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AKTIVITET og MÅL DIR MED SMI KOMMENTAR  

1.1 Fredningssager MLJ     

Rejse planlagte nye fredningssager i henhold til HB’s 2-
årige rullende fredningsplan. 

MLJ BBI 
 

Der er pt rejst følgende fredningssager: 
Stevns Klint i Stevns kommune 
Stilling-Solbjerg Sø i Skanderborg og Aarhus kommuner 
Keldsø-området i Gribskov o0g Helsingør kommuner 

 

Rejse ”ambulance-fredningssager” ved akutte, ikke 
forudsete trusler. 

MLJ BBI 
 

Der har ikke været behov for ambulancesager i første 
halvdel af 2016. 

 

Hjælp til afdelingerne om håndhævelse af fredningsbe-
stemmelser ved dels at vurdere og respondere på fred-
ningsdispensationssager, dels at sagsbehandle i forbin-
delse med fastlæggelse af og efterlevelse af plejebe-
stemmelser. 

MLJ BBI 
 

Vi gør hvad vi kan og er i løbende dialog om visse sager.  

Revidere DN’s fredningsstrategi. MLJ BBI 
 

Fredningsstrategi 2017-22 blev vedtaget på HBs møde den 
3. juni 2016 
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Til: Sekretariatet 
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AKTIVITET og MÅL DIR MED SMI KOMMENTAR  

1.1.2 Projekt fredningstjek 2014-2017 MLJ     

Udarbejde materiale til 20 nye kommuner, så fred-
ningstjek kan udføres i 77 kommuner.  

MLJ KSR 
 

Der er udarbejdet materiale til 25 fredede områder.  

Støtte afdelingerne i, hvordan de kan sætte fokus på 
forvaltningen af de fredede områder i deres kommune, 
bl.a. ved at udvikle skabelon til plejeplaner.  

MLJ KSR 
 

Har udsendt opfølgningsmateriale til afdelinger og rappor-
ter til 39 fredede områder.  
D. 24. september afholdes kursus i opfølgning på Fred-
ningstjek.  

 

Udarbejde status på årets resultater og evaluere dem 
med henblik på national opfølgning. 

MLJ KSR 
 

Gennemføres planmæssigt i perioden oktober-marts.  

Afholde kurser samt lokale events i samarbejde med 
DN-afdelinger. Her sættes fokus på fredede områder 
generelt og fredningstjek afprøves som rekrutterings-
værktøj. 

MLJ KSR 
 

Afholdt event i Roskilde d. 12/3 med god deltagelse.  
Afholder event i Middelfart d. 11/8. 
D. 24. september afholdes kursus i opfølgning på Fred-
ningstjek. 

 

ØNSKELISTEN: Udvikling af app til Projekt Frednings-
tjek 

     

1.2 Plansager MLJ     

Rådgivning og vejledning om muligheden for at påvirke 
lokalplaner, kommuneplantillæg og miljøvurdering af 
planer. 

MLJ NIS 
 

Sker løbende.  

DN påvirker ”Grønt Danmarkskort”. Planloven pålæg-
ger kommunerne at udarbejde et ”Grønt Danmarks-
kort”. Det grønne Danmarkskort er i 2016 DN’s hoved-
fokus i kommuneplanarbejdet, og sekretariatet vil bistå 
med organisering af og vejledning om opgaven. 

MLJ NIS 
 

De færreste kommuner har påbegyndt arbejdet med Grønt 
Danmarkskort, fordi regeringen havde bebudet, at kravet 
om GD ville blive taget ud af planloven. Det er imidlertid 
lykkedes at få bibeholdt kortet i lovgivningen. Derfor kan 
vejledningen af afdelingerne om kortet nu påbegyndes. 

 

DN påvirker den 15-årige løbende driftsplan-lægning 
for Naturstyrelsens arealer. I 2016 forventes driftspla-
ner for 6 ud af Naturstyrel-sens 18 områder sendt i 
høring: Hovedstaden, Kronjylland, Søhøjlandet, Søn-
derjylland, Thy og Vendsyssel. Det giver en særlig 
mulighed at sætte et DN fingeraftryk. Sekretariatet 
organiserer opgaven. 

MLJ NIS 
 

Sekretariatet har afsluttet forberedelserne til opgaven, 
men Naturstyrelsen er blevet forsinkede i sit arbejde, og 
DN har derfor endnu ikke modtaget nogen driftsplaner i 
høring. 

 

VVM dækker over miljøvurderinger af alle typer projek-
ter som påvirker naturen væsentligt. Sekretariatet 
rådgiver om processen, kvaliteten af miljøvurderinger-
ne og muligheden for eventuel klage. I sager, der går 
på tværs af kommunegrænser, kan sekretariatet påta-
ge sig en koordinerende rolle. I 2016 er en række vej-, 

MLJ NIS 
 

Der har været relativt færre ressourcer til VVM, end forrige 
år. Men flere havvindmølleprojekter er blevet sat i bero og 
har derfor ikke fyldt ressourcemæssigt så meget, som det 
kunne forventes. Mange baneprojekter er desuden nu så 
langt, at sagerne i højere grad handler om lokale dispen-
sationer fra NBL, og ikke om større VVM-processer. En del 
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bro-, bane- og havmølleprojekter aktuelle.  VVM-ressourcer er desuden brugt på lovarbejdet omkring 
en ny VVM-lov, der blev vedtaget i første halvår. 

1.3 Natur- og miljøsager MLJ     

Naturbeskyttelsessager, beskyttede naturtyper (§3), 
bygge- og beskyttelseslinjer omkring søer, åer, for-
tidsminder, strand m.m. I 2016 forventes et fortsat 
fokus på strandbeskyttelseslinjen, samt opfølgning på 
sager afledt af det statslige §3-serviceeftersyn. 

MLJ JAP 
 Eftersynet resulterede i 1% mere §3 registreret natur på 

landsplan. Opfølgningen foregår primært i kommunerne. 
DN har kun kendskab til få sager om afregistrering. Sager-
ne kan ikke påklages. I stedet opfordres afdelingerne til at 
efterspørge og blive inddraget i status og opdateringer på 
grønne råds møder med forvaltningen 

 

Husdyrsager, omfatter godkendelser til udvidelser og 
nybyggeri af såvel kvæg-, svin-, mink- som kyllinge-
farme. I 2016 er der fortsat fokus på ammoniakbelast-
ning af naturen.  

MLJ TGN 
 

De lokale får hjælp ved henvendelser. Sekretariatet udar-
bejder de fleste klager, men hjælper/vejleder også afde-
linger, der selv vil klage. Der er indgivet 5 klager i første 
halvår– gennemlæst omkring 200 sager. Der afholdes 1-2 
husdyrkurser årligt, hvor afdelingerne bliver opkvalificeret 
til selv at gennemgå en miljøgodkendelse og finde evt. 
klagepunkter.     

 

Miljøgodkendelsessager, herunder rådgivning af beho-
vet for og udformning af klager, som jf. lovgivning skal 
underskrives af Sekretariat. 

MLJ JPM 
 

De lokale får hjælp ved henvendelser. Der screenes sager 
på affaldsforbrændingsanlæg især med henblik på for-
brænding af farligt affald, der er blevet klassificeret til ikke 
farligt. 

 

Landzonesager MLJ AEI 
 

De lokale får hjælp til udarbejdelse af klager, rådgivning 
om bagatelsager, rådgivning om præcedenssager og vej-
ledning om udviklingen i landzonen. Syddjurs screenes. 

 

Skovsager MLJ NSH 
 

De lokale får hjælp ved henvendelse. Syddjurs screenes.  

Havmiljø, akvakultur og fiskerisager - aktiviteter om-
kring handelsskibe såvel som aktiviteter i havnene og 
sager omkring fiskeri/akvakultur. Sagerne forekommer 
hyppigt f.eks. i Nordjylland og håndteres i samarbejde 
med Sekretariatet. 

MLJ HMJ 
 

Alle disse typer sager har været behandlet løbende - enten 
pga henvendelser fra DN afdelinger eller på sekretariatets 
eget initiativ 

 

Diverse sager (råstofsager, museumsloven, vandforsy-
ningsloven, vandløbsloven). I 2016 er der fokus på 
sten- og jorddiger og kulturhistorie, der hvor sagerne 
har en synergi med landskabs- og biotopbeskyttelse. 
Arbejdet foregår på initiativ af afdelingerne i det om-
fang, sagerne kan indpasses i Sekretariatets øjeblikke-
lige arbejdsbelastning.  

MLJ JAP 
 Der er fortsat et godt samarbejde med Kulturstyrelsen om 

sten- og jorddiger, og kommunale afgørelser følges og 
påklages efter behov. 
Råstofsager har i første halvår primært omhandlet hørings-
svar til råstofplaner. 
Få sager efter vandforsyningsloven, men afgørelserne føl-
ges fortsat - især i Vestjylland, hvor der tidligere har været 
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problemer. 
Vandløb er blevet udfordret af et antal kommuner, som 
ønsker færre § 3 vandløb, færre offentlige og flere private 
vandløb. DN har givet høringssvar. 

Dokumentation af indsendte og afgjorte klager samt 
udarbejdelse af årlig klagesagsstatistik. 

