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FRIVILLIGVISION

MEDLEMSVISION

BØRNEVISION

UNGEVISION

POLITISK VISION

DN er førstevalget for frivillige, som ønsker at indgå i et grønt,

handlingsorienteret fællesskab. Alle har mulighed for at blive frivillig, og vi

har et levende medlemsdemokrati, hvor alle medlemmers indsats og

kompetencer bringes i spil. Du kan præge foreningen og den grønne

dagsorden direkte.

DN er den stærkeste grønne stemme i Danmark. DN sætter dagordener og

skaber konkrete og tydelige politiske forandringer. Vi er en konstruktiv og

løsningsorienteret samarbejdspartner og forbinder lokale og nationale

indsatser. Vi mobiliserer og skaber opbakning til den grønne sag

hos befolkningen og tager initiativ til samarbejde. DN står vagt om naturen og

er talerør for alle de arter, der ikke selv har en stemme

DN forbinder børn til naturen gennem oplevelser, der begejstrer, skaber

nysgerrighed og giver børn lyst til at udforske og passe på naturen. DN

inspirerer og engagerer børn i et børnefælleskab, hvor der er mulighed for

at handle og gøre en forskel, og hvor børn får en forståelse for naturens,

klimaets og miljøets sammenhæng og menneskets påvirkning.

DN er et attraktivt og vedkommende fællesskab, der tiltrækker og giver

plads til en bred vifte af unge med interesse for natur, miljø og klima.

Fællesskabet, der er en del af den grønne bevægelse, skaber

naturbegejstring og giver muligheder for at handle på lokale, nationale og

globale problemstillinger.

DN forstår at gribe det grønne momentum og invitere nye medlemmer ind

i fællesskabet, så vi kan fortsætte vores kamp for den grønne omstilling og

vise at vi har en massiv opbakning fra befolkningen. Medlemmerne

oplever en hel særlig værdi og nødvendighed af deres medlemskab, der

gør dem tilfredse og gør DN til et tilvalg for livet

DN viser vejen for den grønne omstilling. DN samler et bredt udsnit af den

danske befolkning i et fællesskab for alle, der ønsker at gøre en forskel for

natur, klima og miljø. Vi taler naturens sag og kan både samarbejde bredt og

sætte foden ned. Som medlem i DN kan du få indflydelse på foreningen,

arbejde frivilligt med andre ildsjæle eller blive inspireret til store

naturoplevelser.

OVERORDNET VISION

STRATEGIEN INDEHOLDER EN OVERORDNET VISION OG FEM DELVISIONER



PROCESSEN IND
TIL NU

DN har igangsat et arbejde 
med at udvikle en ny samlet 
strategi, der skal sætte 
retningen for DN frem mod 
2026

Her er lidt om, hvor vi står 
nu:

• Processen er vedtaget af Repræsentantskabet i november 2019

• Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af afdelinger, HB, OU, 
Præsident, direktør og sekretariat. Styregruppen assisteret af en 
arbejdsgruppe i sekretariatet, der skaber fremdrift, gennemfører 
analyser og formulerer udkast mv.

• Samråd og øvrige organisatoriske enheder blev hørt i foråret 

• En række supplerende analyser er udarbejdet. 

• Medlemsdebat er i gang og fortsætter på www.dn.dk/debatten

• Nu kommer første udkast til visioner til diskussion

• Herefter retter vi til og begynder at foreslå mulige handlinger, som kan 
diskuteres og vedtages næste forår

• Vi ser frem til jeres input!



GENNEMFØRTE 
ANALYSER

Vi har gennemført en 
række analyser til at 
klæde os på i 
beslutningsprocessen.

