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Balka strand, Bornholm
Foto: Andreas Dress
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Enhver organisation bygger sin overlevelse og succes på interessenternes 

velvilje. Det er derfor afgørende, at man som organisation eller forening 

med faste nedslag tager pejling af, hvilken vej omverden bevæger 

sig, når det gælder både synet på organisationen og området. Tidens 

vilkår byder på konkurrence om dagsordenen, opmærksomheden og 

legitimiteten i et medielandskab, der er præget af flygtige historier 

og sociale medier. Og tempoet er i dag højt, når alliancer og agendaer 

former sig på tværs af interesser. Disse vilkår gælder også for Danmarks 

Naturfredningsforening (DN), der derfor – også i forbindelse med den 

seneste tids store forandringer i direktion og organisation – har besluttet 

at få et gennemarbejdet grundlag for at udvikle foreningens strategiske 

blik fremad. Formålet med denne interessentanalyse er derfor at belyse 

centrale aktørers oplevelse af DN’s identitet, position, rolle og strategiske 

retning.

Interessentanalysen er udarbejdet med afsæt i eksisterende data, 

nemlig analyser af de politiske udfordringer for DN såvel som andre 

grønne NGO’er samt en analyse af kendskabet til danske NGO’er. 

Dertil har Oxymoron foretaget 39 interviews, hvoraf 10 har været 

såkaldte eksplorative og dybdegående. De har haft til formål at afdække 

interessenternes relation og holdning til de tre temaer vedrørende DN: 

Organisation & arbejdsområder, identitet & position og strategi & ledelse.

Kendt og respekteret med høj troværdighed og faglighed
DN er kendt som en stor forening med tilsvarende stort vingefang. Foreningen breder sig over 

en lang række områder, der er direkte eller indirekte knyttet til foreningens kerne: Miljø, natur, 

biodiversitet etc. Troværdigheden som naturens og miljøets forening er stor og stærk.

DN anerkendes nu – som tidligere – for sin tårnhøje fag-faglighed især af interessenterne fra 

”feltet” og ”national politik”. Også den politiske faglighed vurderes høj - især nationalt. I nogle 

af interessenternes øjne vinkles den høje faglighed dog somme tider ”lige skarpt nok”. Mange 

oplever, at DN indimellem savner udsyn for de større samfundsmæssige udfordringer og somme 

tider løber med små sager, der måske umiddelbart gavner profilen, men det sker usagligt. De 

fremhæver, at der følger et særligt ansvar med, når man er den store. 
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En position i markant og positiv bevægelse
Interessenterne har oplevet et tydeligt kursskifte over de seneste år. Aftalepapiret med 

Landbrug & Fødevarer i starten af 2019 opleves her som skelsættende. Foreningen er gået 

fra at være principfast og for nogle snarere krigerisk til i dag at stå som langt mere dialog- og 

løsningsorienteret. Kursskiftet tilskrives også valget af ny præsident, som alle respekterer for 

en høj professionalisme og faglighed. Men skiftet er ikke kommet uden hjælp fra en række lige så 

respekterede medarbejdere – centralt og lokalt. De bidrager med vigtig faglig indsigt og viden.

Et tema i denne sammenhæng er skellet mellem denne centrale markante nyorientering og de 

lokale foreningers position. Det samlede indtryk er, at kursskiftet ikke er slået igennem lokalt med 

samme kraft – dog med lokale forskelle, især når man lytter til lokalpolitikerne. Flere blandt disse 

kvitterer for positivt samarbejde med DN lokalt. Andre interessenter oplever dog, at DN dyrker 

konflikt frem for samarbejde lokalt – og somme tider som et hårdhændet paragrafrytteri. 

Interessenterne har generelt forståelse for DN’s rolle som naturens vagthund, der skal stille sig 

på bagbenene og gøre modstand mod de tiltag, der opleves som skadelige for miljø og natur. Det 

giver dog i nogle interessenters øjne netop et lidt for stort fokus på her-og-nu til skade for det 

langsigtede perspektiv. Det fremhæves, at vejen til politisk indflydelse gerne går gennem politisk 

relevans, proaktiv dialog og initiativ. 

Det opleves, at DN trods sin positive bevægelse fortsat agerer konservativt snarere end 

innovativt og reaktivt snarere end proaktivt. 

DN skal finde den gyldne balance i sine to roller som hhv. medlemsorganisation og 

interessevaretager. Som medlemsorganisation skal DN hverve nye medlemmer. Her kan det 

opleves som en fordel at stå med den klare, stærke profil som bidsk vagthund, der ikke er bange 

for at gå i haserne på myndigheder og politikere. Men som politisk interessevaretager vil denne 

rolle, hvis den overskygger en mere proaktiv og konstruktiv tilgang, sætte foreningen uden for 

politisk indflydelse. 

Mere sammentænkning og samarbejde
Som Danmarks store grønne organisation må DN nødvendigvis dække over et bredt felt af 

sager og dagsordener. Det anerkendes bredt. Udfordringen for DN er samtidig at udvikle en klar 

strategisk profil og samarbejdslinje med en prioritering af sit løbende fokus. 

Interessenterne ønsker ikke, at DN indskrænker sit brede arbejde landet over. De efterspørger 

snarere en større sammentænkning af områderne, så de mere tydeligt spiller sammen. Klima 

fremhæves som en agenda, der udfordrer denne sammenhæng med åbenlyse dilemmaer. 
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Der er et stort og gennemgående ønske om at samarbejde med DN. Flere peger på 

nødvendigheden af mere samarbejde på den grønne dagsorden. Politikerne vil gerne samarbejde 

om de brede, aktuelle agendaer som havvind og biodiversitet. Myndigheder og embedsværk om 

inddragelse af borgerne, mens feltet gerne går sammen med DN om fx udvikling af naturturisme. I 

feltet efterlyses en mere konstruktiv samarbejdslinje fra DN.

Enkelte efterspørger en højere prioritering af det internationale arbejde og især EU i betragtning 

af den store europæiske indflydelse på dansk miljøpolitik.

Potentialer
På basis af undersøgelsens hovedkonklusioner (og således uden at inddrage de politiske og 

ressourcemæssige overvejelser, der måtte ligge uden for denne analyses rammer) vurderes DN at 

have et uudnyttet potentiale i forhold til såvel foreningens identitet og position som de konkrete 

indsatser.

 — Identitet og positionn: Generelt vurderes der at være et potentiale for DN i at fortsætte 

bevægelsen på væsentlige, strategiske dikotomier - dvs. at gå fra det snarere reaktive til det 

aktive, fra det negative til det positive, fra det smalle til det brede (både udadtil i kultur- og 

samfundssyn og indadtil i medlemsoptik). 

 — Strategi: DN’s strategi bør tage afsæt i foreningens positive udvikling som relevant 

og legitim aktør på sit område. Foreningen har naturlige elementer af flere forskellige 

foreningstyper (medlemsorganisation, interessevaretager, lokalforening, videnspartner 

mv.). Foreningens opgave er at tydeliggøre disse roller og binde dem sammen, så foreningen 

fremstår med klar profil og sammenhængskraft Det er at identificere, hvilke roller og 

elementer der bør styrkes og klarlægges – og understøtte det med målrettede indsatser på 

forskellige ’arenaer’, fx politik, medier, medlemmer. 

 — Organisation: Det bør sikres, at DN både centralt og lokalt forfølger samme mål. Der 

er et potentiale i at øge det strategiske samarbejde med fx erhvervsorganisationer, fonde, 

institutioner mv. – til gavn for både DN’s legitimitet og handlekraft. 

 — Kommunikation: DN’s kommunikation bør tage afsæt i klar position i forhold til andre 

aktører - med det formål at brande foreningen (vinde medlemmer) og flytte de relevante 

holdninger (interessevaretagelse).
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Gilleleje strand
Foto: Marten Bjork
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Enhver organisation bygger sin overlevelse og succes på interessenternes velvilje. Deres 

opfattelse kan være tydelig eller uklar, positiv eller negativ, korrekt eller fejlagtig. Men den styrer i 

sidste ende deres valg om, hvem de vil lytte til og arbejde med. 