MLJ NIS 
 

Statistikken for 2015 er udarbejdet og offentliggjort. Re-
sultaterne er flotte og ligger på linje med tidligere år (se 
evt. dn.dk/klagesager). 

 

1.4 Vand- og naturplaner MLJ     

Koordinere og udarbejde nye høringssvar på 2. genera-
tions vandplaner. 

MLJ HMJ 
 

De vedtagne vandområdeplaner før sommeren ligner me-
get de allerede kommenterede. Ingen ny høring så forven-
teligt vil der mest være behov for centrale udmeldinger 
når nye vandløbskriterier fra staten foreligger efter som-
meren 

 

Støtte til afdelinger vedrørende udrulning af 1. genera-
tions vandplaner, herunder nye vandløbsregulativer. 

MLJ HMJ 
 

Mange afdelinger støttet i regulativarbejde i halvåret - det 
forventes fortsat resten af året. Nogen aktivitet forventes 
omkring kommunernes udmøntning af vandområdeplaner-
ne 

  

Støtte til DN’s arbejde i vandråd i det omfang vandrå-
dene ”genaktiveres” i 2016. 

MLJ HMJ 
 

Vandrådene genaktiveres sidst på året, men DNs deltagel-
se afhænger af oplægget til vandløbskriterier og en HB 
beslutning herom. Ny model for DNs deltagelse overvejes 
også 

 

Støtte afdelingernes løbende arbejde med Natura2000-
handleplanerne. 

MLJ BOH X De statslige planer er først offentliggjort medio 16. Derfor 
påbegyndes kommunernes arbejde med revision af Hand-
leplanerne først i 2. halvår 16. 

 

Påtale og om nødvendigt påklage forhold i Natura2000-
områderne, der strider mod planer og EU-direktiver. 

MLJ BOH X Der har ikke i 1. halvår været nyesager, der krævede 
sekretariatet som pennefører. 

 

1.5 Nationalparker MLJ     

Støtte DN’s lokale repræsentanter i nationalparkbesty-
relserne. 

MLJ AEI 
 

Der er ydet mindre støtte end forventet, da medarbejde-
ren har været på sygeorlov. 

 

Påvirke rammerne for eventuelle konkrete nye natio-
nalparker til gavn for naturen. 

MLJ AEI 
 

Der er ydet en mindre indsats end planlagt, da medarbej-
deren har været på sygeorlov. Der har dog ikke været 
konkrete planer om nye nationalparker, men derimod blot 
løse ønsker. DN Bornholm er aktivt involveret i planerne 
dér og sekretariatet/præsidenten har leveret opbakning til 
regionskommunen for at fremme sagen der harmonerer 
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med DN’s nationalparkudspil i ”Fremtidens Natur” 

1.5.1 Natur nationalpark  MLJ     

Anvende rapport om mulighederne for at udlægge 
store kerneområder af urørt skov i Grib Skov, Almin-
dingen og Silkeborg skovene.  

MLJ NSH 
 

NIRAS afleverer rapport i sommerperioden, som behandles 
af HB 2. sept. Diskuteres i skovnetværket slut aug. Lokal-
afdelinger og NST giver udtryk for gavnlig proces. 

 

2.1 Natur, hav og landskab MLJ     

2.1.1 Lobbyvirksomhed MLJ     

”Naturplan Danmark” som den nationale plan for Dan-
marks biodiversitetsindsats, sådan som Danmark har 
meddelt Biodiversitetskonventionens sekretariat. 

MLJ ABF 
 

I maj blev der indgået aftale om naturpakke mellem V, DF, 
LA og K. DN har været i løbende dialog med ordførerne og 
har fremlagt 12 overordnede synspunkter samt otte uddy-
bende notater. Dialog med KL, L&F, WWF, DOG og FR. Det 
er lykkedes at få den lysåbne natur med i pakken samt at 
få dæmmet op for erstatningsnatur og udvanding af NBL § 
3. 

 

Opdatere biodiversitetsbarometret om den danske 
implementering af biodiversitetskonventionen. 

MLJ ABF X Planlagt udarbejdet i oktober.  

Perspektivere den danske biodiversitetsindsats og 
opretholde et ekspertniveau i forhold til de internatio-
nale biodiversitetsprocesser gennem deltagelse i CBD 
COP 13 i Mexico i december 2016. 

MLJ ABF 
 

Bidraget til to forberedende møder med NST og MFVM-DEP 
Foreløbig position udarbejdet. Holder 92-gruppens plads i 
den danske delegation.  

 

Påvirke artsforvaltningen i Danmark gennem deltagelse 
i Vildtforvaltningsrådets arbejde og genne deltagelse i 
arbejdsgrupper om artsforvaltning. 

MLJ BOH 
 

DN har på møde i juni fået VFR til at beslutte at iværksæt-
te et arbejde rettet mod de ikke-jagtbare arter, i særde-
leshed de rødlistede. Via IUCN DK tages den nationale 
artsforvaltning også op i 2016-17. 

 

Deltage i den naturpolitiske debat – særligt i forhold til 
vild natur og vilde dyr (rewilding). 

MLJ BOH 
 

Ulv, bæver, vildsvin etc i den løbende debat  

Udgive en ny publikation i serien ”Sådan ligger landet” 
med tal om naturen.  

MLJ ABF 
 

Planlagt klar til uddeling på repræsentantskabsmødet i 
november 2016. 

 

Fremme en skovpolitik fokuseret på to aspekter af 
vores skovpolitik: At skabe bedre skovnatur ved at 
sikre og genoprette varierede skove som gode leveste-
der for dyr, planter og svampe, samt at udpege 20% af 
det samlede skovareal til naturformål. 

MLJ NSH 
 

Naturpakken giver 13.300 ha. mere urørt skov (naturfor-
mål) end status i dag. Det bringer statsskoven op over 25 
%, men rykker ikke nok ved privatskoven. Dog alligevel en 
stor delsejr. DN medvirker i kraft af bl.a. certificerings-
standardrevision og forskningsprojekter om naturnær 
skovdrift til det første aspekt. 
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Igangsætte revision af DN’s skovpolitik i andet halvår 
af 2016. 

MLJ NSH 
 

De indledende skridt er taget inden sommeren. Bl.a. ind-
dragelse på tidligt tidspunkt af diverse interne og eksterne 
interessenter, herunder biologiske forskere. 

 

Imødegå forringelser af strandbeskyttelses-reglerne i 
Naturbeskyttelsesloven.  

MLJ NIS 
 

Forliget om strandbeskyttelsen er indgået, og lovforslaget 
forventes i høring til efteråret. DN er lykkedes med, at 
lempelserne i beskyttelsen bliver langt mindre end frygtet.  

 

Påvirke arbejdet med revision af planloven, så lovens 
formålsparagraf fastholder sit natur- og miljøbeskyt-
tende sigte, og så lovens indhold også fremover giver 
mulighed for borgerdeltagelse i processer, der påvirker 
natur, miljø og landskab. 

MLJ NIS 
 

DN har gjort et omfattende lobbyarbejde. Det fremgår ikke 
af forliget, at planlovens formål skal ændres, men der bør 
holdes skarpt øje med om formålet alligevel forsøges æn-
dret i det kommende lovforslag og søges dialog med for-
ligsparterne. Det samme gælder klageadgangen. Borger-
inddragelsen bibeholdes i planloven, men forliget indehol-
der en forkortelse af høringsperioder for lokalplaner og 
visse kommuneplantillæg til 4 uger og øget klagegebyrer. 

 

Fremme beslutninger om landdistrikternes problemer 
baseret på synergi med løsning af udfordringerne for 
natur, landskab og miljø. 

MLJ NIS 
 

Det lykkedes at få bibeholdt krav om et Grønt Danmarks-
kort i planloven, som regeringen ellers havde ønsket fjer-
net, af hensyn til landbruget. DN er desuden lykkedes godt 
med at få udbredt budskabet om at kyst-turismefremme 
handler om at værne og udvikle den natur, turisterne 
kommer for at se, og desuden fokuserer byggeri og om-
dannelse i kystbyerne. 

 

Om havet:      

Fremme etablering af beskyttede havområder (MPA), i 
første omgang Øresund. 

MLJ HMJ 
 

DN deltager fortsat aktivt i da-sv NGO gruppe mhp på en 
MPA i Øresund 

 

Arbejde for, at myndighederne gennemfører en udred-
ning af og indgreb mod STS-opera-tioner. 

MLJ HMJ 
 

Efter møde med modvillig MST i slutningen af 2015 har der 
endnu ikke været aktivitet på sagen udover at følge udvik-
lingen  

 

Arbejde for overgang til skånsomt fiskeri - i første 
omgang i Natura 2000 områder. 

MLJ HMJ 
 

Det er et langsigtet mål som forfølges overalt, hvor der er 
inputmuligheder, herunder især i forbindelse med fiskeri-
begrænsninger i N2000 områder med rev 

 

Udrede og sætte fokus på makro- og mikro-plast i 
havet (synergi til affaldsindsamlingen). 

MLJ TGN 
 

DN fik gennem affaldsindsamlingen 2016 sat fokus på 
affald og især plast i alle størrelser. Den første af to film 
om plast blev vist ved Folkemødet og efterfølgende lagt på 
FB. Anden film kommer i sensommeren og vil handle om 
mikroplast i slam.  