De kan læses enkeltvis
eller i et sammendrag

1. Erfaringer fra DNs lokalafdelinger: Interviews i 
13 afdelinger – hvad gør I godt, hvad kan blive bedre?

2. Medlemsundersøgelse: Tilfredshed og ønsker til 
foreningens fokus, spørgeskema, studie af tilgang/frafald

3. Interessentanalyse: Eksterne interessenters syn på DN, 
konflikter og muligheder

4. Imagesanalyse: Befolkningens og virksomheders opfattelse 
af DN sammenlignet med andre NGO’er



MEDLEM-TIL-
MEDLEM DEBAT

Der debatteres på 
dn.dk/debatten

Her er nogle eksempler 
på temaer fra debatten

• Lokalafdelingernes rolle, opgaver og ressourcer

• Samarbejdet mellem afdelinger og sekretariat

• DN’s Samarbejde med andre grønne organisationer og bevægelser

• Organisering og foreningsdemokrati

• Veje til politisk gennemslagskraft

• Børn og unge i DN



VI STÅR PÅ 
RYGGEN AF GODE 
ERFARINGER

Heldigvis står vi på 
skuldrene af meget godt 
gennem mere end 100 år

• Vi rider på en grøn bølge i befolkningen
Befolkningen har fået øjnene op for både klimakrisen og 
biodiversitetskrisen, og ved seneste valg var klimaet det vigtigste emne. DN 
har vendt årevis med medlemstilbagegang til fremgang. Vores medlemstal 
på 130.000 viser, at vi nyder stor opbakning.

• Politikerne debatterer natur, og DN har en finger med i spillet 
Folketinget skal drøfte natur og biodiversitet på baggrund af de største 
ambitioner i årevis. DN bliver opfattet som en vidende og dygtig 
organisation til at varetage naturens interesser centralt. 
(Interessentanalyse)

• Unik lokal tilstedeværelse
DN er lokalt forankret, hvor vi kender de lokale forhold og kan gå i dialog 
med myndigheder og befolkning eller bidrage med viden og oplevelser. 
Lokale ildsjæle leverer en stor indsats for DN.

• Tilfredse medlemmer bakker op – også under corona
Langt hovedparten af vores medlemmer er tilfredse og synes, det er vigtigt, 
at der findes en forening, der taler naturens sag. Det tyder på, at 
medlemmerne stadig vil støtte DN trods en øget økonomisk usikkerhed. 
Tvært i mod har coronatiden skabt nye støtter til den danske natur.



HVORFOR ER 
FORANDRING 
NØDVENDIG?
#1

DN har et stort potentiale 
for at opnå langt større 
opbakning og 
gennemslagskraft i den 
grønne omstilling

• Vi har ikke omsat grønt momentum til tilstrækkelig medlemsfremgang
Den grønne dagsorden fylder mere i befolkningen end nogensinde før. På trods af det 
massive fokus har DN kun oplevet en beskeden medlemsfremgang. Langt flere burde være 
med.

• Svært at rekruttere og fastholde frivillige 
Afdelingerne mangler frivillige hænder. Det er et paradoks, da 21% af medlemmerne gerne 
vil være aktive. Når nye frivillige møder op, har vi svært ved at engagere og fastholde dem 
gennem alsidige opgaver og oplevelse af ansvar og betydning. (Medlemsanalyse, Samråd, 
HB)

• Der mangler fællesskabsfølelse og direkte demokrati
Mange aktive efterlyser enklere og mere direkte indflydelse demokratisk i foreningen, som 
samtidig skal opleves mere som et handlingsorienteret, positivt grønt fællesskab. Omvendt 
har mange almindelige medlemmer tillid til, at DN taler naturens sag.
(debatforum, Samråd, HB, medlemsanalyse)

• Den oplevede værdi af et medlemskab skal øges
DN skal skabe mere værdi for medlemmerne og gøre værdien af medlemskabet mere 
synlig (HB). Vi skal være i stand til at kommunikere målrettet, relevant og differentieret til 
de forskellige målgrupper om lige netop de områder, der interesserer dem, og på de 
kanaler, som de foretrækker. Vi skal gøre det attraktivt at være medlem af DN og tilbyde de 
medlemsfordele, som medlemmerne efterspørger og vi skal fortælle om vores resultater 
(medlemsundersøgelsen 2020)



• Der er ikke nok sammenhæng mellem det politiske arbejde lokalt og nationalt
DN kan udefra opleves som en fragmenteret organisation med forskellige mål lokalt og 
nationalt og manglende sammenhæng mellem nationale og lokale sager, politikker og 
kampagner. Nogle lokale afdelinger har ensidig sags- og klagefokus og lykkes ikke – som 
andre – med at få en mere proaktiv dialog med politikere og myndigheder 
(Interessentanalyse, samråd, erfaringer i afdelinger)

• Børn kommer alt for lidt i naturen – DN bør tage ansvar for at vende udviklingen
Børn kommer i dag kun kommer halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre. 
DN har gode erfaringer med at engagere børn i ture og kampagner, men disse tiltag er for 
få og sporadiske. Vores navn ”Danmarks Naturfredningsforening” signalerer ikke børn og 
naturbegejstring (samråd, Kantar Gallup). 

