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BILAG 6-1 
 

Dato: 19. marts 2021 

Til: Hovedbestyrelsen den 26. marts 2021 

Sagsbehandler: Søren Mollerup Dawe, smd@dn.dk, 31 71 90 91 
 

 
 

 
Indstilling vedr. organisationsstrategi 

I efteråret vedtog repræsentantskabet ”Visioner for fremtidens DN”, og satte dermed en stærk og ambitiøs 
retning for Danmarks Naturfredningsforening. Siden har foreningen diskuteret, hvad der skal til for, at vi kan 
gøre visionerne til virkelighed – både gennem inddragelsesplatformen Vores DN og på digitale workshops. 
 
Arbejdsgrupper og styregruppen for strategien har nu bearbejdet de mange input, og på den baggrund 
udarbejdet forslag til konkrete indsatser, der skal udgøre strategien og sætte retningen for DN’s arbejde i de 
kommende år. Indsatserne skal drøftes på det kommende repræsentantskabsmøde med henblik på endelig 
vedtagelse af den samlede strategi på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til august. 
 
Styregruppens forslag til strategiens indsatser er sendt i høring via Vores DN fra den 19. marts til den 5. april, 
og er samlet her til Hovedbestyrelsens orientering. Præsidenten og direktøren vil desuden give en kort 
mundtlig gennemgang af den videre proces frem mod den forventede endelige vedtagelse i august. 
 
Når DN vedtager en ny samlet strategi for hele foreningen, er der samtidig behov for at sikre 
at DN’s overordnede styringsmodel understøtter, at DN arbejder målrettet og strategisk med at udmønte 
strategien. Præsidenten og direktøren vil mundtligt præsentere et oplæg til drøftelse i HB om hovedlinjer i en 
ny styringsmodel bl.a. på baggrund af HB’s evaluering af aktivitetsplanen på sidste møde. 
 

 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen: 

- Orienteres om styregruppens forslag til strategiens indsatser og den videre proces frem mod endelig 
vedtagelse af strategien  

- Drøfter hovedlinjer til en ny styringsmodel for DN med henblik på senere vedtagelse på REP. 
 

 

 

Bilag: 
- Forslag til strategi-indsatser 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Midtiby, direktør 
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BILAG 6-1 
 

Dato: 19. marts 2021  

Til: Hovedbestyrelsen den 26. marts 2021 

Sagsbehandler: Søren Mollerup Dawe, smd@dn.dk, 31 71 90 91 
 

 

Forslag til strategi-indsatser 

I det følgende er styregruppens forslag til strategiindsatser på hvert af strategiens fem indsatsområder samlet. 
Indsatsbeskrivelserne er ikke ment som forslag til de endelige formuleringer, men styregruppens oplæg til 
repræsentantskabets drøftelse af indsatserne. Indsatserne vil efter REP gennemgå en gennemskrivnings- og 
redigeringsproces og blive skrevet ind i ”Visioner for fremtidens DN”, som dermed vil udgøre DN’s samlede 
strategi. Den samlede strategi forventes vedtaget på et ekstraordinært REP til august. 
 

Indsatsområde: Politik  
Vores vision for politik   

Vi ønsker at være en troværdig og uundværlig grøn stemme, der skaber folkelig opbakning og konkrete og 

tydelige natur-, miljø-, og klimapolitiske resultater.   

  

Ambitioner – Vi ønsker at:   

• Forbinde vores lokale og nationale indsatser og sætte væsentlige fælles dagsordener.   

• Være en attraktiv og konstruktiv samarbejdspartner og indgå alliancer lokalt og nationalt.   

• Stå vagt om naturen til lands og til vands og være talerør for arter og naturområder, der har behov 

for beskyttelse.   

• Skabe øget engagement og opbakning til vores mærkesager hos befolkningen.   

• Styrke mulighederne for medlemmernes indflydelse på formuleringen af DN-politik.  

 

Indsatser der skal indfri visionen  
Den politiske indsats er forudsætningen for at beskytte og skabe forandringer for natur, miljø og klima. DN er 
en uundværlig grøn stemme, som med sin troværdighed er attraktiv for andre aktører at samarbejde med, og 
som sikrer folkelig opbakning bag at gøre en forskel for naturen. Interessevaretagelse er hele vejen fra strategi 
og samarbejde med andre aktører over proaktiv dialog med beslutningstagere, bidrage med konkrete 
løsningsforslag til at stå vagt om naturen. Det gælder både på nationalt og lokalt niveau. Når vi fokuserer på 
at alle i organisationen deltager i dialogen om at identificere og gennemsætte fælles politiske dagsordener 
styrker det gennemslagskraft og sammenhold. Det giver et stærkere DN, der kan skabe de forbedringer for 
natur, miljø og klima i Danmark, som der er så stort behov for.  
 
