlemmer fra hjemmesiden i 2019. Derfor øn-
sker vi at udvide vores værktøjskasse på de di-

gitale kanaler yderligere, så vores digitale uni-

vers bliver mere sammenhængende, og vi kan 
hverve og servicere flere medlemmer digitalt.  
 

Medlemsadministration 

Hidtil har størstedelen af tiden i Medlemsservice 
gået med at ekspedere ind- og udmeldelser, op-

kræve medlemskontingenter/månedsgaver, ek-
spedere henvendelser fra medlemmer, opdatere 
ændringer i medlemskabet og sikre e-mail 
adresser ved alle kontakter. Med baggrund af 
opgradering af medlemssystemet og overgang til 
betalingshåndtering gennem Online Fundraising 

vil der i 2020 blive frigivet tid til, at vi kan:  
 
 Være mere opsøgende i forhold til at fast-

holde eksisterende medlemmer og give en 
bedre service 

 Være i stand til at løse problemer for med-
lemmet selv bliver opmærksom på dem  

 Udvikle vores kommunikative færdigheder 
over for medlemmerne 

 
Kontingentsatserne for 2020 er kr. 350 for al-
mindeligt medlemskab, kr. 95 for supplerende 
husstandsmedlemskab og kr. 200 for pensioni-
ster og studerende. Efter konkret aftale kan 

medlemmerne vælge at støtte DN med et gave-
beløb i tillæg til det årlige kontingent gennem 
månedsgaver. 
 

Medlemstegning  

Hvervning af nye medlemmer foregår primært 

gennem telemarketing via eksternt bureau. Dels 

efter en rullende fire-årig plan, hvor der i perio-
der ringes til ikke-medlemmer i forskellige dele 
af landet, dels ved at ringe til personer over hele 
landet, der i forvejen har udtrykt interesse for 
DN's arbejde ved underskrift i forbindelse med 
DN's kampagner eller andet. Desuden tegnes 

medlemmer gennem face-to-face gadehvervning 
via eksternt bureau, og derudover er der folk, 
der melder sig ind via hjemmesiden. I 2020 vil 
DN arbejde med:  

 at øge telemarketing hitrate gennem bedre 
segmentering af emner blandt andet via ma-
chine learning   

 at udvikle vores hvervesamarbejdspartnere 

for at opnå større kundetilfredshed i hverve-
processen.  

 

Fastholdelse  

Vi har arbejdet strategisk med at øge vores fast-
holdelse både ved indmeldelsen og i den videre 
donorrejse og sammen med vores sags vigtig-
hed og aktualitet og vores store synlighed har vi 
opnået en markant nedgang i frafaldet i 2019. I 

2020 vil vi: 
 
 Nedbringe frafaldet yderligere ved at foku-

sere på at øge tilfredsheden af medlemska-
bet og gøre medlemskabet mere fleksibelt 
og større grad af selvbetjening. 

 Øge tilfredsheden med vores kommunikation 

i form af en personligt tilpasset "donor jour-
ney" og ikke mindst i samtalerne ved opgra-
dering af årsmedlemmer til månedsgave-
ydere og opgradering af månedsgaveydere 
til højere beløb.  
 

Projekt digital fundraising  

Digital fundraising er et område, hvor andre 
danske organisationer er markant længere 
fremme end DN. Da vi har et uudnyttet ind-
tægtspotentiale på dette område, og da vi har 
behov for stadig at udvikle vores medlemshverv-
ning, har vi et særligt fokus på at forbedre og 

målrette vores digitale tilstedeværelse. I 2020 
vil det være en hovedprioritet at:  
 
 Fortsætte vores systematiske arbejde med 

søgemaskineoptimering og søgemaskine-

markedsføring i tæt samarbejde med det di-
gitale team 

 Videreudvikle vores annoncering på sociale 
medier 

 Udarbejde en digital leadgenerator 
 Få udbredt og videreudviklet Mit DN 
 

Medlemsfordele 

DN Butikken og andre medlemsfordele er med til 

at gøre medlemskabet mere attraktivt og øge 
loyaliteten samt at skabe indtægter til DN. I 
2019 er webshop’en fornyet teknisk. I 2020 vil 
DN: 
 
 Styrke medlemmernes grønne handlemulig-

heder gennem at føre et udvalg af kvalitets-

varer, som overordnet er med til at skabe 
bedre naturoplevelser, eller blot handle mere 
bæredygtigt i hverdagen.  