• DN har ikke fat i de unge
Meget få unge vælger at være medlemmer af DN og endnu færre at være aktive. Det står i 
kontrast til de unges engagement i store samfundsspørgsmål, herunder i klimabevægelsen 
og andre typer af frivilligt arbejde. Vi mangler tilbud målrettet unge, og vi skal turde give 
dem plads til at organisere sig selv under DN’s organisation. Alderssammensætningen i 
lokalafdelingerne er en udfordring. De unge mangler nogle at kunne spejle sig i. (Samråd, 
”Den nye frivillighed”)

HVORFOR ER
FORANDRING
NØDVENDIG?
#2

DN har et stort potentiale 
for at opnå langt større 
opbakning og 
gennemslagskraft i den 
grønne omstilling



HVORFOR DRØFTER 
VI VISION?

Visionen skal skabe et billede af  
hvor vi gerne vil være om fem år,
og skabe en fælles forståelse af 
retning.

Først når vi ved hvor vi skal hen, 
og hvilke udfordringer vi ønsker at 
adressere, kan vi drøfte hvordan vi 
kommer derhen.



UDKAST TIL 
SAMLET VISION

”DN viser vejen for den grønne omstilling. DN samler et 
bredt udsnit af den danske befolkning i et fællesskab for 
alle, der ønsker at gøre en forskel for natur, klima og miljø. 
Vi taler naturens sag og kan både samarbejde bredt og 
sætte foden ned. Som medlem i DN kan du få indflydelse 
på foreningen, arbejde frivilligt med andre ildsjæle eller 
blive inspireret til store naturoplevelser.”



BAGGRUND FOR 
VISION

Visionen er et sammenkog af 
input fra samråd, HB og 
styregruppen.
I en uddybende version: 

• DN gør den grønne omstilling konkret – fra konkrete handlemuligheder til 
formulering af konkret politik, der skaber den nødvendige forandring

• DN er den største grønne organisation i dag – og det skal være vores ambition at 
fastholde og udbygge omverdens anerkendelse af vores sag og tilgang. 

• Vi bliver nogle gange skudt i skoene, at vi går enegang eller klager for ensidigt – vi 
skal evne at samarbejde og samle den grønne bevægelse uden at give køb på 
vores principper.

• DN skal opleves som et fællesskab – ikke bare en støtteforening med fordele og 
betalt ”aflad”. Fællesskabet skal inspirere den enkelte til handling, og vise hvad vi 
kan opnå sammen. 

• DN skal også stimulere til gode oplevelser i naturen. Deraf gror vores engagement 
og kommende støtter

• Der er mange måder at være engageret i DN. Medlemmerne kan opnå 
demokratisk indflydelse eller arbejde frivilligt på et væld af forskellige måder, der 
passer til deres ønsker og livssituation.



FRIVILLIGESTRATEGI

BAGGRUND, NØDVENDIGHED & VISION 
AUGUST 2020



BAGGRUND FOR 
FRIVILLIGESTRATEGI
I AP2020 beskrives baggrunden og nødvendigheden for at
udarbejde en frivilligstrategi således:

DN vil gerne være mere for flere. Det kræver et vedholdende
fokus på at understøtte frivilligheden i foreningen. I forhold til
andre organisationer har DN en enorm styrke ved at have
lokale afdelinger i hele landet. Denne styrke skal udvikles med
særligt blik for at arbejde med den folkelige opbakning og den
lokale politiske interessevaretagelse. Derudover er det vigtigt
fortsat at arbejde med nye former for frivillighed, så DN kan
skabe rammen for flere menneskers aktive handlinger for
naturen og klimaet. Dette arbejde forankres gennem fri-
villighedsstrategien.



• Alt for få (medlemmer) er frivillige i Danmarks Naturfredningsforening
Kun 1% af vores knap 130.000 medlemmer er i dag aktive lokalt, mens 21% af 
medlemmerne indikerer, at de ønsker at blive DN frivillige. Samtidigt er der i flere DN-
afdelinger et stigende arbejdspres og et stort ønske om flere frivillige kræfter til at løfte 
opgaverne, men der efterspørges mere hjælp til rekruttering og fastholdelse 
(medlemsanalyse, Samråd, HB).