Baseret på input modtaget fra afdelinger, samråd og Vores DN har vi struktureret de nødvendige forandringer 
i fem indsatser:   

1. Vi vil arbejde med fælles politiske dagsordener  
2. Vi vil udvikle og styrke støtten til den lokale politiske interessevaretagelse  
3. Vi vil udvikle og styrke samarbejdet og indgå alliancer med andre aktører  
4. Vi vil have fagligt fokus som en styrke i interessevaretagelsen   
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5. Vi vil arbejde med at øge befolkningens engagement i vores sag  
  
Succeskriterier opnået i 2026   
Med de fem indsatser ønsker vi at indfri disse mål:   

 Foreningen har udviklet 1-2 politiske mærkesager om året med bred organisatorisk deltagelse, og 
mærkesager er praktisk omsat til organisatoriske niveauer   

 I alle store politiske forløb om grønne aftaler spiller DN en nøglerolle  
 DN er kendt for højt fagligt niveau og arbejder med dagsordenssættende mærkesager  
 Hovedparten eller 70% af DN’s afdelinger er aktive med og har udviklet den politisk 

interessevaretagelse  
 Der indgået mindst tre større betydende samarbejder med andre parter, der har givet resultater der 

har ført til politiske beslutninger i regering/folketing/kommuner   
 Det grønne område er fortsat et af højest prioriterede dagsordner hos befolkningen eller 400.000 

danskere engagerer sig årligt i DNs kampagner (skriver under, deltager i events fx affaldsindsamling 
mv., deler/kommenterer, melder sig ind)  

 

Indsatser til DN’s politik-strategi 

1. Vi vil arbejde med fælles politiske dagsordener  
Det er en styrke for organisationen, når vi rykker sammen. Fælles politiske dagsordener styrker 
gennemslagskraften og sammenhold. Men det er vigtigt, at der er ejerskab til og at dagsordnerne kan 
omsættes i handling både nationalt og lokalt. De fælles dagsordner er defineret som få højtprioriterede 
politiske indsatser. Der vil fortsat være andre politikker og indsatser, der gælder for hele foreningen, men 
som ikke har samme høje profil alle steder lokalt. Endelig vil der blive arbejdet med udvalgte lokale eller 
regionale sager, der løftes op med høj profil på nationalt niveau (tidligere f.eks. Tange sø, Amager fælled). 
  
De fælles dagsordner udvikles og forankres på en ny måde, hvor der arbejdes med at, der sikres faglig 
kvalitet, og at hele organisationen bidrager og deltager. Og at gennemførelsen af de fælles politiske 
dagsordner er defineret for såvel nationalt som lokalt niveau. Det forventes, at de fælles dagsordner 
udvikles løbende, og at de er forankret i repræsentantskabet. Et vigtigt element i arbejdet med fælles 
dagsordner er, at der sker løbende erfaringsudveksling på tværs af afdelingerne samt mellem afdelingerne, 
sekretariatet og HB. Erfaringsudvekslingen skal ske med henblik på at få fuld gevinst af arbejdet på de 
forskellige niveauer samt mulighed for at justere indsatsen og lære af erfaringerne. Endelig vil der blive 
arbejdet med udvalgte lokale eller regionale sager, der løftes op på nationalt niveau (f.eks. Tange sø, 
Amager fælled). 
  
Eksempler på tiltag:  
1. Udvikle redskaber til dialog om løbende politiske prioriteringer (der kan integreres i hverdagspraksis) – 

også digitale.   
2. Personer med særlige kvalifikationer udpeget af repræsentantskabet kan udvikle politiske dagsordner i 

samarbejde med afdelinger og fremlægge for de besluttende organer   
3. Videns- og erfaringsdele mellem afdelingerne med fælles dagsordner   
4. Fastlægge, hvordan fælles dagsordner omsættes til lokale strategier og indsatser.  
5. Løbende input/feedback mellem afdelingerne og sekretariatet med henblik på at bruge viden og 

erfaringer i den nationale politiske interessevaretagelse.  
6. Dialogforum om politiske mærkesager og prioriteringer på digital platform 
 
Vurdering af ressourcetræk   
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Der er i sekretariatet og i nogle afdelinger en erfaring med at arbejde med fælles dagsordner. Men det er 
samtidig en ny måde at arbejde på, som kræver en ny model og en proces, workshops samt 
sekretariatsbetjening. Et øget fokus på området vil forudsætte, at vi skal videreudvikle og –uddanne, så 
dette potentiale kommer yderligere i spil.   
  
Der vil dog også være behov for, at der arbejdes med dedikerede ressourcer i form af politiske rådgivere, 
organisationskonsulenter og kommunikationskonsulenter.  
 