 

Arbejde for, at nye havbrug kun kan etableres offshore, 
og når der er ”økologisk N-råderum”. 

MLJ HMJ 
 

Hidtil er DN lykkes med det budskab, men det vil komme 
under nyt pres i slutningen af 2016 og fremover som følge 
af vækstplanens ekstra kvælstofkvote til akvakultur 
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I samarbejde med andre organisationer påvirke imple-
mentering af EU’s havstrategidirektiv. 

MLJ HMJ 
 

Indsatsprogrammer skulle udarbejdes i 2015 og iværksæt-
tes i 2016 - med undtagelse af udpegning af et (utilfreds-
stillende) lille antal dybe blødbundsområder i Kattegat er 
der ingenting sket fra statens side. 

 

I samarbejde med andre organisationer påvirke imple-
mentering af nyt direktiv om havplanlægning. 

MLJ HMJ 
 

Lov om maritim planlægning i kraft fra juni 2016. Svag 
rammelov under Erhvervs og vækstministeriet, som ikke 
inddrog noget af DNs høringssvar 

 

Løbende optimere beskyttelsen af havet i alle konkrete 
høringer og udvalgsarbejder. 

MLJ HMJ 
 

Forfølges i alle relevante sammenhænge  

Følge arbejdet i de internationale havfora, hvor DN er 
medlem – CCB for Østersøen og SAR for Nordsøen. 

MLJ HMJ 
 

Sekretariatet bliver nu direkte bestyrelsesmedlem i CCB og 
følger fortsat disse fora 

 

Projekt Biodiversitet NU 2014-2020 MLJ     

Indsamle data i størrelsesordenen 150.000 registrerin-
ger i alle kommuner ved fortsat at rekruttere og fast-
holde deltagere i projektet.  

MLJ SLK 
 

Projekt Biodiversitet Nuhavde 1. maj 2016modtaget 
160.000 observationer fra omkring 12.000 naturtjekkere 
landet over, og nåede derved målet for første projektår 
med +10.000. I starten af juli er der mere end 228.000 
registreringer, og tallet stiger støt. Projektet har i indevæ-
rende projektår valgt at forhøje målet til 360.000 observa-
tioner. Dette er ambitiøst, men bestemt muligt. Fasthol-
delsen i projektet går også over forventning. I en nylig 
brugertilfredshedsanalyse blandt de nu 21.500 brugere, 
svarer 93%, at de er motiverede til at fortsætte med at 
registrere.     

 

Udvikle og gennemføre kampagneaktiviter, fx lokale 
Bioblitz-arrangementer til opbakning for projektet. 

MLJ SLK 
 

Todd-kampagnen udløber den 1. september 2016 – den 
har bevist sit værd i forhold til rekruttering og deltager-
fastholdelse, men der er brug for et nyt frisk pust kam-
pagnemæssigt for at sikre en stor nok tilgang af nye ”fri-
villige”. Derfor er Projekt Biodiversitet Nu i færd med at 
udvikle en ny kampagne, som forventes klar 1. januar 
2017. I mellemtiden skal et stort samarbejde omkring 
NaturTjek sikre tilgang af nye deltagere sammen med en 
række andre mindre kampagneaktiviteter.   

 

Udvikle materialer til at oplyse om biodiversitet bredt, 
herunder undervisningsmateriale. 

MLJ SLK 
 

Udover det generelle projektmateriale, app’en og websitet, 
er der lavet en aftale med vinfirmaet Sunrise, hvor der 
udover markedsføring af app’en også forklares, hvad bio-
diversitet betyder. Dette markedsføringstiltag vil dække 
hele Danmark – alle COOP’s 600 butikker. Arbejdet med at 
udvikle undervisningsmateriale, som varetages af DN’s 
skoletjeneste er blevet forsinket, og forventes nu klar 
omkring november 2016.  
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Afholde lokale biodiversitetstopmøder i forbindelse med 
Biodiversitetskonferencen COP 13 i december 2016 
med udgangspunkt i Naturtjek og projektets øvrige 
resultater. 

MLJ SLK 
 

Det diskuteres, hvad omfanget af disse møder bør være. 
Hidtil er det aftalt at lave materiale til DN’s afdelinger med 
udgangspunkt i projektets naturkapitalindeks for kommu-
nerne, som netop per 4. juli 2016, er fremkommet fra 
forskerne på DCE, Aarhus Universitet.  

 

2.2 Grund-, drikke- ogoverfladevand SHE     

2.2.1 Lobby og drift SHE     

Fremme et højt ambitionsniveau i 2. generations vand-
planer i overensstemmelse med vandrammedirektivet. 

MLJ HMJ 
 

2. generation vandplaner vedtaget med virkning fra 1. juli 
2016 uden fornyet høring. DN’s indflydelse på selve pla-
nerne er derfor udspillet med høringssvarene fra juni 
2015. Fremadrettet står evt. EU henvendelse om planer-
nes mangler og deltagelse i de nye Vandråd, der etableres 
i slutningen af 2016 samt normal DN sagsbehandling når 
kommunerne udmønter planerne.  

 

Give indspil til evaluering og justering af regeringens 
”sprøjtemiddelstrategi”, som forventes i starten af 
2016.  

SHE WB 
 

Arbejdet foregår i regi af dialogforum for Plantebeskyttel-
sesmidler under MST. DN har sendt forslag til den nye 
sprøjtemiddelstrategi. Der blev afholdt et møde med MST 
og alle interessenter i april. Der er ikke kommet et politisk 
udspil endnu.  Forventes efteråret 2016 

 

Sætte fokus på Roundup. SHE WB 
 

Glyphosathar i juni fået forlænget sin godkendelse midler-
tidigt af EU-kommissionen for en periode på højst 18 må-
neder. Desuden bliver tilsætningsstoffet tallowamin for-
budt i DK. Det har vist sig formentlig at være mere toksisk 
end glyphosat selv. Det europæiske kemikalieagentur, 
ECHA, har for nylig åbnet for en offentlig konsultation 
vedr. klassificeringen af glyphosat. Det kan medføre, at 
stoffet bliver forbrudt at bruge i private haver, på offentli-
ge arealer og muligvis før høst. DN har været aktiv på 
mange platforme, og fortalt om forekomsten i vandmiljø 
og i mennesker i EU og i DK. 

 

Evaluere kommunernes indsats i de borings-nære be-
skyttelsesområder.  

SHE WB 
 

Nogle kommuner med presset indvinding pga. pesticider, 
er begyndt at regulere pesticidbrug i indvindingsoplande. 
(Beder/Århus og Egedal). 
Landbrugsorganisationerne truer med retssager, men 
formodentlig mest for at presse erstatningerne op. 
Sekretariatet vurderer kommunernes indsatsplaner for 
grundvand efter behov, dvs. hvor DN lokalt har brug for 
hjælp. Heri indgår de boringsnære beskyttelsesområder. 

 

Komme med indspil til kommunernes ”indsatsplaner for SHE WB 
 

Der er kommenteret på dette i forbindelse med grund-  
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sprøjtemiddelfølsomme områder på sandjord”, som 
skal være udarbejdet ultimo 2016. 

vandskortlægningen som ud over nitrat også indeholder 
SFO sandområderne, der for nogle år siden er kortlagt af 
GEUS. 

Fortsat efterlyse en statslig indsats for udpegning af 
”sprøjtemiddelfølsomme områder” på lerjord. 

SHE WB 
 

Der er udarbejdet både flyers og andet materiale til brug 
for Folkemødet på Bornholm. GEUS vil gå i gang med at 
færdigudvikle konceptet for udpegning af SFO ler i år. 
Dernæst mangler kommunernes kortlægning af DK. 

 

Støtte DN’s repræsentanter i grundvandsrådene i ar-
bejdet for bedre beskyttelse af grundvandet. 

SHE WB X Tages op i efteråret  

Opdatere materiale om klimatilpasning – DN mener, 
faktaark og frivilligside. 

SHE WB X Tages op i efteråret  

2.2.2 Projekt Giftfri have 2015-2020 SHE     

10.000 nye haver tilmelder sig ”Giftfri have”.   SHE GHO 
 

Status pr. 30. juni er 7.066 tilmeldte haver, svarende til 
1.344 hektar, eller 2,4 m2 pr. person i Danmark 

 

3-5 virksomheder tilmelder sig ”Giftfri have”. SHE GHO 
 

Status pr. 30. juni er to tilmeldte virksomheder: Kalund-
borg Forsyning og Samsø Labyrinten 

 

Formidle fordele for den vilde natur ved giftfri have. SHE GHO 
 

Flere artikler og events med fokus på biodiversiteten i den 
giftfri have.    

 

Implementere system til automatisk opdatering af 
Danmarkskort over Giftfrie Haver 

SHE GHO 
 

Nyt system implementeret ved årsskiftet. Det justeres i 
efteråret 2016 i forbindelse med implementering af nyt 
website. 

 

2.3 Landbrug SHE     

Fremme investeringer i omlægning til økologisk land-
brug  

SHE RL 
 

Sammen med Økologisk Landsforening og Merkur Andels-
kasse arbejdes på at få etableret en fond, den Nationale 
Økologiske Jordbrugsfond, som skal købe jord op og leje 
ud til – især – unge økologiske landmænd. Samarbejdet er 
ved at munde ud i et prospekt, der kan trække investorer 
til. Meningen er, at det primært er DN og ØL’s medlem-
mer, som vi i første omgang henvender os til.  

