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Orientering om Naturkampagne 2020 
 
 

Kampagnekoncept er klar 

Kampagneteamet har udarbejdet et koncept for Naturkampagnen, ud fra HB’s input på mødet 
ultimo 2019. Konceptnoten følger her:  
 
 
Natur Nok? 
- drømmen om et vildere Danmark 
 
Titlen er dobbelttydig og handler dels om pladsproblematikken ude i landskabet, dels om den 
enkeltes forhold til - og brug af naturen. Titlen giver anledning til to oplagte, retoriske spørgs-
mål: “Har vi natur nok?” og “Får du natur nok?” 
 
Svaret på dem begge er “nej”. Vi har ikke en regulær vildmark i Danmark og vi har ikke den 
samme høje kvalitet af natur, som vi finder i vores nabolande. Men det kan vi få.  
 
Formål 
Kampagnen skal puste liv i drømmen om et vildere Danmark og omsætte DNs biodiversitet-
sindspil til en medrivende og episk fortælling i ord og billeder - rettet mod en bred målgruppe.  
 
Hovedbudskab og kernefortælling 
Naturen er storslået, vild og forunderlig. Men vi har ikke nok af den i Danmark. Hvis vi giver 
den mere plads, kan vi få en vildere, mere mangfoldig natur, som også de kommende genera-
tioner kan komme til at opleve.  
I DN drømmer vi om et vildere Danmark - og vi har løsningen på, hvordan den drøm kan blive 
til virkelighed.  
 
Kontekst 
Kampagnen spiller op ad DRs natursatsning ‘Vores Natur’ og tager afsæt i den øgede naturin-
teresse og -begejstring, som DRs programmer utvivlsomt kommer til at vække.  
Ligesom DR og de organisationer, som deltager i de fem Fyrtårnsprojekter etc, fejrer vi også 
naturen - og samtidig benytter vi lejligheden til at fortælle historien om, hvordan naturen i 
mange år har måttet vige til fordel for menneskets interesser og om den vilde natur vi kan få 
igen, hvis vi giver den mere plads.  
 
Målgruppe 

• Seere af DRs “Vilde, vidunderlige Danmark” og andre af DRs “Vores Natur”-produktio-
ner  

• Naturinteresserede danskere i bred forstand 
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Timing 
Vi lancerer kampagnen sideløbende med DRs “Vilde, vidunderlige Danmark” og fanger folk lige 
dér, hvor deres naturbegejstring allerede er vakt. Vi benytter lejligheden til at fortælle histo-
rien om, at naturen er under pres og at der skal løsninger til, som DNs eksperter er garanter 
for. 
Kampagnens første del eksekveres i løbet af april og maj. Og så planlægges en fase to, som 
rulles ud, når forhandlingerne om Naturpakken finder sted, og hvor kampagnen kulminerer i 
en advocacy-indsats.  
 
Synergi mellem DNs indsatsområder 

• Det digitale team laver en landingpage med naturindhold, der SEO-mæssigt lægger sig 
tæt op ad DRs programmer, så vi kan fange folk når deres naturinteresse er blevet 
vakt. Kampagnen kører tæt parløb med denne indsats og samtænker fx annoncering og 
trafik fra dn.dk og ind til kampagnen. 

• Naturformidlingsteamet, Naturfamilier og de 70 uddannede naturguider tilbyder ture og 
inspirationsmateriale, som er skræddersyet til de behov for naturoplevelser som væk-
kes af DRs programmer. 

• Lokalafdelingernes ture. 
 
Kampagneelementer  
 

1. Annoncering og elementer der driver trafik ind til kampagnen  
• Sociale medier (Facebook, Instagram, Google Ads) 
• Outdoor annoncering (fx busreklamer, standere ved busstoppesteder og togper-

roner, billboards). 
• Naturquiz og evt. andre naturformidlingsbaserede spil/tests der skaber engage-

ment. 
• Artikler og guides på naturbegejstrings-landingpage på dn.dk (laves af digi-

team). 
• Biografreklamer i Nordisk Films biografer  

 
2. Kampagnesite 

• One-page: Webfeature der fortæller historien om hvordan Danmarks natur er 
blevet drastisk formindsket i takt med landbrugets fremgang, den nuværende 
krise og som udfolder drømmen om et vildere Danmark. 

• Hvordan gør vi Danmark mere vildt? Formidlingsprodukter der gør rewilding-
konceptet mere håndgribeligt. 

• Video- og fotomateriale der illustrerer hvordan det vilde Danmark ser ud (ek-
sempler fra ind- og udland). 

 
3. Åbent brev til politikerne 

Når folk har interageret med kampagnen eller med DNs naturbegejstrings-indhold, op-
fordrer vi dem til at underskrive et borgerbrev til Statsministeren/Miljøministeren/Rege-
ringen/Folketinget, som bakker op om DNs løsningsforslag. Dette brev er patosbetonet 
og fokuserer på drømmen om et vildere Danmark. Vi udfolder DNs vision om DKs frem-
tidige vildmarker og viser, at der er bred folkelig opbakning til at disponere langt mere 
areal helhjertet til naturen. Vi samler underskrifter løbende fra kampagnelancering og 
frem til biodiversitetspakke-forhandlingerne starter i efteråret. 

 
4. Advocacy og allianceopbygning med andre grønne organisationer 

• Brevet bringes som helsidesannonce i fx Berlingske Tidende 
• Overrækkelsesevent: Maria overrækker brevet personligt til ministrene i følge 

med en gruppe DNere. Vi udtænker fysisk gimmick, som kan illustrere, at de 
truede arter, DNs 130.000 medlemmer og tusindvis af naturbegejstrede dan-
skere står bag Maria i forhandlingen (fx skilte, kostumer, rekvisitter etc.)  

• Allianceopbygning med andre grønne organisationer, som vi beder være medun-
derskrivere af brevet. 

• Outdoor annoncering tæt på Christiansborg (billboard overfor, fotoudstilling i 
Rigsdagsgården) 

• Debatindlæg og presseindsats 
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5. Mails fra Maria til de der har skrevet under på brevet 

En kort serie af mails med Maria som afsender, der fastholder engagementet og udfol-
der drømmen om et vildere Danmark. Her opdateres læseren på vores politiske arbejde 
og forhandlingerne, og vi hhv roser og udfordrer regeringens linje, alt efter hvordan for-
handlingerne udspiller sig. Vi sender også en afsluttende mail, hvor vi forhåbentlig kan 
erklære en sejr, takke folk for deres engagement og forsøge at lede folk ind som med-
lemmer af DN. 

 
Andre elementer: 

• Indsats på Naturmødet? 
• Folkemødet? 
• Medlemshvervning og donationer 

Naturen er i krise, men DN har løsningen. Når folk har skrevet under, opfordrer vi dem 
til at melde sig ind: 

• “Tak fordi du har skrevet under - som et særligt tilbud kan du få Ole Laursens 
bog “Min Naturbog - 50 ting du skal opleve i naturen før du fylder 12’ hvis du 
melder dig ind (DN har 3000 eksemplarer på lager).  

• Eksperimentere med enkeltdonationer: Giv en donation til DNs arbejde med at 
skabe mere vild natur i DK via sms (leads!). 
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