 Anvende butikken som en indgang til at ar-
bejde med leverandører og producenter  
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2.5 Indsamling og arv 

Der gennemføres indsamlinger blandt medlem-
mer og ikke-medlemmer, både gennem direct 

mail og sms. Derudover deltager DN i et testa-
mentesamarbejde "det gode testamente" med 
andre organisationer, som går ud på at gøre det 

nemt og billigt at lade naturen arve. I 2020 vil 
DN: 
 

Juleindsamling 

Da julen generelt er den tid på året, hvor dan-
skerne donerer mest til velgørenhed, vil DN også 

i 2020 afholde en juleindsamling med opfordring 
til køb af gavemedlemskaber samt generel støtte 
til DN's arbejde. Indsamlingsperioden vil være 
fra den 15. november - 31. december. 
 

Postkortindsamling 

DN har siden 2000 sendt postkortindsamlinger 

ud to gange årligt. Denne tradition ønsker vi 
også at videreføre i 2020. Postkortindsamlingen 
udsendes til 5.000 trofaste givere og den består 
af 2 dobbelte kort inkl. kuverter samt et følge-
brev med girokort og opfordring til at give et bi-
drag til vores arbejde for Danmarks Natur. Vi 
ønsker at fortsætte opdelingen fra de sidste års 

postkortindsamlinger, hvor vi har kigget på, 
hvad medlemmerne har givet på de tidligere 
indsamlinger og beder om differentierede beløb. 
 
Danmark Planter Træer  
DN gennemførte i 2019 for første gang klimaind-

samlingseventet ”Danmark Planter Træer” i 
samarbejde med TV2, Growing Trees Network 
og WWF. Eventet forventes gentaget i 2020 og 
videreudvikles på baggrund af erfaringerne fra 

2019. 
 

Arv 

DN arbejder med arv og testamenter for at 
styrke DN’s generelle indtægtsgrundlag. DN har 
gennem de sidste år modtaget ca. 5 mio. kr/år i 
arv, svarende til ca. 1 % af det samlede arvebe-
løb, som gives til NGO’er i DK pr. år. Det ligger 
langt under, hvad DN burde modtage set ift. 
DNs størrelse, indsatsområder og resultater.  

 
DN vil fremover fordoble antallet af nye testa-
menter pr. år, hvor DN bliver betænkt. Dette vil 
inden for en 5-10 år fordoble DN’s indtægter på 
arv pr. år. Det gør vi gennem aktiv deltagelse i 
Det Gode Testamente og person-tilpassede in-

formationsmaterialer, markedsføring i DNs egne 
kanaler og straks-personlig-kontakt fra DN til te-
stator ved henvendelser. Andre tiltag vi løbende 
blive udviklet. 
 

2.6 Fonde og virksomheder 

Partnerskab og samarbejde med virksomheder 

DN arbejder med erhvervslivet ved at gå i part-

nerskab/samarbejde med udvalgte virksomhe-
der, som klart understøtter DN’s dagsorden og 
kampagner. Det primære mål er, at vi sammen 

rykker på sagen, altså gør produktet/virksomhe-
den grønnere. Det sekundære mål er at skabe 
ekstra indtægter til DN.  
 

Fonde og puljer 

DN arbejder med fonde for at styrke den lang-

sigtede finansiering. DN afsøger systematisk 
fonde og puljer for at understøtte DN’s drift, pro-
jekter og kampagner.  
 

2.7 Organisationsstrategi 

For at realisere DN’s fulde potentiale og dermed 

blive i stand til at møde fremtidens udfordringer 
er der brug for at igangsætte et strategiarbejde, 
som vil inddrage hele organisationen. Strategiar-

bejdet skal munde ud i en samlet organisations-
strategi for hele foreningen, og blandt andet in-
deholde følgende elementer: 
 

Politisk strategi  

DN er i dag en særdeles aktiv og stærk politisk 
aktør både i kommunerne og nationalt. Det skal 

vi dog ikke stille os tilfreds med – for naturen 
har brug for endnu mere DN. Derfor er der brug 
for en klar strategisk ramme for det politiske ar-
bejde, der gør DN’s prioriteter endnu tydeligere. 
Også derved, skal DN blive en endnu mere rele-
vant samarbejdspartner, der bringer nye løsnin-
ger på bordet, der skaber markante forandringer 

på de strategisk prioriterede områder. En styr-
kelse af afdelingernes politiske interessevareta-
gelse vil være en integreret del af strategien. 
Som en del af arbejdet med den politiske stra-
tegi vil der bliver udarbejdet en interessentana-
lyse, der skal belyse centrale aktøres oplevelse 

af DN’s arbejde og position.  
 