• Vi er ikke gode nok til at favne andre måder at være frivillige på
Vi ved fra analyser af frivillige samt egne analyser, at den korterevarende (episodiske) 
frivillighed vinder frem, specielt blandt yngre mennesker. Men vi er ikke gode nok til at 
integrere den episodiske frivillighed i DN's organisation. Derudover har vi for få ”ting på 
hylderne”, som man som frivillig kan engagere sig i. (medlemsanalyse, Frivilligrapporten 2019-
2021, HB, Samråd)

• Vi mangler diversitet blandt DN's frivillige
70% af DN's aktive er over 60 år, og generelt afspejler vores sammensætning af frivillige 
ikke det omgivende samfund, modsat DN's medlemmer. Den manglende forskellighed 
blandt frivillige gør, at vi går glip af kompetencer, nye ideer og hæmmer rekrutteringen 
blandt nye grupper. Der efterspørges større rummelighed i organisationen 
(afdelingsopgørelse, HB, debatforum).

• Der mangler fællesskabsfølelse og direkte demokrati
Der efterlyses enklere og mere direkte demokratisk indflydelse i foreningen, som samtidig 
skal opleves mere som et handlingsorienteret, positivt grønt fællesskab.
(debatforum, Samråd, HB)

HVORFOR ER DET 
NØDVENDIGT MED 
EN FRIVILLIGE-
STRATEGI?



UDKAST TIL VISION 
FOR FRIVILLIGE

DN er førstevalget for frivillige, som ønsker 
at indgå i et grønt, handlingsorienteret 
fællesskab. Alle har mulighed for at blive 
frivillig, og vi har et levende 
medlemsdemokrati, hvor alle medlemmers 
indsats og kompetencer bringes i spil. Du 
kan præge foreningen og den grønne 
dagsorden direkte.



BAGGRUND FOR 
VISION

Visionen er et sammenkog af 
input fra samråd, HB og 
styregruppen.
I en uddybende version: 

• Vi vil være førstevalget for frivillige, som ønsker at gøre en forskel for såvel 
natur, miljø og klima.

• Vi har stærke, lokale afdelinger i hele landet med tilstrækkelig frivillige. 

• I DN bliver man altid mødt af et handlingsorienteret fællesskab og tilbydes en 
bred vifte af muligheder, både i sin lokalafdeling eller ved at indgå et længere 
uddannelsesforløb for at løfte DNs mærkesager.

• I DN sætter vi medlemmerne først og deres ønsker til frivillighed. Man skal 
kunne blive aktiv i DN, uanset hvilke indsatser ens hjerte banker for. Vi 
efterstræber diversitet i vores tilbud af frivilligaktiviteter, så alle har mulighed 
for grøn handling, uanset alder, køn, etnicitet, tid, ressourcer og interesser.

• Vi er én samlet organisation og et grønt fællesskab, og vi ønsker et levende 
medlemsdemokrati, hvor du som frivillig kan præge foreningen og den grønne 
dagsorden, direkte.

• I over 100 år har vores frivillige stået vagt om naturen – og det gør vi fortsat. Vi 
er troværdige, taler altid naturens sag først, vi arbejder dialogbaseret og er en 
aktiv medspiller lokalt og nationalt.





POLITISK STRATEGI

BAGGRUND, NØDVENDIGHED & VISION 
AUGUST 2020



BAGGRUND FOR POLITISK 
STRATEGI
I AP2020 beskrives baggrunden og nødvendigheden for at
udarbejde en politisk strategi således:

DN er i dag en særdeles aktiv og stærk politisk aktør både i
kommunerne og nationalt. Det skal vi dog ikke stille os
tilfredse med – for naturen har brug for endnu mere DN.
Derfor er der brug for en klar strategisk ramme for det
politiske arbejde, der gør DN’s prioriteter endnu tydeligere.
Også derved skal DN blive en endnu mere relevant
samarbejdspartner, der bringer nye løsninger på bordet og
skaber markante forandringer på de strategisk prioriterede
områder. En styrkelse af lokalafdelingernes politiske
interessevaretagelse i kommunerne vil være en integreret del
af strategien.



• Der er ikke nok sammenhæng mellem det politiske arbejde lokalt og nationalt
Der er ikke i tilstrækkelig grad sammenhæng mellem, hvad afdelingerne prioriterer, og hvad 
HB og sekretariatet prioriterer eller mellem lokale og nationale initiativer. DN kan derfor 
udefra opleves som en fragmenteret organisation med forskellige mål lokalt og nationalt. Der 
er behov for større koordinering samt støtte fra sekretariatet (Interessentanalyse, samråd). 