Det er derfor afgørende, at man som organisation eller forening tager pejling af, hvilken vej 

omverden bevæger sig, når det gælder både synet på organisationen og området. Tempoet er i 

dag højt, når alliancer og agendaer former sig på tværs af interesser. Der er konkurrence om at 

gøre sig relevant, tage teten og få synligt ejerskab til en dagsorden. Hertil kommer et flygtigt og 

ofte hektisk mediebillede godt hjulpet af de sociale medier, hvor de ”lette” synspunkter gerne har 

større gennemslag, end sagen kunne tilsige. 

Disse vilkår gælder også for DN, der i forbindelse med den seneste tids store forandringer 

i direktion og organisation har besluttet at få et gennemarbejdet grundlag for at udvikle 

foreningens strategiske blik fremad.

DN er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige 

– og en unik politisk aktør både i kommunerne og nationalt. Men foreningen har potentiale til og 

ønske om at være mere for flere – for naturen, miljøet og klimaet.

DN ønsker derfor en endnu stærkere strategisk ramme for det fortsatte politiske arbejde med 

tydeligere prioriteter for foreningens arbejde. Målet er for DN at blive en endnu mere relevant 

samarbejdspartner, der bringer nye løsninger til bordet og skaber markante forandringer på de 

strategisk prioriterede områder. 

Denne interessentanalyse er gennemført som et led i denne ambition. Formålet er at belyse 

centrale aktørers oplevelse af DN’s identitet, position, rolle og strategiske retning. Resultaterne 

vil kunne kvalificere DN’s beslutninger om strategisk retning og dermed forløsning af dit 

potentiale. 
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Deltagere
DN har mange og forskellige interessenter. Deltagerne i denne interessentanalyse er inddelt i fire 

kategorier: national politik, lokalpolitik, myndighed/embedsværk og feltet. DN vil gerne takke 

følgende for at have bidraget med kostbar tid og værdifulde indsigter:

 
National politik 
Jacob Jensen (V), Miljøordfører

Jacob Mark (SF), Politisk ordfører

Lisa Schmidt, Socialdemokratiet

Martin Lidegaard (RV), Fvh.  Klimaminister

Mette Abildgaard (K), Politisk ordfører

Pia Olsen Dyhr (SF), Partileder

Rene Christensen (DF), Miljø- og fødevareudvalget

Steen Gade (SF), Fvh. MF

Myndighed/embedsværk
Christian Lützen, Nævnenes hus

Christian Vindahl Vind, Miljø- og fødevareministeriet

Frederik Cordes, Guldborgsund kommune

Laila Kildesgaard, KL

Lars Hindkjær, Miljøstyrelsen

Lars Mørk,  KTC

Mette Thorn, Miljø- og fødevareministeriet

Morten Bæk, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Sigmund Lubanski, Erhvervsstyrelsen

Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen

Tejs Binderup, Miljø- og fødevareministeriet

Thomas Damgaard, Lemvig kommune

Thor Iversen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Feltet
Anders Panum,  Landbrug & Fødevarer

Ane  Hendriksen, Veluxfonden

Britta Riis, Dyrenes beskyttelse

Christian Ibsen, CONCITO

Claus Ekman, Rådet for Grøn Omstilling

Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv

Jan Ejlsted, Friluftsrådet

Karin Klitgaard, Dansk Industri

Lars Rasmussen, Sportsfiskerne

Lars Aagaard, Dansk Energi

Mads Flarup Christensen, Greenpeace Norden

Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer

Sigrid Andersen, DOF

Troels Dam Christensen, 92-gruppen

Lokalpolitik
Bünyamin Simsek (V), Aarhus Kommune

Johannes Lundsfryd Jensen (S),  Middelfart Kommune

Kenneth Muhs (V), Nyborg Kommune

Lasse Puertas Navarro Olsen (EL), Aalborg Kommune
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Møns klint
Foto: Andreas Dress
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Analysens hovedkonklusioner inden for analysens tre overordnede temaer er på tværs af 

interessentgrupper:

 — Kendskab og troværdighed: DN er kendt, respekteret og særdeles troværdig som 

foregangsforening for store dele af ‘det grønne område.’ Fag-fagligheden er – nu som tidligere 

– tårnhøj. Nøglepersoner i organisationen er kolossalt respekterede både politisk og fagligt. 

Nationalt høster DN stor anerkendelse for at være slået ind på en vej med langt større 

politisk relevans og forståelse. Især nationalt er den politiske faglighed høj og respekteret. 

Nogle interessenterne finder, at DN somme tider vinkler sin ellers høje faglighed ”lige skarpt 

nok”. Mange efterspørger et større udsyn for de større samfundsmæssige udfordringer. Det 

forpligter at være den store. 

 — Position og retning: DN ses som en forening i markant bevægelse i retning af en mere 

pragmatisk, dialogorienteret og konstruktiv kurs navnlig nationalt. Det ses som en entydigt 

positiv udvikling. Ikke desto mindre ses foreningen fortsat som konservativ snarere end 

innovativ og reaktiv snarere end proaktiv.  

Interessenter peger på behovet for en tilsvarende udvikling lokalt. Flere oplever, at 

lokalforeningerne – modsat det nationale niveau – mangler dialogvillighed og også til tider 

kapacitet til at forholde sig til sager ikke mindst i en bredere kontekst. Der tegner sig dog 

klare lokale forskelle. Nogle lokalforeninger anerkendes også for deres positive engagement 

og samarbejde med kommune og lokalområde. Spørgsmålet er, om det er tegn på en ny kurs 

lokalt inspireret af arbejdet centralt – eller om det snarere er et personafhængigt resultat.  

Enkelte respondenter fremhæver et muligt dilemma mellem DN’s ”gamle” og unikke rolle med 

adgang til at rejse fredningssager og være høringspart og så den ‘nye’ rolle som dialog- og 

samarbejdspartner. 

 — Sammenhæng og samarbejde:  DN anerkendes som en aktør, der er nødt til at dække 

et bredt felt af sager og dagsordener. Interessenter efterspørger en større sammentænkning 

af foreningens områder, så de mere tydeligt spiller sammen. Der er et stort og gennemgående 

ønske om at samarbejde med DN. Politikerne vil gerne samarbejde om aktuelle agendaer 

som fx havvind og biodiversitet. Embedsmændene om inddragelse af borgerne og feltet om 

fx naturturisme. Enkelte peger på behovet for at prioritere det internationale arbejde og 

specielt EU højere.



Potentialer
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Henne strand, Henne Kirkeby
Foto: Sven Huls



13Danmarks Naturfredningsforening  og de tydelige valg

På basis af undersøgelsens hovedkonklusioner (og således uden at inddrage de politiske og 

ressourcemæssige overvejelser, der måtte ligge uden for denne analyses rammer) vurderes det, 

at DN’s potentialer kan ligge i en række valg, der har at gøre med dels foreningens identitet og 

position, dels en række konkrete indsatser.

De konkrete valg og indsatser repræsenterer valg/fravalg, der forpligter foreningen strategisk. 

Ingen af disse valg er i princippet ’gratis’. Der kan således også i nogen grad være tale om trade-

offs, der er med til at definere foreningens DNA i årene fremover. Med et enkelt eksempel: Ønsker 

foreningen at tage et bredere og større klimapolitisk ansvar (hvor fx flere vindmøller på havet vil 

være ønskeligt), ja så kan der være situationer, hvor det har direkte omkostninger for havmiljøet.

Identitet og position: Det bredere samfundsblik.