 

Fremme forbrug af økologiske landbrugsprodukter 
gennem samarbejde med virksomheder og f.eks. Grønt 
Folkemøde (jf. pkt. 2.5.2.) 

SHE RL 
 

Vi har i regi af Grønt Folkemøde forsøgt at få alle udefra-
kommende madboder til at blive økologiske. Det havde 
Folkemødet også stillet i udsigt, men det blev slet ikke 
håndhævet. Følger op med et møde i august med Connie 
Hedegaard, som er blevet formand for Foreningen Folke-
mødet. 
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Sætte fokus på konsekvenserne af regeringsudspil på 
landbrugsområdet, herunder særligt udmøntning af 16-
punktsplanen.  

SHE LO, 
TNY  

DN har haft maksimal mediedækning på denne sag som 
bl.a. har medvirket til, at Eva Kjer Hansen måtte gå som 
Miljø- og fødevareminister. Sekretariatet mødtes i februar 
med EU-Kommissionen og har sendt skriftligt input om 
problemerne med landbrugspakkens forslag.  Sekretariatet 
har også underrettet Kommissionen om det 4-5000 ton 
store kvælstofudslip i Fredericia i relation til landbrugspak-
ken. EU har sendt en pilotskrivelse til regeringen med 8 
spørgsmål om direktivoverholdelse, som senest skal være 
besvaret 10. august.  

 

Fremme konkrete forslag til ændring af husdyrregule-
ringen, herunder husdyrgodkendelsesloven, mhp. at 
sikre gennemsigtighed og bæredygtighed i husdyrpro-
duktionen 

SHE LO 
 

Sekretariatet deltager i Miljø- og Fødevareministeriets 
arbejdsgrupper, som vedrører ændringer af husdyrregule-
ringen og har bl.a. stillet forslag om skærpede krav til 
fosforudledning til naturen og forslag om krav til zink i 
miljøgodkendelsen (jf. nedenfor) 

 

Sætte fokus på svineproduktionens manglende bære-
dygtighed, herunder import af GMO-soja og brug af 
kobber og zink i svineproduktionen. 

SHE TNY/ 
LO  

Gennem vores arbejde er der nu sat gang i en kortlægning 
af problemernes omfang. MST har skærpet reglerne for 
udbringning af zinkholdig svinegylle. Der følges løbende 
op. 

 

At tage stilling til både overordnede og konkrete forslag 
på GMO-området for at forhindre spredning af genmo-
dificerede organismer i naturen. 

SHE RL 
 

Sker når det er aktuelt.  

Deltage som kritisk partner i udvalgte ministerielle 
arbejdsgrupper om opfølgning på Natur og Landbrugs-
kommissionen, bl.a. målrettet regulering af landbru-
gets kvælstofforbrug. 

SHE TNY/ 
LO  

Vi er repræsenteret i relevante udvalg og arbejdsgrupper  

Fremme brug af jordfordeling for at få intensivt drevet 
landbrugsjord lagt om til ekstensiv drift eller natur (det 
grønne netværk), bl.a. ved at indgå i Real Dania-
projekt. 

SHE TNY 
 

Real Danias jordfordelingsprojekt forløber som planlagt og 
konkrete projekter gennemføres i Jammerbugt, Skive og 
Ringkøbing-Skjern kommuner, hvor den samfundsmæssige 
betydning dokumenteres. Indsatsen for at fremme jordfor-
delingafspejles i, at der som led i naturpakken er afsat 8 
mio. til multifunktionelle jordfordelinger. 

 

Fremme udvikling af bæredygtig grøn biomasseproduk-
tion for at få intensivt drevne arealer lagt om til vedva-
rende græs og erstatte import af soja med protein fra 
græs og få plejet ekstensive arealer, herunder f.eks. 
lavbundsarealer og grøftekanter. Det sker bl.a. ved 
deltagelse i Nationalt Bioøkonomipanel og Real-
daniaprojekt om dobbelte ressourcer i det åbne land. 

SHE TNY/ 
RL  

Vi følger udviklingen løbende i tæt dialog med Seges Øko-
logi. Vi bruget aktivt grøn biomasse i lobbyarbejde, når der 
skal peges på nye veje for landbruget. 
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Opdatere dokumentations-folderen ”Sådan ligger lan-
det – tal om landbruget 2016”. 

SHE LO, 
TNY, 
RL 

X Aktiviteten er planlagt til at starte i 2. halvår  

Arbejde for flere sprøjtefri zoner i skel til naboer, natur 
osv. jf. DN’s landbrugspolitik. 

SHE TNY/R
L  

De sprøjtefri områder er en del af de forslag, som DN har 
spillet ind med til en ny offentlig pesticidhandlingsplan, der 
skal gælde i 2017 – 2020.  

 

2.4 Klima, energi og transport SHE     

2.4.1 Lobby og drift      

Afslutte og følge op på DN’s reviderede energipolitik og 
følge arbejdet i regeringens Energikommission. 

SHE LJP/ 
SBF  

Arbejdet med opdatering af DN’s energiforsyningspolitik er 
planlagt til efteråret 2016. Foråret har i høj grad stået på 
indsamling af data og vidensopbygning.  
 
Mht. energikommissionen er den ikke rigtig kommet i gang 
endnu, men vi følger opmærksomt med. 

 

Sætte fokus på landbrugets klimapåvirkning. SHE TNY, 
LJP  

DN har deltaget i Energistyrelsens Energicamp. Har etable-
ret samarbejde med Concito, ØL, L&F, COOP, og Forbru-
gerrådet om økologi og klima. DN har sammen med DØR 
og IDA arrangeret seminar om anvendelse af halmressour-
cen til bioenergi. 

 

Påvirke og formidle konsekvenser af udvalgte lokale 
sager af national betydning, f.eks. affalds- og energi-
anlæg, udvinding af skifergas, deponering af atomaf-
fald 

SHE JPM, 
SBF, 
LJP 

 
Kraftværker: Der har været arbejdet med at få reduceret 
størrelsen af det nye meget store kraftværk til at fyre med 
flis i København, Amagerværket. Atomaffald: sidder i ny 
ministeriel følgegruppe ang. deponering af atomaffaldSki-
fergas: Total har opgivet deres licens, og DN har meldt ud, 
at vi er glade men gerne ser et totalt fremtidigt forbud 
mod skifergas i DK. Biomasse: Biomassen tager fart og der 
arbejdes hårdt med at sætte fokus på gode energiinveste-
ringer nu. Blandt mange tiltag deltager vi bl.a. i en ny 
ministeriel følgegruppe om bæredygtig brug af biomasse. 
 
Eksempler på lokale sager: I Viborg har vi sammen med 
lokalafdelingen sat fokus på konkurrencen mellem udnyt-
telse af overskudsvarme (fra det nye Apple Datacenter) og 
afgiftsfribiomasse. I Odense har vi assisteret lokalafdelin-
gen i at sætte fokus på grøn energiforsyning i Odense 
overfor både lokalpolitikere og virksomheder.  

 

Igangsætte ”Klimakommuner PLUS” med mulighed for 
tilvalg af frivillige borgerprojekter (evt. med erfarings-
udveksling på regionale møder). 

SHE JLC 
 

Klimakommune Plus blev lanceret i april 2016. Første 
kommune, der tilsluttede sig, var Høje Taastrup og et par 
håndfulde har henvendt sig mhp. at blive Plus kommuner. 
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Det vurderes, at der vil være tiltrædelse for flere på den 
anden side af sommerferien, da der pt pågår politisk be-
handling i flere kommuner 

Indsamle, dokumentere og anvende data fra klima-
kommunerne om deres årlige reduktion af udledning af 
drivhusgasser.  

SHE JLC 
 

Der er indkommet ca. 1/3 af 2015 opgørelserne og truffet 
aftale om konkret afleveringsdato med resten (helt i lighed 
med foregående år). Data brugt til adskillige regionale 
pressehistorier på baggrund af henvendelser. 

 

2.5 Produktion og forbrug SHE     

2.5.1 Lobbyvirksomhed SHE     

Følge op på de kommunale affaldsplaner ved at støtte 
afdelingernes indsats for at fremme omlægning af 
nuværende affaldshåndtering til sortering, genanven-
delse, genbrug. 

SHE SBF 
 

De fleste affaldsplaner blev vedtaget i slutningen af 2015, 
og der har ikke været det store behov for opfølgning end-
nu. Der var 25 lokale DN afdelinger, der udarbejdede hø-
ringssvar vedr. de lokale affaldsplaner. 
 
Det primære arbejde har bestået i at vurdere, om vi med 
de foreliggende lokale affaldsplaner når målet i 2022 – en 
vurdering, der har været efterspurgt fra pressen og andre. 
aktører.  

 

Indgå i samarbejde med udvalgt(e) virksomhed(er) om 
grønne løsninger. 

SHE JPM 
 

Der har været arbejdet med Arla samt Kalk & Teglværks-
foreningen om udsanering af vilkår, der ikke har med 
miljøbeskyttelse at gøre. Det skal gøre miljøgodkendelser 
målrettet til miljøbeskyttelse.  

 

Sætte fokus på produktions- og forbrugeraspekterne af 
mikroplast, herunder konsekvenser for havmiljøet. 