• Medlemsdemokratiet halter 
Medlemmerne og de mange faglige kapaciteter, der findes blandt aktive i DN, bliver ikke godt 
nok inddraget, når der skal formuleres ny politik eller politiske prioriteringer besluttes. 
(Debatforum, samråd)

• Vi har ikke tilstrækkelig politisk gennemslagskraft alle steder
Der er et stigende krav om at kunne agere proaktivt og hurtigt på dagsordner/sager. Men vi 
reagerer for ofte i højere grad på verserende sager frem for proaktivt at søge nye sager eller 
sætte offensive dagsordner. Lokalt hænger det sammen med, at sagsarbejdet binder de fleste 
af de nuværende ressourcer. Derudover er det en svær balance mellem at klage og samtidig 
samarbejde med kommunen (Interessent analyse, debatforum, samråd). 

• Vi er ikke gode nok til at samarbejde med andre aktører og bevægelser
Der er behov for yderligere samarbejde med andre aktører, hvis indflydelse og legitimitet 
skal styrkes. DN skal blive bedre til at til at mobilisere bredt, samarbejde med bevægelser og 
skabe alliancer, da de faste fora har mistet betydning (Debatforum, Magtudredningen).

• Forbinde rollerne som vagthund og kompromissøgende samarbejdspartner
Der er behov for en situationsbestemt strategi, der sætter en ramme for, hvornår vi bruger 
vores anerkendte faglighed som hhv. vagthund og konstruktiv samarbejdspartner i den 
grønne omstilling. DN skal kunne begge dele, men det er en hårfin balance. (Samråd, HB, 
interessentanalyse, debatforum). 

HVORFOR ER DET 
NØDVENDIGT MED 
EN STRATEGI FOR 
POLITIK? 



UDKAST TIL VISION 
FOR POLITIK

DN er den stærkeste grønne stemme i Danmark. DN 
sætter dagordener og skaber konkrete og tydelige 
politiske forandringer. Vi er en konstruktiv og 
løsningsorienteret samarbejdspartner og forbinder 
lokale og nationale indsatser. Vi mobiliserer og 
skaber opbakning til den grønne sag hos befolkningen 
og tager initiativ til samarbejde. DN står vagt om 
naturen og er talerør for alle de arter, der ikke selv har 
en stemme.



BAGGRUND FOR 
VISION

Visionen er et sammenkog af 
input fra samråd, HB og 
styregruppen.
I en uddybende version: 

• Vi bidrager med at skabe grønt momentum, sætte dagsordner, og er en 
nøglespiller, der søger maksimal indflydelse på de væsentligste natur-, miljø- og 
klimapolitiske beslutninger i Danmark.

• Vi fremlægger klare politikker og bidrager med offensive forslag og løsninger 
og tager initiativ til samarbejde. Vi opleves som en konstruktiv samarbejds-
partner af politikere, myndigheder, bevægelser og andre samfundsaktører. Vi 
sætter fokus på den værdi natur, miljø og klima tilfører samfundet og 
danskernes liv.

• Vi har en styrke ved at udvikle politikker, der sikrer sammenhæng mellem de 
store nationale dagsordner og lokale natur, miljø og klimaudfordringer, og hele 
organisationen samarbejder for at opnå resultater.

• Vi inddrager hele organisationen i udvikling og i at gennemføre vores 
politikker. Vi skaber forbindelse mellem det lokale og nationale niveau i vores 
arbejde.

• Vi favner den grønne sag for alle danskere og mobiliserer og skaber opbakning 
til den grønne sag i befolkningen.

• Vi står vagt om at forhindre forringelser for natur, miljø og klima.





BØRNE- OG 
UNGESTRATEGI
BAGGRUND, NØDVENDIGHED & VISION 

AUGUST 2020



BAGGRUND FOR BØRNE-
STRATEGI
I AP2020 beskrives baggrunden og nødvendigheden for at 
udarbejde en børnestrategi således:

For Danmarks Naturfredningsforening (DN) er det afgørende, 
at stadig flere børn og unge sætter pris på naturen; kommer 
ud i naturen; lærer den at kende; begejstres over dens rigdom 
og mangfoldighed og har interesse for at passe på den. DN har 
mange gode tilbud til børn og unge, men de er i vidt omfang 
enkeltstående, og der er brug for at tænke alle DN’s aktiviteter 
på området sammen. Området skal i lighed med de øvrige 
indsatsområder tænkes ind i en strategisk ramme, så vi sikrer, 
at vi når det, vi vil, og skaber den forskel, vi sætter os for at 
skabe. Strategien skal således både skabe en samlet ramme for 
alle DN’s børne- og unge aktiviteter og vise en vej for en 
medlemsmæssig styrkelse af DN blandt børn og unge



• DN har ikke godt nok fat i børnene eller deres forældre
Kun knap 20% af DN’s medlemmer er børneforældre (29-45 år) og børneforældre udgør 
kun 12% af DN’s frivillige. DN har ikke et børnemedlemsskab. (Tal fra medlemsafdelingen i 
DN, januar 2020. Ud fra information på 64.000 medlemmer.)

