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1. Natur og miljø                                                                                                                                                                                                 

Indsats Mål og leverancer Status 

1.1 Fredningssager 
At arbejde for en ny, mere ambitiøs aftale med staten og 
kommunerne om en samlet plan for fredninger i regi af både 
staten, kommunerne og DN med konkrete målsætninger for 
fredningsindsatsen i de kommende 10 år, og med 
biodiversitet som det primære fredningsformål, baseret på 
den metodologi, som DN har udviklet igennem de sidste to 
år. 

 Der har været kontakter til både ministerierne og KL, men ny 
Fredningshandlingsplan er nu sat på stand by af 
Miljøministeriet. 

 Der er rejst 4 fredningssager i 2020: 
o Sohngårdsholmparken i Aalborg 
o Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg 
o Skarholm på Lolland 
o Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn 

1.2 Plan- og 
kystsager 

Udarbejdelse af revideret DN Kystpolitik 
 

 Arbejdet med revidering af kystpolitikken er udsat. Ressourcer til 
politikudvikling omkring kysterne er i stedet i 2020 blevet 
allokeret til arbejdet med Naturpolitik og DN’s øgede indsats på 
havet m.m. 

Styrke de politiske rammer omkring den lokale naturindsats i 
form af bl.a. udvikling af de ”naturzoner”, der fremgår af den 
nye regerings aftalepapir, samt en ny generation af Grønne 
Danmarkskort som en positiv reguleringsmæssig ramme for 
fremme af biodiversiteten. 

 Frem mod årsskiftet blev første version af DN’s kommende 
naturpolitik udarbejdet, hvor naturzonen/områder til vildere 
natur spiller en helt central rolle. 

 Regeringens revision af planloven er udsat pga. Corona til 
første halvår 2021. Derfor afventer arbejdet omkring styrkelse 
af naturen i regi af planloven. 

1.3 Natur 
Fastholde det politiske momentum for den grønne 
dagsorden igennem en bred vifte af naturpolitiske indsatser i 
2020, herunder opfølgning på en række af de politiske løfter, 
som blev afgivet under folketingsvalget og i forståelses-
papiret bag den nye regering. Fx: 

 mere urørt skov samt flere og bedre beskyttede 
naturområder 

 En indsats for at skabe opmærksomhed om 
sommerhusområdernes betydning som væsentlige 
biologiske nicher og korridorer i samarbejde med 
relevante organisationer f.eks. Landsforeningen af 
Fritidshusejere  

 DN har gennemført en række aktiviteter i form at kampagner, 
presseindsats og lobbyindsats for at presse regeringen og 
støttepartierne til at leve op til løfterne om mere urørt skov og 
naturnationalparker. Og Folketinget besluttede at øge arealet 
med urørt skov samt igangsætte de to første 
naturnationalparker. I december blev der indgået en aftale om 
888 mio. kr. til yderligere 13 naturnationalparker og udlæg af 
urørt skov i perioden 2021-24. Der skal endvidere nedsættes et 
biodiversitetsråd. 

 Sommerhushaver indgår i indsatsen for Giftfri haver og natur i 
haven.  Der følges op på indsatsen i 2021 i Giftfri haver og 
Naturkommuner.  I sagen om kæmpesommerhusenes betydning 
for naturen og den rekreative anvendelse af 
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 langt større biodiversitetsfokus i driften af de 
statslige arealer  

 fælles politisk udspil med grønne organisationer og 
landbrugets organisationer om en styrket 
naturindsats i landbrugslandet 

 jordreform, der skal bidrage til en konvertering af 
landbrugsarealer til naturarealer og til en styrkelse af 
bio-diversiteten 

 styrke den danske Natura 2000-indsats 
 skabe en langt bedre dokumentation for naturens 

tilstand 

sommerhusområderne har sekretariatet været i tæt dialog med 
Fritidshusejernes Landsforening, med relevante politikere og 
bidraget med høringssvar til vejledning m.v. 

 DN har leveret et første indspil til regeringens kommende 
biodiversitetsstrategi.  Der arbejdes videre med en revision af 
DNs naturpolitik, som færdiggøres i 2021. 

 DN har sammen med en række andre organisationer i foråret 
offentliggjort et udspil om en styrket naturindsats i det åbne land, 
der er formidlet bredt. 

 DN har –bl.a. gennem Collective Impact – arbejdet med en række 
indsatser i relation til en jordreform, og har bl.a. sikret 2 mia. Kr. 
Over de næste 10 år til det indledende arbejde med 
jordfordeling. 

 DN arbejder aktuelt på en forståelse med regeringen om en 
delvis tilbagerulning af de tidligere udmeldte Natura 2000-
reduktioner. Vi er i løbende dialog om status men pr marts 2021 
afventes fortsat melding fra Departementet. 

 Tæt dialog med Departementet om potentiale for Rewilding i 
Natura 2000 områder ifm den forestående udarbejdelse af 3. 
generations planer for områderne. Afklaring forventes primo 2. 
kvartal 2021.   

 Styrket fokus på biodiversitet på statslige arealer: Dialog med 
Forsvaret om potentiale for Rewilding, fortsætter og 
konkretiseres her primo 2021. 

 Styrket fokus på biodiversitet på statslige arealer: Dialog med 
Naturstyrelsen om Rødlistede arter på NSTs arealer. 
Konkretiseres primo 2021. 

DN vil se kritisk og konstruktivt på naturbeskyttelsesloven i 
de sammenhænge bl.a. i forbindelse med den kommende 
biodiversitetspakke fra regeringen. Et fokus vil i denne 
sammenhæng være beskyttelse af jord- og stendiger samt 
levende hegn. 

 DN har i foråret gennemført en kampagne for jord- og stendiger 
og havde i efteråret 2020 et møde med kulturministeren om 
sagen. Ministeren har desværre ikke reageret med en konkret 
sikring af den levende kulturhistorie og biodiversitet, som 
digernes bevoksninger er. Presset fortsætter derfor ind i 2021. 

Afklare om der er behov for en ny DN politik ift. råstofgrave.  Det er blevet besluttet på Repræsentantskabsmøde, at der skal 
udarbejdes en ny DN Råstofpolitik. Arbejdet er igangsat med 
inddragelse af råstofnetværket ad flere omgange.  
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DN vil i samarbejde med relevante parter arbejde for, at den 
danske regerings mandater til de internationale 
forhandlinger vedr. biodiversitet i EU og FN bliver så 
ambitiøse som muligt. 

 DN har bidraget til indspil til regeringen om både FN- og EU-
mandaterne, og deltager i en række både nationale og 
internationale arbejdsgrupper. DN har været initiativtager og 
medarrangør af temamøde om EU's Biodiversitetsstrategi i Miljø- 
og fødevareudvalget. Der er etableret tæt dialog med 
Miljøministeriet på begge internationale dagsordener og DN har 
desuden arbejdet tæt sammen med flere EP’ere. 

 Forhandlingerne i regi af Biodiversitetskonventionen er udskudt 
til ultimo 2021, mens implementeringen af EU’s 
Biodiversitetsstrategi er i fuld gang og fortsætter i 2021. 

Styrke det faglige grundlag for DN’s naturpolitik: 

 Der vil i 2020 blive igangsat et arbejde med at skabe 
et forbedret grundlag for at dokumentere, 
tydeliggøre og formidle DN’s naturpolitiske 
målsætninger og ønsker, herunder ønsker til 
naturarealer, artsforvaltning og virkemidler. 

 Det er ambitionen at skabe mere synlighed omkring 
Naturkommuneprojektet samt udbrede det til endnu 
flere lokale afdelinger med mål om at løfte den 
kommunale naturindsats. 

 Der har siden efteråret 2019 været gennemført en omfattende 
indsats for at udarbejde et veldokumenteret og bredt dækkende 
indspil fra DN til regeringens biodiversitetsplan, i samarbejde 
med bl.a. eksterne eksperter.  DN’s indspil til regeringens 
redningsplan for Danmarks biodiversitet og det uddybende 
arbejde i den forbindelse, har desuden dannet afsæt for at 
udarbejde en ny DN Naturpolitik, som forventes sendt i høring i 
repræsentantskabet i foråret 2021. 