Snitflader til andre indsatser   

- Fra Aktive og frivillige: ”Erfaringsudveksling på tværs af DN er også et væsentligt element under 
indsatsområdet” 

- ”Udvikle og styrke støtte til den lokale politiske interessevaretagelse” jf. nedenfor.   
 
  Eksempler på ideer fra Vores DN   
1. Vil vi prioritere indsatserne i fællesskab? Læs mere om idéen her 
2. Udvikle et koncept til lokal inddragelse i politikprocesser. her.   
3. Fora til samspil mellem afdelinger og sekretariatet. Læs mere om idéen her.  
4. Udvikle en debatkultur i foreningen, hvor man fx kan medtænke Facebook. Læs mere om 

idéen her. (Forslaget nævnes i en kommentar) 
5. DN som en respekteret, demokratisk og folkelig forening. Læs mere om idéen her.  
  
Eksempler på idéer fra strategiweekenden  
 Vælg et mindre antal fælles politiske dagsordener.  
 Skab fokusering og samhørighed om få prioriterede emner.   
 Klare fælles (nationale) mål, bakket op af materiale, som kan bruges lokalt.  
 Styrk samarbejde mellem sekretariat, HB og afdelinger om politik ved fx at lave et årligt møde om 

politikformulering.  
 Politikker skal i høring i lokalafdelinger og samråd og debatteres på Vores DN.  
 Fokus på ønsker til fælles lokale dagsordener, fx formandsnetværk.  
 Hvis der er særlige lokale forhold, som er i strid med den nationale dagsorden, bør der gøres en ekstra 

indsats for at sikre god dialog.  
 Mere politikformulering nedefra.  

 
2. Vi vil udvikle og styrke støtten til den lokale politiske 
Den politiske interessevaretagelse er en af kerneopgaverne. Det er både gennem indflydelse på de politiske 
beslutninger og udmøntningen af dem, at DN skaber konkrete resultater og forbedringer for natur, miljø og 
klima i Danmark. Denne indflydelse er ikke kun vigtig nationalt, men i særlig grad på lokalt niveau, 
da kommunerne er hovedmyndighed på miljø- og naturområdet. Det er vigtigt at være tæt på de politiske 
processer, og at kunne spille budskaber og løsninger ind i alle stadier af beslutningsprocesserne. At stå vagt 
om naturen med en klage, når alle andre muligheder er udtømte, er fortsat en vigtig 
markør. Interessevaretagelse er ikke en statisk størrelse men forandrer sig over tid og skal udvikles alt efter 
sag og politisk virkelighed. Der er behov for en proaktiv indsats og fokus på, at natur og klima bliver en 
vindersag, der skaber muligheder.    
  
For at sikre øget indflydelse og relevans skal den politiske interessevaretagelse udvikles løbende. I den 
lokale interessevaretagelse skal kompetencer og ressourcer styrkes både i afdelingerne, men også på tværs 
af afdelingerne. Der skal løbende arbejdes med støtte og kontakt mellem sekretariatet og afdelingerne for 
udveksling af metoder, redskaber og erfaringer. Arbejdet vil vi vidst muligt omfang tage udgangspunkt i de 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/vil-vi-prioritere-indsatserne-i-faellesskab
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/udvikle-koncept-til-lokal-inddragelse-i-politikprocesser
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/fora-til-samspil-mellem-afdelinger-og-sekretariatet
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/vil-vi-prioritere-indsatserne-i-faellesskab
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-en-respekteret-demokratisk-og-folkelig-forening
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besluttede prioriterede dagsordner. Der er behov for at stimulere og udvikle en lokal kultur for politisk 
interessevaretagelse, så der også kan tilbydes en uddannelse og en løbebane som aktiv.   
 
Eksempler på tiltag    
1. Understøtte strategisk og lobbyfagligt fokus i afdelingerne   
2. Fokus på proaktiv mediepåvirkning i den lokalpolitiske interessevaretagelse  
3. Fast struktur for, hvorledes der kan køres udviklingsprocesser mellem sekretariatet og 

lokalafdelingerne omkring prioriterede dagsordner  
4. Afdelingerne arbejder på tværs med interessevaretagelse og udveksler metoder  
5. Faglige netværk på tværs og af afdelinger (fx kommunalvalg/politik, udvalgte natursager- og emner, 

klima, landbrug etc.)   
   
Snitflader til andre indsatser    
Fra Aktive og frivillige: ”Uddannelse og udvikling af aktive”, ”styrkelse af netværk samt erfaringsudveksling 
på tværs så de gode erfaringer og relationer kan flyde frit på tværs af hele DN”.    

 
Vurdering af ressourcetræk   
Der er mange ressourcer i sekretariatet og blandt de aktive om politisk interessevaretagelse. Vi vil tillige 
skulle videreudvikle og uddanne, så dette potentiale kommer yderligere i spil. Men der vil også være 
behov for, at der arbejdes med dedikerede ressourcer i form af politiske rådgivere, 
organisationskonsulenter og kommunikationskonsulenter, og at der rekrutteres 
målrettede kompetencer, så vi kan komme op i gear med opgaven.  
   