Frivilligstrategi 

DN vil gerne være mere for flere. Det kræver et 
vedholdende fokus på at understøtte frivillighe-
den i foreningen. I forhold til andre organisatio-
ner har DN en enorm styrke ved at have lokale 

afdelinger i hele landet. Denne styrke skal ud-
vikles med særligt blik for at arbejde med den 
folkelige opbakning og den lokale politiske inte-

ressevaretagelse. Derudover er det vigtigt fort-
sat at arbejde med nye former for frivillighed, så 
DN kan skabe rammen for flere menneskers ak-
tive handlinger for naturen og klimaet. Dette ar-

bejde forankres gennem frivillighedsstrategien.    
 

Børne- og ungestrategi  

For DN er det afgørende, at stadig flere børn og 
unge sætter pris på naturen og har interesse for 
at passe på den. DN har mange gode tilbud til 
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børn og unge, men de er i vidt omfang enkelt-
stående, og der er brug for at tænke alle DN’s 
aktiviteter på området sammen. Området skal i 
lighed med de øvrige indsatsområder tænkes ind 

i en strategisk ramme, så vi sikrer, at vi når det, 
vi vil – og skaber den forskel – vi sætter os for 
at skabe. Der er en enorm optagethed af det 

grønne område blandt børn- og unge, men en-
gagementet bliver kun i begrænset omfang ud-
foldet i de klassiske grønne organisationer.  
Strategien skal således både skabe en samlet 
ramme for alle DN’s børne- og unge aktiviteter 
og vise en vej for en medlemsmæssig styrkelse 

af DN blandt bør og unge.  
 

Medlemshvervning og fastholdelsesstrategi 

DN har i løbet af det seneste år oplevet en sti-
gende medlemstilslutning. Vores sager nyder 
stor opbakning i befolkningen, men for at kunne 

omsætte det grønne momentum, er der brug 
for, at der udarbejdes en stærk og ambitiøs stra-
tegi for området. Her er det vigtigt, at der er fo-

kus på en fortsat udvikling af nye metoder til 
medlemshvervning. Medlemsanalyse og mar-
kedsanalyse vil være en del af fundamentet for 
medlems- og fastholdelsesstrategien. 
 

 
 

 
 

3. Kommunikation 
Kommunikation, kampagner, presse & naturformidling 
 

DN ønsker at være en inspirerende og engageret aktør i civilsamfundet, en central og vigtig 

samarbejdspartner for myndigheder, politikere og den/de grønne bevægelser og en attraktiv 

og aktiv medlemsforening. Kommunikation er en væsentlig løftestang for de indsatser. DN 

kommunikerer sagligt og professionelt med medlemmer, befolkning og professionelle aktø-

rer/beslutningstagere for at skabe kendskab, sympati og opbakning til DN og DN’s arbejde – 

og ikke mindst for at skabe forandring. DN’s kommunikation udvikles i overensstemmelse med 

DN’s kommunikationsstrategi, foreningens formål, strategiske sigtelinjer, projekter og driftsak-

tiviteter samt den profil, som DN ønsker at tegne.  

 

Indsatserne i 2020 skal skabe naturbegejstring, give DN en klar klimaprofil, ramme nye yngre 

målgrupper og fastholde DN’s stærke position på børneområdet. Samtidig ønsker vi at møde 

medieudviklingen med nye formater og fortsætte arbejdet med digital og social medie-kommu-

nikation. Strategisk vil vi i 2020 arbejde målrettet for at: 

 

 Sikre en stærk tilstedeværelse i mediebilledet indenfor DNs kerneområder. Både 

ved at reagere lynhurtigt på sager, der kommer ”udefra” og ved en målrettet og strategisk 

presseindsats, hvor vi sætter dagsordener og bruger vores tilstedeværelse i den offentlige 

debat til at bane vejen for politiske resultater for natur, miljø og klima. 

 Skabe begejstring gennem inspirerende naturformidling og dermed understøtte en 

stærk dagsorden inden for natur og biodiversitet og bringe mennesker tættere på naturen. 

I 2019 vil vi fortsat have et særligt fokus på børneområdet, bl.a. ved Projekt Naturfamilier 

og Naturens Dag. 

 Skabe fundamentet for en ny børne- og ungeindsats igennem arbejdet med en ny 

børne- ungestrategi.  

 Skabe ny viden om, hvordan vi rammer nye og yngre målgrupper end vores kommunika-

tion typisk gør i dag. Det vil vi gøre via en række testforløb.  

