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Aktivitet og mål Status 

1.1. Fredningssager  

Have fokus på at videreudvikle det grundlag, som 

fedningssagerne fremover skal rejses på, således at 

sagerne kan rejses på et mere objektivt, databaseret 

grundlag med særligt fokus på biodiversitetsværdier.  

 

Der er sket en videreudvikling af grundlaget i 2019, så 

det nu er landsdækkende. Listen med prioriterede 

områder suppleres herefter løbende, efterhånden som vi 

ved mere. 

 

Målrette konkrete nye fredningssager mod i højere at 

skabe sammenhængende natur. 

 

Følgende 6 nye fredningssager er rejst i 2019: 

 Tversteds Grønne Front i Hjørring kommune 

 Esrum Søs omgivelser i Gribskov, Hillerød, 

Fredensborg og Helsingør kommuner 

 Treldeskovene i Fredericia kommune 

 Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg kommune 

 Vandtårnsbakken i Næstved kommune 

 Bastrup Nord i Allerød kommune 

 

Flere af de rejste fredningssager beskytter og udvikler 

naturområder som er med til at sammenbinde 

eksisterende naturområder, eksempelvis Tversteds 

Grønne Front og Treldeskovene. 

1.2. Plan- og kystsager  

Rådgive og vejlede afdelingernes arbejde med 

plansager.  

 

DN har rådgivet alle afdelinger som har efterspurgt 

hjælp til plan- og kystsager. Spørgsmål har primært 

omhandlet hjælp til vurdering og klager ift. hvad og 

hvor man må byudvikle, byggeriets påvirkning af 

kystens natur og landskaber, samt muligheden for at 

påvirke planerne gennem høringssvar og klage. De 

fleste klager over planer har drejet sig miljøvurdering, 

da klageadgangen for planer i øvrigt er begrænset.  

 

 

Have særlig fokus på øgede aktivitet i relation til 

landdistriktspolitikken og de konsekvenser, 

ændringer kan få for den lokale natur. 

 

Sekretariatet har kørt en række større regionale 

plansager om Hovedstaden 2030 og Fingerplan 2019, 

samt landsplandirektiv for udviklingsområder i 

kystnærhedszonen og landsplandirektiv for udlæg og 

omplacering af sommerhusområder også i 

kystnærhedszonen. 

 

1.3. Natur  

Vil arbejde på indsatsen for at styrke den danske 

Natura 2000-indsats. 

 

Intensivt fokus har været på hhv. revisionen af 

områdernes afgrænsning (udtagning af ca. 30.000 ha af 

fuglebeskyttelsesområderne) via fortsat igangværende 

møderække med Departementet.  

 

Herudover fokus på opfølgning på ”artikel 17 

rapporteringen” til EU om den dårlige naturtilstand. Her 

fokuserede (fortsat fokus 2020) vi på ambitiøse rammer 

for udarbejdelsen af målsætningerne for Natura 2000-

planerne for områderne i planperioden 2022-2027, hvor 

arbejdet indledes primo 2020. 

 

Vil arbejde på indsatsen for at fastholde regeringens 

initiativer om urørt skov. 

 

Løbende lobbyarbejde og kommunikation om målet i 

forståelsespapirer om min. 75.000 ha urørt skov samt 

en god indfasning af naturpakkeskovene. Hænger også 

sammen med DN’s Redningsplan for biodiversiteten. 

 

Vil arbejde på indsatsen for etableringen af nye 

artsforvaltningsplaner. 

 

DN har kommenteret på det ny koncept for 

artsforvaltningsplaner, som vil være mere 

handlingsorienterede. Medvirker i revisionen af en 

række konkrete planer, herunder for ulv, sæler, skarv, 

bæver og invasive rovdyr.  

Herudover beskrev DN i sit bidrag til Natur og 

biodiversitetspakken sit input til artsforvaltningen. 
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Aktivitet og mål Status 

Vil arbejde på indsatsen for at styrke kommunernes 

arbejde med de nye Grønne Danmarkskort i tæt 

samarbejde med lokalafdelingerne.  

 

Sekretariatet har kun modtaget få lokale henvendelser 

om Grønt Danmarkskort lokalt. Nationalt har 

sekretariatet bidraget med høringssvar til en mindre 

lovændring af redegørelseskravet omkring Grønt 

Danmarkskort, samt indsendt høringssvar til Fremtidens 

Planlov blandt andet med fokus på hvordan rammerne 

for Grønt Danmarkskort bør styrkes.   

 

Have fokus på kortlægning af muligheder for samt 

omkostninger og gevinster ved en yderligere 

konvertering af statslige arealer til øget biodiversitet 

og forbedrede levesteder. Analysen skal bygge på 

eksisterende analyser og viden, og det vil blive 

tilstræbt, at den udarbejdes i samarbejde med andre 

væsentlige parter, herunder ministeriet.  

 

DN har deltaget i fælles indspil fra bl.a. Det Grønne 

Kontaktudvalg og Natur- og Biodiversitetsforum om 

behovet for at konvertere statslige arealer. Herudover 

har der været dialog med ministeren og ministeriet om 

forskellige modeller for nye naturnationalparker med 

afsæt i de statslige arealer. Dette indsatsområde indgår 

endvidere i DN’s Redningsplan for den danske 

biodiversitet. 

Have fokus på at Projekt Naturkommuner fortsættes 

i 2019. Projektet vil blive baseret på en tæt 

inddragelse af både afdelinger, udvalgte kommuner 

og KL/KTC helt fra projektets opstart.  

 

April https://aktiv.dn.dk åbnede med adgang til 

materialer og et antal støttematerialer, til de lokale 

DN’ere, der går ind i projektet. 

 

Lanceredes 22. maj 2019 på FN’s biodiversitetsdag med 

historien om, at 33 ud af 98 kommuner har en politik, 

der omfatter natur og biodiversitet. 

 

Alle samråd er besøgt henover vinteren 2018/19, hvor 

sekretariatet har holdt informations- og dialogmøder om 

projektet.  

 

Den 28. april holdt vi kursus om projektet med 

deltagelse af 22 aktive fra 14 afdelinger, og har 

derudover med lokale naturpolitikker på DN’s kursus om 

kommunalpolitisk interessevaretagelse.  

 

Vi har deltaget i en række arrangementer for at formidle 

projektet, herunder Naturmødet i Hirtshals, ENVINAS 

natur og miljøkonference samt KL’s og KTC’s vand- og 

naturnetværkstræf i Middelfart. 

Omtrent 10 afdelinger deltog i en koordineret 

henvendelse til deres borgmester den 1. september med 

henblik på fælles lokal presse. 

deltagelse fra 19 afdelinger.  

 

De udviklede materialer er bestilt af og uddelt til min. 

37 forskellige kommuner, enten til afdelinger eller 

kommunale medarbejdere.  

 

Sekretariatet har løbende vejledt afdelingerne omkring 

projektet. 

 

Have fokus på Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020  (Se under 2.3.1.) 

 
Have fokus på de store, nationale 

infrastrukturprojekter, der forventes at kunne få 

væsentlige naturmæssige konsekvenser 

(broforbindelser, motorveje, energianlæg m.v.)  

 

Sekretariatet har i 2019 bidraget med bemærkninger til 

regionale/nationale projekter og koordineret en række 

høringssvar på tværs af DN-afdelinger til 

infrastrukturprojekter, som kan have en væsentlig 

påvirkning af natur og miljø.  

 

Det drejer sig blandt andet om projektet for de nye 

højspændingsledninger – den så kaldte Vikinglink i 

Sønderjylland, om kystnære vindmøller, bane- og 

vejprojekter og om indledende arbejder i forbindelse 

med en eventuel Kattegatbro. 

 

 

https://aktiv.dn.dk/
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Aktivitet og mål Status 

Have fokus på arbejdet med at belyse og kvalificere 

spørgsmålet om værdien af en rig natur.  

 

Vi har gennemført en analyse af samfundsøkonomien i 

et case-studie om Thy Nationalpark Analysen forventes 

at indgå både i vores politiske arbejde omkring 

naturværdier, og i det videre arbejde med 

Naturkommuneprojektet. 

 

DN er repræsenteret i dansk netværk for 

økosystemtjenester og arbejder derigennem for og med 

at kvalificere sekretariatets indsats på området og den 

styrke den politiske bevågenhed på dagsordenen. Der 

arbejdes med at skabe politisk forståelse for vigtigheden 

af at man i beslutningsprocesser anerkender at natur og 

biodiversitet ikke bare er en økonomisk udgift, men 

faktisk har en økonomisk værdi.  

 

I DN’s biodiversitetsudspil er forskellige værdier af 

biodiversiteten fremhævet, herunder også naturens 

egenværdi. 

 

Have fokus på at arbejde for at styrke vores 

kompetencer og indsatser ift. bynatur. Skal have 

fokus på at udvikle natur i nye arealer, hvor det er 

relevant som en del af byudviklingen.  

 

DN har indledt et samarbejde med en stor bykommune 

mhp. at udvikle et koncept for partnerskabsaftale om 

bynatur, der kan bruges i andre kommuner. 

 

Vi har derudover deltaget i en række konferencer og 

indgået i dialog med en række organisationer om 

emnet. 