Eksempler på ideer fra vores DN   
1. Løbende støtte til den politiske interessevaretagelse – lokalt. . Læs mere om idéen her.  
2. Etablering af et kommunalpolitisk netværk, der opsamler og formidler gode erfaringer fra 

afdelingernes kommunalpolitiske interessevaretagelse. Læs mere om idéen her.  
3. Styrke den faglige bistand fra sekretariatet til de lokale bestyrelser. Læs mere om idéen her.   
4. I år skal vi have det grønneste kommunalvalg nogensinde. Læs mere om idéen her.  
5. Sekretariatet udsender inspirationsmateriale målrettet kommunale opgaver inden for natur, miljø og 

grøn omstilling, som afdelingerne kan tilpasse til trykt og digital kommunikation. Kan bruges ifm. 
henvendelser til politikere. Læs mere om idéen her.  

6. Udvikle et koncept til lokal inddragelse i politikprocesser. Læs mere om idéen her.   
7. Løbende støtte til den politiske interessevaretagelse – lokalt. Læs mere om idéen her.  
8. Bliv aktiv på Twitter (lokale twitterkurser). Læs mere om idéen her.  
  
Eksempler på idéer fra strategiweekenden  
 Værktøjskasse til lokale kampagner.  
 Hjælp til prioritering på lokale strategiseminarer.  
 Få og godt styrede nationale kampagner som grundlag for at løfte lokale aktioner.  

 
3. Vi vil udvikle og styrke samarbejdet og indgå alliancer med andre aktører  
Der er en stor værdi i at stå sammen, når der skal søges politisk indflydelse. Beslutningstagere lytter mere 
opmærksomt, hvis det ikke blot er én stemme, og søger bred opbakning, hvis der skal fremsættes og 
gennemføres politikker. Vi har en lang tradition for at søge samarbejde, særligt med andre grønne 
organisationer, og det skal vi udvide og fastholde. Men vi kan have stor fordel af også at udvide, hvem vi 
samarbejder med. Og nogle gange kan der endda dannes alliancer om fælles politiske udspil for at få sat en 
dagsorden og fremført større sager. Af og til har det også stor gennemslagskraft, hvis vi går sammen med 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/lobende-stotte-til-den-politiske-interessevaretagelse-lokalt
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/i-ar-skal-vi-have-det-gronneste-kommunalvalg-nogensinde
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/faglig-bistand-fra-masnedogade-til-netvaerk-og-lokale-afdelinger
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/i-ar-skal-vi-have-det-gronneste-kommunalvalg-nogensinde
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/i-ar-skal-vi-have-det-gronneste-kommunalvalg-nogensinde
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/udvikle-koncept-til-lokal-inddragelse-i-politikprocesser
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/lobende-stotte-til-den-politiske-interessevaretagelse-lokalt
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/bliv-aktiv-pa-twitter
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parter, som i udgangspunktet ikke anses som værende grønne eller naturforkæmpere. I et samarbejde kan 
man sagtes være enige om en sag, men måske ikke nødvendigvis dele et helt verdensbillede. (Det kan være 
erhvervsorganisationer, sundheds- og idrætsforeninger eller fagbevægelsen). 
 
Når der samarbejdes eller indgås alliancer, giver det muligheder for at styrke foreningens samfundsrelevans 
– vi går sammen om at skabe udvikling af og løsninger for natur, miljø og klima i et 
samfundsfundsperspektiv. Vi står for at være konstruktive og løsningsorienterede både på nationalt og 
lokalt niveau.  
  
Vi skal række ud til nye samarbejdspartnere og styrke samarbejdet med de eksisterende. Der samarbejdes 
både på nationalt og lokalt niveau, og det kan styrkes. Nationale alliancer kan smitte af og åbne for 
samarbejde på lokalt niveau – og omvendt. Vi skal sikre, at det fulde potentiale ved dette udnyttes.  
  
Eksempler på tiltag   
1. Analysere, afsøge og opdyrke samarbejdsmuligheder med nye partnere  
2. Udvikle positive og negative afgrænsninger for samarbejder og partnere  
3. Arbejde med, at de nationale samarbejder og alliancer også – hvis relevant – rummer muligheder for 

lokalt samarbejde og anvendeliggøre erfaringer fra lokale samarbejder nationalt   
4. Lokalt udvikle og stimulere samarbejdet med eksisterende og særligt med nye samarbejdspartnere  

  
Snitflader til andre indsatser    
Udvikling og støtte til den lokale politiske interessevaretagelse  
  
Vurdering af ressourcetræk   
Der er i sekretariatet og i nogle afdelinger en erfaring med at arbejde med samarbejder og alliancer. Et 
øget fokus på området vil forudsætte, at vi skal videreudvikle og -uddanne, så dette potentiale kommer 
yderligere i spil.   
  