 Skabe kommunikation, der fastholder og rekrutterer medlemmer  

 Sætte dagsordenen med effektfulde events og kampagner indenfor DNs prioriterede 

områder. De planlagte kampagner for 2020 er en Naturkampagne, en miljøkampagne og 

Klimaklogt 

 

Med disse pejlemærker ønsker vi at understøtte den politiske gennemslagskraft, skabe folkelig 

opbakning og fastholde og rekruttere medlemmer: 

 

 Naturkampagne: Vi udarbejder en stor naturkampagne – med fokus på mangfoldig, vil-

dere og mere selvforvaltende natur i Danmark. 
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 Miljøkampagne: Vi udarbejder en kampagne om gift, der ender i naturen og drikkevan-

det. Både fra landbruget og andre kilder (industrien, privat forbrug, byggematerialer etc). 

o Øktober: Øktober-samarbejdet med Coop skal gentænkes – meget gerne i sam-

menhæng med miljøkampagnen. 

 Klimaklogt: Vi fortsætter og videreudvikler kampagnen med fokus på, hvad den enkelte – 

alene eller i fællesskab med andre – kan gøre for at handle mere klimaklogt. 

o Vi ser et stort potentiale i at engagere flere danskere i et handlingsfællesskab om-

kring Klimaklogt-universet, så vi foreslår at Klimaklogt-kampagnen fortsætter i 

2020, i form af løbende nyhedsbreve og aktiviteter, der skal knytte flere danskere til 

DN. 

 Ad hoc kampagner: DN ønsker at kunne rykke hurtigt på aktuelle politiske sager og 

dagsordner med dagsordensættende kampagner. 
 
 

3.1 Presse 

DN’s presseindsats er koordineret, proaktiv og 
dagsordensættende gennem strategiske fortæl-

linger, tal og analyser i et tæt samspil med DN’s 

sociale medieplatforme og digitale kanaler. Pres-
seindsatsen understøtter politiske dagsordener, 

aktiviteter og aktuelle kampagner. I 2020 arbej-

der vi med: 
 

 Strategiske presse- og kommunikationspla-

ner for prioriterede politiske indsatser. 
 Formidle DN-nyheder og –synspunkter til 

pressen, sociale medier og andre medier ge-

nerelt. 
 Sikre en stærk formidling af DN’s nøglepro-

jekter i medierne, herunder understøtte ak-

tuelle kampagner og kommunikationsindsat-
ser. 

 Overvåge landsdækkende, regionale og lo-

kale medier og løbende evaluere på strategi-
ske indsatser igennem kvalitative og kvanti-

tative analyser. 

 Være dagsordensættende på udvalgte em-
ner, som understøtter de strategiske sigte-

linjer. 

 Fortsat udvikle netværket blandt journali-
ster, der arbejder med DN’s områder. 

 Løbende rådgive præsidenten, bestyrelsen, 

direktionen og andre af DN’s talspersoner 
med henblik på klar, forståelig og entydig 

tegning af DN. 

 
3.2 Digital kommunikation og visuel  
      identiet                 

Flere og flere mennesker modtager deres nyhe-
der og information digitalt, eks. via hjemmesi-
der, elektroniske nyhedsbreve eller sociale me-
dier. Hvor ironisk det end kan lyde, så kan god 

naturformidling godt starte digitalt med eks. en 
video med en begejstret naturformidler, der for-
tæller om den lakrøde møgbille på Youtube.  

 
Lige så kan et større engagement i den grønne 
sag, starte med en tilmelding til et elektronisk 
nyhedsbrev, der måske senere hen fører til fri-
villigt arbejde for DN.  
 

Den gode naturformidling, engagementet i den 
grønne sag og DNs evne til at være tilstede i 

medier og på digitale platforme, skal også føre 
til, at flere ønsker at melde sig ind i DN.  

 
Alle de ovennævnte ting kræver, at vi har vel-
fungerende digitale kanaler, og det er essentielt, 
at DN er tilstede på de mange forskellige digitale 

platforme, som er en del af næsten ethvert 
menneskes liv i Danmark i dag. 

    
I 2020 vil vi på det digitale område overordnet 
arbejde med følgende:  
 
 Få flere nye medlemmer via DN’s hjemmesi-

der, nyhedsbreve og sociale medier  
 Fortsætte udviklingen af Mit DN, der skal 

knytte besøgende på DN’s hjemmesider tæt-
tere til DN og give os mere viden om deres 
interesse i DN 

 Fortsætte den digitale udvikling, eks. ved at 
bruge mere video på vores digitale platforme 

 Via kendetegnende digitale designs og grafik-
ker forynge og modernisere vores udtryk for 

at komme i kontakt med nye målgrupper og 

dermed potentielle medlemmer og frivillige  
   
Herunder følgende en mere detaljeret beskri-
velse af arbejdet med digital kommunikation.  
 