 

Endeligt planlægges aktuelt en række Dialogmøder med 

DN’s lokalafdelinger. 

 

1.4. Lokale sager  

Sekretariatet har i sin rådgivning fokus på at 

formidle omfanget af den konkrete sag, komme med 

forslag til hvordan sagen kan påvirkes inden endelig 

afgørelse, samt vurdere behovet for at påklage 

dispensationer, godkendelser eller tilladelser, samt 

hjælpe med udformning af klager.  

 

Lokale sager dækker både over helt små og meget store 

sager. Arbejdsprocessen er meget forskellig, hvor 

arbejdet med nogle sager handler om at påvirke sagen 

inden myndighederne træffer afgørelse, mens arbejdet 

med andre sager primært ligger efter afgørelsen, og 

handler om klageprocessen.  

 

Arbejdsdelingen mellem sekretariat og afdelinger 

varierer afhængig af afdelingen eller sagstypen. Nogle 

afdelinger arbejder meget og andre kun lidt med lokale 

sager. Nogle afdelinger ønsker meget hjælp mens andre 

ikke efterspørger særlig hjælp. Visse sagstyper skal 

primært håndteres af sekretariatet på grund af sagernes 

kompleksitet eller lovens klageregler.  

 

Det er estimeret, at DN modtager ca. 15.000 afgørelser 

om året som foreningen kan skrive høringssvar til eller 

klage over. I 2019 har DN klaget 197 gange. Antallet af 

klager afhænger primært af, hvor mange ressourcer der 

afsættes til arbejdet med lokale sager.  

 

Sekretariatet får desuden mange henvendelser om 

lokale sager fra ikke DN-aktive med spørgsmål om 

hvorvidt konkrete lokale tiltag er lovlige og hvad der 

kan gøres ved dem. Oplevelsen er, at ca. halvdelen af 

henvendelserne kommer fra ikke-medlemmer.  

I 2019 blev 137 af DN’s klagesager afsluttet. Heraf blev 

75 vundet eller delvist vundet i klagenævnene, 18 blev 

tabt og resten af klagerne blev frafaldet af myndighed, 

ansøger eller DN. Dermed fik DN medhold i 81% af de 

realitetsbehandlede klagesager. 
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Aktivitet og mål Status 

1.5 Havmiljøet  

En markant styrkelse af DN’s indsats for havmiljøet.  

 

En 3-årig Velux-bevilling har medført en markant 

styrkelse af DN’s ressourcer til havmiljøarbejdet – 

konkret med fokus på emnerne Fiskeri og Beskyttede 

havområder. Øvrige emner har fokus som hidtil på mere 

ad hoc basis. Projektet har opnået en ganske markant 

politisk gennemslagskraft, og det politiske arbejde vil 

blive intensiveret i 2020. 

 

En markant opnormering af sekretariatets ressourcer 

på området, der vil kunne supplere den styrkende 

indsats, vi forventer i 2019 fra andre organisationer.  

 

Havressourcerne er fra medio aug. 2019 suppleret med 

3 yderligere årsværk fra 2019-22 til at arbejde med 

lobby og kommunikation inden for Fiskeri og Beskyttede 

havområder. De supplerer de hidtidige 0,6 årsværk. 

Modsat forventningerne er der generelt afsat færre 

ressourcer i andre organisationer på havområdet. 

 

Fokus på at påvirke den danske regerings position 

ift. Østersøen, Nordsøen og EU’s hav- og 

fiskeripolitikker.  

 

DN har de sidste måneder af 2019 arbejdet med lobby 

og kommunikation vedr. Fiskeri og Beskyttede 

havområder (MPA’er), især: 

- Kvoter i Østersøen og Nordsøen 

- Veluxkampagnen RedHavetNu 

- DK’s modstand mod fiskeribegrænsninger i tyske 

MPA’er 

- En 100/30/10 model for MPA’er i DK’s farvande 

- En NGO shadow Baltic Sea Action Plan 

Herunder breve og opfølgende møder med ministre og, 

notater til og møder med ordførere og MEP’er. 

Aktiviteterne udføres ofte sammen med andre NGO’er 

nationalt og internationalt.  

 

1.6. Grund-, drikke og overfladevand  

Vil arbejde for at der sker en grundig kortlægning af 

indvindingsområderne i Danmark. 

Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet for at få 

gennemført forbud mod brug af pesticider i 

vandværkernes sårbare indvindingsområder i 

samarbejde med andre aktører på vandområdet. 

Samtidig har DN arbejdet for et forbud mod salg af 

pesticider til private, så der ikke anvendes pesticider i 

BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO i byer. Dette 

er aktualiseret af at der i 2018 er fundet pesticidrester i 

62,8% af alle moniteringsboringer og at grænseværdien 

var overskredet i 26,4%. I 40,8% af alle 

drikkevandsboringer undersøgt i 2018 blev der fundet 

pesticidrester og i 11,1% var grænseværdien 

overskredet. 

 
Have fokus på den påtænkte ændring af den danske 

vandløbsregulering, som potentielt kan have store 

natur- og miljømæssige konsekvenser. Der vil blive 

tilstræbt at fortsætte det samarbejde, der er indledt 

med Landbrug & Fødevarer på området med henblik 

på at sikre størst muligt politisk indflydelse.  

 

DN har løbende arbejdet ”bag kulisserne” for at 

fastholde så mange vandløb som muligt med miljømål 

indenfor vandplanerne. Den bebudede ændring af 

vandløbsloven og nedsættelse af ekspertgruppe om 

helhedstænkning for hele vandløbssystemer lader vente 

på sig.  

Vil arbejde for at vandråd (og evt. naturråd), der har 

været nedsat og har haft deltagelse af mange lokale 

DN-aktive, fastholdes og sikres en fortsat rolle i den 

lokale naturpolitik.  

 

På basis af juridisk analyse af Vandrammedirektivet fået 

tilbageført 500 km af de 1.000 km vandløb, som blev 

frataget miljømål i vandområdeplanerne. 

1.7. Landbrug  

Arbejde for jordreform, der via jordfordelinger giver 

mere plads til naturen til gavn for biodiversitet, klima 

og miljø. Vil styrke vores indsats markant på dansk 

jordreforms-området, bl.a. via et tæt samarbejde 

med landbrugets organisationer, der har en række 

sammenfaldende interesser med DN på området.  

 

Arbejdet for en jordreform sker dels gennem 

samarbejdet i Collective Impact, dels gennem et tæt 

samarbejde direkte med L&F bl.a. via aftalen ’Fælles 

indsats – for natur og landbrug’. Desuden en betydelig 

lobbyindsats i forhold til Christiansborg. 
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Aktivitet og mål Status 

Have fokus på landbrugets rolle ift. 

klimaforandringerne, herunder særligt muligheder 

for kulstofbinding i jorden. Samspillet mellem DN’s 

indsats på landbrugs- og klimaområde vil blive 

styrket i 2019. 

 

Fokus sker dels gennem vores arbejde for at fremme 

produktion af græsprotein, bl.a., gennem deltagelse i 

Bioøkonomipanelet. Vi har også fortsat stor fokus på 

kulstofbinding gennem udtagning og organogene jorder, 

samt ammoniakbelastningen fra husdyrproduktionen.  

 
Fastholdelse af den store indsats, der er gjort i 2017 

og 2018 i relations til landbrugspakken, samt 

implementeringen af denne. Vil fortsat arbejde 

politisk for, at bl.a. den målrettede regulering gøres 

så miljøvenlig som muligt, og at Folketingets arbejde 

sker på et så gennemsigtigt og oplyst grundlag som 

muligt.  

 

Kvælstofregnskabet og arven efter landbrugspakken 

fylder fortsat meget i arbejdet. Vi arbejdet fortsat på at 

sætte kritisk lys på på den store post i regnskabet, som 

beregnes via NLES-modellerne mhp at få et retvisende 

billede kvælstofudledningen, vandområdeindsatsbehovet 

samt for at kunne fremme en effektiv model for den 

målrettede regulering med effektive N-midler, der 

samtidigt understøtter naturindsatsen.  

 

1.8. Klima, energi og infrastruktur  

Have fokus på landbrugets klimapåvirkning. Vil 

arbejde med at synliggøre potentialerne for 

kulstofbinding i jorden som en del af landbrugets 

dyrkningspraksis bl.a. ved analyser, samling af 

eksisterende viden og om muligt samarbejde med 

landmænd. 

 

DN arbejder bl.a. gennem deltagelse i Partnerskabet for 

Bæredygtig Bioraffinering med at få dansk landbrug lagt 

om fra korndomineret til græsdomineret for at øge 

produktiviteten per hektar og dermed bl.a. at reducere 

landbrugets klimabelastning.  

 

Vi har i 2019 taget kontakt til LogF for at få formuleret 

et fælles klimaudspil på linje med ”Fælles indsats” om 

udtagning af jord. 

 

DN er igen inviteret med i Det Nationale Bioøkonomi 

Panel, som i 2019 udgav en rapport om biologiske 

polymerer inden for tekstiler, emballage og produkter 

med lang levetid. En del af råstofferne til disse 

produkter skal komme fra landbruget og vil på den 

måde spille med i at forbedre dansk landbrugs 

klimaprofil. 