Men der vil også være behov for, at der arbejdes med dedikerede ressourcer i form af politiske rådgivere, 
organisationskonsulenter og kommunikationskonsulenter, og at der rekrutteres målrettede kompetencer, 
så vi kan komme op i gear med opgaven.  
   
Eksempler på ideer fra vores DN   
1. Udarbejde en handlingsplan ift. et foreningssamarbejde på det kommunalpolitiske niveau. Læs mere 

om idéen her.  
2. Gøre DN til en synlig samarbejdspartner i lokalsamfundet. Læs mere om idéen her.  
3. Styrke samarbejdet med andre aktører uden for det grønne kernefelt. Læs mere om idéen her  
4. DN og i særdeleshed DN-afdelingerne skal evne at spille sammen med de andre grønne bevægelser på 

en proaktiv måde. Læs mere om idéen her.  
5. Skabe samarbejdsaftaler med jordejerorganisationer. Fx samarbejdsaftaler med Kirkeministeriet om 

driften af kirkernes arealer og samarbejde med DSB om banearealerne i byerne som grønne områder. 
Læs mere om idéen her.  

6. Der kan indledes et samarbejde mellem DN, L&F, Danva og Danske Vandværker for at finde en fælles 
løsning for at sikre vores drikkevand. Læs mere om ideen her.  

  
Eksempler på idéer fra strategiweekenden  
 Tættere samarbejde med både grønne organisationer og dem, vi ikke er 100 procent enige med.  
 Skab mere viden om alliancer ift. at kunne understøtte og bruge dem lokalt også.  
 Samarbejde med beboerforeninger.  

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/handlingsplan-ift-samarbejde-m-interessenter-pa-det-kommunalpolitiske-niveua
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/gor-dn-til-en-synlig-samarbejdspartner-i-lokalsamfundet
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/styrke-samarbejdet-med-andre-aktorer-uden-for-det-gronne-kernefelt
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/politik-og-samspil-med-andre-gronne-bevaegelser
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/samarbejdsaftaler-med-jordejerorganisationer
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/rent-drikkevand
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 Samarbejde med usædvanlige parter samt interessentgrupper (fx kitesurfere).  
 Både lokalt og nationalt samarbejde med landbrugsorganisationer.  

 
 4. Vi vil have fagligt fokus som en styrke i interessevaretagelsen 
En styrke er, at vi leverer budskaber og løsninger i den politiske proces, som har et stærkt fagligt 
fundament. Politiske beslutningstagere er afhængige af viden og gennemarbejdede løsninger, hvis de skal 
kunne tage beslutninger, som er politisk holdbare og skaber resultater – såvel nationalt som lokalt. 
Heldigvis besidder vi en stor lokal viden om natur- og miljøforhold og langt hen ad vejen ekspertviden i 
sekretariatet. Der er også tradition for at samarbejde med vidensinstitutioner og andre organisationer, når 
(vanskelige) problemstillinger skal belyses, og input til beslutningsprocesser skal udarbejdes. Det sikrer, at 
vi fremstår som både politiske interessevaretagere, der altid har styr på fagligheden og skaber tillid og 
forventninger hos de politiske aktører. Samtidig er vi en mere attraktiv samarbejdspartner når følger 
forskning og producerer genuine tal og viden, som andre ikke gør.  
  
Det er vigtigt, at denne position vedligeholdes og udvikles gennem, at der yderligere fokuseres på vores 
evne til at producere fagligt underbyggede konkrete løsningsforslag og baggrundsviden (modeller, 
rapporter), der understøtter vores politiske interessevaretagelse. Ny viden har også stor værdi. Vi har 
rigtig mange dygtige aktive i hele landet, men der er stor diversitet i, hvordan viden opsamles, anvendes 
og omsættes i den lokale dialog med beslutningstagere. Og nogle gange mangler viden, eller der er behov 
for, at viden deles på tværs afdelinger i faglige netværk. Ligeledes kan der i den nationale politiske proces 
være behov for at spille analyser eller modeller ind. For både det nationale og lokale niveau gælder, at 
man ikke kan så tvivl om vores faglighed.   
  