Der kan ligge potentialer i at styrke en række bevægelser på væsentlige, strategiske dikotomier – 

som det i et vist omfang allerede er sket i DN:

 — Fra det reaktive til det aktive

 — Fra det negative til det positive

 — Fra det smalle til det brede (både i kultur- og samfundssyn og i medlemsoptik)

FIGUR 1
Potentialer for 
bevægelser 
på strategiske 
dikotomier

DN

DN

POSITIV

NEGATIV

AKTIVREAKTIV
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Potentialerne ligger i at styrke særlige sider af foreningens identitet og kræver i det lys to typer 

indsatser:

 — Internt – hvor foreningens prioriteringer, ledelse og organisation påvirkes af de trufne valg.

 — Eksternt – hvor foreningens medlemsaktiviteter, politiske arbejde, medierelationer og 

kommunikation påvirkes af de trufne valg.

Indsats 1:  Strategisporet

Det er en bunden opgave for DN at skulle forene sine forskellige roller – både som 

bidsk vagthund, der kan reagere skarpt på aktuelle sager, og som konstruktiv politisk 

interessevaretager, der inddrages og lyttes til. Opgaven er at forbinde en række arketypiske 

foreningstyper, herunder:

 — Medlemsforeningen – med fokus på den gode sag, kultur og fællesskab for medlemmerne.

 — Interesseorganisationen – med fokus på samfundsmæssige temaer og måske endda 

konflikter.

 — Aktivitetsforeningen – med fokus på brede folkelige oplevelser.

 — Lokalforeningen – med fokus på lokalt engagement og lokal indflydelse.

 — Videnspartneren – med fokus på faglighed, institutionelle samarbejder mv.

Det er afgørende med strategisk retning at tydeliggøre disse roller og samtidig binde dem 

sammen, så foreningen fremstår med klar profil og sammenhængskraft:

 — Formål: DN’s strategi bør tage afsæt i den positive udvikling med at styrke sig selv som en 

relevant og legitim aktør på det grønne område. Foreningen har naturlige elementer af flere 

forskellige foreningstyper, men visse elementer kan styrkes og fremfor alt klarlægges med 

målrettede indsatser i forskellige ’arenaer’ – fx politik, medier, medlemmer.  

 — Internt: Strategien identificerer (som en ’forretningsstrategi’) forretningsmæssige og 

økonomiske mål, ressourceanvendelse, værdikæder, faglige Value Propositions, økonomi og 

organisation.

 — Eksternt: Strategien identificerer (som en ’indflydelsesstrategi’) vision og mission, politiske 

mål, medlemsaktiviteter, medieaktiviteter, politiske aktiviteter mv. 

Indsats 2: Organisationssporet

DN er de seneste år lykkedes med at positionere sig klart stærkere som landsdækkende 

interesseorganisation. Det høster stor anerkendelse blandt interessenterne. Men der 

efterspørges også en større sammenhæng i det, man kan kalde DN’s ’vertikale’ organisering – fra 

det centrale niveau (repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, sekretariatet) over de forskellige 

samarbejdsrelationer (med andre aktører, organisationer og institutioner) til medlemmer, 

frivillige og de mange afdelinger.
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DN’s organisering skal – med respekt for de forskellige niveauers og organers roller – i højere 

grad binde foreningen sammen om fælles mål og værdier:

 — Formål: Det bør sikres, at DN både centralt og lokalt forfølger samme mål. At øge 

potentialet i samarbejde med fx erhvervsorganisationer, fonde, institutioner mv., der kan 

forøge DN’s legitimitet og handlekraft. 

 — Internt: Mærkesager og indsatser koordineres med henblik på synergi og effektivitet.

 — Eksternt: DN’s rækkevidde forøges – fx i forhold til det internationale arbejde, 

erhvervsorganisationer mv.

Indsats 3: Kommunikationssporet

DN’s gennemslagskraft i forhold til både medlemmer, politikere og en bredere offentlighed 

forudsætter dels en klar position, dels effektiv kommunikation.

På natur- og miljøområdet er der aktører med klare positioner. Man kan nævne CONCITO 

(Danmarks grønne tænketank og en foretrukken videnspartner for mange interessenter) 

og Klimarådet (det uafhængige, rådgivende ekspertorgan, der skal fremme et fagligt 

sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik), der dog begge også har 

færre roller at varetage. For DN er udfordringen større? Hvad er netop DN’s klare position? 

Er man fx den folkelige forening, naturens vagthund eller - som eksempel på en ny position - 

klimaomstillingens konstruktive, katalytiske samarbejdspartner?

DN’s position og brand hænger afgørende sammen og skal i de kommende år definere 

kommunikationens mål, kanaler, tonalitet mv.

Formål: DN’ kommunikation bør tage afsæt i klar position i forhold til andre aktører og 

med det formål at brande foreningen (vinde medlemmer) og flytte de relevante holdninger 

(interessevaretagelse). 

Internt: Kommunikationen, der i dag finder sted i forskellige arenaer (fx 

medlemskommunikation, interessevaretagelse/public affairs og medier/PR) forbindes i højere 

grad med ét brand og én position.

Eksternt: Kommunikationen har konkrete mål (fx medlemshvervning og politiske 

interessevaretagelse), der præcist og effektivt definerer budskaber, kanaler og aktiviteter.



Del-analyser
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Nationalpark Thy
Foto: Adam Schulz
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1. Kendskabet til DN’s organisation og arbejdsområder

En stor og vidtfavnende forening

DN er opfattet som en stor forening - i praksis af alle DN’s interessenter. 

35% af interessenterne ved ikke, hvor mange medlemmer DN har på landsplan, men af dem 

opfatter størstedelen DN som en stor forening. De fleste interessenter tror faktisk, at DN er 

større, end den er. Kun enkelte deltagere ‘gætter’ helt ved siden af.  

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Interessenterne

DN

FIGUR 2 
Interessenternes 
opfattelse af DN’s 
størrelse på 
antallet af 
medlemmer
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Det er tydeligt, at DN formår at brede sig over en lang række områder, der rækker sig ud over 

den historiske kernesag: Fredninger og lige adgang til naturen. Halvdelen af alle interessenterne 

nævner også kyster, landbrug og biodiversitet som indsatser og områder, DN arbejder med.

Mange nævner klima, men ikke energi, selv om de to sager i vidt omfang hænger uløseligt 

sammen. Enkelte interessenter bemærker, at DN ikke er en tydeligt aktiv del af energidebatten. 

”Klimadebatten er jo opstået over de seneste årtier. Men når du er så aktiv en del af den debat, bliver du 

også nød til at gå ind i energidebatten. Problemet er, at deres eneste eksistensberettigelse ligger i, at de er 

lovfæstet høringspart i fredningssager. Så ligger klimadebatten lige pludselig langt fra kernen,”

- feltet.

Ny tone: dialogvillig og løsningsorienteret
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Aftale med Landbrug & Fødevarer

Frie Kyster

Insekthoteller

Affaldsindsamling

Klimakommuner

Projekt/initiativ

Jordfordeling

Det Grønne Danmarkskort

Naturfamilier

Ulveproblemstillingen

Den Sjældne Små Pattedyr

Mange af interessenterne har bemærket, at DN og Landbrug & Fødevarer udkom med et fælles 

udspil i starten af 2019, der skal sikre bedre udnyttelse af Danmarks arealer. Alle byder aftalen 

meget velkommen. På tværs af interessentgrupper er det en generel opfattelse, at det blev 

startskuddet til en ny tone fra DN. Aftalen har på den måde været skelsættende for mange af 

interessenternes opfattelse af DN, der med netop denne aftale nu ses som langt mere dialogvillig 

og konsensussøgende end hidtil.

FIGUR 4 
Projekter/
initiativer som 
interessenterne 
husker DN for
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Personlige relationer
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Thyge Nygaard

I praksis kender alle deltagerne DN’s præsident, Maria Reumert Gjerding, og direktør Lars 

Midtiby. Begge dele som forventet – også med Gjerding som et tidligere fremtrædende 

folketingsmedlem. Alle har stor respekt for den samlede ledelse og peger på, at Gjerding har 

bidraget med en ny og positiv retning til foreningen. Den nye retning bliver karakteriseret som 

”professionel”. 