 

Have fokus på det personlige ansvar for 

klimaforandringerne, herunder bl.a. indsatser i 

relation til danskernes forbrug, fødevarevalg og 

transport.  

 

Der kom fokus på det personlige ansvar for 

klimaforandringer gennem den nyoprettede 

hjemmeside, Klimaklogt.dk, et særligt klima-

nyhedsbrev, samt at vi gav danskerne mulighed for at 

lave en personlig klima-aftale, hvor omdrejningspunktet 

netop var det personlige ansvar. (Se under punkt 

3.4.2.) 

 

1.9. Miljø, produktion og forbrug  

Fortsætte det politiske arbejde i relation til den 

nationale regulering ift. affaldsforebyggelse og -

håndtering, samt miljøsager, herunder de 

kommende forhandlinger om den nye 

forskningsstrategi, fordi affalds- og 

genbrugssektorerne vurderes helt centrale i 

omstillingen mod en cirkulær økonomi.  

 

EU vedtog i uventet ekspresfart en cirkulær 

økonomipakke med nye og ændringer af 6 direktiver, 

der introducerer flere helt nye begreber som det udvidet 

producentansvar, faktuel genanvendelse m.m. med en 

meget kort tidsfrist for implementering. 
En stor del af arbejdet med cirkulær økonomi har derfor 

været at få et overblik, bidrage til forståelse, debattere 

og udvikle de nye begreber, så de kan formuleres i nye 

nationale regler samt nye kommunale affaldsplaner. 

Arbejdet vil fortsætte i 2020 og fremefter.  
 

Have fokus på at fremme udviklingen af bl.a. 

plaststrategier i danske virksomheder, for det synes 

klart, at en væsentlig driver bag den cirkulære 

økonomi ligger i samspillet mellem virksomheder og 

forbrugere snarere, end i den (manglende) statslige 

regulering.  

 

DN giver råd og vejledning til virksomheder omkring 

plast og hvordan de kan blive bedre til at tænke over 

deres forbrug af plast.  

 

Derudover indgår vi i et tæt samarbejde med en række 

andre organisationer på området, og har i 2019 

gennemført en række lobbyinitiativer. 
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1.10. Den internationale indsats  

Fokus på at påvirke de påtænkte ændringer i EU’s 

landbrugspolitik (CAP’en), som potentielt kan sikre 

nye instrumenter ift. naturpolitikker, samt på det 

europæiske vandrammedirektiv, der skal efterses i 

2019. 

 

Fokus har været og er fortsat på, at der sker størst 

mulig hjemtagning af landdistriktsmidlerne, samt at 

landbrugsstøtte fremadrettet skal ydes til arealet, ikke 

til produktionen. DN arbejder i samarbejde med andre 

grønne organisationer politisk for en ambitiøs, grøn 

landbrugsstøtteordning, bl.a. som led i 

klimahandlingsplanen og de kommende udspil om 

biodiversitetspakken. 
 

Fokus på dialog med EU-kommissionen om den 

danske implementering af en række centrale 

direktiver. Det gælder bl.a. implementeringen af 

Natura 2000-reguleringen, habitatdirektivet 

(vildsvinehegn) og vandrammedirektiverne.  

 

DN har i 2019 haft kontakt med EU om revisionen af 

N2000 områdernes afgrænsning, implementeringen af 

fuglebeskyttelsesdirektivet ift. jagt på rødlistede 

fuglearter, beskyttelsen af ulve mm. Som følge af den 

igangværende dialog med ministeriet om ændret 

områdeafgrænsning udestår afklaring af evt. ”klage” til 

EU om revisionen. 

 

Der verserer fortsat en række uoverensstemmelser om 

den danske implementering af vandrammedirektivet 

(herunder hvad der skal indgå i vandplanerne med 

miljømål, brug af undtagelser og ikke-

forringelsesprincippet), men disse er endnu ikke bragt 

for EU Kommissionen da vi ønsker en drøftelse med den 

”ny” regering først. 

 

Fortsat fokus på, hvorvidt gennemførelsen af 

landbrugspakken overholder Nitratdirektivet og 

Vandrammedirektivet. 

 
Fokus på at undersøge mulighederne for at afprøve 

nye instrumenter på områder, herunder muligheder 

for at rejse egentlige sager mod den danske stat ved 

EU-domstolen i tilfælde, hvor dette kan være det 

mest effektive instrument.  

 

Der har ikke været Natura 2000-sager, som potentielt 

har været relevante at forelægge for hverken EU- eller 

danske domstole. 

 

I lyset af regeringsskiftet har vi indtil videre valgt at 

afvente udviklingen i den danske implementering af EU-

reglerne før vi tager skridt til eventuelle sager.  

 
Forberedelse forud for COP15 i Kina, hvor nye mål 

og en ny global ramme om biodiversiteten vedtages.  

Deltagelse i interessentinddragelsen og lobbyarbejde i 

92-gruppe-regi for at øge det danske fokus på 

biodiversitetskonventionen og den vigtige kommende 

COP15. 

 

Samarbejde med de nordiske søsterorganisationer om 

ligeledes at løfte dagsordenen. 

 

1.11. Analyser  

Bliver i stand til – ofte med kort varsel – at 

gennemføre analyser og skabe konkret viden, der 

kan bringes ind i den offentlige debat.  

 

DN har i 2019 gennemført en række analyser, herunder 

en analyse af private, naturmæssigt særligt værdifulde 

skove baseret på LIDAR-data fra Århus Universitet 

(formidles i 2020), analyser af virkemidler til 

Naturkommuneprojektet samt en analyse af 

samfundsøkonomi ved Nationalpark Thy. 

2. Organisation og medlemmer 
 

Udvikle og vedtage en ny frivilligstrategi, der via 

frivilligprojekter udvikler nye metoder til at engagere 

og mobilisere nye frivillige og understøtter 

medlemmernes grønne engagement, så DN får langt 

flere frivillige og kan være samlende for mennesker, 

der arbejder med grønne initiativer og grøn 

omstilling i en bred forstand.  

 

Processen er igangsat med høring i alle samråd og tages 

endvidere op på forårets Rep-møde med henblik på 

formulering af vision. Herefter forestår en skriveproces 

af strategi i løbet af sommeren. 
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Aktivitet og mål Status 

Udvikle nye metoder til medlemsrekruttering af 

fastholdelse som alternativ til telemarketing og face-

to-face, som er de primære hvervskanaler i dag. 

Konkret vil arbejdet i 2019 fokusere på udvikling af 

metoder til digital fundraising.  

 

Der er i 2019 arbejdet målrettet med den strategiske 

udvikling af digital fundraising. Dette er sket i tæt 

samarbejde med det digitale team i kommunikation. 

Gennem søgeordsoptimering af DN.dk, test og 

udarbejdelse af annoncering på Google og opfordring til 

medlemskab i forbindelse med nyhedsbreve, nyheder og 

underskriftsindsamlinger er det lykkes at skabe øget 

vækst i den digitale fundraising. 

 

Derudover har vi arbejdet systematisk og målrettet med 

at mindske vores frafald gennem vores 

opgraderingsaktiviteter og vores 

medlemskommunikation. Dette har bevirket, at vi 

kommer ud af 2019 med et historisk lavt frafald. 

 

2.1. Organisatorisk støtte til 

afdelinger 

 

Yde organisatorisk rådgivning og støtte og dermed 

bidrage til at sikre, at der ER en lokalafdeling i hver 

kommune. 

 

Billund er stadig uden afdeling, men DN Vejen vil gerne 

hjælpe, hvis de kan. 

Hjælpe afdelingerne med organisering, 

frivilligledelse, strategi, planlægning, trivsel, 

konflikthåndtering samt afholdelse af årsmøder. 

 

Sekretariatet har været ude i flere afdelinger og afholdt 

workshops og afholdt Podiokurser 

Understøtte, at afdelingerne er klædt bedst muligt 

på til at varetage opgaven – gennem intern 

kommunikation via DN Aktiv og Aktiv-siden, 

inspiration og kompetenceudvikling.  

 

Der er 4700 modtagere af DN Aktiv, der udkommer 

hver uge. 

Fokus på lokal kommunikation og projektarbejde, da 

der er områder, som i særlig grad kan være 

løftestang for udvikling af det lokale arbejde.  

 

Der er blandt andet blevet arbejdet med at forbedre 

afdelingernes brug af sociale medier i forbindelse med 

arrangementer.  

2.1.1. Lokal kommunikation  
Yde støtte til afdelingerne indenfor rådgivning og 

bidrag i form af tekstproduktion til den lokale 

kommunikation.  

 

Området afventer ansættelse af ny medarbejder til at 

understøtte lokal kommunikation i afdelingerne. 

Bidrage med løsninger på tekniske problemer fx ift. 

hjemmesider og Facebook.  

 

Området prioriteres med henblik på hurtige svar til 

spørgere. 84 lokalafdelinger er på facebook.  

Bidrage med leverancer indenfor forskellige 

synlighedsmaterialer til brug ved lokale 

arrangementer.  

 

Der udarbejdes foldere og plakater til afdelinger, der 

efterspørger dette. 