Eksempler på indsatser:  
1. Komme med udspil der omsætter faglig viden til konkrete politikanbefalinger  
2. Producere baggrundsviden (f.eks. rapporter og modeller) for at løfte en dagsorden - enten selv eller i 

samarbejde med universitet og forskere  
3. Faglig rådgivning og dialog med afdelingerne om fagligt indhold  
4. Opsamling af konkrete (lokale) eksempler, der kan underbygge det faglige grundlag  
5. Faglige netværk af aktive, der arbejder med lokal videndeling  
  
Snitflader til andre indsatser  
Fra Aktive og frivillige: Uddannelse og udvikling af aktive, frivilligorganisering, styrkelse af netværk samt 
erfaringsudveksling på tværs, så de gode erfaringer og relationer kan flyde frit på tværs af hele DN. 
Vi vil arbejde med fælles politiske dagsordener  
Udvikling og støtte til den lokale politiske interessevaretagelse   
  
Vurdering af ressourcetræk   
Der er stor faglig viden i sekretariatet og i mange afdelinger. Et øget fokus på området vil forudsætte, at vi 
forsat skal rekruttere eksperter. Når vi skal sikre, at lokal viden deles, er der behov for en ny struktur, så 
fagligheden hos aktive kommer i spil, hvilket vil kræve understøttelse fra sekretariatet. Der vil tillige være 
behov for at indgå i samarbejder med universiteter og forskere, hvilket kan kræve ressourcer.  Herudover 
skal der være midler til køb af ekstern specialiseret viden og der kan evt. søges fonde til opgradering 
af vidensfelter.  
   
Eksempler på ideer fra vores DN   
1. ”Faglighed og faglig diversitet”. Læs mere her.  
2. ”Troværdighed kræver faglig ekspertise”. Læs mere her.  

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/faglighed-og-faglig-diversitet
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/trovaerdighed-kraever-faglig-ekspertice
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3. DN skal i højere grad skal producere egen viden. Læs mere her  
4. ”Faglig bistand fra Masnedøgade til netværk og lokale afdelinger”. Læs mere om idéen her.  
5. ”Tilfredsstillende ressourceanvendelse/medlemmer”. Læs mere her.  

  
Eksempler på idéer fra strategiweekenden  
 Begræns antallet af kampagner, og gør dem mere seriøse og mindre overfladiske.  
 Skab bedre kontakt mellem de faglige udvalg og det lokale. Deres bidrag til politikudviklingen er ikke 

så synligt.   

 
5. Vi vil arbejde med at øge befolkningens engagement i vores sag  
En væsentlig del af DN’s politiske styrke ligger i evnen til at være dagsordenssættende og skabe folkeligt 
engagement omkring vores grønne sag. Det er vigtigt løbende at udvikle på denne del af vores politiske 
arbejde, så danskernes høje prioritering af hele den grønne dagsorden fastholdes. Det er en afgørende 
forudsætning for at skabe de store forandringer, der er brug for.    
  
Befolkningens interesse for den grønne sag har haft en genkomst, ny energi og en ny form. Klima- 
og biodiveristetskrisen har fået manges øjne op for at den danske natur har en umistelig værdi. 
Under coronakrisen i 2020-21 valgte mange at bevæge sig ud og bruge nature i hidtil uset omfang. Og det 
store engagement omkring klimasagen har fået fat i nye dele af befolkningen i aktioner og 
manifestationer.   
  
Gennem events (hop i havet), årlige begivenheder (Affaldsindsamlingen, Naturens dag), 
underskriftindsamlinger og kampagner (fx klimaklog) har vi fat i mange. På Facebook har DN’s profil mere 
end 100.000 følgere og på Instagram er delt 90.000 billeder. Lokalt er der ture i naturen og events, hvor 
der er deltagelse af både medlemmer og ikke-medlemmer. Og vi har samarbejdet i en alliance (med andre 
NGO’er) med at opnås stor støtte til at gøre valget i 2019 til et klimavalg (Så er det nu). Men vi kan, og skal 
have fat i flere, der deler vores sag både nationalt og lokalt – og skabe et rum, hvor de kan være med til 
bakke op. Det gør stort indtryk på politiske beslutningstagere, når mange bakker op om en sag ved at give 
sig til kende enten fysisk eller digitalt.   
  
Flere ønsker at være frivillige, men på en mere målrettet og fleksibel måde. Vi skal arbejde med at nå ud 
til flere, der vil være støtter (supportere) uden for vores medlemskreds. Både nationalt og lokalt. Der skal 
arbejdes med at få interesserede med og få deres støtte til sager (supporterrejse) hvor de opnår 
fortrolighed og lyst til støtte igen.  
  