 En stor del af afdelingerne har arbejdet med Naturkommune-
projektet og sekretariatet har afholdt en velbesøgt temadag og 
flere oplæg for kommunale medarbejdere om betydningen af at 
udarbejde en naturpolitik. Det afspejler sig i en pæn stigning i 
antallet af kommuner med en naturpolitik eller 
biodiversitetsstrategi eller en ditto på vej. I 2014 havde 24 
kommuner en naturpolitik i efteråret 20 havde 48 kommuner en 
naturpolitik og 28 en på vej. 

 Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har 
indgået et ambitiøst partnerskab om at styrke biodiversiteten i 
hovedstaden og københavnerne skal inddrages i at skabe mere 
og vildere natur. 

 Viden og erfaringer fra projektet, som rulles ud i 2021 skal 
udbredes til DN lokalafdelingerne. Der har været gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse om afdelingernes arbejde med 
bynatur og hvordan sekretariatet kan støtte op om det, som 
afløsning for to corona-aflyste dialogmøder. 
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1.4 Den lokale 
indsats 

Det skal vurderes, hvordan der kan ske en bedre 
understøttelse af de lokale afdelingers arbejde med den 
nære natur. 

 Der har været stor aktivitet på lokalsagsområdet i 2020. Mange 
afdelinger har arbejdet indgående med lokale sager og gjort brug 
af sekretariatets rådgivning, vejledning og hjælp til vurderinger, 
høringssvar og klager. Flere afdelinger har af forskellige årsager i 
perioder haft brug for ekstra støtte til screening af deres sager i 
Podio. Dette arbejdet er forløbet fint, og det er sekretariatets 
indtryk, at afdelingernes generelle brug af Podio ifm. 
sagsarbejdet løbende forbedres.  

 Klageoversigten 2020 er under udarbejdelse. DN har indsendt 
flere klager (ca. 209 klager) end de foregående år. 
Vinderprocenten ligger omkring 63 %. og er lavere end årene før, 
men fortsat rigtig flot. 

 Del af Naturkommuneprojektet, herunder med et særligt fokus 
på bynatur. Der har været afholdt en spørgeskemaundersøgelse 
blandt lokalafdelingerne om deres ønsker og sekretariatet har 
fulgt op med oplæg og konkret rådgivning til de afdelinger, der 
har ønsket det. Der følges yderligere op i 2021 i forbindelse med 
præsentation af naturkapitalindeks og kommunalvalget. 

1.5 Havnaturen 
Styrke den politiske interessevaretagelse på havområdet, 
herunder: 

 En styrket naturbeskyttelse af danske havområder 

 En mere ambitiøs dansk politik i forhold til de 
internationale havpolitiske aftaler i regi af EU-
lovgivning og FN-konventioner 

 Et styrket samarbejde med relevante 
interesseorganisationer og forskningsinstitutioner 
både nationalt og internationalt. 

 DN har i 2020 gennemført en lang række aktiviteter på det 
havpolitiske område med afsæt i det nyetablerede havteam. Der 
er etableret tæt kontakt både med de politiske partier, med 
forskergrupper og med andre grønne NGO’er. 

 Fokus har været dels på den kommende havplan, dels på 
fiskeriområdet. Redskaberne har været politisk lobbyarbejde, 
kampagner og en aktiv pressestrategi. 

 Der er allerede høstet resultater af indsatsen, bl.a. ift. 
overvågningen af fiskeriet og en mere bæredygtig tilgang til EU’s 
fiskeriforhandlinger. 

 Samtlige marine N2000 områder er gennemgået ift. om 
beskyttelsen af området sikres gennem planen for området 
(rapport og artikel i Altinget). 

 Der blev i 2020 indledt forhandlinger med Danmarks 
Fiskeriforening om et samarbejde om udpegning af 10% urørt 
havområder i hhv. Nordsøen og Skagerrak, og Østersøen. Aftalen 
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blev indgået og et fælles udspil til Regeringen blev offentliggjort i 
Q1 2021. 

 Udviklet DNs eget visionskort for hhv. 30 og 10% beskyttede 
havområder i hele det danske farvand.  

 Fokus på EU’s Biodiversitetsstrategi, og især at hav blev 
indarbejdet.  

 Fokus på det nye NaturSkånsom mærke - høringssvar og 
følgegruppe deltagelse.  

 Brexit, kvoteforhandlinger og EU’s revision af 
kontrolforordningen 

1.6 Grund-, drikke-, 
og overfladevand 

Arbejde for en skærpet regulering af brugen af sprøjtegifte 
på både private og offentlige arealer 

 DN’s politiske og kampagnemæssige indsats fortsætter i 2021. 
Efter sprøjteforbuddet mod erhvervsmæssig brug på BNBO er 
vedtaget, arbejder DN for at det ikke skal være muligt at bruge 
pesticider på alle BNBOer, og samtidig skal der gennemføres 
forbud mod salg af gift til private.  Indsatsen vil i 2021 også lægge 
op til den ny pesticidstrategi og i kommende lovarbejde. 

Arbejde for, at der sker en grundig kortlægning af 
indvindingsområderne i Danmark med henblik på en styrket, 
målrettet regulering af de samlede indvindingsområder 

 Der har været gennemført en række politiske lobby aktiviteter, 
skrevet mange artikler samt indledt samarbejde med 
interesseorganisationer m.m. Fokus vil i 2021 skifte fra 
kortlægning til at sikre forsyningssikkerheden gennem 
vandværkerne som skal have bedre mulighed for at beskytte 
deres sårbare indvindingsoplande. 

Sikre, at de lokale afdelinger får mulighed for løbende at 
følge op på BNBO-indsatsen i de enkelte kommuner 

 Der er udarbejdet materiale til lokalafdelingerne om BNBO-
indsatsen og den lokale forankring.  De seneste indmeldinger fra 
kommunerne indikerer, at indsatsen går for langsomt i nogle 
kommuner. DN skal fremover arbejde for at brug af sprøjtegift i 
byer og i alle BNBO forbydes. 

Have fokus på den påtænkte ændring af den danske 
vandløbsregulering, som potentielt kan have store natur-og 
miljømæssige konsekvenser. Det vil blive tilstræbt at 
fortsætte det samarbejde, der er indledt med Landbrug & 
Fødevarer på området, med henblik på at sikre størst mulig 
politisk indflydelse. 

 De forventede initiativer om ændret vandløbsregulering er 
udeblevet. DN har i skrift og oplæg fastholdt pointerne i 
samarbejdet med Landbrug & Fødevarer. DN har især været aktiv 
på vandløbsområdet. Løbende forberedelse på de kommende 
vandområdeplaner gennem deltagelse i arbejdsgrupper, 
udarbejdelse af positionspapirer, lobbyarbejde mv. Indsatsen 
neddroslet da vandområde-planerne blev udsat til 22. Marts 2021 
(og siden yderligere 3 mdr) 
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1.7 Landbrug 
Fastholde indsats for at gennemføre en jordreform, baseret 
på en statslig jordfordelingsfond. Arbejdet vil så vidt muligt 
fortsat baseres på et samarbejde med andre organisationer 
på området. 

 DN deltager aktivt i indspil til regeringen både selvstændigt og via 
Collective Impact. DN er medansøger på et jordfordelingsprojekt 
ledet af Region Midtjylland og deltager i flere styregrupper til 
forskningsprojekter omkring jordfordeling. 

Fastholde indsats for at påvirke den tidligere regerings 
landbrugspakke.  

 DN har aktivt arbejdet for en tilbagerulning af dele af 
landbrugspakken, hvilket har resulteret i en række skærpede krav 
til landbruget under den nye regering. Da vandområdeplanerne 
er udsat til (tidligst) foråret 2021 har indsatsen været fokuseret 
på input til opdatering af virkemiddelkataloger til 
vandområdeplanerne, fortsat at udfordre landbrugspakkens 
kvælstofregnskab, samt indspil til en grøn landbrugsreform. 