2.1.2. Lokale projekter  
DN’s projektpulje vil støtte lokalt projektarbejde, 

som kan skabe positiv lokal opmærksomhed og 

opbakning til DN. 

 

Puljen har i 2019 ikke brugt så mange penge, da det 

ofte har været muligt at gennemføre projektet som et 

Grønt Guld-projekt. 

DN vil igen forvalte programmet Grønt Guld, som 

støtter projekter for aktive seniorer +60, når det 

gælder fx aktiv naturpleje, formidling af natur og 

biodiversitet, indsats for at få børn ud i naturen. 

Programmet er målrettet DN’s aktive, men kunne 

også være et medlemstilbud.  

 

Der er brugt 2 mio. kr. i Grønt Guld i 2019 (og lidt af 

2020). Ny bevilling søges hos VELUX-fonden, når de 

sidste penge er brugt. 

 

2.1.3. Naturens Universitet  
Udbyde kurser i regi af Naturens Universitet, der 

sikrer en kontinuerlig opkvalificering af foreningens 

lokale frivillige inden for lokal kommunikation og 

presse, politisk interessevaretagelse, arbejdet med 

lokale sager og frivilligprojekter.  

Der har været afholdt 19 kurser i Naturens Universitet. 

Som noget nyt har der været kurser for klimakæmpere, 

sommerfugleambassadører, Naturfamilieambassadører 

og kursus i politisk interessevaretagelse. 
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Aktivitet og mål Status 

Løbende udvikle kurser, som kan være i relevante og 

aktuelle i forhold til DN’s politikker, planer og 

kampagner.  

 

Afholdt kurser og oplæg for DN-afdelinger om grudvand, 

pesticider, vandindvinding og brug af Jupiter. 

 

Sekretariatet har efter ønsker fra samrådene afholdt en 

lang række mindre kurser og seminarer på 

samrådsmøderne om aktuelle problemstillinger og 

fagområder. 

 
Se på hvordan Naturens Universitet i højere grad 

kan understøtte ikke bare de afdelingsfrivillige, men 

også medlemmernes grønne medborgerskab – som 

aktører og meningsdannere, gerne i samarbejde med 

andre udbydere –. Dette sker som led i udarbejdelse 

af ny frivilligstrategi.  

 

Punktet afventer en ny frivilligstrategi. 

 

I 2019 har der været afholdt 2 kurser i Lokale Sager i 

hhv. København og Århus samt Kratluskerkursus i Sorø. 

 

2.1.4. Inspirationsdagen  
Programmet planlægges med det formål at skabe 

størst muligt synergi mellem de nationale og lokale 

indsatser, og mellem det lokale på tværs af 

kommunegrænser.  

 

Inspirationsdagen 2019 blev afholdt d. 2. februar i 

’Huset’ ved Middelfart. Stedet blev valgt bl.a. pga. sin 

centrale beliggenhed i landet og sine gode faciliteter. 

  

Professor i geologi ved KU og leder af Geologisk 

Museum, Minik Rosing, fortalte om baggrunden for - og 

realiteterne bag - klimaudfordringen. Derefter gav 

Morten D.D. Hansen, 

Naturvejleder og museumsinspektør, en række af sine 

altid veloplagte fortællinger fra - og om - naturen. 

 

Oplæg om aktivisme af Maria Reumert Gjerding, som 

lagde naturligt op til de to efterfølgende indlæg: To 

projektmagere fra de grønne initiativer Arternes Aarhus 

og Den Grønne Studenterbevægelse delte ud af viden 

og erfaringer om aktivisme anno 2019 set med grønne 

briller. 

 

Den sidste tredjedel handlede om de større 

begivenheder og aktiviteter, som på daværende 

tidspunkt så ud til at fylde det kommende år – både 

nationalt og lokalt. 

Med udgangspunkt i de konkrete aktiviteter og 

indsatser, der var blevet præsenteret, diskuterede 

deltagerne, hvordan DN’s lokale aktive bedst kunne 

bidrage til DN’s samlede indsats i 2019 – gennem deres 

arbejde med ture og arrangementer, lokal lobby, lokale 

sager og projekter, og lokal kommunikation.  

Afrundingsvis gav deltagerne sekretariatet 

tilbagemeldinger om ønsker til bistand. Dagens input 

blev noteret og efterfølgende distribueret til inspiration 

for øvrige DN’ere.  

 

Der har ikke været nogen inspirationsdag i år pga. 

organisations- og strategiprocessen, som har krævet 

fuld fokus.  

 

 

2.3. Frivillighed og mobilisering  

Vedtage en ny frivilligstrategi, hvor er af målene er 

at understøtte at vores medlemmers grønne 

engagement bliver til konkrete aktiviteter med 

resultater indenfor DN’s kerneområder.  

 

Det er blevet besluttet at lade frivilligstrategien afvente 

og indgå i DN’s overordnede strategiarbejde, som løber 

igennem hele år 2020. 

Analysere, som led i arbejdet med frivilligstrategien, 

hvordan DN på anden vis kan være samlende for 

mennesker, der arbejder med grønne initiativer og 

grøn omstilling i bred forstand. 

 

Arbejdet med at afdække DN’s frivilligpotentiale skete 

f.eks. gennem en frivilligundersøgelse blandt DN’s 

medlemmer. Yderligere analyser sker som led i 

udarbejdelsen af frivilligstrategien til næste år.    
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Styrke de lokale afdelinger, så de i højere grad kan 

sikre den lokalpolitiske interessevaretagelse og være 

en central aktør for bæredygtig omstilling lokalt.  

 

Sekretariatet har udviklet og afholdt kurser for formænd 

og næstformænd i 2019 omkring politisk 

interessevaretagelse med 85 deltagende. 

 

2.3.1. Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020  

Få ny viden om udviklingen af naturens tilstand og 

derigennem motivere kommunerne til at skabe 

konkrete forbedringer for den biologiske 

mangfoldighed.  

 

Projekt Biodiversitet Nu nærmer sig 1.000.000 

observationer med app’en NaturTjek og har med sine 

knap 45.000 brugere stor folkelig tilslutning. Forskerne 

er allerede begyndt at analysere artsregistreringerne, 

som danner basis for trendanalysen for Danmarks 

biologiske mangfoldighed. Denne analyse forventes klar 

sommer 2020.  

 

2.3.2. Projekt Marin DNA 2019- 2020  

Mobilisering af omkring 400-500 frivillige 

prøvetagere, som på tværs af landet indsamler 

vandprøver, der vil blive analyseret af forskere, via 

et citizen science-projekt. 

  

Projekt HavBlitz har i 2019 mobiliseret 200 danskere til 

indsamling af vandprøver langs de danske kyster. Det 

resulterede i stor mediemæssig opmærksomhed 

omkring citizen science-projektet og biodiversiteten i 

havet. 

 

2.4. Medlemmer  

2.4.1. Medlemsadministration  

Opgradere medlemsdatabasen på baggrund af den 

analyse, der i samarbejde med en række 

organisationer, blev foretaget i 2018. i den 

forbindelse skal nye betalingsformer, som bl.a. 

dankort- og Mobile Pay-abonnementer, 

implementeres.  

 

Arbejdet med opgraderingen af medlemsdatabasen fra 

Microsoft Dynamics 2011 til Microsoft Dynamics 365 og 

til betalingsudbyderen Online Fundraising blev 

påbegyndt i august 2019. Opgraderingen forløb 

planmæssigt og er pr. 14. februar 2020 

færdigimplementeret, Dette betyder, at vi har mulighed 

for at tilbyde flere betalingsmuligheder samt integration 

til DN.dk.  

  

2.4.2. Medlemstegning   

Arbejde med tilbud som member-get-member, hvor 

medlemmers samboer i højere grad tegner 

supplerende hustandsmedlemmer, samt at 

medlemmer forærer medlemsskaber som gave til 

venner og familie etc.  

 

Medlemstallet pr. 31-12-2019 er 130.132.  

 

Der er kommet 13.311 nye medlemmer i 2019 og 

frafaldet er på 10.717. 

 

Hvervningen fungerede efter planen på alle 

hvervekanaler og kampagnerne leverede de 

budgetterede leads. I forbindelse med vores 

juleindsamling satte vi fokus på at sælge 

gavemedlemskaber og solgte 263 gavemedlemskaber 

mod budgetteret 200. 

 

Opfordring til køb af husstandsmedlemskab var også en 

del af vores gavemedlemskaber samt en selvstændig 

annoncering i Natur & Miljø.  

 

Arbejde med at opfordringen til at støtte og blive 

medlem indtænkes i DN-afdelingernes 

arrangementer, events, ture og hvor befolkningen 

ellers møder DN.  

 

DN-afdelingerne har uddelt gratis 3 måneders 

prøvemedlemskaber til deltagere på arrangementer og 

ture. 

 

I forbindelse med affaldsindsamlingen har vi haft vores 

face-to-face hververe ude i BILKA og uddele 

affaldssække samt hvervet 110 nye medlemmer til DN.  

 

 

 

 

 

 

Aktivitet og mål Status 

2.4.3. Projekt Digital fundraising  

Udvikle nye metoder til medlemserhvervelse, 

herunder digital fundraising og ved at undersøge 

alternative hvervekanaler. 