• Børn kommer alt for lidt i naturen
Børn kommer i dag kun kommer halvt så meget ud i naturen som deres bedste-
forældre. Vores børn er ved at miste forbindelsen til naturen (Kantar Gallup for DN i 2018). 

• Vi er ved at miste en generation, der skal passe på naturen i fremtiden
Vi ved fra forskning, at de børn, der bruger naturen som barn vokser op og bliver 
beskytter af naturen som voksen. Vi er i fare for at miste en hel generation, der ikke får 
et tilhørsforhold til naturen, og der er risiko for at vi går en fremtid i møde, hvor færre 
mennesker ønsker at passe på naturen (HB, samråd)

• Vi fremstår ikke som et attraktivt sted for børn
Mange steder er der for få aktiviteter, der er målrettet børn og børnefamilier, og vores 
navn er en barriere. ”Danmarks Naturfredningsforening” signalerer ikke børn og 
naturbegejstring (samråd)

• Vi mangler ressourcer og viden lokalt
Mange afdelinger oplever, at man mangler tid og viden til at løfte opgaven. Desuden 
ønsker en del afdelinger mere inspiration til at komme i gang med arbejdet. (samråd, 
undersøgelsen med erfaringer fra afdelinger)

HVORFOR ER DET 
NØDVENDIGT MED 
EN BØRNE-
STRATEGI?



UDKAST TIL VISION 
FOR BØRN

DN forbinder børn til naturen gennem oplevelser, 
der begejstrer, skaber nysgerrighed og giver børn 
lyst til at udforske og passe på naturen.
DN inspirerer og engagerer børn i et 
børnefælleskab, hvor der er mulighed for at 
handle og gøre en forskel, og hvor børn får en 
forståelse for naturens, klimaets og 
miljøets sammenhæng og menneskets påvirkning.



BAGGRUND FOR 
VISION

Visionen er et sammenkog af 
input fra samråd, HB og 
styregruppen.
I en uddybende version: 

• Gennem aktiviteter, oplevelser og fællesskab vil DN være et aktivt fundament i 
forhold til at bringe børn i tættere kontakt med naturen. 

• Børn skal opleve forundring og begejstring i mødet med naturen, men skal også 
udvikle en nødvendig forståelse for naturens sammenhæng og menneskets 
påvirkning.

• Via samarbejde med centrale samfundsaktører, der spiller en væsentlig rolle i 
børns opvækst vil vi udvikle viden og indsigt i den natur, der omgiver os, samt 
tage et aktivt medansvar i forhold til at understøtte den naturdannelse der 
samler børn om den grønne dagsorden, og samtidig sikre at børn vokser op 
som fremtidens naturansvarlige samfundsborgere.

• DN vil være den foretrukne samarbejdspartner i et interessefællesskab for de af 
landets børne- og ungdomsorganisationer, der arbejder for børn og natur.

• Hos DN kan børnene få et håb og reelle handlemuligheder i forhold til den 
klimakrise, der bekymrer mange børn.

• I 2026 skal det være lige så naturligt at gå til natur som at gå til fodbold.





BAGGRUND FOR 
UNGESTRATEGI
I AP2020 beskrives baggrunden og nødvendigheden for at 
udarbejde en ungestrategi således: 

For Danmarks Naturfredningsforening (DN) er det afgørende, 
at stadig flere børn og unge sætter pris på naturen; kommer 
ud i naturen; lærer den at kende; begejstres over dens rigdom 
og mangfoldighed og har interesse for at passe på den. DN har 
mange gode tilbud til børn og unge, men de er i vidt omfang 
enkeltstående, og der er brug for at tænke alle DN’s aktiviteter 
på området sammen. Området skal i lighed med de øvrige 
indsatsområder tænkes ind i en strategisk ramme, så vi sikrer, 
at vi når det, vi vil, og skaber den forskel, vi sætter os for at 
skabe. Strategien skal således både skabe en samlet ramme for 
alle DN’s børne- og unge aktiviteter og vise en vej for en 
medlemsmæssig styrkelse af DN blandt børn og unge.