DN’s hjemmeside, dn.dk 

DN’s hjemmeside er en vigtig kommunikations-
kanal til de fleste af DN’s målgrupper. Og for 
mange er dn.dk og DN’s andre hjemmesider det 
første møde med DN. Hjemmesidens primære 
målgrupper er derfor både medlemmer og po-
tentielle medlemmer.  

 
I 2020 arbejdes med følgende overordnede mål-
sætninger for DN’s hjemmesider: 
 

 Flere indmeldelser via DN’s hjemmesider i 
samarbejde med fundraising i DN 

 DN’s hjemmesider skal værei toppen af si-

den, når man søger efter DN-relevante em-
ner i søgemaskinerne. Søger man eks. på 
ulv i Danmark på Google, skal DN’s sider om 
ulv ligge i top fem, da det er de sider, der 
får flest besøgende.  

 Mit DN: Vi samkører medlemssystemet med 

hjemmesiden så medlemmer kan logge ind 
og betjene sig selv, hente medlemskort m.v. 
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Ikke-medlemmer kan også logge ind på 
hjemmesiden og således give os mere viden 
om deres interesser adfærd på hjemmesiden 
m.v. med henblik på, at de bliver medlem-

mer senere hen.  
  

DN på sociale medier 

Sociale medier er et vigtigt dialogredskab med 
medlemmer, potentielle medlemmer og interes-
serede i DN’s arbejde og central for kommunika-
tionen af DN’s brand. Sociale medier også vigtig 
for at komme ud til mennesker, der ikke kender 
DN så godt.   

 
I 2020 arbejdes med følgende overordnede mål-
sætninger: 
 
 Vi skal udtænke nye måder at skabe kontakt 

til mennesker via sociale medier. Især men-
nesker der ikke kender DN i forvejen, og 

som kan blive fremtidige medlemmer og fri-
villige   

 Vi skal udvikle og styrke DN’s medarbejdere 
og DN interessenters tilstedeværelse på so-
ciale medier. Ved at gøre det, kan vi bruge 
medarbejdere og interessenter til at fortælle 
om og formidle DN’s budskaber til en bre-

dere kreds end ellers.  
 Vi vil arbejde for, at Maria Reumert Gjer-

dings tilstedeværelse og gennemslagskraft 
på sociale medier bliver forøget, så flere 
mennesker lærer præsidenten at kende. For-
målet er bl.a. at forankre Marias ’grønne’ 

stemme i den brede offentlighed.  
 

DN’s (nationale) nyhedsmails 

E-mailen er en vigtig og effektiv metode til at få 

menneskers opmærksomhed. En e-mail lander 
direkte i indbakken hos medlemmer og potenti-
elle medlemmer og er derfor et vigtigt værktøj 

til at nå ud med DN’s budskaber og invitere folk 
til at blive medlem og engagere sig i foreningen.  
 
I 2020 arbejdes med følgende overordnede mål-
sætninger for DN’s nyhedsmails:  
 
 Udsende ugentlige nyhedsmails for at holde 

vores medlemmer og potentielle medlemmer 
orienteret om aktuelle grønne dagsordener  

 Lave nyt design til vores nyhedsbreve for at 
gøre dem attraktive for nye målgrupper og 
dermed flere potentielle medlemmer 

 Øge antallet af nye medlemmer, der kom-

mer ind via e-mails.  

 

Visuel identitet  

DNs layout og visuelle identitet bidrager med 
synlighed og genkendelig på DN’s analog og di-
gitale kommunikation. I 2020 arbejdes med føl-
gende overordnede målsætninger: 

 
 Modernisere udtrykket på tværs af de digi-

tale kanaler, så man aldrig er i tvivl om, at 

det er DN man ser/møder. Det handler bl.a. 
om valg af billeder og farver. 

 Og i forlængelse af dette, igennem vores vi-
suelle identiet skal vi sikre at vi også er rele-

vante for en yngre målgruppe og afspejler at 
DN følger med udviklingen i samfundet og 
mediebilledet. 

 

3.3 Medlemsblad 

Natur & Miljø skal afspejle foreningens syns-

punkter, arbejdsområder og aktuelle kampagne-
indsatser, men skal også være omdrejnings-

punkt for debat om naturens, miljøets og klima-

ets udvikling. Der udgives fire numre af Natur & 
Miljø om året. I 2020 skal der være fokus på, at: 

 

 Kvalificere og udbygge sammenhængen med 
digitale og lydlige formater, herunder ny-

hedsbrev, sociale medier, app og Podcast. 

