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Eventuelt DN medlemskab af Concito 

og Friluftsrådet 
 

 

Sagens kerne 

Medlemmer af HB har foreslået, at DN genoptager sit medlemskab af hhv. Concito og Frilufts-

rådet. I dette notat beskrives fordele og ulemper ved medlemskab af de to organisationer. 

 

Eventuelt medlemskab af Friluftsrådet 

 

Som paraply for friluftslivet har Friluftsrådet ifl. sine vedtægter som mål at inspirere danskerne 

til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser. Fri-

luftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer, 

og som gennem politisk interessevaretagelse, projekter og kampagner arbejder for at forbedre 

mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv. Friluftsrådets medlemsorganisationer har 

det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv - men derudover kan 

medlemmerne have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen. 

 

DN har tidligere været medlem af Friluftsrådet, men udtrådte i 1995.  Der var flere grunde 

dertil. For det første var det DN’s (og andre grønne medlemsorganisationers) oplevelse, at 

man som én af mange medlemsorganisationer ikke havde tilstrækkelig gennemslagskraft i FR’s 

hovedbestyrelse og dermed i de politiske linjer, der blev lagt. Dette gav sig udslag i en række 

konflikter mellem de grønne organisationer og FR ift. spørgsmål om adgang til naturværdier, 

hvor de grønne organisationer følte sig majoriserede. For det andet indebar medlemsskabet, at 

civilsamfundets deltagelse i en række offentlige udvalg, råd mv. blev varetaget af FR på vegne 

af dets medlemsorganisationer, hvorfor (især) DN ikke fik nogen selvstændig repræsentation i 

disse udvalg og råd. En udtræden af FR havde derfor bl.a. som konsekvens, at Dn fik egen re-

præsentation i udvalg mv. under ministerier, KL og andre steder. 

 

Diskussionen om et eventuelt medlemskab er blevet aktualiseret af den sidste tids debat om 

det fælles udspil fra en række organisationer om de statslige arealer, hvor Friluftsrådet i sidste 

ende valgte at trække deres støtte, da de ikke fandt, at udspillet i tilstrækkelig grad afspejlede 

deres interesser.  

 

Der kan således være flere både fordele og ulemper ved et medlemskab af FR.  

 

Det nyligt overstået formandsvalg i Friluftsrådet signalerer, at rådet læner sig mere over mod 

benyttersiden end mod beskytter siden, hvilket ikke er repræsentativt for DN. Derudover re-

præsenterer Friluftsrådet de meget aktivitetsprægede foreninger, hvor der er fokus på benyt-

telse frem for beskyttelse. Det er alt fra Islænderhesteforeningen, MTB foreninger, Dansk Au-

tocamperforening og lignende. Et medlemskab giver i princippet DN en forbedret mulighed for 

at påvirke FR’s politiske linje ift. spørgsmålet om balancen mellem hhv. benytter- og beskyt-
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terhensyn. Her vil DN kunne samarbejde med andre grønne, og mere beskytterorienterede or-

ganisationer (primært DOF, DB og WWF). FR har traditionelt en væsentlig politisk indflydelse 

hos politiske beslutningstagere, som DN har haft sværere ved at skabe indflydelse hos. Det bør 

heller ikke være kontingentet (15.000 kr. årligt) der står i vejen for et medlemskab. 

 

Der kan dog også være væsentlige udfordringer ved et medlemskab. Det er erfaringen fra de 

senere år (og konsolideret med det nylige formandskabsskifte), at benytter-interesserne har 

fået større vægt i FR end tidligere. Den konflikt, som vi netop har oplevet ifm. udspillet om 

statslige arealer, må forventes at blive vedholdende de kommende år. Der vil derfor være en 

væsentlig risiko for, at sådanne konflikter vil risikere at blive tilspidsede i en situation, hvor DN 

er medlem og dermed bliver medunderskrivere på politiske udmeldinger fra FR’s bestyrelse. 