SHE SBF 
 

Plast i naturen var temaet for årets affaldsindsamling samt 
DNs tema på folkemødet – her blev der afholdt en debat 
om emnet (der gav god presse) samt en debat om cirku-
lær økonomi. Det var også temaet for morgenløbet og 
indretningen af DN’s telt. Den første af to film om udfor-
dringerne ved plast blev vist på Folkemødet. 

 

2.5.2 Projekt Grønt folkemøde SHE     

Iværksætte initiativer på områderne affald, vand og 
økologi med henblik på at vise konkrete bæredygtige 
løsninger. 

SHE SBF 
 

Det primære ønske fra DN har i år været at få Grønt Fol-
kemødet højere op på dagsordenen i Folkemødets sekreta-
riat og politisk på Bornholm. Dette lykkedes med en t 
workshop afholdt i april, hvor Bornholms borgmester del-
tog i hele workshoppen. Desværre har der været stor 
udskiftning i Folkemødets sekretariat, hvilket er gået ud-
over den mere synlige og konkrete indsats på selve Fol-
kemødet 2016. Det lykkedes dog at få forøget antallet af 
vandstandere, mere synlig affaldssortering på de eksiste-
rende affaldsstationer og en gentagelse af sidste års af-
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faldsstation samt et svagt tilløb til krav til økologi i mad-
boderne. . Følger op med et møde i august med Connie 
Hedegaard, som er blevet formand for Foreningen Folke-
mødet. 

2.6 Natur- og miljøforvaltning SHE     

2.6.1 Lobbyvirksomhed SHE     

Fokus på Danmarks overholdelse af EU direktiver på 
natur- og miljøområdet i dialog med andre aktører og 
EU-kommissionen. 

SHE JLC, 
BV, 
LO, 
TNY, 
JPM, 
BOH,
MLJ 

 
• Opfølgning på klage om direktiv om bæredygtig 

pesticidanvendelse 
• Møder i Bruxelles for at orientere Kommissionen 

om landbrugspakkens konsekvenser for overhol-
delse af EU-direktiver 

• Der er i regi af Målopfyldelsesrådet sendt klage til 
EU kommissionen over gødskningsloven, og der 
har været løbende kontakt til kommissionen 

• Henvendelse til EU landbrugskommissæren 
• Søgt aktindsigt i åbningsskrivelser og pilotskrivel-

se (hvilket ministeriet afslår) 
• Udboring af Miljøansvarsdirektiv ifht pesticidan-

vendelse via kontakter til DG Environment og DK 
jurist 

 

Deltage i den danske EU-beslutningsproces om hø-
ringssvar til EU-forslag og danske forhandlingsmanda-
ter. 

SHE JLC 
 

Der afgivet høringssvar til lang række sager og f.eks. taget 
aktiv kontakt til FT medlemmer i forbindelse med glypho-
sat-forlængelse  

 

Deltage i den europæiske miljøorganisation Europea-
nEnvironmental Bureaus bestyrelsesmøder og løbende 
påvirke EEBshørings-svar og forhandlingsmandater. 

SHE JLC 
 

Deltaget i 2 EEB-møder, det næste er i september.  

Stille ressourcer til rådighed for internationalt arbejde 
f.eks. i EEB, med udgangspunkt i den nye EU-
kommissions forventede arbejde med revision og 
sammenlægning af fuglebeskyttelses- og habitatdirek-
tiverne. 

MLJ BOH 
HMJ  

Afventer forsinketEU udspil, men sagen følges  

Indgå i EEBs arbejdsgruppe om affald, især med fokus 
på cirkulær økonomi og mål for affaldsområdet 

SHE SBF 
  

Sekretariatet har deltaget i møder både i januar og juni, 
samt især fulgt diskussionerne om EU's cirkulær økonomi 
pakke 

 

Indgå i EEBs arbejdsgruppe om industri, især med 
fokus på reglerne for miljøgodkendelser, herunder 
udarbejdelsen af nye BREF-noter (EU-grundlag for 
regler om miljøgodkendelse). 

SHE JPM 
 

Der har været arbejdet med reglerne for miljøgodkendelse 
af affaldsforbrændingsanlæg, affaldsbehandlingsanlæg 
samt for fødevarevirksomheder. DN arbejder sammen med 
den danske fødevareindustri for at få indarbejdet cirkulær 
økonomi aspekter i godkendelsesarbejdet. 

. 
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2.7 Naturoplevelser og adgang til natu-
ren 

     

2.7.1 Lobbyvirksomhed MLJ     

Der må forudses ikke-planlagt lobbyvirksomhed af 
beskedent omfang under denne aktivitet. 

MLJ AEI 
  

Adgangsforum er igen aktiv og der er aftalt møde fremad-
rettet. 

 

2.7.2 Naturvejledning på Skovsgaard MIV     

DN’s naturvejleder formidler natur, økologi og miljø 
med base på Danmarks Naturfonds ejendom Skovs-
gaard. Det sker gennem arrangementer, skolebesøg, 
den økologiske køkkenhave, lejrskoler mv. Naturvejle-
deren deltager endvidere i koordinering af frivilliggrup-
per på Skovsgaard og i udviklingen af nye formidlings-
tiltag. 

MIV MKJ 
 

Lejrskoler og lokale skoler har undervisningsforløb ved 
Skovsgaard Naturformidling. Skovsgaards økologiske køk-
kenhave står i fuld flor og bruges i forbindelse med under-
visning og vises frem og bruges i formidlingssammenhæng 
for Skovsgaards gæster. Specialklasser på Langelands 
skoler bruger Skovsgaard som fast base for undervisning 
og asylklasser på Langeland er tilknyttet skolehaven, hvor 
de har deres egen køkkenhave. DNs Frivilliggrupper arbej-
der med overvågning, pleje, have, formidling og andre 
aktiviteter på Skovsgaard. 

 

2.7.3 Lokale ture og arrangement MIV     

Mindst 750 ture og andre arrangementer gennemført af 
DN’s lokale afdelinger. 

MIV OLA 
 

Der har d. 8.8 været afholdt 450 ture og arrangementer i 
hele landet. Det store landsdækkende arrangementet  ”Slå 
ring om kysterne” Søndag den 31. januar er ikke indeholdt 
i de 450 ture/arrangementer. Efteråret har traditionelt en 
del svampeture og naturligvis NaturensDag, hvor rigtig 
mange arrangerer noget – så samlet set kommer vi gan-
ske godt i mål med de forventede 750 ture i 2016. 

 

Mindst 30 lokale kystvandringer i samarbejde med 
Hjerteforeningen. 

MIV OLA 
 

Der blev inviteret til 33 kystvandringer søndag den 12. 
juni. 

 

Implementere nyt tur-modul på dn.dk MIV OLA 
 

Er sat op og kan køre. Blandt andet brugt til Slå ring om 
kysterne og Naturens Dag. Er introduceret for afdelingerne 
på web-kurserne. Vi skifter til det nye system på alle sider 
i forbindelse med lanceringen af nyt design og CMS-
system.  

 

Uddanne mindst 10 nye DN Naturguider og understøtte 
Naturguide-netværket. 

MIV OLA 
 

Der er blevet afholdt et Naturguidekursus og andet kursus 
afholde i september. Man skal tage begge kurser for at 
blive Naturguide. På Første kursus var der 30 deltagere og 
det forventes at mindst 15 gør uddannelsen færdig i år. 

 

Naturens Ambulance rykker ud til afdelinger for at MIV OLA 
 

Både Giftfri have og Naturtjek har haft ambulancen som  
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uddanne og hjælpe med gennemførelse af naturpleje, 
ture og arrangementer. 

støttende aktivitet ude 4 gange hver.  
Naturpleje har haft ambulancen ude 2 gange. 
Der er gennemført 8 arrangementer med lokale afdelinger 
–i alt 18 gange 

2.7.4Naturens Dag søndag MIV     

Mindst 75 DN-afdelinger afvikler et arrangement på 
Naturens dag. 

MIV OLA X Gennemføres i 2. halvår  

Mindst 60.000 deltager i et arrangement på Naturens 
Dag. 

MIV OLA X Gennemføres i 2. halvår  

2.7.5. Danmarks Naturfond  MIV     

Fortsætte udviklingen af nye foldere og skiltning på 
Fondens arealer i samarbejde med Fonden. 

MIV OLA 
 

Kører som planlagt. Senest nye foldere for Skovsgaards 
Natur og Højriis Mølle samt skilte på Skovsgaard 

 

Vedligeholde informationen om fondens arealer på DN’s 
hjemmeside. 

MIV OLA 
 

Kører som planlagt  

Støtte fondens naturrigtige drift og støtte fonden med 
en række administrative ydelser, herunder fundraising. 

MIV MIV 
 

DN håndterer bogholderi, betalinger og lønninger for fon-
den. DN udfører sekretærrollen i fondens bestyrelse. DN 
forestår udlejning af fondens sommerhuse. Ud over den 
økonomisk og administrative støtte til fonden, støtter DN 
med Giv Naturen en Hånd arrangementer på en række af 
fondens arealer. 

 

2.8 Giv naturen en hånd      

2.8.1 Lokale naturplejeaktiviteter MIV     

Understøtte og formidle lokale naturplejeprojekter i 
størrelsesordenen 50 arrangementer. 