DN vil spille aktivt ind til den danske klimapolitik, så det 
sikres, at landbruget bidrager mest muligt til klimaindsatsen, 
og så det samtidigt sikres, at der sker en styrkelse af 
biodiversiteten i Danmark. 

 Klimaforhandlingerne om landbruget blev udskudt til det tidlige 
forår 2021. Vi udarbejdede et oplæg om den fremtidige 
arealudnyttelse for at sikre et tilstrækkeligt klimavenligt 
landbrug. Dette blev præsenteret af Præsidenten for 7 af 
Regeringens ministre ved et seminar i september og har siden 
dannet udgangspunkt for vores klimaudspil for landbruget.  
DN gennemførte et analysearbejder om biomasse i 
energisektoren sammen med Dansk Energi, men valgte i den 
sidste ende ikke at offentliggøre rapporten. 

DN vil i samarbejde med landbrugs- og naturorganisationer 
arbejde for en styrket ramme for mere natur i 
landbrugsområderne, herunder en omlægning af EU’s 
landbrugsstøtte, ophævelse af uhensigtsmæssig regulering 
mv. 

 DN har udgivet en rapport om mulighederne for en styrkelse af 
naturindsatsen i landbrugslandet. 

 DN arbejder sammen med andre grønne organisationer, 
herunder Økologisk Landsforening på at både klima og 
naturforhold indgår som forudsætninger for tildeling af 
arealstøtte. 

 DN deltager aktivt i debatten og lobbyarbejdet ifm. 
landbrugsstøttereformen.  

DN vil arbejde for en fortsat omlægning af 
landbrugsproduktionen i Danmark mod et stadigt mere 
økologisk landbrug.  

 Vores arbejde med en klimaplan for landbruget, skovlandbrug og 
vildgræsning virker alt sammen for en øget omlægning til økologi. 
DN har ikke i efteråret 2020 specifikt arbejdet med øget 
omlægning til økologi. Det ligger implicit i det meste af vores 
landbrugspolitiske arbejde. 
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1.8 Klima, energi og 
infrastruktur 

DN vil arbejde for, at den del af klimaindsatsen, som rummer 
indsatser i naturen, i videst mulig grad indtænker en 
optimering af biodiversiteten. 

 Det primære fokus har været på de naturmæssige potentialer i 
jordudtagning. Derudover arbejder vi aktivt for at naturen tænkes 
ind når der planlægges energianlæg i det åbne land, og har i 
februar 2021 aftalt at indgå i et samarbejde med Better Energy 
om at fremme naturen, herunder fokus på udvalgte arter og 
levesteder på de arealer de forvalter til Solenergi. 

DN vil arbejde for, at landbrugets rolle i klimaindsatsen bliver 
så ambitiøs som mulig. DN vil arbejde for ambitiøse 
målsætninger, for en reduktion af landbrugets udledninger, 
bl.a. gennem arbejdet med jordfordeling, nye 
produktionsmetoder og via EU’s landbrugsstøtteordninger.  

 Se ovenfor (afsnit 1.7 om Landbrug) 

DN’s meget succesfulde indsats med Klimakommunerne skal 
fortsættes med fokus på at hæve kommunernes 
ambitionsniveauer yderligere. 

 Klimakommuneindsatsen har været fortsat i 2020, med enkelte 
nye klimakommuner. HB og MFU arbejder på en ny ramme for 
det lokale klimaarbejde. Det drøftes i HB primo 2021. 

DN vil arbejde for, at klimaindsatsen i endnu større grad 
løftes også af den enkelte dansker og den enkelte 
virksomhed i relation til danskernes forbrug, fødevarevalg og 
transport. 

 Vi har med Klimaklogt lavet klimaaftaler, klimaguides og 
klimaquizzer alle med fokus på den enkeltes klimaindsats. 

DN vil arbejde for, at minimere energisektorens 
arealanvendelse, og dermed energisektorens indirekte pres 
på natur og biodiversitet. Konkret arbejdes der især for en 
udfasning af brugen af biomasse i energisektoren. 

 Vi har gennemført et større analysearbejde i samarbejde med 
Dansk Energi og forskere om udfasningsmodeller for biomasse. 
Analysen giver et godt grundlag for DN’s arbejde for en 
udfasningsplan for biomasse.  

1.9 Cirkulær 
økonomi 

Fortsætte det politiske arbejde ifm. den nationale regulering 
ift. affaldsforebyggelse og håndtering, samt miljøsager, 
herunder de kommende forhandlinger om den nye 
forsyningsstrategi. DN vil have særligt fokus på, at nye 
indsatser - så som Bornholms nye modelprojekt om en 
affaldsfri ø - understøttes politisk. 

 DN har givet en række indspil til forhandlingerne om 
klimaplanen på affaldsområdet.  

 DN har i engageret sig i arbejdet om udvidet producentansvar 
for emballage og har fokus på at fremme forebyggelse og 
genbrug. 

 DN har faciliteret samarbejde mellem Nestlé og Bornholms 
affaldsselvskab ift. det udvidede producentansvar i praksis.  

Have fokus på at fremme udviklingen af cirkulær økonomi i 
danske virksomheder, for det synes klart, at en væsentlig 
driver bag den cirkulære økonomi ligger i samspillet mellem 
virksomheder og forbrugere, snarere end i den (manglende) 
statslige regulering. 

 Vi rådgiver løbende større virksomheder og organisationer om 
genanvendelse, plast-problematikker mv. og arbejder på at 
igangsætte flere sådanne partnerskaber på de områder, hvor 
det vil have størst mulig effekt. 
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1.10 Den 
internationale 
indsats 

Påvirke de påtænkte ændringer i EU’s landbrugspolitik 
(CAP’en), som potentielt kan sikre nye instrumenter ift. 
naturpolitikken, samt på det europæiske vandrammedirektiv, 
der skal efterses i 2019-2020.  

 DN har sammen med andre grønne organisationer arbejdet for at 
påvirke det danske mandat til EU-forhandlingerne i en mere 
naturvenlig retning, samt påvirke EU-forhandlingerne direkte 
gennem vores europæiske paraplyorganisation EEB. Der er sket 
en vis bevægelse i retning af mere naturvenlige 
landbrugsstøtteordninger. 

Dialog med EU-kommissionen og Europa-parlamentet om 
den danske implementering af en række centrale direktiver. 
Det gælder bl.a. implementeringen af Natura 2000-
reguleringen, habitatdirektivet (vildsvinehegn) og 
vandrammedirektiverne. 

 Vi har haft en tæt dialog med EU-kommissionen om den danske 
implementering af både Natura 2000- og habitatdirektivet. 
Kommissionen har bl.a. rettet henvendelse til den danske 
regering om en mulig tilbagerulning af Natura 2000-
reduktionerne. 

Afsøge mulighederne for at afprøve nye instrumenter på 
området, herunder muligheden for at rejse egentlige 
retssager mod den danske stat ved EU-domstolen i tilfælde, 
hvor dette kan være det mest effektive instrument. 

 Det har endnu ikke vist sig muligt eller hensigtsmæssigt at 
afprøve en retssag mod den danske stat for brud på 
direktivimplementeringen.  

Påvirke EU’s mandat til internationale forhandlinger på både 
natur- og havområderne. 

 Vi har her primært ageret via den fælleseuropæiske 
miljøorganisation EEB. Forhandlingerne er dog udskudt til 2021, 
men der er lagt op til et ambitiøst udspil fra EU-kommissionen. 

1.11 Analyser 
Det er en strategisk målsætning, at DN i højere grad bliver i 
stand til selv at sætte nye, politiske dagsordner, ligesom det 
er en målsætning at vores arbejde baseres på et højt fagligt 
niveau. Et vigtigt instrument for at opfylde disse mål, er at 
DN selv bliver i stand til, at gennemføre analyser og skabe 
konkret viden, der kan bringes ind i den offentlige debat. 

 Der er gennemført analyser af bl.a. biodiversitet i private skove, 
Grøn Genstarts-analyser samt analyser af den danske havpolitik.  
 