Interessenterne nævner samtidig navnene på over 40 forskellige medarbejdere i sekretariatet, 

foruden navne på både lokale formænd, næstformænd og hele afdelinger i sekretariatet. Flere 

interessenter bemærker, at relationen til DN ofte er båret af enkelte personer eller fagligheder. 

Flere interessenter nævner personer, der ikke arbejder hos/for DN mere. Nogle nævner tilfælde, 

hvor et samarbejde med DN stoppede, fordi en medarbejder hos DN stoppede.

Delkonklusion: En stor organisation med dybt respekterede 

medarbejdere og nøglefigurer

DN er kendt som en stor forening med tilsvarende stort vingefang. 

Foreningen breder sig ud over en lang række områder, der er direkte eller 

indirekte knyttet til foreningens kerne: Miljø, natur, biodiversitet etc. 

Interessenterne har oplevet et toneskifte over de seneste år, hvor 

FIGUR 5 
Medarbejdere 
hos DN som 
interessenterne 
husker
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aftalepapiret med Landbrug & Fødevarer i starten af 2019 opleves 

som skelsættende. Foreningen er gået fra at være principfast og for 

nogen snarere krigerisk til i dag at stå som langt mere dialog- og 

løsningsorienteret. Toneskiftet kan også tilskrives valget af ny præsident, 

som alle respekterer for professionalisme og faglighed. Men skiftet er ikke 

kommet uden hjælp fra en række af lige så respekterede medarbejdere – 

centralt og lokalt. De bidrager med vigtig faglig indsigt og viden.

2. DN’s identitet, position og rolle

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Feltet

National politik

Lokalpolitik

Myndighed/Embedsværk

Dårligt Moderat Godt

FIGUR 6 
Interessent- 
gruppernes 
overordnede 
indtryk af DN

Alle interessenterne har overordnet et godt indtryk af DN. Det gælder især de nationale 

politikere og interessenter fra feltet. Lokalpolitikere og særligt myndigheder/embedsværk har et 

lidt mere blandet indtryk af foreningen.

Mange bemærker, at der er sket et markant skifte i den måde, som DN kommunikerer 

og samarbejder på tværs af interessentgrupper. Tonen og metoden er gået fra at være 

konfliktsøgende til at være langt mere løsningsorienteret, dialogbaseret og konsensusdrevet.

Mange fremhæver det som et unikt særkende ved DN, at foreningen har en formel rolle som 

lovfæstet høringspart i fredningssager. Men enkelte interessenter peger også på, at netop denne 

rolle gør det svært for foreningen at forny sig – særligt når nye retninger og strategier skal 

rodfæste sig i de lokale foreninger.
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Når interessenterne har mere moderate indtryk af DN, peges der oftest på to årsager. I nogle 

tilfælde synes det ”snævre” syn på natur- og miljøbeskyttelse at være primært møntet på DN 

lokalt.

1. Foreningen har et ’snævert’ syn på natur- og miljøbeskyttelse: DN har ikke i 

tilstrækkelig grad øje for de samfundsøkonomiske udfordringer i de forslag og krav, som 

foreningen fremlægger. 

 

”De kan nogle gange være lidt blåøjede og lidt ensidige på naturbeskyttelse. […] Man må også gerne 

være optaget af, hvad vi skal leve af,” 

-  feltet. 

Foreningen er præget af et skel mellem det centrale sekretariat og de lokale 
foreninger:  Det bemærkes, at DN ønsker at gå i en mere positiv og konstruktiv retning, men 

også at de lokale foreninger ikke helt er slået ind på samme kurs. I nogle tilfælde er de lokale 

foreninger ikke særligt synlige. I andre opleves de lokale foreninger som konstant kritiske og 

uden den løsningsvillighed, der findes centralt. 

 

“Den nationale organisation er stor og fremtrædende, men i vores område er den lokale nærmest ikke 

eksisterende. Jeg kan godt være i tvivl, om det er en god idé at samarbejde med den lokale forening, 

når de ikke er mere fremme,” 

- lokalpolitiker. 

 

“På lokalplan er de ikke særligt fleksible og sidder alt for højt oppe på en hvid hest. De stiller for 

mange spørgsmål på sager, er altid kritiske og ikke løsningsorienterede,” 

- myndighed/embedsværk.
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De to pointer uddybes i de to kommende afsnit.

Troværdighed

92%
FIGUR 7 - 
Interessenternes 
opfattelse af DN’s 
troværdighed

CASE
Spildevandsudledning i Øresund

Da sagen om spildevand rasede i de danske medier, var 
DN med blandt de  kritiske røster. Enkelte interessenter 
mener, at der ikke har været fagligt belæg for, at DN skulle 
gå så kraftigt ind i sagen. Opfattelsen er, at DN somme tider 
sætter det politiske over det faglige til skade for den faglige 
integritet.

” Deres faglige medarbejdere ved jo godt, at der ikke var hold i 
sagen. Det var rent og skær politik,”
- feltet.

‘Snævert’ udsyn, høj faglighed

Alle interessenter er enige om, at DN er en særdeles troværdig aktør som foregangsforening 

for en rigere natur, et rent miljø og en bæredygtig fremtid. Interessenterne fremhæver, at DN 

besidder en række vigtige forskellige fagligheder: 

 — Høj fag-faglighed: I praksis mener alle, at fagligheden inden for natur og miljø ikke fejler 

noget i DN, men tværtom er tårnhøj. Foreningen forstår sig på nyeste viden og formår ofte 

at omsætte det til et dagligdagssprog, hvor både borgere og politikere kan følge med. DN har 

ikke bare meninger, men leverer også gode inputs til politikerne på Christiansborg. Enkelte 

påpeger med forståelse for DN’s rolle som naturens vogter, at foreningen også somme tider 

bruger den faglige indsigt til at vinkle i overensstemmelse med eget kram. 

 

”DN er troværdige, men nogle gange kanten af sandheden,” 

- national politiker. 

 — Høj politisk faglighed: I praksis mener alle interessenterne, at DN – særligt de seneste år – har 

højnet den politiske faglighed. DN er i højere grad end tidligere blevet dialogorienteret og 

pragmatisk i udviklingen af miljøpolitik. Foreningen forstår sig på at føde ind med relevante 

indsigter til de rigtige politikere på det rigtige tidspunkt uanfægtet politisk ståsted. 

 

”Det er kolossalt positivt, at topledelsen har fået en meget mere konstruktiv tilgang til det politiske. 

Det har været lidt overraskende, at netop en fra Enhedslisten har givet det meget mere forståelse,” 
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FIGUR 8  
Interessenternes 
indtryk af DN’s 
faglighed

- national politiker.

De fleste interessenter har i det lys enkelte forbehold for den høje faglighed og troværdighed. 

På tværs af interessentgrupperne tegner der sig et billede af, at DN nogle gange kan virke 

usammenhængende i bredden. Foreningen mangler i højere grad at sammentænke indsatserne.

Flere oplever, at DN ’løber efter små sager’ eller ikke har øje for strategi og den større 

sammenhæng i de sager, som foreningen tager op - naturpolitisk såvel som samfundsøkonomisk.

“Det er jo fair, at man prøver at opbygge noget legitimitet og arbejde meget tæt med nogle politikere og 

aktører. Men på et tidspunkt kommer man ikke uden om at skulle tage nogle slagsmål. Jeg har set masser 

af sager, hvor DN profilerer sig, men det er sager, som i virkeligheden er ufarlige,”

- feltet.

Mange af interessenterne peger dermed på det afgørende skisma mellem det centrale sekretariat 

og de lokale foreninger.