MIV MS  DD. (22.6) er der gennemført 31 arrangementer  

Mindst 50 frivillige gennemfører kurser i naturpleje 
under Naturens Universitet. 

MIV MS 
 

Vi uddanner langt mere end 50 frivillige i naturpleje – på 
arrangementerne, vi kommer ud til. Kurserne i Naturens 
Uni trækker ikke 50 til, men er en fantastisk igangsætter 
for høslætlaug i foråret. Det gør til gengæld de arrange-
menter, vi støtter, samt Lefestival, som henvender sig 
bredere.  

 

2.8.2 Evighedstræer MLJ     

Mærke og registerere evighedstræer, herunder på MLJ TGN 
 

Der er registreret 68 træer (d. 7.7). Ingen træer på Natur-
fondens arealer. NST/SVANA er positive over for 
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Danmarks Naturfonds ejendomme.  Evighedstræer på deres arealer – kommer nok i kombina-
tion med NST/SVANAs projekt Livstræer.  

2.8.3 Vilde dyr MLJ     

Odder på Sjælland: Evaluering af forsøgsprojektet. 
Udarbejde regional forvaltningsplan i den nedsatte 
forvaltningsgruppe for odder. 

MLJ BOH  Evaluering pt under udarbejdelse, forsøgsprojekt afsluttet 
med vigtige læringer. Udarbejdelse af FP dog pt sat i bero. 
Afventer snak i forvaltningsgruppe og evt opfølgende pro-
jekt. 

 

De små mårdyr: Som opfølgning på pilotprojekt i 2015 
iværksættes et projekt med henblik på indsamling af 
viden om primært lækat, brud og ilders anvendelse af 
småbiotoper. Forudsætter ekstern finansiering. 

MLJ BOH  Opfølgende projekt under udarbejdelse med DCE, Aqua og 
evt DJ (Forsinket pga langtidssygemelding hos DCE). Hå-
bes iværksat ult 16 eller primo 17 

 

2.8.4 Affaldsindsamling  OLA    

Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement i for-
bindelse med affaldsindsamlingen. 

MIV OLA  81 afdelinger var med. Det var lidt flere end i 2015, hvor 
vi slog rekord med 75 afdelinger 

 

Mindst 25.000 deltagere i indsamlingerne om sønda-
gen. 

MIV OLA  Det skønnes at der var 30.000 deltagere med i affaldsind-
samlingen søndag. 

 

2.9 Børn og unge MIV     

2.9.1 Skoler og institutioner MIV     

Udvikling og support af det landsdækkende netværk af 
kontaktpersoner, hjemmeside, salg og udsendelse af 
materialer, udvikling af nye projekter, lobby og doku-
mentation vedr. børns brug af naturen.  

MIV OLA 
 

Kører som planlagt. Ny hjemmeside for børn og børnefa-
milier lanceres i efteråret. Den omfatter også skoletjene-
sten. Udgivet nyt materiale om økologi til mellemtrinnet.  

 

Udvikle nyt materiale om biodiversitet i forbindelse 
med projekt Biodiversitet. 

MIV OLA 
 

Materialet er i gang med at blive produceret om lanceres i 
efteråret 2016.  

 

2.9.2 Naturens dag – for skoler og institutioner      

Mindst 130.000 tilmeldte børn.  OLA X Gennemføres i 2. halvår  

2.9.3 Affaldsindsamling –for skoler og institutio-
ner 

     

Mindst 65.000 tilmeldte børn  OLA 
 

I alt havde vi tilmeldt 123.300 børn til årets affaldsindsam-
ling. Det er ny rekord og langt over forventning.  

 

2.9.4 Projekt Nyt børnetilbud      
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Udvikle, lancere og markedsføre nyt website.  OLA 
 

Sitet forventes at blive lanceret i september/oktober - lidt 
afhængigt af arbejdet med DN's nye hovedside mm.  

 

Redigere og overføre alle naturoplevelserne fra Natur-
katapulten.dk i en ny funktion på websitet.  

 OLA 
 

Arbejdet kører som planlagt  

Udsende nyhedsbrevet Ugens Naturoplevelse.  OLA 
 

Er udsendt som planlagt. Kommer formodentlig i en ny 
version i forbindelse med det nye website.  

 

Udvikle en ny DN-event målrettet børn og børnefamili-
er, fx Naturnatten eller Store Badedag. 

 OLA 
 

Der er udviklet flere projektideer og taget kontakt til po-
tentielle samarbejdspartnere.  

 

2.10Tværpolitiske indsatser SHE     

2.10.1 DN til Folkemøde på Bornholm SHE     

DN deltager også i 2016 ved Folkemødet og er aktiv i 
debatter og arrangementer. Målet er at skabe gode 
relationer til udvalgte interessenter og formidle DN’s 
budskaber og holdninger gennem aktiv deltagelse i 
debatter og arrangementer. 

SHE SBF 
 

DN havde i år eget telt på den centrale hovedplads. I teltet 
havde vi programsat en række samtale om forskellige DN 
emner. Vi stod selv for to debatter i relation til årets tema. 
Derudover var DN’s stab inviteret til at side i omkring 20 
paneldebatter, netværks- og lobbymøder.  

 

2.11 Natur og miljø i byen SHE     

2.11.1 Projekt DN i byen 2014-2017 SHE JLC    

Udvikle ”DN mener” om natur og miljø i byen. SHE JLC  I andet halvår af 2016 tages stilling til, om dette projekt 
fortsat skal udvikles eller om målet skal forfølges på anden 
måde. 

 

Udvikle et koncept for en it-platform for natur- og 
miljøprojekter i byen, hvor frivillige kan få viden, råd-
givning og komme i kontakt med andre frivillige mhp at 
gennemføre projekter.  

SHE  X Afventer beslutning, jf. ovenfor.  

Det igangsatte arbejde fra 2015 med DN’s lokale afde-
linger i København, Århus, Odense og Aalborg fortsæt-
tes mhp. at hjælpe projekter på vej. 

SHE JLC X Afventer beslutning, jf. ovenfor.  

ØNSKELISTEN: Udvikling af it-platform for frivilligpro-
jekter i byen 

SHE     

3.1 Organisatorisk vejledningog service MIV     

3.1.1 Organisationsdrift MIV     
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Sekretariatet støtter DN's frivillige gennem kompetent 
og let tilgængelig organisatorisk rådgivning og støtte til 
afdelinger, samråd, studenterafdelinger og netværk.  

MIV NL/ 
JES  

Alle nævnte enheder får løbende støtte.   

Gennem Projektpuljen støttes arbejdet med dagsor-
densættende lokale projekter. (HER BØR I STEDET STÅ 
NOGET OM VELUX) 

MIV NL 
 

Projektpuljen kører i 2016 på meget lavt blus pga. Grønt 
Guld. Pr. 13.07 er bevilliget 28.800 kr. til 3 projekter. 
Med en bevilling på 2. mill.kr. fra VELUX FONDEN håndte-
res de fleste lokale projekter gennem Grønt Guld. Pr. 
13.07 er bevilliget 771.500 kr. til 25 projekter. Der er 
givet et afslag. I alt er der ansøgninger for 1.301.500 kr. 
til 35 projekter.  

 

Løbende intern kommunikation gennem DN Torsdag 
samt revision af Frivilligsiden. 

MIV TER 
 

Kører som planlagt. Revision af frivilligsiden gennemføres i 
forbindelse med implementering af nyt CMS-system og ny 
DN- hjemmeside. Se også 4.3.1 

 

Udvikle tiltag til modtagelse af nye medlemmer og 
frivillige i afdelingerne; eksempelvis velkomstmails og 
–møder. 

MIV SOL 
 

Kontakt til alle lokalafd, hvor der skal hverves. Nye lokale-
foldere produceret samt velkomstnyhedsbreve og vel-
komstmøder hjulpet i gang i afdelinger, der ønsker det. 
Der udleveres løbende lister med oplysninger om nye 
medlemmer til de afdelinger, der ønsker det.  

 

Udvikle muligheder for opsamling af data på frivillige 
og potentielt frivillige i DN’s medlemssystem. 

MIV OLA 
 

Mulighederne undersøges og udvikles i takt med udviklin-
gen og implementeringen af DN's nye CMS system til 
hjemmesiden.  

 

3.1.2 Kommunikationsstøtte tilafdelinger      

Sekretariatet yder støtte til afdelingernes eksterne 
kommunikation med særligt fokus på kommunikations-
rådgivning, nyhedsbreve, hjemmesider, sociale medier 
og pressearbejdet samt i forbindelse med hvervekam-
pagner. 

MIV SOL 
 

Dag til dag hjælp ydet med lokale pressehistorier, læser-
breve, rådgivning osv. Nyhedsbreve og facebook boostet 
med støtte i produktion.  

 

Desuden tilbydes afdelingerne forskellige synligheds-
materialer til brug ved lokale arrangementer.   

MIV SOL 
 

Ønsker til nye gratis uddelingsmaterialer imødekommet 
med tattoos, klistermærker og luppe til børn. Paraplyer og 
bannere, flag og plakater er produceret og sendes af sted 
fra dag til dag.  

 

Særligt fokus på at implementere nyt hjemmesidesy-
stem (CMS) i afdelingerne og dermed undervise lokale 
webredaktører.  