 

Sammen med det digitale team i kommunikation har vi 

fortsat det strategiske arbejde med hele vores 

annoncering på Google.  
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På baggrund af søgeordsanalyser er DN.dk blevet 

søgeordsoptimeret.   

 

Det systematiske arbejde med at optimere vores 

annoncer på Google Grants er ligeledes fortsat i 2019 og 

i sidste halvdel af året har vi samkørt vores Google 

Grants konto med vores kommercielle Google Ads 

konto. Dette har betydet, at vi er gået fra 60.000 

eksponeringer i 2018 til 3 mio. eksponeringer i 2019. 

 

Derudover er der anvendt hvervning via 

indmeldelsesformularer i vores nyheder i nyhedsbrevene 

og ved underskriftsindsamlinger og her er det tydeligt, 

at der kommer flere indmeldelser på denne baggrund. 

 

Alle disse tiltag har betydet en stigning på medlemmer 

fra DN.dk med 13% i forhold til 2018 og vi har i alt 

hvervet 2993 nye medlemmer. 

 

2.4.4. Fastholdelse  

Mindske frafald med 1 procent vha. øget fokus på 

medlemsfastholdelse og dermed skabe øgede 

indtægter til vores arbejde for naturen.  

 

På baggrund af analyser og statistikker har vi arbejdet 

systematisk med at mindske vores frafald gennem vores 

opgraderingsaktiviteter og vores 

medlemskommunikation. Dette har bevirket, at vores 

frafaldsprocent i 2019 er på 8,4% mod generelt omkring 

10%.  

 

Videreføre indsatsen for at øge fastholdelsen, bl.a. 

ved en personlig tilpasset ”donor journey” og ikke 

mindst ved opgradering af årsmedlemmer til 

månedsgaveydere og opgradering af 

månedsgaveydere til højere beløb. 

 

På baggrund af analyser af frafald og åbningsrater af 

vores velkomstmails har vi udarbejdet nye. 

 

Dette har betydet, at vi har forbedret relevansen i 

velkomstmails, og åbningsraten er steget med 6 % fra 

49 % til 55 % 

 

Ca. 2.400 årsmedlemmer er kontaktet, og ca. 750 har 

sagt ja til månedsgave.   

Opgradering af månedsgavebeløb: 5.000 medlemmer 

kontaktet, ca. 1.900 har sagt ja til at øge deres 

månedlige gave. 

 

2.4.5. Medlemsfordele  

Sikre at der fortsat er klassiske tilbud til 

medlemmerne indenfor rabatter, Naturfondens 

feriehuse, Naturkalenderen og et bredt sortiment af 

fuglekasser, naturbøger, kikkerter og beklædning i 

DN’s webbutik.  

 

Der er i andet halvår 2019 implementeret ny webshop 

og dette har bevirket, at vi har øget omsætningen med 

kr. 150.000 ekskl. moms. 

Undersøge potentialet for at udvikle DN’s webshop til 

fremadrettet at sælge det mest bæredygtige 

indenfor udvalgte produktgrupper med henblik på at 

blive førstevalget for dem, der gerne vil handle 

bæredygtigt.  

Der er systematisk arbejdet med at tilbyde det mest 

bæredygtige inden for udvalgte produktgrupper. I 

forbindelse med vores juleindsamling testede vi 

annoncering af udvalgte produkter på sociale medier og 

her blev salget på disse produkter markant forøget. 

 

2.5. Indsamling og arv  

Sætte særligt fokus på arbejdet med arv og 

testamente, fordi naturen er den bedste gave, man 

kan give sine efterkommere.  

 

Nyt informationsmateriale udviklet til nye testorer + 

DN’s hjemmeside. 

 

Otte arvesager/dødsboer afsluttet. 

 

36 nye testatorer har skrevet testamente til fordel for 

DN.    

Aktivitet og mål Status 

2.6. Fonde og virksomheder  

Arbejde med fonde for at styrke den langsigtede 

finasiering af projekter for at styrke fundraising og 

med strategiske partnerskaber med virksomheder, 

der understøtter vores dagsordner om grøn 

  

Erhvervspartnerskaber: 

1. Bilka/Salling Group: Affaldsindsamlingen 

2. Arla: Brug Låget/Affaldsindsamling 
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omstilling ved at danne bro til erhvervslivet gennem 

erhvervspartnerskaber – gerne i konkrete 

kampagner og projekter.  

 

3. Coop: Blomsterfrø 

4. Matas: Club Matas/DN-medlemmer 

5. SEAS NVE: Global Energi 

6. Fjällræven: Beklædning til DN 

7. Friluftsland: Medlemsrabat 

8. KLS Pure Print: Grønt trykkeri /CØ 

9. Sunrise: Biodiveristet 

10. Roskilde Festival: Frivillige/Affald 

11. Arbejdernes Landsbank Finans: El-biler 

12. E-Boks: Donation til DN 

13. Merkurbank: Naturkonto 

14. Organic Basics: Vilde blomster 

15. Danmark Planter Træer, diverse virksomheder 

  

Forhandlinger i 2019, men kontraktopstart i 2020: 

16. Merrild: Affaldsindsamlingen 

17. Nicolinelund: Grøn Byudvikling 

18. Rema 1000: Biodiversitet 

19. Wolly & Co/ Netto: Børn og Natur 

20. Gubra: Rewilding /Skovsgaard 

 

3. Kommunikation 
 

Sikre en stærk tilstedeværelse i mediebilledet 

indenfor DN’s kerneområder. Både ved at reagere 

lynhurtigt på sager, der kommer ”udefra” og ved en 

målrettet og strategisk presseindsats, hvor vi sætter 

dagsordner og bruger vores tilstedeværelse i den 

offentlige debat til at bane vejen for politiske 

resultater for natur, miljø og klima.  

 

DN har i 2019 spillet en væsentlige rolle i den offentlige 

debat på de udvalgte prioriterede dagsordner. Vi 

startede året med at kæmpe for vores ret til at rejse 

fredningssager – og vandt, og har i året bl.a. lykkedes 

med at sætte dagsorden på klima (og kravet om 70% 

reduktion i 2030), biodiversitetskrisen, behovet for en 

styrket beskyttelse af drikkevandet og restriktioner på 

brugen af sprøjtegifte, hvor alle kommunikations- og 

presseindsatser har bidraget til at sikre politisk 

indflydelse og resultater. Se mere nedenfor. 
 

Skabe begejstring gennem inspirerende 

naturformidling og dermed understøtte en stærk 

dagsorden indenfor natur og biodiversitet og bringe 

mennesker tættere på naturen. Fortsat fokus på 

børneområdet bl.a. ved Projekt Naturfamilier og 

naturens Dag.  

 

Igen i år har DN engageret hundredtusindvis af børn, 

unge og familie i naturen igennem affaldsindsamlingen, 

naturens dag og Naturfamilier, ligesom 

naturformidlingsteamet har stillet sig til rådighed for 

medierne. Fx fast basis i P1 morgen, og et hav af øvrige 

medier, som har fået kommentar fra DN’s på spørgsmål 

om naturformidling, natur og børn mm. 
Se afsnit om naturformidling nedenfor. 
 

Sætte dagsordenen med effektfulde events og 

kampagner indenfor DN’s prioriterede områder. De 

planlagte kampagner for 2019 vil omhandle vil natur 

og klima.  

 

Sætte følgende indsatser i søen: Naturfamilier, 

Naturkampagne, Klimakampagne, Ad Hoc-kapagner, 

Nulpunktsmåling og implementering af 

kommunikationsstrategi, DN Podcast, NaturCAmp på 

Skovsgaard, Naturens Dag, Analyse og 

dokumentation af børn og unges brug af naturen, 

Projekt 99 arter. 

Grundet truslen mod fredningsretten prioriterede 

sekretariatet at bruge en del resurser på 

fredningskampagnen. Derudover blev kampagnen 

Klimaklogt udviklet og eksekveret i sammenhæng med 

indsamlingsshowet og kampagnen ”Danmark Planter 

Træer”, ligesom vi i samarbejde med Naturhistorisk 

museum i Aarhus og Nordea-fonden lancerede ”99 

arter, ligesom vi brugte en del resurser på DN’s egen 

valgindsats, ”Giv Naturen Plads”, og samarbejde med de 

øvrige grønne organisationer for at sikre en stærk grøn 

dagsorden til og under valgkampen. 
  
HB og sekretariatet valgte at udskyde naturkampagnen 

til 2020, som nu lanceres for at sikre bedst mulig 

synergi i forhold til de kommende forhandlinger om en 

natur og biodiversitetspakke. 
  

Aktivitet og mål Status 

3.1. Presse og kommunikation  

Arbejde med strategiske presse- og 

kommunikationsplaner for prioriterede politiske 

indsatser.  

 

DN har i 2019 stået stærkt i mediebilledet, og har en 

højere grad af synlighed end alle øvrige grønne 

organisationer. De største mediedagsordner, hvor DN 

har spillet en nøglerolle i 2019 har bl.a. været: 
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Gennemføre nulpunktmåling som lid i 

implementeringen af DN’s Kommunikationsstrategi.  