2. Organisation og medlemmer      

Indsats Mål og leverancer Status 

2.1 Organisatorisk 
støtte til afdelinger 

Lokal kommunikation: Sekretariatet støtter afdelingernes 
kommunikation i pressen, nyhedsbreve, hjemmeside og 
sociale medier. Desuden kan afdelingerne rekvirere 
synlighedsmaterialer til brug ved lokale arrangementer.  

 Stilling som lokal kommunikationsrådgiver har været vakant i det 
meste af året, så aktivitetsniveauet har været lavere, da opgaver 
har været fordelt på eksisterende medarbejdere. Stillingen blev 
besat i december så vi er nu tilbage på tidligere niveau. I foråret 
2021 er kommunikationsnetværket genoptaget, og der er 
produceret en række mediehistorier i samarbejde med 
afdelingerne, hvoraf den største er om muslingeproblematik i 
Limfjorden. 
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Bredere rammer for afdelingernes økonomi. 
For at give den enkelte afdeling større muligheder for at 
engagere sig lokalt foretages en revision af økonomireglerne 
i et samarbejde mellem hovedbestyrelsen og 
organisationsudvalget. Frem til afslutningen af dette arbejde 
kan der inden for budgettet, gives op til 10.000 kr. pr. 
aktivitet, såfremt der er særlige grunde, der taler for det. 
 

 Ikke gennemført. Sekretariatet er ved at planlægge afdækningen i 
samarbejde med Organisationsudvalget.  Gennemføres i forår 
2021. 

Naturens Universitet:  
- Løbende udvikling af kurser, som kan være relevante 

og aktuelle i forhold til DN’s politikker, planer og 
kampagner.  

- Udvikle medlemstilbud og understøtte 
kapacitetsopbygning for flere end de traditionelle 
afdelingsaktive. 

 Første halvår var præget af aflysninger i forbindelse med corona, 
hvor der kun blev holdt kurser i januar og februar: introkurser, 
nye formænd, hjemmeside og nyhedsbrev samt naturguide1.  
Alle andre fysiske kurser blev aflyst fx 4 kurser om ’Børn i 
naturen’, ’spor i landskabet’, 2 netværkstræf, 2 kurser om natur i 
byen, fortællekursus, 3 kurser om flagermus.  

 I andet halvår er der udviklet et digitalt e-learning kursus i lokal 
interessevaretagelse med Maria Steno samt givet adgang til tre 
kurser om organisering og frivillige fra Ingerfair. 

 Der er afholdt et kursus på Facebook Live om sommerfugle i 
haven med Dave Goulson og Michael Stoltze med 30.000 views 
og 800 kommentarer. 

Lokale Projekter:  
Det skal afklares, om Grønt Guld-programmet kan fortsætte i 
2020. 

 En aftale med Velux-Fonden betød, at en pulje på 1,5 mio. kr. 
blev afsat til uddeling fra oktober 2020 indtil opbrugt, hvilket 
skete i uge 2, 2021. 

 Igen i år har afdelinger kunne søge Socialministeriets 
Lokalafdelingspulje, hvilket 44 afdelinger har gjort. Pengene 
søges til specifik aktivitet og skal betales tilbage, hvis de ikke 
bruges i 2020, hvilket sikkert i nogen grad kommer til at ske pga. 
Corona. Afdelingerne fik hver især 7600 kr. 
 

2.3 Frivilligprojekter 

 

Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020: 
Projektet afsluttes i 2020, og resultaterne i form af en 
trendanalyse, kortlægning af levesteder og et nyt 
NaturKapital-Indeks kommunikeres i slutningen af 2020. 
Formålet er at motivere kommunerne til at skabe konkrete 
forbedringer for den biologiske mangfoldighed, øge det 

 Projekt ’Biodiversitet Nu’ har siden maj 2015 indhentet over 
1.140.000 observationer af arter og levesteder med appen 
NaturTjek. Projektets Styregruppe besluttede i juni 2020 at 
fortsætte indhentning af data via NaturTjek indtil oktober 2020. 
Projektet forventer at offentliggøre i alt tre leverancer slut 2020 
og primo 2021; et Biodiversitetsindeks, et Levestedsindeks og et 
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folkelige engagement i biodiversitet generelt og sikre flere og 
nye typer frivillige i DN's arbejde. Der påtænkes en 
videreudvikling af app’en og derved fortsat mobilisering af de 
over 40.000 brugere til fortsættelse efter maj 2020.  

opdateret Naturkapitalindeks. Behandling af data er blevet 
forsinket pga. Coronakrisen, og formidling af resultaterne 
forventes derfor at fortsætte indtil september 2021. Aage V. 
Jensen Naturfond har givet DN lov til at udvikle appen Sommer-
fuglejagten på basis af koderne fra NaturTjek til videre 
mobilisering af projektdeltagerne efter projektafslutning.      

Projekt HavBlitz 2019-2020: 
Projektet er et citizen science projekt i samarbejde med 
Aarhus Universitet (Department for Bioscience). Formålet er 
at kortlægge den danske marine biodiversitet og kaste lys 
over hvilke arter, der findes langs de danske kyster og højne 
fokus på den marine biodiversitet i befolkningen. 

 Projekt HavBlitz har i 2020 gennemført sin anden prøvetagning 
med 200 yderligere frivillige. Frivilligprojektet har fremlagt 
resultater fra prøvetagninger på havblitz.dk. Citizen science 
projektet har vist, at det er fuldt ud muligt at benytte frivillige til 
at monitere den kystnære biodiversitet i havet, når det foregår 
under ledelse af DN og AU (Bioscience). 

Sommerfugleambassadører 2019-2021: 
Formålet med projektet er m2 for m2 at skabe mere plads til 
insekter i Danmark via frivillige sommerfugle-ambassadører, 
som uddannes til at rådgive virksomheder og institutioner i 
at udlægge deres arealer til insektvenlige områder.  

 Frivilligprojektet Sommerfugleambassadør igangsatte målrettet 
rekruttering af frivillige ambassadører i start 2020 og har i 2020 
rekrutteret 22 lokale ambassadører i samarbejde med DN’s 
afdelinger. Ambassadørerne har været på introkursus til 
frivilligopgaven. Coronakrisen har dog gjort det svært at rulle 
projektet ud som tiltænkt blandt virksomheder, institutioner mv., 
da disse ikke har måtte modtage besøg. Projektet har indtil videre 
seks Sommerfuglepartnere, hvis projekter skal implementeres i 
år, og projektet forventer at kunne sende ambassadørerne bredt 
ud efter et nyt kursus.     

Giftfri Have 2020-2023: 
I 2017 blev der brugt godt 20 tons aktivstof i danske haver. 
Med Giftfri Have vil vi motivere haveejerne til helt at droppe 
giften i haven til gavn for grundvandet og den lille natur i 
haven. Projektet gennemføres i samarbejde med relevante 
aktører. Der lægges op til, at der vil være et stærkere fokus 
på biodiversiteten i haven. 

 Projektet har indtil februar 2021 registreret over 23.000 
tilmeldinger og 355 mio. m2, svarende til over 60 m2 giftfri zone 
pr. dansker. Det registrerede areal er en syvdobling siden 2018. 

 Vi vil i de kommende år udvikle projektet mere i retning af et 
bredere naturfokus, så havens indretning kan bidrage til 
biodiversitet og naturoplevelser. Der arbejdes sammen med 
Praktisk Økologi på en soft launch af et nyt koncept i foråret 2021 
med en større launch i 2021, formentlig med yderligere en 
partner i projektet. 

2.4 Medlemmer 
Medlemsadministration 
På baggrund af en opgradering af medlemssystemet og 
overgang til betalingshåndtering gennem Online Fundraising 
vil der i 2020 blive frigivet tid til, at vi kan:  

 Opgraderingen af DN’s medlemssystem og overgangen til 
betalingshåndtering gennem Online Fundraising blev 
implementeret i begyndelsen af året. Tilretninger og ændrede 
arbejdsgange er blevet gennemført i de efterfølgende måneder. 
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 Være mere opsøgende i forhold til at fastholde 
eksisterende medlemmer og give en bedre service 

 Være i stand til at løse problemer, før medlemmet selv 
bliver opmærksom på dem  

 Udvikle vores kommunikative færdigheder over for 
medlemmerne 

Eneste udestående er nu kun få tilpasninger og den sidste 
integration med dn.dk i form af Mit DN. Dette bliver udviklet i 
første halvdel af 2021.  
 