Skellet mellem centralt sekretariat og lokale foreninger

“Der er sket en bevægelse fra at være ‘myndighed’ og håndhæve paragraffer – til nu at have en mere 

dialogbaseret tilgang. Det er de ikke altid gode til lokalt. Her holder de ofte fast i, at de bare skal være 

overdommere og ikke nødvendigvis indgå i sammenspil med henblik på at lave løsninger.”

- myndighed/embedsværk.
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I langt de fleste tilfælde, hvor DN fremstår mindre fagligt stærk, drejer det sig om de lokale 

foreninger. Flere bemærker, at DN er en nævneværdig samarbejdspartner i lokalområdet, og 

enkelte har kun positivt at sige om den lokale forening: “Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om noget 

negativt. Man lader sig ikke rive med af en populistisk stemning, men bidrager til at højne debatten,” 

siger en lokalpolitiker.

Trods de lokale forskelle tegner der sig et mere generelt billede af, at de lokale foreninger ikke har 

gennemgået samme skifte som det centrale sekretariat. De frie rammer for at blive optaget som 

medlem i en lokalforening får nogle interessenter til at stille spørgsmål ved fag-fagligheden.

“Lokalt set er der jo ingen krav om, at man skal kunne noget for at være en del af det,”

- lokalpolitiker.

Enkelte nationale politikere har en opfattelse af DN på lokalt plan. De opfatter de lokale 

foreninger som mere tøvende over for at indgå i løsninger og uden det store at byde ind med:

“Når det kommer til det lokale, virker det som om, at man hellere vil være på den sikre side og derfor er 

meget tilbageholdende med at indgå i løsningen. […] Når der kommer lokale høringssvar fra DN, så er 

det jo sådan, at man næsten ikke gider læse det, fordi man ved, hvordan de står. Og det er jo næsten det 

værste sted, man kan være som forening,”

- national politiker.

Og også lokalpolitikere bemærker skellet og tænker, at de lokale foreninger ofte bliver for 

kantede og ”principfaste” i enkeltsager.

“Man kan godt sætte spørgsmål ved, om de agerer klogt. Jeg tror, at man skal være meget pragmatisk på 

det grønne område. Det er komplekse forhold. Nogle gange skal man tage det, der ligger til højrebenet, og 

andre gange skal man lade de større sager udfolde sig i fællesskab. De bliver i nogle sammenhænge meget 

principfaste. Og det kan jo godt være godt, men det kan også skade i det større billede,”

- lokalpolitiker.

En anden lokalpolitiker følger trop: “Vi er her ikke for at være imod hinanden. Der er sket en ændring, 

når man går sammen med Landbrug & Fødevarer og stiller sig ud sammen – og det afsæt har også smittet 

af lokalt. Der er sket et skifte. Men nogen sager er bare endt i skyttegravskrig alligevel. Dér kan man godt 

opleve, at de bare har kastet sig efter en enkelt sag.”

Billedet rummer tydelige forskelle mellem de lokalpolitikere, der vurderer DN hhv. gode og 

dårlige at samarbejde med lokalt. Flere steder er der tegn på en spirende positiv afsmitning af 

den nye centrale kurs hos lokale foreninger. Samlet trives der dog fortsat en opfattelse blandt 

interessenterne af, at DN lokalt holder fast i rollen som ”principfast” fredningsinstans uden ret 

meget blik for det store billede.  
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Del-konklusion: Forskellige roller i samme forening 

DN anerkendes nu – som altid – for sin tårnhøje fag-faglighed især af 

interessenterne fra ”feltet” og ”national politik”. I nogle af interessenternes 

øjne vinkles den høje faglighed dog somme tider ”lige skarpt nok”. 

Også den politiske faglighed er høj, men mange mener, at DN alligevel 

savner udsyn for de større samfundsmæssige udfordringer og somme 

tider har tendens til at løbe med de mindre sager, der umiddelbart gavner 

profilen, men som ses som usaglige. De fremhæver, at der følger et særligt 

ansvar med, når man er den store. Der peges igen på skellet mellem det 

centrale sekretariat og de lokale foreninger – dog med lokale forskelle.  

Den lovfæstede rolle som høringspart lokalt udmønter sig til tider i 

det, nogle oplever er hårdhændet paragrafrytteri – til forskel fra DN 

centralt, der tydeligt er slået ind på en mere pragmatisk, dialogorienteret, 

konstruktiv kurs. 
Positionsskifte: Fra konfliktdrevet til konsensusdrevet
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FIGUR 9 
Dikotomi: 
Konfliktdrevet – 
Konsensusdrevet

Det generelle billede tegner DN som en smule mere konsensusdrevet end konfliktdrevet. Det er 

en bevægelse, der er sket de seneste år, hvor DN har bevæget sig fra det konfliktdrevne til det 

konsensusdrevne i takt med præsidentskiftet.

”De samler i stedet for at sprede. Jeg er meget imponeret over Marias evne til at samle og være relevant,”

- national politiker.

En anden national politiker bakker op: “Der er sket et skred med Maria i retning af konsensus, men 

stadig med kant. Men der er en klar forskel fra den tidligere præsident til den nye. Hun ved, hvordan 

politik foregår,” - national politiker.

Interessenterne fra feltet er også enige i, at DN har fundet en ny god balance mellem konflikt og 

konsensus. Flere peger på, at det netop er NGO’ers rolle at søge konflikterne for at ændre på både 

overordnede linjer og enkeltsager. Alligevel er der ’næse’ for realpolitik med erfaring for, at man 

både må tage og give for at opnå resultater.

”De er konsensussøgende, men de er bestemt ikke konfliktsky. De går efter resultatet, men er ikke bange 

for at tage konflikten op. Hvis man kan finde nogle fornuftige kompromiser, gør man det,”

- feltet.

Lokalpolitikerne vurderer i høj grad DN som konsensusdrevet, også selv om DN indimellem kan 

være fx for ’principfast’. Her er den nye linje måske ved at slå rod.

Myndigheder/embedsværk er den eneste interessentgruppe, der stadig ser DN som mere 

konflikt- end konsensusdrevet. Interessentgruppen fordeler sig over de danske myndigheder og 

embedskontorer og har derfor også en stor kontaktflade til det lokale DN. Det efterlader DN i et 

dilemma: At skulle varetage rollen på den ene side som naturens vagthund på natur og miljø og 

på den anden side som en konstruktiv medspiller, der gør sig relevant også ved at tage et bredere 

samfundsperspektiv og derfor i sidste også får indflydelse. 
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”Jeg forstår godt, at den traditionelle forening er i bevægelse. Klimaet har gjort skiftet fra fredning 

nødvendigt. Men der er to problemer i kursskiftet: (1) At man har en unik position som høringspart i fx 

fredningssager. Hvad sker der med den, når nichen og rolle bliver bredere? Og (2) at den lokale rolle er 

særdeles udfordret der, når det centrale niveau trækker mod generel samfundspolitik, klima, energi, etc.,”

- feltet.

Position: En positiv natur-enforcer, en medspiller med kant

DN er igen i en midterposition i sin tilgang til omverden som enten positiv eller negativ – dog 

med den nationale politikere som den gruppe, der skiller sig mest positivt ud. Det handler vel at 

mærke ikke om, hvorvidt interessenterne er enige med DN eller ej. Men om hvordan foreningen 

går til samarbejdet, og hvordan den leverer sine budskaber. Alle interessenter er enige om, at DN 

bør have en positiv fremtoning – hvad end det drejer som om politiske sager eller kærligheden til 

naturen. 

På den ene side fremstår DN som en positiv ’enforcer’ af den danske natur. Man formår at 

oversætte sin viden og begejstring for den danske natur, så også fx danske familier kan både lære 

at få glæde af naturen. Det lægger mange interessenter mærke til. Der peges fx på de udflugter, 

DN arrangerer året rundt i både de lokale foreninger og på nationalt plan. 

”DN har jo fremmet et helt andet fokus og en glæde ved natur og gjort det på en meget positiv måde. Det 

synes jeg klæder dem,”

- feltet.