 

Formidle DN-nyheder og -synspunkter til pressen, 

sociale medier og andre medier generelt.  

 

Sikre en stærk formidling af DN’s nøgleprojekter i 

medierne, herunder understøtte aktuelle kampagner 

og kommunikationsindsatser.  

 

  
- Kampen for at bevare vores fredningsret 
- Fælles udspil med Landbrug & Fødevare om 

udtagning af lavbundsjord 
- Beskyttelsens af drikkevandet, herunder DN’s 

egen kampagne for det rene drikkevand 
- Biodiversitetskrisen, og formidling af 

væsentlige naturrapporter til medierne. Fx den 

globale Ipbes-rapport, som satte dagsorden 

den første uge af valgkampen, EU-rapporten 

om status på den danske natur, 

skovstatistikken, som viste en yderligere 

tilbagegang for skovnaturen. 
- Fiskekvote-historierne, hvor vi har skabt 

medieopmærksomhed om den nye regerings 

manglende overholdelse af de videnskabelige 

anbefalinger 
- Kritik af vildsvinehegnet 
- Kampen for ambitiøse klimamål, herunder 

klimalov 
- Kritik af den massive satsning på biomasse 

(bl.a. i forbindelse med Danmark Planter 

Træer) 
- Folketingsvalget, hvor DN løbende 

kommenterede politiske udspil om natur og 

klima 
 

Fortsat udvikle netværket blandt journalister, der 

arbejder med DN’s områder.  

 

Vi arbejder målrettet på at opdyrke og styrke DN’s 

netværk blandt journalister og meningsdannere, og 

prioritere bl.a. derfor tilstedeværelse i forskellige faglige 

sammenhænge, netværksarrangementer, natur og 

folkemødet, ligesom vi løbende invitere relevante 

journalister og redaktører på besøg i DN.  
 

Løbende rådgive præsidenten, bestyrelsen, 

direktionen og andre af DN’s talspersoner med 

henblik på klar, forståelig og entydig tegning af DN.  

 

Dette arbejdes der løbende med. Både med rådgivning 

og mediesparring med præsident og direktør, og 

løbende mediemæssig opkvalificering af 

fagmedarbejdere og øvrige talspersoner 
 

Lokale sager gruppen har løbende gennem året rådgivet 

præsidenten og bestyrelsen om håndtering og 

kommunikation omkring væsentlige lokale sager som 

har fået opmærksomhed i pressen. 

 

 

 

 

Aktivitet og mål Status 

3.1.1. Projekt Giftfri have 2015-2020  
Yderligere 5 mio. m2 tilmeldt ’Giftfri Have’. 

 

Ved udgangen af 2019 var 21.000 private haver 

registrerede som giftfri. Tilsammen dækker de giftfri 

haver et areal på mere end 22.915 hektar på 

Danmarkskortet. Det svarer til 36 giftfrie kvadratmeter 

per dansker. 
  
P.t. har 19 kommuner tilmeldt deres arealer til Gift Fri 

have.  
 

10 vandselskaber tilmelder sig  
Formidle fordele for grundvandet og den lille natur i 

haven.  
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3.2. Digital kommunikation  

Udarbejde grafisk materiale, digitale designs, videoer 

og grafikker.  

 

Er blevet udført i mindre grad pga. ubesat 

grafikerstilling i dele af 2019.  

Understøtte medarbejdere og DN-aktives 

tilstedeværelse på sociale medier.  

 

84 lokalafdelinger er på Facebook ligesom 

lokalafdelingerne så småt er begyndt at annoncere på 

Facebook. Lokalafdelingerne bliver løbende hjulpet af 

sekretariatet med deres tilstedeværelse på sociale 

medier. Ligeså medarbejderne i sekretariatet.  

 

Forarbejde til nyt DN-Podcast med faste formater i 

sammenhæng med magasinet Natur & Miljø og vores 

digitale Nyhedsbrev.  

 

Udvikling og lancering af podcast indtil videre sat på 

standby. 

3.2.1. DN’s hjemmeside – www.dn.dk  
Flere indmeldelser via DN’s hjemmesider.  

 

Der er flere indmeldelser på DN’s hjemmesider i 2019 

end i 2018. Stigningen er på 13% fra 2018 til 2019. Det 

svarer til, at der i 2019 var over 2.993 medlemmer. 

 
Høj rangering på søgesites som fx Google.  

 

DN.dk har generelt en høj rangering i Google, fordi der i 

2019 er arbejdet en del med SEO. I slutningen af 2019 

har DN fået et egentligt SEO-program, hvilket forventes 

at give DN.dk et yderligere løft i søgemaskinen. I 2019 

kom 363.556 brugere ind på DN.dk fra søgemaskinen. 

Dette tal var i 2018 231.548 brugere. 

 

Højne den gennemsnitlige besøgstid på DN.dk.  

 

Den gennemsnitlige besøgstid på DN.dk i 2019 var syv 

sekunder kortere end i 2018. Det skyldes bl.a., at DN 

har øget indtrækket af besøgende fra sociale medier 

meget, og at denne type brugere bruger meget kort tid 

på hjemmesiden, før de smutter igen. I 2019 havde vi 

en gennemsnitlig besøgstid på 1:07 minutter. 

 

Videreudvikle ”MitDN” (et medlemslogin til DN’s 

univers) med henblik på rekruttering og fastholdelse 

– indsatsen sammentænkes med strategien for 

digital fundraising (medlemsrekruttering og 

fastholdelse).  

 

Over 40.000 personer har nu oprettet et login til MitDN. 

Loginnet bliver brugt i forbindelse med oprettelse 

arrangementer, Giftfri haver, Affaldsindsamling, 

Naturens dag og Naturfamilier. Loginnet er med til at 

”knytte” brugerne tættere til DN’s digitale 

kommunikation. 

 
3.2.2. DN på sociale medier  
Udvikle nye metoder til leadgenerering via sociale 

medier. Dertil menes nye medlemmer, 

underskriftindsamlinger og tilmelding til DN’s 

nyhedsbrev.  

 

I 2019 er digitale indmeldelser vækstet med 13%, bl.a. 

drevet frem af annoncering og deling af DN’s indhold på 

sociale medier og i nyhedsbreve. DN’s forskellige 

underskriftsindsamlinger bidrager tillige positivt til det 

øgede antal digitale indmeldelser. 

 

 

 

Aktivitet og mål Status 

Via benchmark med lignende SoMe-kanaler skal vi 

gennemsnitlig have højere reach og engagement. 

  

Generelt er DN enten i toppen eller i top tre blandt 

NGO’ere når det kommer til sociale medier. Vi når langt 

ud og er især gode til at engagere brugerne på vores 

sociale medier. 

 

3.2.3. DN’s (nationale) nyhedsbrev  
Skabe dagsordenssættende nyhedsbreve inden fx 

Grøn Hverdag, Børn i Naturen, Natur/Miljø Politik.  

 

DN Nyhedsbrev udkom i 2019 til over 91.000 

abonnenter, og i 2019 har der, ligesom i 2018, været 

meget opmærksomhed omkring historierne i 

nyhedsbrevet (DN har bl.a. fået nye medlemmer og 

pressehenvendelser på baggrund af nyhedsbrevet). 

 
Lancere nye modtagerorienterede nyhedsbreve til 

specifikke målgrupper.  

 

Der er lanceret et nyt klimanyhedsbrev ’Klimaklogt’, der 

i 2019 opnåede over 8.000 abonnenter. 
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Fastholde nuværende gennemsnitlige åbningsrater 

og klikprocenter (som minimum).  

 

Åbningsraten på nyhedsbrevet er steget i 2019, mens 

klikraten er stabil og let stigende.   

3.2.4. Datadrevne beslutninger  

Udvikle koncept for digital måleværktøjskasse  

 

Generelt fylder datadrevne beslutninger mere og mere i 

hverdagen. Bl.a. danner data grundlag for beslutninger 

omkring digital fundraising og ikke mindst er dataen og 

forståelsen af data/analyse et medvirkende grundlag til 

den stigning vi har oplevet i digitale indmeldelser.    

 

Etablere et eller flere faste formater for rapportering 

af data, der kan bidrage til beslutningsgrundlag.  

 

Der arbejder løbende med rapportering af data, men i 

varierende formater afhængig af hvilke beslutninger der 

skal træffes. 

 

3.2.5. Layout, grafik og billeder  
Implementere ny fælles billeddatabase. 

 

Billeddatabase er teknisk implementeret og klar til at 

blive rullet ud. 

 
Implementere en tone, farve, stil m.v. fra DN’s 

brandguide i kommunikationen, digital som analog.  

 

Der er i 2019 arbejdet meget med især fotostil, hvilket 

bl.a. ses på DN’s Instagram samt på hjemmeside og i 

nyhedsbrevene. DN’s brandguide følges på DN’s 

platforme, mens kampagner som eksempelvis 

Klimaklogt godt kan lave egne visuelle universer med 

deres målgruppe for øje. I kommunikationen på DN’s 

sociale kanaler samt nyhedsbrev er DN bevidste om 

tonevalg tilpasset de enkelte kanaler. 

 
Implementere et system til grafiske 

standardskabeloner, som nemt kan 

redigeres/bestilles af fx Lokalafdelinger.  