Medlemstegning: 

 Øge telemarketing hitrate gennem bedre segmentering 
af emner blandt andet via machine learning   

 Udvikle vores hvervesamarbejdspartnere for at opnå 
større kundetilfredshed i hverveprocessen. 

 Henover året er forskellige scoringsmodeller og udbydere testet 
for at øge telemarketing-hitraten. Dette har bevirket en hitrate 
på 10 pct., ved kontakt til ikke-medlemmer mod normalt 2 pct. 
Denne praksis anvendes derfor fremadrettet. Sammen med 
dataleverandøren er der udarbejdet arbejdsgange for dette, så 
DN får det maksimale udbytte af kontakten til ikke-medlemmer.   

 Under hele Corona-krisen har DN systematisk arbejdet sammen 
med vores hvervesamarbejdspartnere om at tilpasse hvervningen 
til forholdene og overholde gældende retningslinjer i forhold til 
Covid-19, så hvervning har kunnet foregå på en sikker og tryg 
måde. Dette har bevirket, at hvervningen har fungeret på 
normalt niveau efter nedlukningen i foråret. 

Fastholdelse: 

 Nedbringe frafaldet ved at fokusere på at øge 
tilfredsheden af medlemskabet og gøre medlemskabet 
mere fleksibelt og større grad af selvbetjening. 

 Øge tilfredsheden med vores kommunikation i form af en 
personligt tilpasset "donor journey" og i samtalerne med 
medlemmer ifm. opgradering af medlemskab og 
gaveydelser.  

 Der arbejdes systematisk på at nedbringe frafaldet. På trods af 
Corona-situationen har DN fortsat et meget lavt frafald. Frafaldet 
i 2020 er på 9,1 pct. mod 8,4 pct i 2019. 

 1.345 årsmedlemmer er kontaktet og heraf har omkring 440 har 
sagt ja til månedsgave. Endvidere er cirka 11.000 medlemmer, 
der i forvejen giver månedsgaver, blevet kontaktet, heraf har 
omkring 3.240 har sagt ja til at øge deres månedlige gave. 

Projekt digital fundraising 

 Fortsætte vores systematiske arbejde med SEO og 
søgemaskinemarkedsføring i tæt samarbejde med det 
digitale team 

 Videreudvikle vores annoncering på sociale medier 

 Udarbejde en digital lead generator 

 Få udbredt og videreudviklet Mit DN 

 Arbejdet med SEO-optimering er fortsat henover året i 
samarbejde med det digitale team i Kommunikation. 

 Under forårets Corona-nedlukning måtte gadehvervningen 
sættes på pause i tre måneder, og der var samtidig en nedgang i 
kapaciteten på telemarketinghvervningen. Derfor blev der 
fokuseret ekstra på den digitale medlemshvervning sammen med 
det digitale team i Kommunikation. Forskellige hverveannoncer 
med udgangspunkt i DN’s mærkesager blev udarbejdet og testet, 
så de mest optimale formater blev fundet. På denne baggrund 
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igangsattes et stort medlemstryk på den digitale hvervning. Dette 
betød, at den digitale medlemshvervning steg fra 2019 til 2020 
med hele 42 pct. I 2020 kom over 35 pct. af de nye medlemmer 
via digitale kanaler. 

 Leadgeneratoren Leadfamly er indløbt. I programmet udarbejdes 
forskellige leadgenererende quizzer, der fremover kontinuerligt 
kan skaffe DN leads. 

 Forskellige udbydere af Marketing Automation systemer er 
undersøgt og et system, Hubspot, blev købt ultimo 2020 og er nu 
i gang med at blive implementeret. Dette system skal hjælpe med 
at generere leads samt øge fastholdelsen af de eksisterende 
medlemmer. 

 Udviklingen af Mit DN har afventet indkøb af Marketing 
Automation system, da systemerne er indbyrdes forbundne. 
Udviklingen af Mit DN igangsættes derfor i 2021 i stedet, når det 
andet system er implementeret. 

Medlemsfordele 

 Styrke medlemmernes grønne handlemuligheder 
gennem et udvalg af kvalitetsvarer, som er med til at 
skabe bedre naturoplevelser, eller handle mere 
bæredygtigt i hverdagen.  

 Anvende butikken som en indgang til at  
arbejde med leverandører og producenter 

 DN-butikken har fokus på at tilbyde et stort udvalg af 
kvalitetsprodukter. Der har derfor været flere leverandørbesøg 
for at udvælge og sikre relevante produkter. 

2.5 Indsamling og arv 
Danmark Planter Træer  
Klima-indsamlingseventet ”Danmark Planter Træer forventes 
gentaget i 2020 og videreudvikles på baggrund af 
erfaringerne fra 2019. 

 TV2 besluttede ikke at ville gentage Danmark Planter Træer, så 
eventet bliver ikke til noget i 2020 og er taget ud af budgettet. 

 

Arv 
DN vil fordoble antallet af nye testamenter pr. år hvor DN 
bliver betænkt. Dette vil inden for 5-10 år fordoble DN’s 
indtægter på arv pr. år.  

 DN har i 2020 fordoblet antallet af nye testamenter fra 10 til 21. 
Indtægterne fra arv er ligeledes fordoblet fra 5 mio. til 10 mio.   
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2.6 Fonde og 
virksomheder 

Partnerskab og samarbejde med virksomheder 
DN arbejder med erhvervslivet ved at gå i 
partnerskab/samarbejde med udvalgte virksomheder, som 
klart understøtter DN’s dagsorden og kampagner. 

 DN har i 2020 samarbejdet med udvalgte virksomheder. 
Samarbejdet har understøttet DN’s dagsordner, specielt på 
affalds- og biodiversitetsagendaen. 
 

Fonde og puljer 
DN arbejder med fonde for at styrke den langsigtede 
finansiering. DN afsøger systematisk fonde og puljer for at 
understøtte DN’s drift, projekter og kampagner. 

 DN har løbende dialog med en række fonde, og 
Repræsentantskabet besluttede at afsætte en stilling til endnu 
mere systematisk at opdyrke fondssamarbejde inden for rammer, 
der understøtter foreningens formål. Den nye fondsmedarbejder 
er tiltrådt primo 2021. 

2.7 
Organisationsstrategi 

For at realisere DN’s fulde potentiale og dermed blive i stand 
til at møde fremtidens udfordringer er der brug for at 
igangsætte et strategiarbejde, som vil inddrage hele 
organisationen. Strategiarbejdet skal munde ud i en samlet 
organisationsstrategi for hele foreningen og blandt andet 
indeholde følgende elementer: 
- Politisk strategi 
- Frivilligstrategi 
- Børne- og ungestrategi 
- Medlemshvervning og fastholdelsesstrategi 

 

 Som en vigtig milepæl i strategiarbejdet blev visionerne for 
fremtidens DN vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 21. 
november 2020. Ifm. udarbejdelsen af visionerne blev der afholdt 
workshops i HB, samråd, udvalg og sekretariatet, og det var 
muligt for alle aktive at stille ændringsforslag til den konkrete 
visionstekst, der skulle endeligt vedtages af REP. 

 Fra primo 2021 er der arbejdet på at generere ideer og udvikle 
forslag til de indsatser, der skal udgøre selve strategien og som 
skal føre de ambitiøse visioner ud i livet.  

 Der har været afholdt digitale samtalesaloner og digitale 
workshops og der er blevet investeret i en digital 
inddragelsesplatform (Vores DN), der skulle gøre det lettere for 
den enkelte aktive at deltage i processen og bidrage til strategien. 

 Forslag til indsatser behandles på REP-mødet til april med henblik 
på at færdiggøre og vedtage den endelige strategi på et 
ekstraordinært REP-møde til august. 

 Der vil skulle afsættes mange ressourcer til at føre de endelige 
strategier ud i livet. 