MIV TER-
SOL  

Kurser over hele landet er effektueret med deltagelse af 
75 lokalafdelinger. Runde to køres efter sommerferien og 
frem til REP.  

 

3.1.4 Naturens Universitet  TER    

DN's interne uddannelsestilbud skal sikre en kontinuer- MIV MS 
 

Der er DD (22.6) 25 afsluttede kurser i 2016 og yderligere 
8 i støbeskeen. Webkurser, Naturguidekurser og feltkurser 

 



 19 

AKTIVITET og MÅL DIR MED SMI KOMMENTAR  

lig opkvalificering af foreningens lokale frivillige ved at 
tilbyde 30-40 kurser indenfor afdelingernes arbejdsom-
råder.  

har der været særlig stor søgning til. 

3.2 Organisatoriske enheder      

3.2.1 Afdelinger MIV     

3.2.2 Samråd MIV     

3.2.3 Netværk MIV     

3.2.4 Studenterafdelinger MIV     

3.2.5 Repræsentantskab (inkl. AP) MIV     

3.2.6 Hovedbestyrelse MIV     

3.2.7 Præsident MIV     

3.2.8 Faglige udvalg MIV     

4.1 Kommunikationsstyring      

Planlægge og gennemføre 2 store årlige hvervekam-
pagner, som skal understøtte DN’s politiske mål, sikre 
en bred folkelig opbakning og støtte til DN samt en 
positiv udvikling af DN’s image. 

SHE SLK 
 

”Vi slår ring om kysterne” gennemført i januar gav ekstra 
leads udover de 140.000 underskrifter fra Kyst-
kampagnen, samt stor offentlig bevågenhed. 
Ultimo juni startede kampagnen ”det er helt sort”, hvor vi 
vil lægge pres på industrien for at sikre at al plast kan 
genbruges og at intet ender i naturen. Det er ikke på nu-
værende tidspunkt muligt at sige noget om tilgang af med-
lemmer. Plastkampagnen er igangsat juni og har givet 
2.000 underskrifter pr. 1. juli.  

 

Gennemføre flere mindre kampagner mhp. at teste i 
forhold til målgrupper og medier. 

SHE LS  I januar og marts er testet bannerannoncer på forskellige 
medier i forbindelse med vedtagelse af landbrugspakken. 
På facebook kørte vi kampagnen ”vi  elsker…” 

 

Kommunikationsrådgivning på nøgleprojekter og andre 
tiltag  

SHE SLK 
 

Er sket.  

Layoute og produktionsstyre tryksager. SHE JA 
 

Er sket.  

Udarbejde en årsrapport med fokus på DN’s resultater 
og støtteværdighed. 

SHE JA 
 

Årsrapporten blev uddelt på repræsentantskabsmødet i 
april. 
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Løbende rådgive præsidenten og andre af DN’s talsper-
soner med henblik på klar, forståelig og entydig teg-
ning af DN. 

SHE TGJ 
 

Er sket.  

4.2 Pressekontakt og nyheder      

Formidle DN-nyheder og –synspunkter til pressen og 
andre medier generelt.  

SHE TGJ/ 
KPM  

DN besvarer henvendelser fra pressen 24-7, laver debat-
indlæg, blogs, nyheder og pressemeddelelser om alle DN-
relevante emner og er dagligt i kontakt med journalister 
om historier. Der har første halvår 2016 været stort fokus 
på at udbrede DNs budskab om at landbrugspakken vil øge 
forurening og samtidig strider imod EUs miljøbeskyttelses-
regler. Sagen blev kendt som ”Gyllegate” og endte med 
Eva Kjer Hansens afgang som minister. 
 

 

Overvåge landsdækkende, regionale og lokale medier 
og udarbejde kvartalsvise rapporter. 

SHE TGJ/ 
KPM  

DN’ pressetjeneste overvåger dagligt medierne og udar-
bejder kvartalsrapporter over mediedækningen. Vi har 
netop indgået en ny aftale med Infomedia om kvartalsrap-
porter, som bevirker at rapport for 1. kvartal først ud-
kommer sammen med 2. kvartal. 
 

 

Sikre en stærk formidling af DN’s nøgleprojekter i me-
dierne. 

SHE TGJ/ 
KPM  

DN’s store kampagner og events, eksempelvis kyst-
kampagnen, Biodiversitet Nu, Affaldsindsamling mv. har 
fået stor mediemæssig opmærksomhed. Omkring 30.000 
danskere samledes langs de danske kyster en råkold janu-
ar aften i protest over regeringens nu delvist skrottede 
kyst-planer. 
 

 

Være dagsordensættende på udvalgte emner, som 
understøtter de strategiske sigtelinjer. 

SHE TGJ/ 
KPM  

Gyllegate og sagen om kystbyggeri har været dagsordens-
sættende i medierne, og DN har opnået omtale på forsiden 
af flere landsdækkende aviser og i TV-medier. Der er sat 
en klar dagsorden i medierne om, at DN værner om den 
danske natur. 
 

 

Fortsat udvikle netværket blandt journalister, der ar-
bejder med DN’s områder. 

SHE TGJ/ 
KPM  

Det sker.  

4.3 E-kommunikation      

4.3.1 DN’s hjemmeside      

Implementere nyt CMS og nyt design, herunder inte- SHE MAS 
 

Udvikling af nyt CMS kører efter planen. De lokale afdelin-  
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gration mellem CMS og medlemssystem. gers hjemmesider ventes lanceret først, derefter følger 
Naturens Dag, dn.dk, Frivilligsiden, nyt børnesite + flere 
kampagnesites.  

Udvikle nye sider for at understøtte DN’s projekter og 
andre aktiviteter. 

SHE MAS 
 

Der arbejdes løbende med temasider som sætter fokus på 
DNs arbejde, bl.a. Klima, Glyphosat osv.  

 

Løbende drift og udvikling mhp. teknik, indhold, under-
visning, governance mv. 

SHE MAS 
 

Vi har haft fokus på forbedring af indhold med større bru-
gerværdi og oplever vækst på 45%.  

 

Udvikle indhold på tværs af kanaler offline og online 
(blad og web) 

SHE MAS 
 

Udvalgte artikler fra bladet bliver løbende versioneret 
digitalt og klarer sig fint trafikmæssigt. 
Natur & Miljø udkommer nu også i app med berigelse 
(merværdi) for medlemmerne. 

 

4.3.2 DN på sociale medier      

Kommunikere flere gange ugentligt på sociale medie-
platforme, bla. Facebook og Twitter. 

SHE ANY 
 

DN bruger diverse sociale medier dagligt og oplever jævn 
vækst på alle profiler. Senest er en Snapchat oprettet. 

 

70.000 likes/fans på Facebook. SHE ANY 
 

Årsmålet nået ultimo juni.  

2.000 følgere på Instagram. SHE ANY 
 

Pr. 1 juli er der 5400 følgere.  

4.3.3 Nationale nyhedsbreve      

Producere og udsende ”DN Nyhedsbrev” 40-45 gange 
årligt. 

SHE MAS 
 

Nyhedsbrevet udsendes ugentligt med sommerferielukning 
i uge 28-31.  
Der er gennemført en brugerundersøgelse, som viste stor 
tilfredshed med nyhedsbrevet.  

 

Producere og udsende øvrige nyhedsbreve efter behov. SHE MAS 
 

Der er udsendt særlige nyhedsbreve ifm. kystkampagnen, 
som har været medvirkende årsag til en voksende digital 
medlemshvervning. 

 

4.4 Medlemsblad      

Udgive fire numre af Natur & Miljø. SHE KOP 
 

De første to numre er udgivet.  

Gennemføre mindre læserundersøgelse af Natur & 
Miljø. 

SHE KOP X Der vurderes  ikke at være behov for en læseundersøgelse 
på nuværende tidspunkt. 
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5.1 Medlemsadministration MIV LS    

Vedligeholde medlemsdatabasen med ind- og udmel-
delser, opkræve medlemskontingenter/månedsgaver, 
ekspedere henvendelser fra medlemmer, opdatere 
ændringer i medlemskabet og sikre e-mail adresser 
ved alle kontakter.  

MIV LS 
 

Drift af medlemsdatabasen og resten af medlemsadmini-
strationen kører planmæssigt. 

 

Skabe øgede indtægter ved opgradering af årsmed-
lemmer til månedsgaveydere og ved at opgradere 
månedsgaveydere til højere beløb. 

MIV LS 
 

Ca. 4.500 medlemmer er kontaktet og 659 har sagt ja til 
månedsgave. Knap 4000 medlemmer er kontaktet for at 
bede om tilmelding til Betalingsservice, 689 er tilmeldt. 
Opgradering af månedsgavebeløb: 10.000 medlemmer 
kontaktet, ca. 3000 har sagt ja til at øge deres månedlige 
gave med i alt knap kr. 60.000 pr. måned = ca. kr. 
700.000 kr. årligt. 
 

 

5.2 Medlemstegning MIV LS    

Sikre en kontinuerlig positiv medlemsudvikling, så 
medlemstallet ved udgangen af året er på min. 
125.000. 

MIV LS 

 

 

Pr. 1. august er medlemstallet 128.481 Det er 
en fremgang siden ultimo juni på 321 med-
lemmer og fra 1. januar på 3.438 medlemmer. 
Tallene dækker over en fremgang på 8885 og 
et frafald på 5447 medlemmer. 
 

