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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 7. december.  

 

 

Større kampagner, projekter og konferencer  

Fælles annonce fra de grønne organisationer 

I december indrykkede DN sammen med WWF, Sportsfiskerne, DOF og Det Økologiske Råd en 

annonce i Politiken om regeringens Vækstpakke. Annoncen henvendte sig til Folketingets poli-

tikere med en opfordring til ikke at stemme for Vækstpakken. Annoncen blev støttet af opslag 

på Facebook, annoncering på Politiken.dk og med indlæg i medierne fra de deltagende organi-

sationer. 

 

DN’s aktiviteter ifm. regeringens revision af Planloven  

I forbindelse med regeringens forslag til revision af Planloven arbejder DN både lobby- og PR-

mæssigt for at påvirke resultatet. PR-mæssigt er der planlagt en række indlæg, som hver især 

sætter fokus på centrale emner i revisionen. Indlæggene sendes løbende til medierne og læg-

ges på DN’s hjemmeside. Der produceres løbende indlæg til Facebook, hvor vi i forenklet form 

forklarer konsekvenserne af ændringsforslagene, og der er lanceret en ”Planlov eller kaos”-

poster med pendant til de gamle Stauning-plakater. Derudover er et faktaark til afdelingerne 

under udarbejdelse. 

 

Slå ring om kysterne – bål på strandene den 31. januar 

Som led i Kyst-kampagnen har DN planlagt en event den 31. januar, hvor vi opfordrer organi-

sationer og privatpersoner til at tænde bål på strandene over hele landet. I skrivende stund er 

der mere end 110 arrangementer spredt over hele landet. Alle partier er inviteret til at støtte 

op om arrangementet, og det har Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre gjort. Der 

er lavet en film som optakt til eventen. I skrivende stund er filmen nået ud til en lille halv mil-

lion mennesker, godt 140.000 har set den og 1.700 har delt den med andre, og i ugen op til 

eventen bliver den vist i biografer over hele landet, hvor ca. en halv million biografgængere vil 

få den at se. 

 

Seminar om Biomasse 

Sekretariatet afholdt den 7. januar 2016 et seminar om ”Biomassens rolle i samfundets grønne 

omstilling” for DNs frivillige. Sekretariatet orienterede om arbejdet i Det Nationale Bioøkono-

mipanel, og der var tre eksterne oplægsholdere 

- Henrik Wenzel, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, SDU Biomassens rolle på sam-

fundsniveau  
- Lene Lange, Institut for Kemiteknik, DTU Muligheder i bioraffinering  

- Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi, AU Produktionspotentialet  

Der var ca. 50 deltagere, som fik en større indsigt i mulighederne for at udvikle et nyt spor 

inden for landbruget med fordele for især vandmiljø men også natur. 
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Brug låget - affaldsindsamling 

Fra den 9. januar til den 17. april sætter vi fokus på genanvendelse af plastik op til årets Af-

faldsindsamling. I denne periode kan du indsamle Arla-mælkelåg og aflevere dem i Bilka, så 

bliver lågene genanvendt til nye Arla mælkekasser. 

 

Grønt Guld 

Donationen fra Velux-fonden på 2 mio. kr. er meldt ud til afdelingerne, hvor ældre, DN-aktive 

over 60 år kan søge puljen til aktiviteter, primært til Aktiv naturpleje, Formidling af natur og 

biodiversitet og Indsats for at få børn ud i naturen, men alle projekter kan komme i betragt-

ning. Se mere på www.dn.dk/grontguld 

 

Fredninger 

Fredningssag rejst for Stevns Klint 

DN og Stevns kommune har netop rejst fredningssag for Stevns Klint efter et års forhandlinger 

om sagen. I årets løb har kommunen flere gange vaklet, men endte til al held med at beslutte 

at være medrejser på sagen. Fredningsforslaget lægger op til at der skal etableres en 25 me-

ter bred dyrkningsfri bræmme fra klintekanten og ind i land, hvor der med tiden vil udvikle sig 

kalkoverdrev. I bræmmen fastlægges en trampesti, så offentligheden fremover får mulighed 

for at nyde udsigten over havet hele vejen fra Rødvig til Bøgeskov Havn. Fredningen vil samti-

dig sikre at den unikke klint, som er UNESCO verdensarv, gives den bedste beskyttelse i dansk 

lovgivning. 

