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Sekretariatet orienterer 
 
Sekretariatet giver her sin orientering skriftligt forud for mødet, så HB har mulighed for på 
forhånd at få overblik over, hvad der er sket siden HB-mødet den 29. januar.  
 
 

Større kampagner, projekter og konferencer  

Kyst-kampagnen fik en flot finale med eventen ”Slå ring om kysterne” den 31. januar. Der blev 
tændt mere end 200 blå på kysterne landet rundt, og omkring 25.000 personer valgte at trod-
se vejrguderne og troppe op med tændte fakler for at vise deres støtte til kampen for de frie 
kyster. 
Politisk er der endnu ikke sat punktum, og derfor fortsætter vi med aktiviteter, der skal lægge 
pres på beslutningerne. 
 
Regeringens udspil på natur-, miljø- og landbrugsområdet har skabt stor debat i medierne, og i 
februar igangsatte BT og Berlingske nogle større kampagner med fokus på disse områder. Vi 
var i DN vidende om disse tiltag, og derfor indrykkede vi i begge aviser nogle annoncer med et 
meget simpelt budskab; nemlig at DN ”elsker naturen”; underforstået at hvis man deler kær-
ligheden til naturen, så kan man finde ”åndsfæller” i DN. Vi kan se, at det får mange til at klik-
ke sig ind på DN’s hjemmeside, og vi kan se, at det får flere til at melde sig ind ad denne vej. 
 
Som opfølgning har vi derfor lavet nogle opslag på DN’s Facebook-side under overskriften ”Vi 
elsker vandløb” eller ”Vi elsker rent drikkevand” – og med en ”naturlig hilsen Miljøtyrannerne – 
DN” som afsender. Vi breder disse små annoncer ud viralt og med en mere direkte opfordring 
til at støtte/melde sig ind i DN. 
 
Projekt Biodiversitet Nu har et mål om hvert år at skulle indsamle 150.000 registreringer. Det 
er et meget ambitiøst mål, som kræver en ganske særlig og vedholdende indsats. Vi har pt. 
105.000 registreringer, og det er – til trods for at det er et stykke fra mål – et meget flot re-
sultat. Der er planlagt flere Bioblitz-arrangementer henover foråret med forskellige skoler, 
spejderne registrerer, og derudover mobiliserer vi borgere over hele landet gennem en PR-
indsats, der skal få endnu flere ud at registrere. 
 
Naturmødet i Hjørring er under forberedelse. Sekretariatet samarbejder med DN Hjørring om 
forskellige aktiviteter. DN har booket en stand på Naturmødet, hvor der kommer til at foregå 
forskellige aktiviteter. Derudover deltager DN i debatterne, som Naturmødets sekretariat står 
for, og der bliver lavet ture og aktiviteter i naturen i nærområdet. 
 
Affaldsindsamlingen løber af stablen i ugen fra den 10.-17. april. Der er i år rekordstor delta-
gelse fra skoler og institutioner. 
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Høringssvar  

Glyphosat 
Sekretariatet har afgivet høringssvar til ”Forslag til Kommissionsforordning om fornyet god-
kendelse af glyphosat”. Vurderingen fra det internationale kræftforskningsinstituts (IARC) fra 
2015, der klassificerer glyphosat som sandsynligt kræftfremkaldende for mennesker, bør efter 
DNs opfattelse føre til et midlertidigt forbud mod anvendelse. Enhver mistanke til, at glyphosat 
kan være kræftfremkaldende for mennesker, skal kunne afvises gennem celleforsøg, før god-
kendelsen igen kan fornyes. Se hele høringssvaret her (LINK) 
 

 

Det lange, seje træk 

 
Regeringens landbrugspakke - Gødskningsloven 
Sekretariatet skrev den 8. februar 2016 – med tilslutning fra DOF, DØR, Sportsfiskerne og 
Forbrugerrådet Tænk – til Kommissionen om de grønne organisationers bekymring for, hvilke 
konsekvenser regeringens landbrugspakke vil have for natur og miljø. Sekretariatet havde den 
9.-10. feb. møder i Bruxelles med DG-Environment, DG-Agri, EEB og Margrethe Vestagers ka-
binet og uddybede, hvor landbrugspakken vil komme i strid med EU-direktiver 
 
Da gødskningsloven var vedtaget den 25. februar, sendte sekretariatet en ”Klage over over-
trædelse af fællesskabets nitratdirektiv, vandrammedirektiv og habitatdirektiv i Danmark”. 
Klagen er bakket op af DØR, DOF, Sportsfiskerne. 
 
Liberalisering af affaldssektoren 
Sekretariatet har holdt møde med energi- og forsyningsordførere og deltaget i fællesmøde, 
arrangeret af Dansk Industri og Dansk Erhverv om liberalisering af affaldssektoren. DNs hold-
ning er, at der er behov for en anden strukturering af affaldssektoren, end den vi ser i dag, 
men det er svært at vurdere, om en liberalisering af affaldet er den miljømæssigt bedste løs-
ning. 
 
Bæredygtigt forbrug 
Sekretariatet deltager i en nyoprettet EEB-arbejdsgruppe, som i fremtiden vil arbejde for mere 
bæredygtigt forbrug og produktion af bioenergi i medlemslandene.  Arbejdsgruppen vil fokuse-
re på forskellige former for bioenergi, inkl. biobrændstoffer til transport, fast biomasse fra sko-
ve og landbrug og bioaffald til energi. Arbejdsgruppens skal styrke de grønne NGO’ers indfly-
delse på politiske processer ved at koordinere indsatser, og ved at skabe rammer for erfarings- 
og vidensdeling. Medio marts blev arbejdsgruppens fælles holdning endeligt formuleret. 
 
 

DN’s egen verden 

 
Medlemstallet: Medlemstallet ultimo februar er opgjort til 126.297. Det er en fremgang siden 
1. januar på 1.254 medlemmer. Vi kan glæde os over, at der fortsat er flere, der melder sig 
ind af egen drift – via hjemmesiden – end vi tidligere oplevede. 
 
Der er indgået en aftale med Club Matas om markedsføring af DN medlemskab over for klub-
bens medlemmer. Der bliver tale om gratis medlemskaber, som bruges som leads. 
 
Sekretariatet: Arbejdet med kældervæggene og fugtskringen trækker ud – og for nærværende 
er meldingen, at vi kan flytte tilbage i uge 16. Vi har indtil da fortsat mødelokaler og kantine 
stillet til rådighed i de ledige lokaler på 2. sal. 
 
Vores lejere – Miljøpunkt Østerbro – holder et åbent hus arrangement den 30. april – vi arbej-
der med at DN i et eller andet omfang deltager i arrangementet. 
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