• DN har ikke fat i de unge
Kun 6% af DN’s medlemmer er i alderen 18-29 år, mens der i alt kun er 61 unge aktive i 
DN ung afdelingerne fordelt på storbyerne København, Aarhus, Odense og Aalborg. (Tal 
fra medlemsafdelingen i DN, januar 2020. Ud fra information på 64.000 medlemmer.)

• Meget af DN’s arbejde er ikke tilstrækkeligt attraktivt for unge
Sagsarbejde og det traditionelle bestyrelsesarbejde fylder meget i afdelingerne, men 
tiltrækker ikke unge. Det kan være svært at imødekomme de unges forventninger, når 
deres engagement er drevet af de store dagsordner om klimakrise og biodiversitetskrise. 
Og det kan være vanskeligt at overføre det engagement til interesse for 
lokalt sagsarbejde. (Samråd)

• Vi er ikke et fællesskab unge kan spejle sig i
Alderssammensætningen i lokalafdelingerne er en udfordring. De unge mangler nogle at 
kunne spejle sig i. (Samråd )

• Vi er ikke gode nok til at favne unges måde at engagere sig som frivillig på
Unge oplever mange skift i deres livssituation, som kan vanskeliggøre fastholdelsen af et 
frivilligt arbejde, og derfor ønsker de i højere grad at være mere episodisk tilknyttet 
foreninger end tidligere. (Den nye frivillighed: Motivering, organisering og ledelse af unge 
frivillige i en ny tidsalder)

• Unge er politisk aktive - bare ikke i DN
Undersøgelser peger på, at nutidens unge i dag i meget stor udstrækning er politisk 
bevidste og engageret i politiske emner som natur, miljø og klima. Bare ikke hos DN (Den 

nye frivillighed: Motivering, organisering og ledelse af unge frivillige i en ny tidsalder)

HVORFOR ER DET 
NØDVENDIGT MED 
EN UNGESTRATEGI?



UDKAST TIL VISION 
FOR UNGE

DN er et attraktivt og vedkommende fællesskab, der 
tiltrækker og giver plads til en bred vifte af unge med 
interesse for natur, miljø og klima. Fællesskabet, der er en 
del af den grønne bevægelse, skaber naturbegejstring og 
giver muligheder for at handle på lokale, nationale og 
globale problemstillinger.



BAGGRUND FOR 
VISION

Visionen er et sammenkog af 
input fra samråd, HB og 
styregruppen.
I en uddybende version: 

• DN er det sted, hvor unge samles i fællesskab, hvis de vil handle på den grønne 
dagsorden eller have gode naturoplevelser. DN engagerer unge om naturen, 
miljøet og klimaet og giver muligheden for at handle på de udfordringer, vi står 
overfor lokalt, nationalt og internationalt.

• DN er et attraktivt og vedkommende fællesskab, der tiltrækker og forbinder en 
bred vifte af unge fra forskellige faglige og sociale baggrunde. Fællesskabet viser 
retningen for en bevægelse, der giver muligheder for at handle på lokale, 
nationale og globale problemstillinger. DN er det sted hvor unge, med DN i 
ryggen, bliver klædt på til at gå forrest i kampen for en grønnere fremtid.

• DN skal understøtte unges aktivisme og give konkrete handlemuligheder inden 
for det, de interesserer sig for.

• Gennem en ung-til-ung mentalitet imødekommer DN de unge i øjenhøjde og 
skaber et rum, der er baseret på troværdighed med plads til både dialog og 
debat. 

• Samtidig er DN den foretrukne samarbejdspartner for NGO’er, institutioner, 
organisationer og andre bevægelser, der kæmper for den grønne dagsorden og 
engagementsskabelse blandt unge.