3. Kommunikation   

Indsats Mål og leverancer Status 

3.1 Presse 

 

Presseindsatsen understøtter politiske dags- 
ordener, aktiviteter og aktuelle kampagner. I 2020 arbejder vi 
bl.a. med: 
- Strategiske presse- og kommunikations- 

planer for prioriterede politiske indsatser 

DN har haft et år som har sikret høj synlighed på foreningens vigtigste 
strategiske prioriteringer gennem pressehistorier og opinionsstof. Her 
er et kort udsnit:  

 DN har været en dominerende politisk stemme i debatten om 
naturens krise – og behovet for at sikre mere plads til natur. 
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- Stærk formidling af DN’s nøgle-projekter i medierne, 
herunder understøtte aktuelle kampagner og 
kommunikationsindsatser 

- Sætte dagsordenen på udvalgte emner, som 
understøtter de strategiske sigtelinjer. 

Bl.a. igennem et vedholdende pres for at realisere valgløfterne 
om urørt skov og vilde naturnationalparker, som resulterede i 
den mest ambitiøse ’natur’-finanslov i historien. Løbende 
formidling af forskningsrapporter om naturen til de brede 
medier, ligesom vi også har bidraget til omtale af DNs 
fredningsarbejde. 

 Vi har opprioriteret presseindsatsen på klima, og spillet en 
hovedrolle for at skabe debat om brugen af biomasse og 
presset på for en ambitiøs klimahandlingsplan, en grøn 
omstilling af landbruget samt en grøn skattereform med CO2-
afgifter som afgørende virkemiddel.  

 Gennem effektiv indsats via presse og sociale medier har vi sat 
øget fokus på havnatur og havmiljø, og bl.a forhindrede vi 
udledning af urenset kloakvand i Øresund og skabte øget fokus 
på fiskeri og truslerne mod havnaturen.  

 Gennem presse og debatindlæg har vi skabt kritisk fokus på 
den massive brug af sprøjtegifte og truslen mod det rene 
drikkevand. Bl.a. i forbindelse med debatten om et forbud mod 
brug af sprøjtegifte på private og offentlige arealer. 

 Selvom Corona havde indflydelse på volumen i både 
affaldsindsamling og naturens dag, bidrog et målrettet 
pressearbejde til en del omtale af projekterne og bl.a. sat 
massivt fokus på problemet med henkastede mundbind i 
naturen. 

3.2 Digital 
kommunikation og 
visuel identitet 

I 2020 vil vi på det digitale område overordnet arbejde med 
følgende:  

 Få flere nye medlemmer via DN’s hjemmesider, 
nyhedsbreve og sociale medier  

 Fortsætte udviklingen af Mit DN, der skal knytte 
besøgende på DN’s hjemmesider tættere til DN og give os 
mere viden om deres interesse for DN 

 Fortsætte den digitale udvikling, eks. ved at bruge mere 
video på vores digitale platforme 

 Via kendetegnende digitale designs og grafikker forynge 
og modernisere vores udtryk for at komme i kontakt med 

 I 2020 opnåede DN et rekordhøjt antal nye medlemmer via dn.dk. 
Det blev til i alt 4.261 medlemmer og en stigning på 43 procent fra 
2019. Det skete gennem et øget fokus på effektiv hvervning ad 
digitale kanaler og i samarbejde med ’Medlemmer og fundraising). 

 Mit DN afventer fuld implementering af nyt medlemssystem før 
det kan indfases. Opgaven løftes i samarbejde med ’Økonomi, 
Medlemmer og Fundraising’ 

 I 2020 udviklede vi nyt videokoncept til klimaklogt og producerede 
en serie klimavideoer. Der blev afdækket potentiale for 
videokommunikation i forbindelse med særlige indsatser og 
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nye målgrupper og dermed potentielle medlemmer og 
frivillige. 

indkøbt videoudstyr, så der nu er kapacitet til øget 
videoproduktion.  

 Med afsæt i erfaringer fra det gode visuelle indhold på Instagram 
er der sket en målrettet udvikling af anvendelsen af visuelle 
virkemidler på hjemmesiden. Ansættelse af digital grafiker i 2020 
har fra 2021 resulteret i markant øget tryk på grafikker som en del 
af DNs kommunikation 

DN’s hjemmeside, dn.dk 

 Flere indmeldelser via DN’s hjemmesider i samarbejde 
med fundraising i DN 

 DN’s hjemmesider skal ligge på søgemaskinernes top-
lister, når man søger efter DN-relevante emner. 

 Mit DN: Udnytte Mit DN til at skabe 
selvbetjeningsløsninger for medlemmerne og til at 
konvertere ikke-medlemmer til medlemmer. 

 I 2020 blev det samlede antal af nye medlemmer, der meldte sig 
ind via dn.dk, 4.261 medlemmer. Det er 1.261 over det 
budgetterede mål og skyldtes primært et fokuseret arbejde med 
digital annoncering samt en vellykket juleindsats. Arbejdet med at 
øge det digitale indtag af medlemmer forsætter i 2021 i 
samarbejde med ’Økonomi, Medlemmer og Fundraising’ 

 DN ligger forsat højt på relevante mærkesager ved søgninger i 
Google.  

 Det er nu muligt at logge ind på hjemmesiden og gemme relevant 
indhold. Dette skal i 2021 bidrage til en mere personlig oplevelse 
på hjemmesiden. 

DN på sociale medier 

 Udtænke nye måder at skabe kontakt til mennesker via 
sociale medier med særligt fokus på mennesker, der ikke 
kender DN i forvejen, og som kan blive fremtidige 
medlemmer og frivillige   

 Skabe større gennemslagskraft af DN’s budskaber ved at 
udvikle og styrke DN’s medarbejdere og DN 
interessenters tilstedeværelse på  
sociale medier  

 Øge Maria Reumert Gjerdings tilstedeværelse og 
gennemslagskraft på sociale medier, så flere mennesker 
lærer præsidenten at kende. Formålet er bl.a. at forankre 
Marias ’grønne’ stemme i den brede offentlighed. 

 DNs følgere på Instagram er primært yngre under 35. Her er der 
en fortsat markant vækst, og ved årets afslutning havde vi over 
36.000 følgere. 

 Gennem mere og bedre brug af video i SoMe-annoncer og ved at 
udnytte aktuelle sager som krog til engagement, er antallet af 
yngre medlemmer stigende. 30 procent af medlemmerne fra 
NaturNok- videobrandingannoncen på Facebook er under 35 år, 
hvilket er flere end normalt. Amager Fælled annoncer tiltrækker 
endnu flere yngre målgrupper.  

 Der er afholdt et inspirationsmøde med en førende ekspert i at 
skabe gennemslagskraft på sociale medier og DN vil opruste 
medarbejdertilstedeværelsen på Linkedin. Målet er, at mindst 5 
medarbejdere bliver aktive “employer advocates” 

 Med en mere personlig og håndholdt tilgang til Instagram og 
Facebook har Maria skabt mere engagement på begge kanaler og 
begynder at kunne frame DN som en moderne, 
løsningsorienteret organisation, som flere yngre og 
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børnefamilier, gerne vil være medlem af. Der lægges yderligere 
tryk på udviklingen af Marias kanaler i 2021 med fokus på video 
og stories. 

DN’s (nationale) nyhedsmails 

 Udsende ugentlige nyhedsmails for at holde vores 
medlemmer og potentielle medlemmer orienteret om 
aktuelle grønne dagsordener  

 Lave nyt design til vores nyhedsbreve for at gøre dem 
attraktive for nye målgrupper og dermed flere 
potentielle medlemmer 

 Øge antallet af nye medlemmer, der kommer ind via e-
mails. 

 DN Nyhedsmail har et stort og voksende publikum og flotte 
åbningsrater i fortsat vækst. Vi har nu over 100.000 abonnenter 
af DNs nyhedsbrev. 

 Efter et grundigt udviklings- og afklaringsforløb i 2020 overgår 
alle DN’s nationale nyhedsmails til et nyt marketing program ved 
navn HubSpot i 1. kvartal 2021. Her vil de automatiske mailflows 
ift. medlemshvervning og fastholdelse blive yderligere optimeret. 