 

Fredningssag rejst for Juelsberg Slotspark ved Nyborg 

Hofjægermester Erik Juel, ejer af Juelsberg Slot lige nord for Nyborg, har tilbudt at lade parken 

omkring slottet frede frivilligt og erstatningsfrit. Det tilbud har Danmarks Naturfredningsfor-

ening taget imod med glæde, da det drejer sig om en meget smuk, gammel park med rødder 

tilbage fra 1600-tallet. Parken er godt 12 hektar stor og rummer en usædvanlig samling af 

store, gamle træer, som Erik Juel og hans forgængere har hæget om. Selv når træerne dør, 

får de døde stammer lov at blive stående til gavn for insekter, svampe og fugle. Sådan skal det 

også være i fremtiden har Erik Juel bestemt, ligesom han med en fredning vil sikre, at publi-

kum fortsat skal have gratis adgang. 

 

Høringssvar  

Høringssvar om cirkulær økonomi 

I DN og Det Økologiske Råd har vi i et fælles høringssvar taget godt imod EU's plan for Cirku-

lær økonomi og de ændringer det medfører i en række direktiver. Det er i høj grad en nødven-

dig plan, hvis vi i fremtiden skal leve i et bæredygtigt samfund. I DN og DØR er vi positivt ind-

stillet over for de ambitiøse, men klart realistiske mål, som planen fremsætter. Endvidere er 

sendt et kort notat til folketingets miljøudvalg om den danske holdning. 

 

Miljømærker 

I et høringssvar har vi gjort indsigelse imod at det bliver dyrere for virksomhederne af få sva-

nemærket (se nyhed i nyhedsbrev) 

 

Bioaffald 

Et kort høringssvar om regelforenkling, der har skabt uklarhed. 

 

Ophævelse af bekendtgørelser med formål at ”regelforenkle” 

Vi har bakket om regelforenkling generelt, da det sikrer gennemsigtighed i lovgivningen, men 

også påpeget at der mangler en beskrivelse af, hvor grænseværdierne i de ophævede be-

kendtgørelser, der oprindeligt kom fra IE direktivet, nu findes i dansk lovgivning post ophævel-

sen.  Vi har desuden efterspurgt en forklaring af den enkelte ophævelses effekt på, bl.a., natur 

og miljø. 
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Energieffektiviseringsdirektivet: 

DØR har skrevet høringssvar vedr. den danske holdning til revisionen af energieffektiviserings-

direktivet, som vi har bakket op med et kort høringssvar. 

 

 

Det lange, seje træk 

Målopfyldelsesrådet 

Den 26. januar 2016 afholdes første møde i det Målopfyldelsesråd, som DN har nedsat som 

modvægt til regeringens ”overimplementerings-dagsorden”. I rådet deltager DØR, DOF, Fri-

luftsrådet, Økologisk Landsforening, Sportsfiskerforbundet og Forbrugerrådet, (WWF er med på 

sidelinjen). Fokus for rådets arbejde er opfyldelse af mål for natur, miljø og klima i vores in-

ternationale forpligtelser. På det første møde kommer Ida Auken og giver sit bud på, hvor der 

er behov for, at vi arbejder for opfyldelse af EU-direktivforpligtelserne. 

 

Henvendelse til EU-Kommissionen 

I fortsættelse af tidligere indsendt klage over gennemførelse af direktiv om bæredygtig pesti-

cidanvendelse, har DN sendt henvendelse til EU-kommissionen i anledning af ophævelse af 

randzoneloven, som bl.a. skulle implementere direktivet. 

 

Randzoneloven 

Randzoneloven blev ophævet af Folketinget den 21. januar. Samme dag sendte DN et brev 

med orientering om beslutningen til Kommissionen, som p.t. behandler DN’s klage over Dan-

marks implementering af Direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Randzonerne er 

notificeret som en del af den danske implementering af direktivet. 

 

Sprøjtegift 

Sekretariatet har lavet lidt research om miljøpolitikken i plantecentre og byggemarkeder ifm. 