  

DN Podcast 

En Podcast er en lydoplevelse, som man kan 
lytte til, når man har lyst. Mediet er voksende og 

i dag lytter ca. 15 % af befolkningen ugentligt til 

podcasts. Det er primært den yngre del af be-
folkningen. En podcast vil være et godt supple-

ment til vores andre kanaler og vil kunne ud-

nytte stof og temaer fra Bladet natur- og miljø. 
En podcast egner sig både til naturformidling og 

dybdegående fokus på DNs kernesager og vil 

kunne inddrage aktive, medarbejdere, valgte, 
opinionsdannere og eksperter. Mål for 2020: 

 

 Realisere markedsføringsplanen for ny DN 
Podcastkanal, herunder fire serier om året 

med udgangspunkt i centrale DN emner. 

 

3.4 Kampagner & events 

Kampagner og events er en vægtig løftestang 

for DN’s politiske gennemslagskraft, omdømme 

og medlemshvervning. Arbejdet består i at plan-
lægge og gennemføre kampagner, lokale og na-

tionale events, understøtte events og kampag-

netiltag overfor nye målgrupper samt løbende 
rådgive om kommunikationsplanlægning og ak-

tuelle indsatser. I 2020 fokuserer vi på: 

 En naturkampagne  
 En miljøkampagne 

 Videreudvikling af Klimaklogt  

 Ad hoc-kampagner efter behov 
 Undersøge og forberede nye kampagner ret-

tet mod 2021. 

 

Naturkampagne 

Danmarks biodiversitet er presset. Vi er blandt 

de mest opdyrkede lande i verden og huser kun 
meget få naturområder med vild natur. Samtidig 

er der kommet mere fokus på natur i de senere 

år. DN vil gerne sætte fokus på pladsproblema-
tikken og samtidig positionere sig som omdrej-

ningspunkt for naturbegejstring. 
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Miljøkampagne 

De seneste års fund af sprøjtegiftsrester i drik-

kevandet har vist, hvor omfattende et problem 

det er, at gift fra landbrug og andre kilder ender 

i den danske natur. Der er stort folkeligt mo-

mentum for en kampagne med fokus på vigtig-

heden af rent drikkevand og ren natur. 
 

Videreudvikle Klimaklogt 

Vi står midt i en alvorlig klimakrise, som buldrer 
afsted med præcis den kraft, forskerne har for-

udset. DN vil gerne sætte fokus på klimaforan-

dringerne og anspore til konkret handling for 
den enkelte, så vi er tydelige på, at DN arbejder 

for bæredygtig udvikling, og at vi i fællesskab 

kan gøre en forskel. 
 

3.5 Naturformidlingen 

Formidlingsteamet er en operationel enhed med 

en bredt funderet portefølje – teamets aktivite-
ter inkluderer bl.a. ture og arrangementer, kur-

ser, løbende konsulentbistand til lokalafdelin-
gerne, større årlige folkekampagner, skoletjene-
ste samt projekter og samarbejder.  
 
Ture og arrangementer er en løbende opgave, 
hvor en væsentlig del af arbejdet foregår som 

direkte kontakt og support til alle landets 98 lo-
kalafdelinger. Kontakten omhandler ideudvikling, 
sparring, konceptudarbejdelse, assistance, grej-
udlån og direkte medvirken i forhold til afdelin-
gernes lokale arrangementer. 
 
Teamet tilrettelægger tillige en lang række na-

turfaglige kurser under Naturens Universitet, 
herunder også Naturguideuddannelsen, hvor der 

hvert år uddannes ca. 20 frivillige formidlere.  
 
Folkekampagner tæller de årlige Naturens Dag 
og Affaldsindsamlingen. Dertil kommer nøgle-
projektet Naturfamilier samt Naturmødet. 

 
DNs skoletjeneste sorterer også under teamet, 
der har ansvaret for at drifte og udvikle under-
visnings- og inspirationsmaterialer til brug i det 
landsdækkende netværk af skoler og institutio-
ner. 

 
Formidlingsteamet fungerer desuden som vi-
densbank og tænketank i forhold til DN-indsat-
ser, der retter sig mod børn, unge og familier. 
Teamet er praktisk udførende på samarbejdsre-
lationer og konkrete projekter i samarbejde med 

DR Ramasjang - herunder ”DN og Ramasjang 

redder havet” i 2019 og ”DN og Ramasjang red-
der fuglene” i 2020. Teamet er endvidere medtil-
rettelæggere af en del af de fyrtårnsprojekter, 
der i 2020 skal afvikles i forbindelse med DR-
satsningen ”Vores Natur”. Teamet er samtidig 
omdrejningspunkt for udvikling af samarbejdsre-
lationer med relevante foreninger og organisati-

oner der deler DN´s natursyn – herunder Natur 
& Ungdom. 
 

