
Bilag til HB d. 6. december 2019 

Naturkampagne 2020 
1. Hvad er en god kampagne?
Seks ting vi skal tænke på, når vi planlægger en ny kampagne: 

● CARE - er emnet vigtigt for folk? Er det vigtigt for mig?
Modtageren skal ikke nødvendigvis i forvejen føle dybt for sagen, men der skal være
en umiddelbar oplevelse af, at kampagnens emne er vigtigt når modtageren ser
kampagnen første gang.
Vælg derfor emner, der føles vigtige, der er inspirerende/engagerende, der involverer
en personlig historie eller som påvirker/har direkte indflydelse på modtagerne eller
deres familie. Hvis du er i tvivl om emnet vil interessere folk i tilstrækkelig grad, er det
ikke en god kampagne.

● CASE - hvad kan vi gøre ved problemet?
Er der en klar forandringsteori/handlingsplan, som går hele vejen fra den
forandring, vi ønsker at skabe til den/de personer, vi gerne vil have til at tage
handling?
Det er vigtigt at handlingsplanen eksplicit forklares i kampagnen, så dem vi gerne vil
engagere får tillid til, at det vil skabe en reel forandring hvis netop de tilslutter sig
kampagnen.
Inkluder altid tidsperspektiv (“Om tre dage stemmer Folketinget om et
lovforslag….”) og fortæl folk, hvordan vi kan vinde kampagnen. 

● CLARITY - er der moralsk klarhed?
De mest succesfulde kampagner, har moralsk klarhed - dvs at kampagnen
præsenterer en situation, som er åbenlys problematisk og som må stoppes (fx
fortsat fangst af truet fiskeart, neoniks dispensationer etc). Nogle gange må man lede
lidt efter den moralske klarhed - ligger den i en detalje, eller skal man zoome ud og
se det større billede?

● CALIBRATION - er ideen kalibreret til lige netop DN?
Er kampagnen det rette skridt for os og vores brand på det her tidspunkt? Hvor
sandsynligt er det, at vi får skabt de resultater vi advokerer for og er timingen den
rigtige?

● RETURN ON INVESTMENT - er det ressourcerne og arbejdet værd?
Det skal være investeringen værd at gennemføre en kampagne. Hvad får vi ud af
det? Sikre at vi balancerer foreningens ressourcer.
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2. Fra AP 2020
Naturkampagne: Vi udarbejder en stor naturkampagne – med fokus på mangfoldig, vildere 
og mere selvforvaltende natur i Danmark. 

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 pladsproblematikken og samtidig positionere sig som 
omdrejningspunkt for naturbegejstring.

3. Kampagnebrief: Naturkampagne 2020

Baseres på input fra HB 

Hvad vil vi flytte (hvilken forandring vil vi skabe)? 

● Politisk mål: Fx holde regering fast på løfte om mere plads til vild natur? Lægge pres
ved at vise at der er folkelig opbakning?

● Organisatorisk mål: Fx Flere medlemmer, flere aktive?
● Oplysningsmål: Skabe øget synlighed om pladsproblematikken? Engagere

befolkning til handling for mere vild natur? Skabe mere naturbegejstring?

Hvem vil vi flytte? 

● Fx bred befolkning, politikere, DN’s følgere, naturinteresserede danskere etc?

Hvad vil vi have folk til? 

● Fx lære DN at kende? Deltage i en event? Skrive under? Tage fat i lands- og/eller
lokalpolitikere? Melde sig ind i DN?

Hvad er det vigtigste, vi vil fortælle folk? 

● Fx politikerne: Afsæt 30% af Danmarks areal til naturen. Befolkningen: Naturen er
under voldsomt pres - tag handling for at vise politikerne, at du vil have mere plads til
naturen.