 

Øge tilgangen af medlemmer, der af egen drift indmel-
der sig via DN’s hjemmeside. 

MIV LS 
 

Pr. 1. august 2016 var der kommet 1.482 nye medlemmer 
via dn.dk, hvilket er næsten en tredobling i forholdt til 
samme tid i 2015, hvor dn.dk havde givet 523 nye med-
lemmer. 

 

Markedsføre husstandsmedlemskabet. MIV LS 
 

Pr. 1. august 2016 har vi fået 112 nye husstandsmedlem-
mer. I 2015 var tallet for samme periode 52 nye hus-
standsmedlemmer. Dette særlige medlemskab markedsfø-
res i N&M samt i DN nyhedsbrevet. 

 

Sikre at stort set alle nyindmeldte medlemmer har 
leveret email-adresse til DN. 

MIV LS 
 

Ud af de 8885 nye medlemmer indmeldt pr. 1. august 
2016 er der mailadresse på 7653, dvs. 86%. 

 

5.2.2 Projekt Nye Hverveformer 2014-16 MIV LS    

Afprøve og dokumentere forskellige nye former for 
hverveaktiviteter, leadgenerering og indtjeningsmulig-
heder. 

MIV 
 

LS 
 

Der er indgået samarbejde med Matas kundeklub om at 
tilbyde medlemskab af DN. Succesen har indtil videre 
været begrænset, men der arbejdes med at forbedre til-
buddet. 
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Via nyt TM-bureau indsamles leads på www 

Implementere ny velkomstprocedure for at mindske 
frafaldet. 

MIV 
 

LS 
 

Ny velkomstprocedure iværksættes medio august 2016  

Bruge kampagner aktivt til hvervning. MIV 
 

LS 
 

Der er ringet til de, der skrev under på kystkampagnen. 
Annoncering med opfordring til indmeldelse på bt.dk og 
b.dk i forbindelse med artikelserie om landbrugspakken og 
kystproblematikken, begrænset succes. 

 

5.3 Fundraising MIV LGM    

Direct mail indsamlinger blandt medlemmerne med 
bruttoindtægt på 1 mio. kr., test af nye indsamlings-
former – herunder afklare mulighederne for at gen-
nemføre landsdækkende mærkedags-indsamling ifm. 
Naturens dag 2018 - samt formidle mulighederne for 
arv og testamente til fordel for DN. 

MIV LS 
 

Der er indkommet kr. 457.840 i første halvår. 
Testamenteaften afholdes i efteråret 2016. 
Afklaring af mulighed for mærkedagsindsamling sker i 
efteråret 2016.  

 

Indgå sponsoraftaler vedrørende DN’s aktiviteter jf. 
den vedtagne sponsorstrategi. 

MIV LGM 
 Brug Låget: Arla Harmonie og Bilka:  

Affaldssække i genbrugsplast: 250.000 kr. 
Porto og plakat, som udsendes til skolerne: 75.000 
kr. 
Markedsføring på mælkekartoner i 10 uger. 
Markedsføring af Brug Låget til fordel for DN i på 
Arla/Bilkas hjemmesider, facebooksider, i Bilkas 
tilbudsavis og fælles presse i 4 måneder. 
 
Bilka:  
Donation: 150.000 kr.  
Affaldsspillekort: 250.000 kr. 
Markedsføring af Affaldsindsamlingen på Bilkas 
hjemmesider, facebooksider, TV-spot, Instore TV, 
tilbudsavis og fælles presse i 2 måneder. 
 
 

 

Systematisk søge fonde, som potentielt støtter DN’s 
arbejde. 

MIV LGM 
 Specifikke fonde og puljer overvåges en gang om 

måneden mht. nyheder og ansøgningsfrister. 
Relevante direktører og medarbejdere bliver orien-
teret. 
 

 



 24 

AKTIVITET og MÅL DIR MED SMI KOMMENTAR  

Arbejde målrettet på at opnå ekstern finansiering af 
aktiviteterne på Ønskelisten. 

MIV LGM 
 Matas: Medlemstegning af pt. ca. 100 nye med-

lemmer via Club Matas 
Fagligt samarbejde omkring mikroplast 

 

Samarbejde med udvalgte erhvervspartnere om direkte 
og indirekte støtte til konkrete aktiviteter i form af 
partnerskabsaftaler – herunder mindst 1 ny erhvervs-
partner. 

MIV LGM 
 SEAS NVE: Donation: 250.000 kr. pr. år 

 
Ny partner: Arla 
Aftale på plads med Arlas landmænd om at deltage i 
Naturtjek fra efteråret 2016 -2020. 
Arla betaler udviklingsomkostninger og leverer mar-
kedsføring på mælkekartoner.  
 
NY partner: Sunrise:  
Donation 50.000 kr til Naturtjek og markedsføring 
af Naturtjek i alle COOPs butikker. 
 
Ny partner: KLS Pureprint:  
80.000 kr. til Naturkalenderen (dekord) 

 

Iværksætte Natursponsor jf. erhvervspartnerstrategi-
en– erhvervsvirksomheders støtte til natur og miljø 
med henblik på, at 1 mio. kr. kan indtægtsføres. 

MIV LGM 
 Siden opstart er der blevet solgt for 431.000 kr. inkl 

moms. CG aflønnes med 50%  det første år.  
 

5.4 DN Grøn Fordel MIV LGM    

Indgå 5 nye rabataftaler med eksterne firmaer som 
tilbyder oplevelser og grønne produkter. 

MIV LGM 
 Området er pt. nedprioritetet  

Sælge DN-varer, som det væsentligste Naturkalende-
ren og ellers et bredt sortiment af fuglekasser, natur-
bøger, kikkerter og beklædning i DN’s webbutik, med 
mindst 40% i dækningsbidrag. 

MIV GJ 
 

Det kører  

Udvikle sortimentet til at understøtte vores projekter. MIV LGM 
 

Det kører  

Holde DN Grøn Fordels hjemmeside og funktionalitet 
opdateret i forhold til det nye CMS system. 

MIV LGM 
 

Ikke startet op endnu. Hvornår afhænger bl.a. at helt ny 
hjemmeside og ressourcer i IT afdelingen. 

 

6.  Administrative støtte-funktioner MIV     

Ledelse, herunder lederudvikling. ALLE     
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Personale, herunder Husråd, Sikkerhedsudvalg, med-
arbejderudviklingssamtaler, efteruddannelse og med-
arbejdertilfredshed. 

MIV  
 

Husrådet har afholdt de kalendersatte møder plus en ræk-
ke ekstraordinære møder. MUS er gennemført i 1. kvartal 
hvor de foreløbige efteruddannelsesønsker er bevil-
get/prioriteret.  

 

Sekretariatsfunktioner, herunder omstilling/reception, 
håndtering af indgående post, arkivfunktion, sikring af 
effektive arbejdsgange og ledelses-støtte. 

MIV  
 

Det kører  

Husfunktioner, herunder frankering, forsendelse og 
kopiering af papirbaserede materialer og synligheds-
materialer samt mødeklargøring, indkøb og forbrug af 
kontormaterialer, vicevært og vedligeholdelse og ren-
gøring – idet DN's interne politik for social ansvarlighed 
indarbejdes og gives liv i forbindelse med Sekretaria-
tets og DN’s forbrug. 

MIV  
 

Der er fortsat fokus på at opnås de mest fordelagtige por-
topriser ved at samle forsendelserne og i øvrigt sende 
mindst muligt fysisk post. Der sorteres nu også affald i en 
organisk fraktion i kantinen. 

 

Økonomistyring og regnskabsførelse, herunder bogfø-
ring, betalinger, løn- og personaleadministration, ad-
ministration af bevillinger fra 3. part, likviditetsstyring, 
budgetopfølgning og regnskaber. Koordinering af an-
søgninger om eksterne midler. Bobehandling i forbin-
delse med arv. Indgåelse af kontrakter og aftaler ved-
rørende blandt andet lejemål, forsikringer og andre 
forsyningskontrakter og kontakt til revisor og advokat. 

MIV  
 

Det kører. Der er ansat en student til særskilt at håndtere 
afregninger vedrørende Grønt Guld projektet. Hun lønnes 
af projektet. 

 

IT, herunder indkøb og drift af fælles it-systemer, tele-
foner, sikkerhed, brugerstøtte, opgradering og ibrug-
tagning af nye systemer. 

MIV  
 

Det kører, der har særligt været fokus på den nye hjem-
meside. Der er indgået nu aftale om hostingen af it-driften 
med bedre priser end i den gamle aftale. 

 

7. Finansiering MIV     

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 fondslovgivningen. 

MIV  
 

Hovedparten af investeringerne er obligationsbaserede og 
dermed er afkastet i øjeblikket begrænset, men dog på 
markedsniveau. Der betales p.t. negativ rente ved for 
store indeståender. Overskudslikviditet søges placeret som 
indskud i andre banker inden for indskydergarantiens 
grænser. 

 

Ansøge om og hjemtage (drifts)tilskud rettidigt og i 
henhold til gældende regler. 

MIV  
 

Opgørelse af momskompensation og ansøgning om drifts-
tilskud fra tips-lotto er afleveret i juni måned. 
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