Naturens år (DR – Vores Natur) 

’Vores Natur’ vil skabe formidlings- og aktivitets-
tilbud over hele landet, der giver ny viden om 
Danmarks natur, nye oplevelser med Danmarks 

natur og nye muligheder for at tage aktiv del i 
naturen.  

 

En lang række organisationer og aktører, der ar-
bejder inden for naturområdet, har i fællesskab 
udarbejdet idéer til fem fyrtårnsprojekter, der 
skal være bærende for aktiviteter og formid-
lingsprojekter i ’Vores Natur’.  

 

De fem fyrtårnsprojekter har arbejdstitlerne: 
Naturstafetten, Naturen under overfladen, Nat-
ten i Naturen, Vild Mad og Vild Natur, hvor du 

bor. DN sidder med i 4 af de 5 fyrtårnsprojekter 
– alle på nær Vild Mad. DN understøtter og ind-
går i Fyrtårnsprojekterne med særligt fokus på 
at skabe synergi til nuværende projekter.  

 

Naturfamilier 

Projekt Naturfamilier skal gøre det lettere for fa-
milier at opleve naturen. Naturfamilier kombine-

rer traditionerne fra lokale foreninger og forsam-
lingshuse med den digitale portal og de sociale 
medier og gør det lettere for børnefamilier at 
finde hinanden og finde vej ud i naturen - sam-
men. Projektet er støttet af Nordea-fonden frem 
til 2022. De overordnede målsætninger for 2020 
er følgende: 

 
 Oprettelse af naturfamiliegrupper i alle dan-

ske kommuner inden årets udgang. 
 Første resultater af følgeforskning er i hus 

 

Overordnet mål i 2022 er 300 Naturfamliegrup-
per med over 30.000 familier tilknyttet. 

 
Lokale ture & arrangementer 

Sekretariatet hjælper, uddanner og inspirerer 
DNs afdelinger og aktive, så de kan planlægge 
og gennemføre lokale naturoplevelser, ture og 
arrangementer. Mål for 2020: 

 Nytænke og styrke uddannelsen af Natur-
guider 

 Mindst 1000 ture og arrangementer 
 

Retænke brugen af Naturens ambulance, så den 

bliver et aktiv for DN og lokalafdelingernes syn-
lighed. 

 

Naturens Dag 

DN inviterer sammen med Friluftsrådet hele 

Danmark på naturoplevelser anden søndag i 

september. Ugen op til inviteres alle grundsko-
ler, børnehaver, fritidsordninger og andre insti-

tutioner på naturoplevelser. Projekt understøttes 

af Nordea Fonden.  
 

Mål for 2020: 

 Mindst 400 arrangementer om søndagen 
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 Samlet deltagerantal på 300.000 fordelt 
over hele ugen. Nordea-fonden behandler 

pt. ansøgning om Naturens Dag 2020. I 

2020 skal vi ansøge om 2021 og 2022. 

 

Affaldsindsamlingen 

DN’s Affaldsindsamling afholdes i april som en af 
DN’s store folkelige kampagner. Projektet skale-
res efter opnået ekstern finansiering. I tilslutning 

til Affaldsindsamlingen arrangeres affaldsind-
samling for alle danske grundskoler, børnehaver, 
fritidsordninger og andre interesserede instituti-
oner. Mål for 2020: 
 Mindst 1.000 arrangementer om søndagen 
 Mindst 200.0000 deltagere fordelt over hele 

ugen 

 Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrange-
ment. 
 

I 2020 afsøges mulighederne for at styrke det 

kommercielle samarbejde for at løfte Affaldsind-
samlingen. 
 

Skoletjenesten 

Udvikling og support af det landsdækkende net-
værk af kontaktpersoner, hjemmeside, salg og 

udsendelse af materialer. Mål for 2020: 

 Understøtte Projekt 99 arter 
 Produktion af nye materialer efter behov 

 Relancering af nyhedsbrev. 

 Opdatere skoletjenesten med et nyt bestil-
lingsmodul. 

 

I 2020 afsøges mulighederne for at søge ekstern 
finansiering til Skoletjenesten.  

 

Naturvejledning på Skovsgaard 

 Formidling af natur, økologi og miljø for gæ-

ster og presse, herunder foldere, materiale 
mv. 

 Undervisning for skoleklasser og lejrskoler 

på Skovsgaard.  
 Pasning af Skovsgaards økologiske skole-

have, tovholder på frivilliggrupper, koordine-

ring af udstillinger, koordinering af natur-
pleje- og naturgenopretningsprojekter på 

Skovsgaard. 