Der peges på en langt mere konstruktiv tilgang til foreningens arbejde, der hænger sammen med 

anerkendelsen af nødvendigheden i dialog.

FIGUR 10 
Dikotomi: 
Negativ – Positiv
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”Det er positivt, men der er også kant på det. Villigheden til at drikke en kop kaffe, inden de sender klagen, 

er blevet forbedret,”

- feltet.

På den anden side opleves det af enkelte, at DN nogle gange ”misbruger” en situation til at komme 

ud med kritik på bekostning af det fulde billede.

”Det er jo deres opgave at komme ud og sætte skub i nogle sager. Men nogle gange bliver vi ofret, hvor 

problemerne bliver fremstillet som ’enten eller’. Der misbruger de nogle gange positionen til at slå på 

systemet,”

- myndighed/embedsværk.

FIGUR 11 
Dikotomi: 
Konservativ – 
Innovativ

Position: Konservativ/Innovativ

Interessenterne oplever samlet set, at DN er mere konservativ end innovativ, selv om der ikke 

er fuldkommen enighed om det på tværs af interessentgrupperne. Der er generel forståelse 

for, at DN har dybe rødder tilbage til – og endda længe før – Thorvald Stauning, der indførte 

naturfredningsloven. Men selvom DN i disse år finder veje til nye samarbejder på tværs af 

interesser, opleves foreningen at kunne hænge fast i en ”gammeldags tilgang” til natur og miljø.

Feltet ser til stadighed DN som en noget gammel og tung organisation. Lige som alle andre 

interessentgrupper anerkender interessenterne dog her, at DN har flyttet sig i en innovativ 

retning – særligt bemærket ved det aftalepapir DN lavede i samarbejde med Landbrug & 

Fødevarer i starten af 2019. Men samtidig mener ”feltet”, at der afgjort er plads til forbedringer i 

form af endnu mere nytænkende og innovative tilgange til at varetage naturens interesser.
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FIGUR 12
Dikotomi: 
Reaktiv – Aktiv

“Det er sjældent at se DN gå ind i nye løsninger. Der er altid en historisk skepsis. Man skal ikke hoppe på 

alle nye ideer, men at ‘noget var bedre i gamle dage’ er ikke en løsning. Nye løsninger på gamle problemer 

kan også noget, og man bør være mere åben for andre,”

- feltet.

I de øvrige interessentgrupper oplever man også, at DN fortsat kan være en gammeldags 

forening. For nogle blandt myndighed/embedsværk bemærkes der igen en forskel fra det centrale 

sekretariat til de lokale foreninger.

“De sidder fast i nogle roller og leger overdommere i stedet for at følge med virkeligheden. Vi som 

[myndighed/embedsværk, red.] bliver udfordret på det samme, men DN bevæger sig ikke på lokalplan. 

Det er ufatteligt,”

- myndighed/embedsværk

Blandt de nationale politikere er det dog en nytænkende og innovativ forening, der skinner klarest 

igennem. Særligt peger de – som mange andre – på samarbejdet med Landbrug & Fødevarer.

“De er jo helt sikkert vokset ud af en naturbaggrund, og så er det andet kommet til efterhånden. Men det 

viser virkelig, at man rykker sig ud af den gamle position ved at gå i dialog med Landbrug & Fødevarer”

- national politiker.

Alligevel er der flere, der mener, at DN bør søge en mere nutidig, moderne rolle: “Det er jo en 

gammel organisation, og deres synspunkter er også opvokset gennem lang tid og har en del klassiske 

punkter. Men de skal repræsentere noget, der er mere ‘oppe tiden’”

- national politiker.

Position: Reaktiv/aktiv
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Samlet set oplever interessentgrupperne, at DN er mere reaktiv en aktiv: Foreningen forfølger i 

højere grad linjer eller sager, der allerede er lagt ud eller opstået i offentligheden end selv at tage 

sager eller dagsordner op. Det er interessentgrupperne dog ikke helt enige om.

De nationale politikere ser DN i en balanceret midterposition. På den ene side oplever de 

eksempler på sager, som ikke når pressens søgelys, før foreningen er gået aktivt ind i dem og har 

søgt dialog med politikerne. På den anden side er der forståelse for, at reaktionen er en indbygget 

del af DN: Man reagerer og skal gøre det på de sager, der kan skade natur, miljø, biodiversitet, etc.

“Når man breder sig så bredt ud, kan det jo være svært at være aktiv. Når det hele bimler og bamler pga. 

spildevand i Øresund, vælger de at reagere, fordi der er en opmærksomhed om det. Det er klogt set,”

- feltet.

Hos myndigheder og embedsværk efterspørges på den ene side, at DN er mere aktiv fx i 

forbindelse i samarbejdet med de lokale myndigheder. På den anden side anerkender flere også, at 

DN har indtaget en mere aktiv rolle – og det modtages positivt.

”De er fx kommet godt med på fiskeriområdet. Før var det mest udenlandske foreninger, der sad med om 

bordet, men det er godt, at der er kommet en dansk stemme ind i debatten,”

- myndighed/embedsværk.

Flertallet fra feltet efterlyser et længere perspektiv på foreningens arbejde, så det ikke bliver her-

og-nu sagerne i pressen, der løber med opmærksomheden.

”Deres tunge arbejde ligger tit på de hurtige frem for de langsigtede sager. De bruger enormt meget krudt 

på at fokusere på det, der er nu og her,”

– feltet.

Lokalpolitikerne er den gruppe, der vurderer DN’s position mest reaktiv. De har alle en opfattelse 

af, at DN primært reagerer og ikke selv opsøger dialog. Og det er ikke i deres øjne en god position 

for foreningen.

”Jeg kunne godt tænke mig, at de var lige så gode til at forlange møder som fx landbrugets 

interesseorganisationer. Man risikerer at ryge bagest i køen, når man ikke er mere opsøgende. De har 

været lidt tilbageholdende, men det behøver de ikke,”

– lokalpolitiker.
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Del-konklusion: En midterposition i bevægelse

FIGUR 13 
Dikotomierne 
samlet

Interessenterne har generelt forståelse for DN’s rolle som naturens 

vagthund, der skal stille sig på bagbenene og gøre modstand mod de 

tiltag, der opleves som skadelige for miljø og natur. Det giver dog i nogle 

interessenters øjne et lidt for stort fokus på her-og-nu til skade for det 

langsigtede perspektiv. På den anden side peges der også på, at vejen til 

politisk indflydelse gerne går gennem politisk relevans, proaktiv dialog 

og initiativ. Her opleves det, at DN er i bevægelse, men fortsat med 

udfordringer som konservativ snarere end innovativ og reaktiv snarere end 

proaktiv.

Det rejser også et dilemma for DN i de forskellige roller, foreningen har. Som 

medlemsorganisation, der skal hverve nye medlemmer, kan det opleves som 

en fordel at stå med den klare, stærke profil som bidsk vagthund, der ikke 

er bange for at gå i haserne på myndigheder og politikere. Men som politisk 

interessevaretager vil denne rolle, hvis den overskygger en mere proaktiv 

og konstruktiv tilgang, sætte foreningen uden for politisk indflydelse. DN’s 

udfordring er at finde den gyldne balance mellem disse to tilgange.
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 FIGUR 14
Interessenter der 
har været i 
kontakt eller 
rådført sig 
med DN

3. DN’s strategiske retning og samarbejde

I løbende dialog med DN

I praksis har alle interessenterne på tværs af interessentgrupper enten rådført sig med eller som 

minimum haft kontakt til DN. De fleste fortæller, at de er ’i løbende dialog’ med DN. Og kun meget 

få interessenter værdsætter ikke kontakten. 

”De har altid være dygtige lobbyister og har nogle gode folk ansat,” 

– national politiker

Kun ca. halvdelen rådfører sig med DN. De fleste møder DN i forbindelse med ’dialogmøder,’ 

hvor der udveksles synspunkter og holdninger til konkrete områder og vil ikke karakterisere det 

som rådgivning. Flere nævner Collective Impact og ’grønne udvalg’ som de steder, hvor de oftest 

møder og er i dialog med DN. Der er dog på tværs af de politiske partier på Christiansborg en 

oplevelse af, at DN er god til at levere kvalificerede input og med stor vilje til at indgå i dialog. 