 I forbindelse med overflytning af mailaktivitet til ny platform, vil 
nyhedsbrevene også få et visuelt løft med nye designskabeloner i 
første kvartal. 
 

Visuel identitet  

 Modernisere udtrykket på tværs af digitale kanaler, så 
man aldrig er i tvivl om, at det er DN, man ser/møder. 
Det handler bl.a. om valg af billeder og farver. 

 Den visuelle identiet, skal vi bidrage til, at vi også er 
relevante for en yngre målgruppe og afspejler, at DN 
følger med udviklingen i samfundet og mediebilledet. 

 I 2020 har vi været uden en fastansat grafiker. De grafiske 
indsatser har derfor været koncentreret om kampagner eller 
specifikke indsatser som guides m.v. Et egentlig løft, på tværs af 
DN, af den visuelle identitet, har derfor ikke fundet sted.  

 Grafikerstillingen er blevet genbesat pr. 1.2.2021. Der vil blive set 
på DNs grafiske identitet i forhold til nye målgrupper i forbindelse 
med ny kommunikationsstrategi. 

3.3 Medlemsblad 
Kvalificere og udbygge sammenhængen med digitale og 
lydlige formater, herunder nyhedsbrev, sociale medier, app 
og Podcast. 

 Der er indført nye arbejdsgange for udvikling af indhold på tværs. 
Der er desuden gennemført et bladtjek ved ekstern konsulent. 
Grundet redaktørskifte vil den fortsatte udvikling af N & M 
afvente ansættelse af ny redaktør. 

DN Podcast 
Realisere markedsføringsplanen for ny DN Podcast-kanal, 
herunder fire serier om året med udgangspunkt i centrale DN 
emner. 

 Der er lagt en udviklingsplan for podcastformater med eksternt 
bureau med afsæt i DNs profil og behov. Udvikling af et muligt 
podcast-format er udskudt til medio 2021, så det understøtter 
DNs nye strategi og vi kan udvikle med fysisk tilstedeværelse 
efter corona. 

3.4 Kampagner og 
events 

Naturkampagne 
Sætte fokus på pladsproblematikken ift. biodiversitet og 
samtidig positionere DN som omdrejningspunkt for 
naturbegejstring.  

 Kampagnen “Natur Nok” faldt i 3 faser: Fase 1 blev afviklet i maj-
juni, fase 2 blev afviklet i august-september (billede af natur i FT 
og “Live fra Naturzonen”) og fase 3 blev afviklet sideløbende med 
forhandlingerne om finansloven i november, hvor vi overrakte 
over 50.000 underskrifter til miljøminister og partiledere. 
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Miljøkampagne 
Sætte fokus på vigtigheden af rent drikkevand og ren natur. 

 Drikkevandskampagnen “Giftfrit Danmark”, blev afviklet i 
oktober-november, hvor over 3000 borgere sendte breve til 
deres borgmestre og bad dem udfase brugen af sprøjtegift i deres 
kommuner. 

Videreudvikle Klimaklogt 
Sætte fokus på klimaforandringerne og anspore til konkret 
handling for den enkelte, så vi er tydelige på, at DN arbejder 
for bæredygtig udvikling, og at vi i fællesskab kan gøre en 
forskel. 

Videreudvikling af Klimaklogt-universet: 

 Revideret guide til en klimaklog sommer 

 Klimanyhedsbrev sendes til 15.000 modtagere hver 14 dag. 
Udviklingsplaner om at skalere op på indholdsambitioner og 
modtagerantal 

 Udvikling af videoformat “Klimaklog på 2 minutter”, hvor DN’s 
fageksperter fortæller om klimaproblematikker 

 Naturmødet 
 

 Naturmødet blev i 2020 afholdt udelukkende digitalt grundet 
Covid19. DN deltog i tre større online debatter, herunder i 
partilederdebatten og med digital inspiration til aktiviteter i 
naturen.     

Ad hoc-kampagner efter behov  Januar-Marts: Digekampagne med cirka 23.000 underskrifter 

 April: Red de truede arter-spil (leadgenerering)  
 Juni: Alliancen for en CO2-afgift 
 Samlet set genererede DNs kampagneindsats i 2020 over 100.000 

leads 

Undersøge og forberede nye kampagner  
rettet mod 2021. 

 I 2021 fokus på nye kampagnetilgange med inddragelse af 
lokalafdelinger og arrangementer IRL 

3.5 
Naturformidlingen 

 

Naturens år (DR – Vores Natur) 

Ifm. DR’s tværgående satsningfor 2020 ’Vores Natur’ har DN i 
samarbejde med andre relevante aktører udarbejdet idéer til 
fem fyrtårnsprojekter, der skal være bærende for aktiviteter 
og formidlingsprojekter i ’Vores Natur’.  

DN sidder med i 4 af de 5 fyrtårnsprojekter. DN understøtter 
og indgår i Fyrtårnsprojekterne med særligt fokus på at skabe 
synergi til nuværende projekter.  

 Grundet COVID19 har hele “Vores Natur” satsningen været ramt 
af aflysninger og ændringer, hvilket har haft effekt på alle 
fyrtårnsprojekter. Vi har deltaget i en del af denne tilpasning, og 
har primært haft fokus på “Nat i Naturen”, hvor der er udarbejdet 
temahæfte og inspirationsmaterialer. Partnerskabet bag 
projektet forventer at aktiviteterne fortsætter ind i 2021, og vi 
fortsætter med at følge fyrtårnsprojekterne med henblik at sikre 
synergi med nuværende og kommende indsatser.  

 På Skovsgaard blev der afholdt arrangementer med afsæt i ’Vores 
Natur’s fyrtårne, da forbedringer i coronasituationen gjorde det 
muligt: ”Vild Mad”, ”Nat i Naturen” og ”Natur hvor du bor”. ”Nat 
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i Naturen”, som i foråret blev forhindret pga. corona, 
gennemføres i foråret 2021. 

 
Naturfamilier 
Projektet er støttet af Nordea-fonden frem til 2022. Den 
overordnede målsætninger for 2020 er at udbrede 
naturfamiliegrupper i alle danske kommuner inden årets 
udgang. 

 

Overordnet mål i 2022 er 300 Naturfamliegrupper med over 
30.000 familier tilknyttet. 

 Siden september 2020 har der været Naturfamiliegrupper i alle 
landets kommuner.  Pt. er der ca. 5.600 registrerede 
naturfamilier fordelt i 108 naturfamiliegrupper, herunder særlige 
Far-grupper, bydelsgrupper og grupper omkring en 
daginstitution. Alle naturfamiliegrupper har egen facebookside. 

 Der er blevet oprettet mere end 350 ture i kalenderen. Mange 
dog aflyst pga. COVID-19. Ture inviteret til via Facebook er ikke 
registreret. Der blev afholdt en Sommerturné i sommeren 2020 i 
24 Naturfamiliegrupper rundt i landet for at understøtte 
grupperne lokalt og gøre opmærksom på projektet. 

 Der er udviklet nye digitale tiltag som fx videoer til særligt 
corona-venlige aktiviteter, ’online bålsamtaler’ om en række 
emner samt lanceret en podcast i december: Klædt på til 
naturen. Det var nye tiltag for at inspirere og understøtte 
naturfamilierne og for at gøre fortsat opmærksom på projektet. 

 Delrapport for Naturfamilier blev udarbejdet okt. 2020. Den ligger 
tilgængelig på www.naturfamilier.dk og er blevet delt med 
samarbejdspartnere og på Nordea-fondens konference ’Flere børn 
der blomstrer 27. oktober 2020 

 
Lokale ture & arrangementer 
Mål for 2020: 

 Nytænke og styrke uddannelsen af Naturguider 

 Mindst 1000 ture og arrangementer 

 Gentænke brugen af Naturens Ambulance, så den bliver 
et aktiv for DN og lokalafdelingernes synlighed. 

 Naturguideuddannelsen er ændret efter dialog med tidligere 
deltagere mm til at omfatte tre kursusdage og tre 
arrangementer. Mere støtte og sparring i perioden.  