Eksempler på indsatser:   
 Skabe yderligere opbakning, engagement og interaktion på sociale medier  
 Arbejde med ”frivilligrejsen (indsats under frivillige og aktive)  
 Udvikle vores arbejde med ”støtter” (supporterrejsen) - både solo og i alliancer med andre. Også et 

lokalt koncept skal udvikles.  
 Store landsdækkende events, hvor folk kan deltage som f.eks. ”hop i havet” eller kampagner  
 Skabe ejerskab til vores foreslåede projekter lokalt gennem at samarbejde med lokale ambassadører, 

der kan nå endnu længere ud   
 Formidle natur og klima som en vindersag, der skaber værdi og oplevelser for befolkningen  
 Arbejde med koncepter, der gør det let at handle for den enkelte borger f.eks. underskrive, kontakte 

sin politiker, tilslutte sig individuel handling i kampagner   
  
Snitflader til andre indsatser:    

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-skal-i-hojere-grad-skal-producere-egen-viden
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/faglig-bistand-fra-masnedogade-til-netvaerk-og-lokale-afdelinger
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/tilfredstillende-resourceanvendelse-medlemmer
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Fra Aktive og frivillige: Tiltrække nye aktive og frivillig 
Fra Medlemmer: Gøre DNs kommunikation vedkommende og attraktiv ()  
Fælles dagsordner  
  
Vurdering af ressourcetræk   
Der arbejdes allerede i dag målrettet med kampagner og events og med at komme bredt ud med sociale 
medier. Der er faglighed omkring frivillighed men den skal oprustes (se indsats under frivillige og aktive). 
Der også behov for at styrke hvordan man arbejder med at få støtter (supporterrejse) og der kan være 
behov for faglig udvikling og evt. nye kompetencer  
   
Eksempler på ideer fra vores DN   
1. ”Mobiliser befolkningen lokalt i forbindelse med kommuneplanen 2021”. Læs mere her.  
2. ”Større lokalt ejerskab til DN-fredningsprojekter”. Læs mere her.  
3. ”Bæredygtig folkeoplysning”. Læs mere her.  
4. ”Grøn dannelse”. Læs mere her.  
5. ”DN som en respekteret, demokratisk og folkelig forening”. Læs mere her.  
  
Eksempler på idéer fra strategiweekenden  
 Få befolkningen ud i naturen for at øge deres forståelse og grønne dannelse.  
 At øge befolkningens opbakning kræver både nationale kampagner og lokalt arbejde med synlighed i 

medier og på sociale medier.  
 DN som facilitator for lokale naturbrugerinteresser.  
 DN skal understøtte gør-det-selv.  
 Naturpolitikmøde, hvor DN faciliteter meningsmålinger og borgerforslag.  
 Engagement skal skabes i lokalafdelinger. Det skal være muligt at bidrage i afdelingerne uanset faglig 

baggrund.  

 

Indsatsområde: Børn 
 

Vores vision for børn  

Vi ønsker at bringe børn tættere på naturen og bidrage til, at mange flere børn begejstres af naturen og 

får lyst til at udforske og passe på den. 

 

Ambitioner – Vi ønsker at:  

• Være et fællesskab, der giver Danmarks børn håb og mulighed for at handle og gøre en forskel. 

• Inspirere og gøre det lettere for børn og børnefamilier at få gode naturoplevelser. 

• Samarbejde mere med flere relevante organisationer og institutioner 

• Udvide børns horisont, så de får en forståelse for sammenhængen mellem naturen, miljøet og 

klimaet 

 

 

Indsatser der skal indfri visionen 

Forholdet til naturen grundlægges tidligt i barndommen, og ophold i naturen giver sunde og kloge børn, der 

vokser op som ansvarsfulde benyttere og beskyttere af naturen. Gennem nedenstående indsatser vil vi bringe 

børn og kommende generationer tættere på naturen og skabe fællesskaber, hvor begejstring, viden og 

forståelse modvirker fremmedgørelse, og samtidig bliver vigtige grundsten for holdningsdannelse. 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/mobiliser-befolkningen-lokalt-i-forbindelse-med-kommuneplanen-2021
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/storre-lokalt-ejerskab-til-dn-fredningsprojekter
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/baeredygtig-folkeoplysning
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/gron-dannelse
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-en-respekteret-demokratisk-og-folkelig-forening
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Vi vil arbejde for børn fra vuggestue-alderen og indtil de er store nok til at forsætte i vores DN Ung afdelinger. 

Vi vil sikre, at det er nemt og tilgængeligt at være en del af DN’s fællesskab hele livet. Der vil være 

aldersdifferentierede aktivitetstilbud i børnestrategien. 

 

Baseret på input modtaget fra afdelinger, samråd og Vores DN har vi struktureret de nødvendige forandringer 

i fire indsatser:  

1. DN har et digitalt børneunivers og en eksklusiv børneklub 

2. DN styrker den grønne begejstring i skoler og dagtilbud 

3. DN giver børnene en grøn stemme 

4. DN samarbejder med andre, der kan styrke vores indsats med at bringe børn tættere på naturen 

 

Succeskriterier opnået 2026 ved de 4 indsatser 

Med de fire indsatser ønsker vi at indfri nedenstående mål:  
 

- Flere børn kommer ud i naturen og bruger mere kvalitetstid ude i naturen. (Vi vil måle dette ved hjælp 
af Center for Børn og Naturs baseline undersøgelse (2020) og en ny DN børneundersøgelse med Kantar 
Gallup (den sidste er fra 2018). Ud fra disse vil vi kende antallet af børn, der kommer ud på nuværende 
tidspunkt og vi vil kunne sætte et konkret mål op, som i 2026 vil kunne måles via gentagelse af samme 
undersøgelser.)  

