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Internationale perspektiver
FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

Mål 2: stop sult og giv alle mulighed for nærende mad. Styrk 
bæredygtigt landbrug.

Mål 6: Giv alle mennesker bæredygtig adgang til vand og sanitet

Mål 7: giv alle mennesker bæredygtig adgang til pålidelig og 
moderne energi, der er til at betale

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Mål 13: Gør straks det, der skal til for at bekæmpe klimaforandringer 
og deres konsekvenser

Mål 14 Beskyt oceaner, have og marine ressourcer, og brug dem 
bæredygtigt

Mål 15. Beskyt, genopret og styrk bæredygtig brug af økosystemer 
på land. Forvalt skove bæredygtigt, bekæmp ørkendannelse og 
stands ødelæggelse af jorden og tab af biodiversitet



Vil arbejdet inden for DNs sigtelinjer støtte 
op om opfyldelse af FNs verdensmål?

Internationale perspektiver
FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling



Internationale perspektiver
Fitness Check

DN er dansk NGO-
repræsentant og 
samarbejder med EEB



Internationale perspektiver
Biodiversitetskonventionen

DN forventer at repræsentere 92-gruppen på COP 13 i 
Cancun



Perspektiv
Fredningssager
Problem: DN er ”alenebruger” af fredningsinstrumentet. DN 
slipper fredningerne efter kendelsen. Ny naturlovgivning 
kan påvirke lovgrundlag.

Indsatsbehov: DN styrker fredningsdokumentation. DN 
formulerer nyt fredningsprojekt. DN iværksætter 
fredningslobby.

Status: DN planlægger workshop om ”den nye 
naturkortlægning” i fredningsprioriteringen. Fredningstjek 
stopper med udgangen af 2017. DN har revideret ”old 
school” pjecer om vores fredningsarbejde.



Perspektiv
Lokale sager
Problem: Sager er i miskredit politisk og usexet i forhold til 
nye aktive, men en vigtig aktivitet for DN’s afdelinger. Ny 
naturlovgivning kan påvirke lovgrundlag.

Indsatsbehov: DN dokumenterer og brander ”sager” som 
”aktivt medborgerskab”. DN deltager i lovgivningsproces

Status: DN sendte i 2016 for første gang uopfordret 
sagsstatistik til Folketinget.



Perspektiv
Vand og Naturplaner
Problem: Vand- og naturplanerne svækkes for hver runde, 
men er krumtap for mange danske indsatser – processer er 
ressourcekrævende og tekniske for DN-aktive.

Indsatsbehov: Planerne ”rebrandes” og DN gennemgår 
indsatsplaner og er den aktive grønne organisation i 
processerne. DN leverer et udviklingsbud til ministerens 
bebudede revision af Natura 2000 områder.

Status: DN deltager i vandråd om vandløbsudpegning i 
2016. DN formulerer kriterier sammen med DOF.



Perspektiv
Nationalparker
Problem: Processen hænger fast i forlig fra 2006. 
Rigsrevisionen har påpeget manglende ”naturnytte”.

Indsatsbehov: DN indgår i pilotprojekter for nye områder, 
hvis det bliver aktuelt. DN følger op på rigsrevisionen

Status: DN har i 2016 arbejdet med Øresund og 
understøttet Bornholm som var en af 9 oprindelige DN-
forslag.



Perspektiv
Natur – Nationale emner
Problem: 
• Usikre elementer fra Naturpakken: Erstatningsnatur, 

Skov, Salg af natur, Genopdyrkningsret, Ny lovgivning
• Mangler fra naturpakken: Strategisk tilgang - grønt 

Danmarkskort, Havet, Kysterne og landskabet 
(Vækstpakken)

Indsatsbehov: Betydeligt lobbyarbejde og DN kan forventes 
at indgå i en eller flere ”faglige ekspertgrupper”. Eget 
initiativ om ”Grønt Danmarkskort”?

Status: Lobbyarbejde om Naturplan Danmark i 2015 og 
Naturpakke i 2016. Skovpolitik i 2016.



Proces for naturråd i DN
2015:

(Før sommerferien: Bekendtgørelse om ”lokale” naturråd)
Før sommerferien : ”Stillingsopslag”
8 uger : Kandidater melder sig /afdelinger finder kandidater …
September : Sekretariatet samler kandidater på stemmesedler
Sep - Okt : Valg i afdelinger (pointsystem, vetoret, m/k?)
Oktober : Kick Off for samtlige udpegede DN-medlemmer
Nov – Dec : Udpegede medlemmer mødes med det lokale bagland, 
sekretariatet leverer vejledninger, etablering på PODIO osv.

2016:
Januar – Juni : Naturrådene arbejder med støtte og rådgivning til DN-
medlemmerne fra sekretariatet
Juni : Evalueringsskema på PODIO etc.
Efter sommerferien : Evalueringsmøde

2017:
Kommuneplan vedtages > Naturen påvirkes 



Perspektiv
Nøgleprojekt ”Biodiversitet.nu”
Problem: 
Resultaterne fra projektet skal med støtte i 2020 målet 
give DN afdelingerne evidens og inspiration til at anvise 
udviklingsveje for biodiversiteten konkret og lokalt.