På samme måde har flere lokalpolitikere været i dialog med DN. I nogle tilfælde har det været en 

stor succes med samme dialogvillighed og iver for at skabe noget i fællesskab. Andre mener, at 

der er et udviklingspotentiale og så gerne, at de store nationale fokusområder fødte ind i de lokale 

foreningers arbejde.
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“I forbindelse med konkrete forslag til klimatilpasning og CO2 reduktioner blev der taget en runde med 

alle, herunder DN - og der var det tydeligt, at de bare ‘stillede op’ men uden at levere noget indhold. 

Landmænd leverer fx jord, men DN skal bare levere deres gode hjerte,”

- myndighed/embedsværk.

“Der er et udviklingspotentiale i at gå ind i konkrete 

projekter. Det kan være store sager i et lille format, man 

kunne gå ind i fra nationalt hold”

- lokalpolitiker.

Enkelte interessenter fra myndighed/embedsværk 

bemærker dog, at DN ikke involverer sig så meget, 

som de kunne håbe på. Det drejer sig om, at DN i 

nogle tilfælde mangler engagement i forhold til at 

indgå i løsninger. Her trives fornemmelsen af, at 

DN nogle gange ’bare sidder oppe bagved og læser 

paragraffer’.

CASE
Til møde med Danmarks 
Naturfredningsforening

Under et foreningsmøde i en unavngiven 
DN-lokalforening havde en landmand 
sneget sig ind for at lytte lidt til, hvad der 
blev talt om. Til landmandens overraskelse 
var tonen langt mere konstruktiv end 
forventet. Fra talerstolen lød det, at 
foreningens medlemmer skulle huske 
på landmandens integritet og faglighed. 
Landmanden var en professionel 
samarbejdspartner – jovist med forskellige 
holdninger – der fortjente respekt og 
samarbejdsvillighed.

Stærk samarbejdsrelation med potentiale for større strategisk forankring

På Christiansborg er man især glad for samarbejdsrelationen med DN. Der tales om en 

konstruktiv, professionel, dialogvillig og idérig forening, der forstår sig på rettidig omhu for 

de enkelte politikere og deres mærkesager. Enkelte noterer, at der er god mulighed for at få 

indflydelse – også hos ’de blå,’ der gerne vil støve profilen lidt af. I det lokale efterspørges en smule 

mere engagement og invitation til samarbejde. Men enkelte peger også på, at det er på vej: 

”Sidste gang vi fik noget materiale fra dem, ville de faktisk gerne mødes og overrække mig det personligt. 

Det kunne jeg desværre ikke, men det er faktisk noget af det jeg har savnet fra DN - at sætte ansigt på 

nogle af deres folk og få en relation til dem,”

- lokalpolitiker.

En lokalt orienteret embedsperson tilføjer:

”Den lokale forening er virkelig god og aktiv. De er opsøgende og har rigtigt mange gode idéer og 

engagerer sig i det hele taget enormt meget. Vi har et rigtigt godt samarbejde med dem, og jeg har en 

enorm stor respekt for de mennesker,”

- myndighed/embedsværk.
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I feltet deler man konklusionerne fra politisk hånd. Nogle mener, at DN i enkelte tilfælde er for 

”principfaste”, men de fleste ser et tydeligt skifte inden for de seneste år, som det også før har 

været præsenteret her i rapporten. 

Flere interessenter fra feltet hæfter sig dog ved, at DN er en meget stor forening. Det afføder to 

udfordringer i interessenternes øjne:

1. At holdninger og foreningens virke bliver præget af konservatisme og bureaukrati.

2. At DN er så stor en forening, at den tror, at den kan være selvkørende. Men de fleste 

udfordringer bør klares i fællesskab mellem grønne aktører.

Også derfor kan nogle interessenter se udfordringer for DN i, hvordan foreningen samarbejder 

strategisk. Det forekommer nogle af interessenterne lidt tilfældigt, hvor DN placerer sig.

”Man kunne lave en meget mere åben og stakeholder-drevet samarbejdspolitik. Det virker ikke, som 

om de har en strategi for deres samarbejder. Det kræver man har en meget tydelig politik for, hvad man 

arbejder på. Og man skal være meget sikker i sin kommunikation og sin egen politik. Fx hvordan kan man 

koble turismen og naturen sammen. EU sætter jo et milliardbeløb af til Greening of Cities.” – feltet.

Lokalpolitikerne er derfor ikke den eneste gruppe, der gerne så, at DN rækker mere aktivt ud efter 

samarbejde. Flere i feltet ser det som helt nødvendigt, at de grønne organisationer samarbejder. 

Og netop dér kunne DN stille sig op som ledende frontfigur.

”Der er nogen agendaer, vi ikke kan løfte alene. Der er simpelthen behov for strategiske alliancer. Men jeg 

ser ikke en tydelighed i, at der bliver truffet et aktivt valg om, hvordan man vil være med i alliancer. Det 

giver et indtryk af, at det nogle gange er organisationen før sagen,”

– feltet.

Endelig er der enkelte samarbejdsorganisationer fra feltet, der af og til har ’følt sig lidt snydt.’ 

De føler, at DN i nogle tilfælde har profileret sig på materiale, der i virkeligheden er fremstillet 

i et samarbejde. I andre tilfælde har det været sager, der i interessenternes øjne ligger langt fra 

kernen i DN. Nogle af interessenterne fra feltet kritiserer DN for at have mere travlt med at 

profilere sig selv end at skabe løsninger.

”Det kan nogle gange undre mig lidt, at de går ind i sager om fx trafik eller el-biler. Der kan jeg godt blive 

lidt irriteret over den der tarvelige storebror, der møffer sig ind på et andet område,”

– feltet.
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FIGUR 15  
Interessenternes 
opfattelse af DN’s 
strategiske retning

Selv om de fleste af interessenterne værdsætter samarbejdsrelationen med DN, står det ikke 

tydeligt for dem, hvilken retning DN har sat på sit arbejde – og hvordan DN prioriterer sine 

indsatsområder. Der er en opfattelse af, at DN’s arbejde gerne præges af mange og små sager.  

De fleste synes, at den brede position klæder så stor en forening godt.

Når interessenterne har en klar opfattelse af DN’s retning, henviser de ofte til det brede 

naturområde. Den bør DN holde fast i, mener de. For det er svært at skabe store dagsordner med 

små sager.

”En så stor og folkeligt forankret forening, skal også have meget på hylderne,”

– myndighed/embedsværk.

Nogle mener også, at foreningen er på vej til at skærpe fokus: ”Det virker som om, de er ved at skifte 

på nogle prioriteter,” siger en interessent fra feltet. 

Når interessenterne ikke har en klar opfattelse af DN’s retning, skyldes det netop samme forhold: 

At DN vitterlig dækker mange områder, der kan kobles eller er direkte forbundet med natur, miljø, 

biodiversitet etc. Mange mener da også, at det er en god position for DN at brede sig ud over 

mange områder: ”Jeg synes fokus er bredt. Og det synes jeg egentligt er udemærket. For mig giver det et 

billede af, at man er rigtig dygtig, til det man laver,” siger en lokalpolitiker. En national politiker følger 

trop: ”De skal jo være brede, og jeg tror det er en god position for dem.”

En værdsat bred strategisk profil
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FIGUR 16 
Interessenternes 
holdning til at
 styrke 
rioriteringen af 
indsatser/
arbejdsområder 
i DN

Derfor svarer størstedelen af interessenterne også, at DN ikke har behov for at styrke den 

strategiske prioritering af indsatser eller arbejdsområder. Det er godt, at man forsøger at favne 

det hele, det ligger både i navnet og i DNA’et og – som en lokalpolitiker udtrykker det: ”Der skal 

også være nogen, der arbejder for de dyr, der ikke er nuttede.”