 
 

4. Administrative støttefunktioner 
 

Samtlige DN's administrative aktiviteter er en direkte eller indirekte følge af DN's arbejde for 

naturen. DN stræber efter at have så få administrative opgaver som muligt og løse de nødven-

dige opgaver så effektivt som muligt.  

 
 

Effektiv administration  

DN er en stor organisation med en omsætning 
på næsten 119 mio. kr., 70 ansatte og en række 
fondsprojekter. For at sikre en effektiv økono-
misk styring af organisationen og for ikke at be-
laste fagmedarbejdere unødigt med administra-

tive opgaver, er der brug for en styrkelse af 
DN’s administration. Derfor oprettes en stilling 
som administrationschef i DN, som skal indgå 
som en del af ledergruppen.  
 

Trivsel og udvikling i sekretariatet 

I 2020 skal der investeres i arbejdet med HR, 

trivsel og kultur i sekretariatet, samt i arbejds-
pladsens fysiske indretning, der efterhånden er 

præget af eftersat vedligeholdelse. 

 

Danmarks Naturfond 

Danmarks Naturfond har beskrevet en vision for 

Skovsgaard Gods og varetagelse af fondens na-
turarealer rundt om i landet og er påbegyndt sit 

arbejde med at omsætte denne til virkelighed. 

Skovsgaard Gods er i god gænge med udvikling 
af den økologiske landbrugsproduktion, herun-

der ikke mindst af både grøntsager og kød. End-

videre har fonden besluttet at styrke indsatsen 

ved at oprette en ny stilling målrettet fundrai-
sing og udvikling af Skovsgaard som det attrak-

tive besøgssted både privat og erhvervsmæssigt 

samt ikke mindst som et madlaboratorium. DN 
vil i 2020: 

 

 Støtte udviklingen på Skovsgaard og natur-
fondens øvrige ejendomme med udgangs-

punkt i den samarbejdsaftale, som indgås i 

2019.  
 

Administrative opgaver 

De administrative opgaver fordeler sig på føl-

gende områder: 
 

1. Ledelse, herunder lederudvikling. 

2. Personale, herunder Husråd, Sikkerhedsud-

valg, medarbejderudviklingssamtaler, efter-

uddannelse og medarbejdertilfredshed. 

3. Sekretariatsfunktioner, herunder omstil-
ling/reception, håndtering af indgående post, 

arkivfunktion, sikring af effektive arbejds-

gange og ledelsesstøtte. 
4. Husfunktioner, herunder frankering, forsen-

delse og kopiering af papirbaserede materia-

ler og synlighedsmaterialer samt mødeklar-
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gøring, indkøb og forbrug af kontormateria-
ler, vicevært og vedligeholdelse og rengø-

ring. 

5. Økonomistyring og regnskabsførelse, herun-

der bogføring, betalinger, løn- og personale-

administration, administration af bevillinger 

fra 3. part, likviditetsstyring, budgetopfølg-
ning og regnskaber. Koordinering af ansøg-

ninger om eksterne midler. Bobehandling i 

forbindelse med arv. Indgåelse af kontrakter 
og aftaler vedrørende blandt andet lejemål, 

forsikringer og andre forsyningskontrakter 

og kontakt til revisor og advokat. 

6. IT, herunder indkøb og drift af fælles it-sy-

stemer, telefoner, sikkerhed, brugerstøtte, 

opgradering og ibrugtagning af nye syste-
mer. 

7. GDPR 

 
 

5. Finansiering 
 

Indsatsområdet omfatter finansielle indtægter i form af afkast af foreningens formue samt 

ikke-projektrelaterede (drifts)tilskud. Målet er at skabe et stabilt afkast af foreningens aktiver 

på markedsniveau set i forhold til den valgte placeringsprofil, der som minimum falder inden 

for de regler, der til enhver tid gælder for almennyttige foreninger og fonde i henhold til fonds-

lovgivningen og med særligt fokus på at investeringerne er bæredygtige og etisk forsvarlige. 

Desuden at ansøge om og hjemtage (drifts)tilskud rettidigt og i henhold til gældende regler. 

 
 

Regnskab og investeringer 

I 2020 skal DN’s regnskab foreligge i en version, der følger anbefalingerne i ISOBRO’s eksempelregnskab. 
I 2020 skal der udarbejdes en investeringsstrategi for DN således at grund- og arbejdskapital til enhver 
tid er investeret med høj sikkerhed, bæredygtigt og etisk forsvarligt.  