 COVID-19 har bevirket at lokale ture og arrangementer har ligget 
næsten stille forår, sommer og efterår. 

 Ambulancekonceptet er mere aktuelt end nogensinde – da 
lokalafdelingerne gerne vil have ”on-site” hjælp og støtte til 
arrangementer, da det kræver ekstra hænder og planlægning at 
afvikle ture og arrangementer på måder, hvor der ikke opstår 
situationer med for mange mennesker på samme sted, på samme 
tid. 

 
Naturens Dag 

Projektet understøttes af Nordea-fonden.  
 

Mål for 2020: 

 Grundet corona og en række aflysninger af større arrangementer 
nåede projektet ikke de fastsatte mål, men inden for det muliges 
kunst blev der alligevel leveret et flot projekt: 
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 Mindst 400 arrangementer om søndagen 

 Samlet deltagerantal på 300.000 fordelt over hele ugen.  
 

 Nordea-fonden behandler pt. ansøgning om Naturens 
Dag 2020. I 2020 skal vi ansøge om 2021 og 2022. 

- 310 søndagsarrangementer 
- 187.000 deltagere i løbet af hele ugen 
- 33 afdelinger var involveret og holdt 36 arrangementer med 

2.638 deltagere. 
- Vi har haft et godt samspil med Vores Natur. Gennem dette 

samarbejde blev der skabt 40 Vores Natur-arrangementer og 
via Vores Natur fik vi desuden etableret et samarbejde med 
bibliotekerne i 76 kommuner 

 Naturens Dag har gået støtte fra Nordea Fonden og 15. juni 
Fonden på i alt 6 mio. kr. over de næste 3 år (2021 – 2023). 
Projektet omdøbes til Naturens Uge 

 
Affaldsindsamlingen 
DN’s Affaldsindsamling afholdes i april som en af DN’s store 
folkelige kampagner. Mål for 2020: 

 Mindst 1.000 arrangementer om søndagen 

 Mindst 200.0000 deltagere fordelt over hele ugen 

 Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement. 
 

I 2020 afsøges mulighederne for at styrke det kommercielle 
samarbejde for at løfte Affaldsindsamlingen. 

 Corona-situationen har udfordret projektet, og medført at de 
oprindelige målsætninger for dagen ikke blev nået i 2020, men 
blev under omstændighederne alligevel en flot eksekvering. 

 Affaldsindsamlingen 2020 (herefter AI2020) løb af stablen 
lørdag den 19. september. Pga. corona blev det besluttet at 
flytte landsindsamlingen frem til september, så det lå samme 
dag som World Clean-up Day 

 Affaldsindsamlingen er det projekt, som flest medlemmer af 
DN kender (77%). Også mange eksterne interessenter kender 
projektet 

 500 lørdagsarrangementer med mere end 6.500 indsamlere 

 142.000 børn fra skoler og daginstitutioner  

 48 lokale afdelinger var involveret og holdt 65 arrangementer 
med 4.024 deltagere 

 Vi udvider løbende de kommercielle partnerskaber, herunder i 
2021 Mories og en række mindre donorer. 

 
Skoletjenesten 
Udvikling og support af det landsdækkende netværk af 
kontaktpersoner, hjemmeside, salg og udsendelse af 
materialer. Mål for 2020: 

 Understøtte Projekt 99 arter 

 Produktion af nye materialer efter behov 

 Relancering af nyhedsbrev. 

 Opdatere skoletjenesten med et nyt bestillingsmodul. 

 99arter skolemateriale til mellemtrinnet er færdigskrevet, og vi 
har trykt 10.000 plakater, som gratis er blevet distribueret ud til 
skoler mm. Klassesættet bliver gratis for skolerne.  

 Undervisningsmaterialet Det salte vand og Det ferske vand består 
af to hæfter. De produceres i et samarbejde mellem Aqua 
Silkeborg og Øresundsakvariet/ KU. De er ved at blive 
færdigskrevet og illustrationer og layout færdiggøres ultimo 
marts 2021– Hæfterne trykkes i april og udsendes. 
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I 2020 afsøges mulighederne for at søge ekstern finansiering 
til Skoletjenesten. 

 Børnebogen Ida & Skipper, der henvender sig til førskolebørn – 
handler om opdagelser/oplevelser i naturen og afventer også at 
blive færdigillustreret og trykkes ultimo maj 2021 

 Nyhedsbrev, bestillingsmodul og finansiering er udskudt – og bør 
afvente strategi. 

 
Naturvejledning på Skovsgaard 

 Formidling af natur, økologi og miljø for gæster og 
presse, herunder foldere, materiale mv. 

 Undervisning for skoleklasser og lejrskoler på 
Skovsgaard.  

 Pasning af Skovsgaards økologiske skolehave, tovholder 
på frivilliggrupper, koordinering af udstillinger, 
koordinering af naturpleje- og 
naturgenopretningsprojekter på Skovsgaard. 

 Forårets planlagte arrangementer var stærkt præget af aflysninger 

på grund af corona. Der er afholdt 33 arrangementer med 

undervisningsforløb for skoler og andre grupper.  

 Ekstrem travlhed i skolernes sommerferie, hvor aktiviteterne i 

Skovsgaard naturformidling blev tilrettelagt således at gæster blev 

spredt bedst muligt. Skovsgaards museer, udstillinger og andre 

tilbud blev ligeledes tilpasset, så de kunne gennemføres 

coronamæssigt forsvarlige. 

 Besøgstallet i åbningssæsonen 2020 på Skovsgaard i form af 

betalende gæster via entré, skoler o.a. var ca. 17.000. En stor andel 

af gæsterne har benyttet sig af naturformidlingens tilbud – med 

helt ekstraordinært pres i skolernes sommerferie.  

 Naturformidlingens skolehave har været brugt som besøgsmål for 

Skovsgaards besøgende.  

 Naturvejlederen har fungeret som tovholder for Skovsgaards 

frivilliggrupper, har haft koordinerende funktioner og deltaget i 

aktiviteter indenfor naturpleje, registrering af natur, pasning af 

køkkenhave m.m.  

 Naturformidlingen har stået for koordinering af udstillinger i 

Skovsgaards hovedbygning samt været tovholder på renovering og 

klargøring af herregårdskøkken med henblik på fremtidig 

formidling.  
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4. Administrative støttefunktioner                                                                                                                                                                                 
 

Indsats Mål og leverancer Status 

4.1 Trivsel og 
udvikling i 
sekretariatet 

I 2020 skal der investeres i arbejdet med HR, trivsel og kultur 
i sekretariatet, samt i arbejdspladsens fysiske indretning, der 
efterhånden er præget af eftersat vedligeholdelse. 

 Der er investeret i et HR-system, og onboardingforløb er igangsat. 
Materiale til medarbejderudviklingssamtaler er udarbejdet og 
samtaler gennemført primo 2021. En indretningsarkitekt har 
givet bud vedr. den fysiske indretning i Masnedøgade, og 
forslaget blev sendt til udlejer ultimo 2020. 

4.2 Danmarks 
Naturfond 

Støtte udviklingen på Skovsgaard og naturfondens øvrige 
ejendomme med udgangspunkt i den samarbejdsaftale, som 
indgås i 2019.  

 DN har bidraget med it, hjemmeside og HR samt 
skiltningsopgaver. Endvidere er der tæt samarbejde mellem DN 
og fonden om naturvejlederopgaver og forelæggelse af sager for 
HB. 

5. Finansiering                                         
 

 Indsats Mål og leverancer Status 

5.1 Regnskab og 
investeringer 

I 2020 skal DN’s regnskab foreligge i en version, der følger 
anbefalingerne i ISOBRO’s eksempelregnskab.  
I 2020 skal der udarbejdes en investeringsstrategi for DN, 
således at grund- og arbejdskapital til enhver tid er investeret 
med høj sikkerhed, bæredygtigt og etisk forsvarligt.  

 DN’s regnskab for 2020 forligger i en version, der følger 
anbefalingerne i ISOBRO’s eksempelregnskab. 

 Der er udarbejdet en investeringsstrategi, som blev godkendt på 
HB-møde primo 2021. 