Til gengæld efterspørger mange en større sammenhængskraft i DN’s indsatser. Som det 

også tidligere er kommet til udtryk, har mange interessenter et forbehold for de mange 

indsatsområder, hvis ikke de hænger sammen.

”Jeg synes, at paraplyen godt kunne bringes i lidt større harmoni: At man dækker alle miljødagsordner og 

får det til at hænge sammen. Det kunne man godt bruge nogle kræfter på,”

– national politiker.

De mange områder kommer let til at skygge for hinanden både konkret og i de brede diskussioner, 

bemærker interessenterne. Klima- og energidebatten er én af de udfordringer, der peges på. 

DN opfattes som en særdels aktiv aktør i klimadebatten, men er næsten ikke til stede i debatten 

om energi. Her efterlyses det, at foreningen tager det store opgør med egne holdninger til fx 

vindmøller og får stringens i sin politik. Andre peger på solceller:

”Jo flere dagsordner man har, jo flere dilemmaer møder man jo også. Når vi taler klima, er de enige i 

solceller. Når vi taler biodiversitet, er de helt imod solcellerne,”

– feltet.
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Når nogle interessenter efterspørger en stærkere strategisk prioritering, handler det det 

altså om at sammentænke områderne og ikke om at indskrænke fokus. Flere efterspørger en 

sammentænkning over til det internationale og med en opprioritering af EU.

”Dansk miljøpolitik afhænger af, hvad vi vedtager i EU. Og det skal man forstå. De kunne jo tage dét – 

forståelsen for det internationale,”

– national politiker.

” En gang var de meget optaget af det internationale. Så skete der siden hen en fokusering på det 

nationale. Den svenske søsterorganisation deltager langt oftere i internationale projekter og initiativer. 

DN vendte tilbage og blev nationalt fokuserede,”

- feltet.

Mange potentialer for samarbejde

FIGUR 17
Områder og 
sager, som 
interessenterne 
gerne vil 
samarbejde 
mere om

De politiske interessenter er meget spredte i ønskerne om mere samarbejde med DN. Dog er der 

flere politikere, der gerne vil samarbejde mere med DN om brede og aktuelle emner som havvind 

og biodiversitet.

Blandt myndigheder/embedsværk vil man især gerne samarbejde om at aktivere og inddrage 

borgere rundt omkring i lokalområderne. Man værdsætter her de små lokale tiltag, hvor borgere 

fx kan ’gå en tur og lære om orkidéen’. Dét er med til at danne og uddanne befolkningen om 

og i natur. Tilsvarende vil flere af interessenterne fra feltet gerne samarbejde om udvikling af 

naturturisme rundt omkring i landet.
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Trods ønsket om et styrket samarbejde med DN er der dog også en løftet pegefinger. Nogle 

organisationer føler sig overrumplet og overset – og der efterlyses en klarere orientering mod 

samarbejde. 

”Der er en lang række organisationer, der arbejder for samme mål. Men i tiltagende grad har DN forsøgt 

at overtage og indtage det hele. Der er et skrigende behov for, at de, der vil det samme og mener det 

samme, står sammen,”

– feltet.

Del-konklusion: Behovet for sammenhæng og samarbejde

Som Danmarks store grønne organisation må DN nødvendigvis dække over 

et bredt felt af sager og dagsordener. Det anerkendes bredt. Udfordringen 

for DN er samtidig at udvikle en klar strategisk profil og samarbejdslinje 

med en prioritering af sit løbende fokus. Interessenterne ønsker derfor 

heller ikke, at DN indskrænker sit brede arbejde landet over.  

De efterspørger snarere en større sammentænkning af områderne, så 

de mere tydeligt spiller sammen. Klima fremhæves som en agenda, der 

udfordrer denne sammenhæng med åbenlyse dilemmaer. 

Enkelte efterspørger en højere prioritering af det internationale arbejde og 

især EU, der i så høj grad afgør dansk miljøpolitik.

Der er et stort og gennemgående ønske om at samarbejde med DN. 

Politikerne vil gerne samarbejde om de brede, aktuelle agendaer som 

havvind og biodiversitet. Myndigheder og embedsværk om inddragelse  

af borgerne, mens feltet gerne går sammen med DN om udvikling  

af naturturisme. I feltet efterlyses en mere konstruktiv samarbejdslinje 

 fra DN.



Metode
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Poppy
Foto:  Raquel Raclette 
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Analytisk formål og ramme: tre temaer i fire interessentkategorier

Analysen har haft til formål at indkredse status og mulighedsrummet for:

 — Aktører og samarbejdspartneres oplevelse af DN.

 — DN’s strategiske profil og position i samfundet.

 — DN’s politiske interessevaretagelse og forslag til forbedring heraf.

 — Lokalafdelingernes politiske interessevaretagelse i forhold til fx kommunerne og lokale 

aktører.

 — Identitet & position

Formålet er blevet indkredset til tre temaer, der har dannet rammen for spørgeguiden:

 — Organisation & arbejdsområder

 — Identitet & position

 — Strategi & ledelse

Organisation & Arbejdsområder 

Temaet afdækker kendskabet til DN’s mærkesager, arbejdsområder og potentialer for udvikling 

og har haft et særligt fokus på interessenters kendskab til projekter og nøglepersoner.

Identitet & Position

Temaet afdækker interessenters indtryk af DN. Der er lagt særlig vægt på, hvordan DN’s 

faglighed kommer til udtryk, og om DN er en troværdig aktør. Desuden fokuserer temaet på DN’s 

position med spørgsmål til en række dikotomier om DN: Er foreningen fx positiv eller negativ, 

aktiv eller reaktiv, innovativ eller konservativ?

Strategi & Ledelse 

Temaet afdækker interessenters opfattelse 

af DN’s prioriteringer og strategiske retning. 

Fokus er på den måde, DN samarbejder på, 

og om foreningen bør søge en tydeligere 

kurs og hvis ja hvordan.

De tre temaer spiller en rolle på fire 

arenaer, der hver især afspejler foreningens 

interessesfærer.  

Respondenterne udtaler sig med afsæt i den 

rolle, som de har i den enkelte gruppe (som 

fx politiker, departementschef, direktør, 

etc.). 
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Dataindsamling

Udarbejdelsen af interessentanalysen har taget afsæt i et eksisterende datagrundlag bestående 

af forudgående analyser af politiske udfordringer for DN såvel som andre grønne NGO’er og 

analyse af kendskabet til danske NGO’er.

Dertil har Oxymoron foretaget 39 interviews, hvoraf 10 har været såkaldte eksplorative og 

dybdegående. De har haft til formål at afdække interessenternes relation og holdning til de tre 

temaer vedrørende DN: Organisation & arbejdsområder, identitet & position og strategi & ledelse.

Det eksplorative og dybdegående interview er en ligeværdig samtale mellem interviewer og 

respondent, men kendetegnes ved, at intervieweren har en række interesseområder, som 

vedkommende styrer samtalen efter. Med denne type interviews har Oxymoron arbejdet med 

en interviewguide, der hjælper intervieweren til at fokusere samtalen som ønsket. De øvrige 

interviews har haft strengere struktur med målet om at få svar på alle spørgsmål. Oxymoron har 

dog altid lagt vægt på interviewet som en værdiskabende dialog, hvor opgaven er at få maksimal 

viden om interessenternes blik på DN’s virke. 

Interviewene er taget over telefon eller ved et fysisk møde med en varighed på 30-60 minutter. 

Der er lagt vægt på, at respondenten ikke har skulle bruge tid og ressourcer på at forberede 

sig. Samtidig er den enkelte respondent anonymiseret i denne fremstilling for at sikre de frie og 

ubundne svar. I citater er kun angivet, hvilken gruppe interessenten tilhører.