Giftfri Have og har i den forbindelse tjekket, hvad de sælger af gift. Der kom 26. november 

2015 nye regler i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, se nyheden fra Miljøstyrelsens 

hjemmeside: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/nye-regler-om-

sproejtemidler/ Seks kæder, byggemarkeder og en enkelt plantecenterkæde har ikke fået ryd-

det op. Sekretariatet har sendt en anmeldelse til kemikalieinspektionen, 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/tilsyn-og-haandhaevelse/ 

 

Jordfordelingsprojekt under Real Danias Collective Impact 

Sekretariatet deltager aktivt i Real Danias Collective Impact arbejde, som har deltagelse af 12 

organisationer med interesse i det åbne land. Som det første projekt under dette arbejde, ar-

bejdes der på at iværksætte et antal multifunktionelle jordfordelinger, som skal vise de samle-

de samfundsmæssige potentiale, der kan være i multifunktionelle jordfordelinger. Real Dania 

har bevilget et tocifret millionbeløb til at facilitere jordfordelingerne og ikke mindst at projektet 

følges af en bred forskergruppe, som for første gang vil afdække de samlede samfundsmæssi-

ge gevinster ved jordfordeling. Det er planen at der gennemføres 3-4 projekter, som igang-

sættes i foråret 2016. Jordfordelingerne vil løbe over 2-3 år og forskerne vil endeligt afslutte 

deres arbejde 5 år efter.  

 

DN’s egen verden 

 

Medlemstal 

Medlemstallet ultimo 2015 blev 125.043 

Det er en fremgang fra sidst år på 790 medlemmer. 

Tallene dækker over en tilgang på 14.875 medlemmer og et frafald på 14.085 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/nye-regler-om-sproejtemidler/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/nye-regler-om-sproejtemidler/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/tilsyn-og-haandhaevelse/
http://collectiveimpact.dk/det-aabne-land
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Der er særligt grund til at glæde sig over, at tallet for egenindmeldelser på Dn.dk med 1735 

næsten er fordoblet i 2015 sammenlignet med alle tidligere år. 

 

Fundraising 

 

I forbindelse med affaldsindsamlingen er der indgået en samarbejdsaftale med Bilka, som om-

fatter:  

 Bilka donerer 1 kr. pr. kg. indsamlet affald (totalt) til DN (Værdi: ca. 130.000 til 

150.000 kr.). 

 Bilka stiller alle sine 18 varehuse til rådighed, og som hver laver deres søndagsaffalds-

indsamling for kunder og byens borgere – Der vil være sjove affalds-aktiviteter og goo-

die-bags til alle fremmødte. Og når indsamlerne kommer tilbage efter at have indsamlet 

affald i området, kan de sortere og aflevere deres affald på parkeringspladserne foran 

Bilka’erne, og de modtager et diplom, som tak for hjælpen. 

 Bilka finansierer genoptrykningen DN’s populære affaldsspillekort fra 2008 – DN får 

10.000 sæt gratis, som vi kan sende ud til skoleklasserne (Værdi: ca. 250.000 kr) 

 Markedsføring af Affaldsindsamlingen i Bilkas medier: Tilbudsaviser, hjemmeside, pla-

kater og information i alle varehuse, In-store TV, Bilkas Facebook 

 

Herudover sponserer Arla/Bilka affaldssække af genbrugsplast (Værdi: ca. 250.000 kr.) 

 

Samarbejdsaftalen med SEAS NVE er fornyet for 2 år. 

 

Volkswagen sponserer elbilen også i 2016. 

 

Sekretariatet 

 

Kælderetagen i Masnedøgade skal (endnu en gang) fugtsikres. Udlejer forventer at dette kan 

ske i løbet af februar måned, hvor lokalerne i kælderen skal tømmes og ikke kan bruges. Vi 

forventer at låne lokaler på 2. sal i ejendommen som midlertidig kantine og mødelokaler. 

 

Vores nye lejer af lokalerne på den anden side af porten – Miljøpunkt Østerbro – er flyttet ind 

pr. den 1. januar. Vi forventer, at vi ud over husrummet, kan få gensidig glæde af hinanden på 

en lang række områder. 

 

Affalds sortering i DN. Fremover bliver affald i Masnedøgade sorteret i to fraktioner (organisk 

og uorganisk). 