Det vil antageligt blive nødvendigt for DN offentligt at lægge afstand til dele af FR’s politiske 

udmeldinger. Det er ikke vurderingen, at DN (og de andre beskytter-interesser) vil kunne tippe 

balancen i FR’s hovedbestyrelse, der pt. som nævnt vægter benytter-interesser højt – selv hvis 

det lykkedes DN at få en plads i FR’s HB. Samtidigt er det de senere år i stigende grad lykke-

des DN selv at få indflydelse også i de politiske partier, vi normalt har haft svært ved at nå. 

Endeligt skal den risiko, der også lå bag udmeldelsen i 1995, for at DN fratages sin selvstæn-

dige repræsentation i råd, udvalg og nævn fremhæves.  

 

Eventuelt medlemskab af Concito 

 

Den grønne klimatænketank CONCITO blev stiftet den 1. september 2008. CONCITO’s formål 

er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirknin-

gerne af den globale opvarmning. CONCITO er et af Danmarks største grønne netværk med 

knap 150 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer. Organisatio-

nen er finansieret dels ved medlemsbetaling, dels via en større donation fra Villumfonden.  

 

DN var med i opstarten af Concito og deltog aktivt i en lang række arbejdsgrupper. Grupperne 

bestod af mange interessenter, der i fælleskab skulle komme frem til anbefalinger på klimaom-

rådet. Gennem årene gennemgik Concito en udvikling, og i 2013 var DN’s analyse, at vi som 

medlem ikke havde nogen indflydelse hverken på Concito’s holdninger eller politiske udmeldin-

ger. På energiområdet var Concito eksempelvist positive over for teknologier, som DN politisk 

besluttede at være modstander af. Både atomkraft, CCS og skifergas var vi som forening mod-

stander af. Analysen i 2013 var derfor, at det var signalforvirring at være medlem af en tæn-

ketank, der direkte i pressen mener det modsatte af DN. Også ift. økologi og klima har vi hi-

storisk være forundret over og uenig i udmeldinger fra Concito – fx ift. økologiens rolle i land-

bruget eller Concitos’s klimaaftryks-modeller. 

 

DN’s udmelding af Concito i 2013 var en således en konsekvens af manglende indflydelse, 

samt flere modsatrettede politiske udmeldinger, der skabte uenighed og konflikter – også i det 

offentlige rum – mellem DN og Concito. Der var dog bred enighed om, at vi forsat ville samar-

bejde med Concito på de områder, hvor det gav mening, f.eks. ift. en fælles kritik af biomasse 

i det danske energisystem.  

 

Argumenterne for og imod et medlemskab er i store træk identiske med argumenterne vedr. 

Friluftsrådet.  

 

Et medlemskab kan sikre DN en vis indflydelse på Concito’s prioriteringer og politiske udmel-

dinger, en adgang til Concito’s netværk (primært virksomheder) samt adgang til den viden, 

Concito opbygger. Prisen er heller ikke her på nogen måde prohibitiv. 

 

Omvendt er det næppe sandsynligt, at et medlemskab vil give nogen reel indflydelse på Con-

cito’s arbejde. Deres portefølje er primært bestemt af de opdragsgivere, der finansierer de en-

kelte projekter, og medlemskredsen er i øvrigt så stor og bred, at der ikke vil være tale om 

nogen direkte indflydelse. Derimod vil der med en vis sandsynlighed være en risiko for, at vi 
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vil ende i samme situation som sidst, vi var medlemmer – uenighed om faglige forhold og ud-

meldinger, som DN vil være nødt til at tage afstand fra offentligt. Concito skal jo tage hensyn 

til en meget bred medlemskreds, der bl.a. også tæller Shell, Danish Crown og Arla. 

 

Det skal i øvrigt påpeges, at der pågår en relativt tæt, løbende dialog med Concito om forskel-

lige samarbejdsprojekter, og at DN til enhver tid vil kunne inddrage Concito i projekter, når 

der er behov for det. Det skete sidst under regeringsdannelsen, hvor DN, Concito og Klimarå-

det i fællesskab arbejde bag kulisserne for en ambitiøs klimamålsætning i regeringens aftale-

papir.  

 

Det kan dog eventuel være en mulighed, at der tages en dialog med Concito om eventuelt 

medlemskab og hvilken rolle, DN kan få i et sådant samarbejde. 

 

 

 