Indsatsbehov: Fortsat betydelig markedsføringsindsats af 
DN for at skaffe +150.000. Naturtjek registreringer/år. 
”Biodiversitetspakker” til afdelingerne og eventuelt 
stærkere facilitering fra sekretariatet af lokale aktiviteter. 
DCE / CMEC leverer resultater.

Status: 216.145. registreringer (pr. 2. juni). Første 
biodiversitetspakker baseres på ”naturkapitalindeks” fra 
DCE.



Perspektiv
Nøgleprojekt ”Fredningstjek”
Problem: 
• Fredningstjek ophører i 2017
• Meget lille andel af samtlige fredninger undersøgt (39)
• Stort arbejde at konvertere tjek til forandring

Indsatsbehov: App. til registrering. Udvikling af 
plejeprojekter og andre aktiviteter.

Status: Stort ”naturinteresseprojekt” for hyperinteressant
målgruppe (375 deltagere). Meget høj deltagertilfredshed. 
86 fredninger i 60 kommuner udbudt. 



Perspektiv
Grundvand
Problem: landbrugets brug af sprøjtegift og gødning

Indsatsbehov: 
•mere økologi, 
•forbud mod sprøjtegift hvor grundvand dannes, 
•øget fokus på ”særligt følsomme pesticidområder” i lerede
områder (3/4 af DK)

• grundvandshensyn i regulering af næringsstoffer

Status: DN er ved at indlede samarbejde med 
vandværkerne om udfasning af sprøjtegift i 
indvindingsoplandene



Perspektiv
Klima
Problem: 
• Produktion, forbrug og en energiforsyning baseret på fossile 

brændsler
• Landbrugets manglende bidrag til reduktion af CO2.
• Afmatning hos (nogle) Klimakommuner

Indsatsbehov: 
• omstilling til vedvarende energiforsyning (fokus på biomasse) 

og
bæredygtig produktion og forbrug

• genopbygning af jordens humus/ optag af CO2 – ændret 
landbrugsdrift.

• Arealer ud af omdrift/ekstensiveres
• Klimakommune-Plus

Status: 
• DN følger udvikling af CO2-løsninger i landbruget.
• Klimakommune-Plus er sat i gang i april



Perspektiv
Forbrug/Ressourcer

Problem: Vores ”brug og smid væk kultur” medføre en rovdrift på jordens 
ressourcer og en mangel på ressourcer forudses

Indsatsbehov: 

• behov for at minimere affald og tilpasse kapacitet på affalds-
forbrændingsanlæg
•Udvikling af producentansvar blandt andet via pant ordninger.

Status: 
Gennem arbejdet med cirkulær økonomi i EU (via EEB) og i DK sættes 
fokus på produktdesign, genanvendelsemål, hvordan skabes et 
bæredygtigt forbrug mm.



Perspektiv
Produktion
Problem: 
Virksomhederne skal agere og producere anderledes i fremtidens cirkulær 
økonomi.  
Politisk ønske om at afskaffe miljøgodkendelser

Indsatsbehov:
Øget fokus på samarbejde med virksomheder om producentansvar og om 
miljøgodkendelser

Status:
DN har samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen og Arla om udformning 
af miljøgodkendelser mhp at bevare en anvendelig form for miljøgodkendelse.

Samarbejder med Arla går udover miljøgodkendelser – men også om udvikling 
af produkter der kan indgå i cirkulær økonomi, ”brug låget” er et eks. på en 
producentansvarsordning på et produkt som de så kan genanvende.



Perspektiv
Overfladevand

Problem: Kvælstof- og fosforbelastning

Indsatsbehov: Jord ud af omdrift – randzoner, 
vedvarende græs, udlæg til natur

Status: DN fremmer jordfordeling, udvikling af 
protein fra grøn biomasse og ny regulering af 
næringsstoffer med optimal lokalisering af 
virkemidler



HB LEGO
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Sager lobby hands on kampagner



Ført til referat
FN’s verdensmål kan forsøges integreret i AP2017.
Om balancer – foreløbige pointer til overvejelse:

Strategiske sigtelinjer:
- En mere jævn, men grundlæggende samme prioritering. 
- Bæredygtighed ønskes muligvis højere prioriteret
- Rigere natur muligvis lavere prioriteret
- Overvejelse om at slå bæredygtighed og rent drikkevand 
sammen
- Fordelingen af sekretariatets ressourcer er én ting - men 
det lokale arbejde styrker primært arbejdet indenfor Beskyt 
naturen og Oplev naturen. 

AP Hovedområder:
- Nationale emner ønskes højt prioriteret

DN’s arbejdsformer:
- Opbakning til fortsat og øget indsats med arbejdsformen 
”kampagner”.
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