 

Grundet manglende grafiker i huset er der ikke i 2019 

lavet disse standardskabeloner.  

3.3. Medlemsblad  

Øge sammenhængen med digitale lydlige formater, 

herunder nyhedsbrev, sociale medier, app og 

Podcast.  

 

Sammenhængen med digitale lydlige formater er status 

quo, og dermed ikke øget. Der er lyd og levende billeder 

i app’en til bladet. Men egentlig podcast er på standby. 

Historier fra bladet er jævnligt tilstede i både 

nyhedsbrev og på sociale medier.  

 

Aktivitet og mål Status 

Udgive fire numre af Natur & Miljø, samt udvikle 

formater, der egner sig til sociale medier og presse.  

 

Bladet Natur & Miljø sendes til medlemmerne af 

Danmarks Naturfredningsforening og afspejler 

foreningens synspunkter, arbejdsområder og aktuelle 

kampagne-indsatser. Men bladet er også 

omdrejningspunkt for debat om natur, miljø og klima. 

Der er planmæssigt udgivet fire numre af Natur & Miljø i 

2019. 

 

3.4. Kampagner og events  

Have fokus på en naturkampagne.  

 

Naturkampagnen blev skudt til 2020, hvor den efter 

planen lanceres til april. 
 

Have fokus på en klimakampagne.  

 

I forbindelse med Danmark Planter Træer lancerede DN 

Klimaklogt: en hjemmeside med fokus på, hvad man 

selv kan gøre for klimaet samt guides til en klimaklog 

sommer og hverdag, et klima-nyhedsbrev og Min klima-

aftale. 
 

Have fokus på markedsføring af Naturfamilier.  

 

Naturfamilier har fulgt kommunikationsplanen i 2019. 

Naturfamilier har blandt andet kørt annoncering på 

Facebook i foråret og efteråret i forbindelse med 

mobiliseringen af familier. Naturfamilier har også været 

omtalt i 56 medier herunder 6 landsdækkende. 
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Have fokus på Ad hoc-kampagner efter behov.  

 

Grundet truslen mod fredningsretten kørte vi de første 

par måneder en stor ad-hoc-kampagne, 

Fredningerifare.dk, som sikrede 33178 underskrifter. 

  

Vi lancerede også kampagne for et forbud mod roundup, 

Stoproundup.dk, som p.t. har nået 28135 underskrifter. 

 
Have fokus på Naturens Dag og fornyet 

fondsansøgning.  

 

Naturens Dag blev i 2019 gennemført med i alt 180.000 

tilmeldte børn i løbet af hverdagene samt op mod 

70.000 gæster om søndagen. Naturens Dag blev skudt i 

gang i de pittoreske bakker i Ejby Ådal med besøg af 

bl.a. H.K.H. Kronprins Frederik og miljøminister Lea 

Wermelin. Landsdækkende såvel som regional presse 

var med hele ugen. 

 

Ny ansøgning for 2020 er godkendt hos Nordea-fonden 

og afvikles i skrivende stund. Ny ansøgning for 2021 og 

frem er i proces. 

 
Have fokus på Affaldsindsamlingen.  

 

Affaldsindsamlingen blev i 2019 gennemført med i alt 

146.000 tilmeldte børn i løbet af hverdagene samt op 

mod 50.000 frivillige indsamlere om søndagen. Ugen 

begyndte i Botanisk Have i Aarhus, hvor tidl. 

miljøminister Jakob Ellemann-Jensen hjalp en 4. klasse 

med at samle cigaretskod. Affaldsindsamlingen havde 

fokus på henkastede cigaretskod og fik i løbet af ugen 

samlet flere end 1.500.000 skod – blandt i alt 156.000 

kilo affald. Landsdækkende såvel som regional presse 

var med hele ugen. 
 

Undersøge muligheden for at fortsætte Øktober-

kampagnen i samarbejde med COOP.  

 

Vi er stadig i dialog med Coop om at fortsætte 

samarbejdet. Både i forhold til Øktober, men også andre 

tiltag. 

 

 
Aktivitet og mål Status 

Folkemødet på Bornholm: Formidle DN’s budskaber 

og holdninger gennem aktiv deltagelse og at skabe 

gode relationer til udvalgte interessenter.  

 

DN deltog igen i år i Folkemødet på Bornholm med eget 

telt, og en lang række aktiviteter, ligesom DN’s 

præsident og medarbejdere deltog i utal af debatter og 

arrangementer og repræsenterede DN’s holdninger, og 

styrkede DN’s netværk 
 

Naturmødet i Hirtshals: Formidle DN’s budskaber og 

holdninger gennem aktiv deltagelse, og skabe gode 

relationer til udvalgte interessenter.  

 

DN deltog igen i 2019 på Naturmødet med eget telt i år 

med fokus på affald og havet – og med meget 

velbesøgte arrangementer med DR’s ”Ramasjang redder 

havet” 
 

Udvikle nye kampagner rettet mod 2020.  

 

Vi har forberedt og arbejdet på både naturkampagne og 

beskyt digerne, som blev lanceret som ad hoc-

kampagne i det starten af 2020. 
 

3.4.1. Naturkampagne   
Sætte fokus på pladsproblematikken og samtidig 

positionere sig som omdrejningspunkt for 

naturbegejstring gennem opmærksomhed, leads og 

synlighed.  

 

2019 var præget af en lang række kampagneaktiviteter, 

og for at sikre det bedst mulige afsæt for en stor 

naturkampagne (og samtidig sikre den bedste politiske 

timing) blev kampagnen skudt til 2020 og kommer til at 

køre sideløbende med forhandlingerne om en ny natur- 

og biodiversitetspakke. 
 

3.4.2. Klimakampagne  
Sætte fokus på klimaforandringerne og anspore til 

konkret handling for den enkelte, så vi er tydelige 

på, at DN arbejder for bæredygtig udvikling, og at vi 

i fællesskab kan gøre en forskel. Dette skal gøres 

I stedet for en app lavede vi et webmodul, hvor man 

kan lave sin egen personlige klima-aftale: 
7.475 danskere lavede en klima-aftale i 2019. Vi har 

undersøgt, hvordan det går dem: 
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gennem stærk partnerkampagne, klima-app og 

leads.  

 

 98 % lever efter klimamålene 
 69 % har ændret vaner i hverdagen pga. 

klimamålene 
 86 % vil i høj eller meget høj grad fortsætte 

med at arbejde mod deres klimamål 
 81 % er blevet inspireret til at leve klimaklogt 

på andre områder end de tre valgte klimamål 
 42 % har involveret en eller flere i deres klima-

aftale. Typisk deres familie. 

I alt skaffede klimakampagnen 12.207 leads, fordi de 

allerede havde involveret sig og fået en god oplevelse 

med DN, havde flere end normalt lyst til at blive 

medlemmer, når telemarketingbureauet ringede til dem. 
  
Klimakampagnen har fået godt fat i den unge 

målgruppe, som DN traditionelt har haft svært ved. 
  
Endelig har vores klima-nyhedsbrev mere end dobbelt 

så mange modtagere Politikens klima-nyhedsbrev. 
  
DN samarbejdede med TV 2 om ’Danmark planter træer’ 

– verdens første indsamlingsshow til gavn for klimaet. 

Målet om kunne plante en million træer blev nået, 

400.000 seere så med, og det har fået presseomtale i 

store medier verden over. 
 

3.5. Naturformidling og ture & 

arrangementer 

 

Naturfamilieklubber: Kampagne og markedsføring af 

naturfamiliegrupper, digital og social platform for 

klubberne på plads, to familienaturklubber oprettet 

med mindst 20 familier tilknyttet til hver klub. 

Formidlingsteamet har understøttet opstart og 

udbredelse af Naturfamilier, og har forestået en del 

opstartsarrangementer rundt i landet. 

 

 

Aktivitet og mål Status 

Projekt 99 arter: Samarbejde med Naturhistorisk 

museum i Aarhus om fælles YouTube-videoer og 

naturformidling på sociale medier, som 

sammentænkes med udviklingen af skoletjenesten 

og Naturfamilieklubber.  

 

Der er udviklet undervisningsmateriale, fælles 

distribueret 7000 99 arter-plakater fra DN. 

Understøtte naturformidlingen på Skovsgaard.  

 

Formidlingsteamet har varetaget en del ferieafløsning 

på Skovsgaard i forbindelse med sommeren 2019.  

 

Forarbejde til pilotprojekt NaturCamp19 og evt. 

fondansøgning.  

 

Der er drøftet ideer og koncept, men arbejdet er sat i 

bero idet det forventes at blive indeholdt i en 

kommende børnestrategi. 

 

Gennemføre Ture & arrangementer.  

 

Der er gennemført over 1000 Ture & arrangementer i 

DN-regi. Dertil ved vi, at nogle afdelinger ikke sætter 

deres lokale ture op i turmodulet – og dermed reelt er 

der mange flere ture afviklet.  

 

Analyse og dokumentation af børn og unges brug af 

naturen.  

 

Sidste undersøgelse var i 2018 udført af Kantar/Gallup.  