• De unge skal have et fristed og selv kunne definere deres aktiviteter samtidig med 
at de er en del af DN familien. De unge skal samtidig have mulighed for at være 
mere rebelske end ”det gamle DN”
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BAGGRUND FOR STRATEGI 
FOR MEDLEMSHVERVNING 
OG FASTHOLDELSE
I AP2020 beskrives baggrunden og nødvendigheden
for at udarbejde en strategi for medlemshvervning
og fastholdelse således:

DN har i løbet af de seneste år oplevet en stigende
medlemstilslutning. Vores sager nyder stor
opbakning i befolkningen, men for at kunne
omsætte det grønne momentum er der brug for, at
der udarbejdes en
stærk og ambitiøs strategi for området. Her er det
vigtigt, at der er fokus på en fortsat udvikling af nye
metoder til medlemshvervning. Medlemsanalyse og
markedsanalyse vil være en del af fundamentet
for medlems- og fastholdelsesstrategien.



• Vi har ikke omsat grønt momentum til tilstrækkelig medlemsfremgang
Den grønne dagsorden fylder mere i befolkningen end nogensinde før. Naturen, klimaet og 

miljøet har alles opmærksomhed. På trods af det massive fokus har DN kun oplevet en beskeden 

medlemsfremgang fra 124.253 i 2014 til 130.132 ved årets udgang 2019 (tal fra DNs

medlemsdatabase)

• Vores primære hvervningskanaler bliver i stigende grad opfattet negativt
Det er vigtigt at have et bredt mix af indsamlingsaktiviteter, hvis der skulle opstå mæthed i 

markedet eller vilkår, der bevirker at aktiviteter bliver lukket ned, som face-to-face aktiviteter blev 

under Corona-krisen. Størstedelen af DNs medlemmer hverves gennem face-to-face og 

telemarketing (samme billede ses i Isobros fundraisinganalyse). I NGO undersøgelsen er over 

halvdelen af respondenterne trætte af face-to-face hvervning og telemarketing, så der kan 

potentielt komme en afmatning på disse kanaler. Vi skal turde eksperimentere med nye veje (HB).

• Vores frafald skal endnu længere ned
DNs medlemsfrafald har generelt ligget på 10% på årsbasis på niveau med andre NGO’er . Sidste 

år kom vi helt ned på 8,4%. Men et DN-medlemskab bør være for livet og med en klar oplevelse 

af værdi. Derfor bør vi fokusere på at komme endnu længere ned, så vores ressourcer kan gå til 

vores arbejde snarere end erstatning af frafaldne medlemmer (Frafaldsanalyse, Isobros

fundraisinganalyse 2018)

• Den oplevede værdi af et medlemskab skal øges
DN skal skabe mere værdi for medlemmerne og gøre værdien af medlemskabet mere synlig 

(HB). Vi skal være i stand til at kommunikere målrettet, relevant og differentieret til de forskellige 

målgrupper om lige netop de områder, der interesserer dem, og på de kanaler, som de 

foretrækker. Vi skal gøre det attraktivt at være medlem af DN og tilbyde de medlemsfordele, som 

medlemmerne efterspørger og vi skal fortælle om vores resultater (medlemsundersøgelsen 2020)

HVORFOR ER DET 
NØDVENDIGT MED 
EN STRATEGI FOR 
MEDLEMS-
HVERVNING OG 
FASTHOLDELSE?



UDKAST TIL VISION FOR 
MEDLEMSHVERVNING OG 
FASTHOLDELSE

DN forstår at gribe det grønne 
momentum og invitere nye 
medlemmer ind i fællesskabet, så vi 
kan fortsætte vores kamp for den 
grønne omstilling og vise, at vi har en 
massiv opbakning fra befolkningen. 
Medlemmerne oplever en hel særlig 
værdi og nødvendighed af deres 
medlemskab, der gør dem tilfredse og 
gør DN til et tilvalg for livet.



BAGGRUND FOR 
VISION

Visionen er et sammenkog af 
input fra HB og analyser.
I en uddybende version: 

• DN vil være Danmarks største grønne medlemsorganisation. 

• Vores stærke sag og klare kernefortælling vil gøre DN til det 
oplagte valg for alle, der ønsker at beskytte og bevare naturen, 
klimaet og miljøet. 

• Vi vil derfor kunne favne en bred vifte af målgrupper; børn, unge, 
børnefamilier og ældre. Naturen. Klimaet og miljøet er for alle. 

• Gennem forskellige hvervekanaler møder DN alle med interesse 
for den grønne dagsorden lige netop der, hvor det er relevant for 
dem at melde sig ind. 

• For at sikre fastholdelse af vores medlemmer vil vi gøre det 
attraktivt at være medlem af DN ved at tilbyde relevant og 
værdiskabende viden om vores arbejde og resultater og tilbyde 
de medlemsfordele, som medlemmerne efterspørger.