3.5.1. Naturfamilier  
Opstart af 10 pilot-naturfamiliegrupper.  

 

I foråret 2019 startede vi 10 pilot-naturfamiliegrupper 

op i 10 kommuner med en jævn geografisk spredning i 

Danmark. Der blev fundet ambassadører og afholdt 

opstartsevents for alle 10 grupper. 
 

Udgivelse af dansk praksiskortlægning og 

international forskningskortlægning.  

Der blev udarbejdet en dansk praksiskortlægning primo 

januar. Den blev sendt til alle involverede partere samt 
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 Nordea-fonden. Steno Diabetes Center har sendt en 

international forskningskortlægning som artikel til et 

tidsskrift til review. Der afventes stadig svar. 
 

Udvikling og lancering af digital SoMe platform, 

hjemmeside og modul til invitationer på ture.  

 

Der er blevet udviklet og lanceret et digitalt 

tilmeldingsmodul og et digitalt turmodul til 

Naturfamilier. Derudover er der en hjemmeside, der 

indeholder kalenderfunktion, inspiration, fakta om børn 

og natur samt information: www.naturfamilier.dk 

Derudover er der oprettet lokale grupper på Facebook til 

alle naturfamiliegrupperne, hvor formålet er at 

familierne kan skabe et online netværk og inspirere 

hinanden til gode naturoplevelser. 
 

Oprettelse af naturfamiliegrupper i alle danske 

kommuner.  

 

Målet var at åbne 65 grupper i 2019 – ikke 98 grupper 

jf. tidsplan for projektet. 

I 2019 blev der oprettet naturfamiliegrupper i 35 

kommuner. Pga. projektlederskifte, udfordringer med at 

hverve og engagere ambassadører og manglende 

automatiske værktøjer til Facebookgrupper blev det 

besluttet af styregruppen kun at oprette 35 grupper i 

2019. I efteråret 2020 forventes der at være grupper i 

alle landets kommuner. 

 

3.5.2. Lokale ture & arrangementer  
Mindst 800 ture og arrangementer.  

 

Formidlingsteamet har medvirket, understøttet og 

supporteret omkring 850 lokale arrangementer på 

landsplan. Support er dels sket gennem udlån af grej, 

udvikling af materialer og ved direkte medvirken i 

samarbejde med lokalafdelingernes aktiviteter. 

 

Uddannet mindst 10 nye naturguider og understøtte 

Naturguidenetværket.  

 

Der er i 2019 uddannet 17 nye naturguider der har 

gennemført 2 hele kursusdage. Teamet har endvidere 

understøttet og medvirket ved naturguidenetværkets 

møde i Faxe i foråret 2019. 

 

 

Aktivitet og mål Status 

Naturens ambulance rykker ud ca. 15-20 gange.  

 

Naturens ambulance har været brugt aktivt i forbindelse 

med omkring 30 lokalt forankrede arrangementer, hvor 

naturvejlederne har medvirket med formidling, grej 

m.m.  

 

3.5.3. Naturens Dag  
Mindst 100.00 tilmeldte børn i ugen inden.  

 

180.000 børn fra skoler og dagtilbud var tilmeldt 

Naturens Dag.  

 
Mindst 70 tilmeldte DN-afdelinger afvikler et 

arrangement.  

 

Ca. 70 DN-afd. afviklede eller støttede op om Naturens 

Dag.  

 
Mindst 50.000 deltager i et arrangement.  

 

70.000 danskere deltog i et Naturens Dag-arrangement 

– tallet er et kvalificeret skøn.  
Undersøgelse af mulighederne for flagskibsevent i 

København eller Aarhus.  

 

Større arrangementer flere steder i landet er en del af 

dialogen med Nordea-fonden om en ny ansøgning for 

Naturens Dag. 

 
Ny fondansøgning til Nordea Fonden.  

 

Ny ansøgning for 2020 godkendt og i gang. Ny 

ansøgning fra 2021 i proces. 
 

3.5.4. Affaldsindsamlingen  
Mindst 100.000 tilmeldte børn. 

 

146.000 børn fra skoler og dagtilbud var tilmeldt 

Affaldsindsamlingen. 
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Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement.  

 

Ca. 60 DN-afd. deltog på Affaldsindsamlingen. 
 

Mindst 30.000 deltager i et arrangement om 

søndagen.  

 

Op mod 50.000 deltog på Affaldsindsamlingen – tallet er 

et kvalificeret skøn. 
 

3.5.5. Skoletjenesten  
Understøtte Projekt 99 arter. 

 

Formidlingsteamet har medvirket i en række møder, og 

har endvidere medvirket i udarbejdelsen af skriftligt 

projektmateriale. 

 

Produktion af materialer efter behov.  

 

Der er p.t. to ansøgninger ude hos fonde til nye 

skolematerialer.  

 

Relancering af nyhedsbrev.  

 

Det venter med den igangværende proces med ny 

børne-/unge-strategi, hvor skoletjenesten er under.  

 

Opdatere skoletjenesten med et nyt 

bestillingsmodul.  

 

Bestillingsmodul er – efter aftale – endnu ikke iværksat 

da det skal indtænkes i en helhedsplan.  

 

3.5.6. Naturvejledning på Skovsgaard  
Formidling af natur, økologi og miljø for gæster og 

presse, herunder foldere, materiale mv. 

 

Der er afholdt 157 arrangementer på Skovsgaard i 

2019, med i alt 11.000 deltagere. Fordelingen af 

arrangementer har været nogenlunde ligeligt fordelt 

mellem offentlige eller bestilte arrangementer, 

undervisningsforløb for skoleklasser og aktiviteter i 

naturværkstedet/Kys Frøen. Halvdelen af deltagerne har 

været aktive i naturværkstedet/Kys Frøen.  

Foldere til Skovsgaard og Skovsgaards 5 spor i 

landskabet er lavet/revideret og oversat til engelsk. 

 

Undervisning af skoleklasser og lejrskoler på 

Skovsgaard. 

 

Der er afholdt ca. 60 undervisningsforløb for 

skoleklasser omhandlende natur, miljø, økologi, sunde 

råvarer og bæredygtig fødevareproduktion. Der har 

været 10 lejrskoleophold af 3-5 dages varighed. 

 

 

 

Aktivitet og mål Status 

Pasning af Skovsgaards økologiske skolehave, 

tovholder på frivilliggrupper, koordinering af 

naturpleje- og naturgenopretningsprojekter på 

Skovsgaard.  

 

Naturformidlingens skolehave har været brugt til 

undervisningsforløb for skoleklasser og som besøgsmål 

for Skovsgaards besøgende. Råvarer fra haven høstet i 

forbindelse med undervisning og til madlavning i 

forbindelse med offentlige arrangementer – herunder 

Kys Frøen. 

Naturvejlederen har fungeret som tovholder på 

Skovsgaards frivilliggrupper og haft koordinerende 

funktioner og deltaget i aktiviteter indenfor naturpleje, 

registrering af natur, pasning af køkkenhave m.m. Der 

er afholdt 2 fællesmøder for alle grupper, og 

Skovsgaards frivillighus er brugt i forbindelse med 

møder, kurser m.v. 

Naturformidlingen har været tovholder på renovering af 

dam på Skovsgaard med henblik på forbedring af 

forhold for padder.  

 

Naturformidlingen har stået for koordinering af 

udstillinger i Skovsgaards hovedbygning samt været 

tovholder på renovering af herregårdskøkken med 

henblik på fremtidig formidling.  

 

4. Administrative støttefunktioner 
 

4.1. Danmarks Naturfond  
Støtte udviklingen på Skovsgaard baseret på den 

nye strategi.  

 

Sekretariatet har i løbet af 2019 understøttet 

udviklingen på Skovsgaard i form af 

sekretariatsbetjening af fondens bestyrelse og diverse 
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faglige input. Herudover har DN fortsat en naturvejleder 

ansat på Skovsgaard. 

  

Indgå en ny samarbejdsaftale mellem DN og 

Danmarks Naturfond.  

 

Hovedbestyrelsen har indgået en ny samarbejdsaftale 

med Danmarks Naturfond, hvor der er fokus på fondens 

naturarealer og på formidling. 

 

5. Finansiering 
 

Stabilt afkast af foreningens aktiver på 

markedsniveauet set i forhold til den valgte 

placeringsprofil, der minimum falder inden for de 

regler, der til enhver til gælder for almennyttige 

foreninger og fonde i henhold til fondslovgivningen 

og med særligt fokus på, at investeringerne er 

bæredygtige og etisk forsvarlige. 

 

Ansøge om og hjemtage (drifts)tilskud rettidigt og i 

henhold til gældende regler.  

 

Vi har modtaget tips- og lotto midler for 1,1 mio. kr., 

nøjagtigt som budgetteret. 

 

Vi har modtaget momskompensation på 2,2 mio. kr., 

mod budgetteret 2,6. Dette tal er faldende år for år, 

idet flere foreninger søger om andel i puljen. Det er 

dermed svært at budgettere. 

 

Vi havde budgetteret med 635 t.kr. i renteindtægter og 

kursreguleringer. Vi har realiseret 295 t.kr. i udbytte og 

renter, samt 922 t.kr. i kursregulering af værdipapirer, 

hvorfor denne post har bidraget positivt til det samlede 

resultat. 

 

 