- 10.000 børnemedlemsskaber. Vi har ingen børnemedlemskaber i dag, men vi har over 6.000 familier 
tilknyttet Naturfamilier, som vi vil bruge som base for børnemedlemsskaber.  

- DN er kendt og anerkendt på skoler og i dagtilbud for tilbud om kvalificerede aktiviteter og 
læringsmaterialer omhandlende den grønne dagsorden (Vi vil lave en spørgeskemaundersøgelse 
blandt skoler og dagtilbud for at sætte et mål på dette og gentage denne undersøgelse i 2026) 

- DN bringer området børn og natur ind på den politiske dagsorden. (Vi får udviklet 1-2 mærkesager, 

som kan blive praktisk omsat til organisatoriske niveauer)  

- DN er en vigtig og væsentlig samarbejdspartner for andre, der arbejder med børn og den grønne 
dagsorden (Måles vha. en interessentanalyse) 

- Kurser i naturformidling målrettet børn udbydes til alle afdelinger og halvdelen af afdelinger har haft 
repræsentanter sendt afsted og efterfølgende afholdt arrangementer.  

- Vi har et velfungerende børnenetværk for de afdelinger, der arbejder med tilbud til børn. Netværket 
mødes kvartalsvis via zoom, hvor der blandt andet følges op på de kurser om børneformidling, der 
udbydes. 

 

 

Indsatser til DN’s børnestrategi 

1. DN har et digitalt børneunivers og en eksklusiv børneklub 
For at realisere DN’s vision om ”at bringe børn tættere på naturen og bidrage til, at mange flere børn 
begejstres af naturen og får lyst til at udforske og passe på den” er der behov for, at DN markant styrker 
sine tilbud til børn og børnefamilier. Derfor vil DN i løbet af strategiperioden samle og videreudvikle de 
eksisterede tilbud samt udvikle en række nye tilbud til børn. Ambitionen er, at positionere DN i 
børnefamiliernes bevidsthed som et oplagt grønt fællesskab, hvor man kan få inspiration, handlemuligheder 
og blive begejstret og engageret i naturen. Fællesskabet skal både understøtte aktiviteter og oplevelser, 
som familien kan samles om i naturen og børn imellem. Vi ønsker at DN bliver en del af børns hverdag. 
 
To konkrete tiltag DN vil iværksætte i løbet af strategiperioden: 
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Skabe et tydeligt og sammenhængende digitalt børneunivers for alle  
DN’s tilbud til børn og børnefamilier skal være åbent for alle og hænge sammen på tværs og være lette at 

finde. Derfor vil vi etablere et nyt digitalt børneunivers på dn.dk, hvor vi samler og forbinder alle de 

projekter og tilbud, der relaterer sig til børneområdet i én tydelig hovedindgang til DN for børn og 

børnefamilier, som ses tydeligt på www.dn.dk’s forside. Det er her man fx kan finde konkrete projekter, 

man kan deltage i fx 99 arter, Naturfamilier og Naturens Uge, inspiration til naturoplevelser, spil/apps og 

her kan man tilmelde et børnemedlem. 

 

Etablere en eksklusiv børneklub 
For at tiltrække flere børn og skabe en relation til børn og deres forældre, hvor DN kan kommunikere og 
være i dialog direkte med børnene og deres forældre, vil DN indføre et børnemedlemsskab. 
Børnemedlemsskabet giver adgang til en eksklusiv børneklub i DN, som både er fysisk og digital. Vi vil skabe 
en børneklub som et selvstændigt subbrand under DN. 
 

Når man som barn bliver medlem af DN’s børneklub får man fx tilsendt en velkomstpakke og tilbud om 
forskellige aktiviteter – herunder fordelsprogram, tilbud om årlig familiecamp, kommunikationsindhold 
målrettet målgruppen, aktiviteter i naturen m.m. Der vil være eksklusive fordele både i form af fysisk 
materiale, særlige ture/aktiviteter og digitale tilbud, som kun tilbydes medlemmer. Der vil stadig være et 
børneunivers for alle andre, hvor DN’s inspirationsmaterialer og events som Naturens Uge vil være 
tilgængeligt for alle.  
 
I de lokalområder, hvor det er muligt, skal klubben danne rammen om et fællesskab for børn, med 
aktiviteter og oplevelser i naturen. Klubberne skal fungere som selvstændige aktivitetsenheder, hvor 
rygraden er lokale aktiviteter i naturen arrangeret af lokale frivillige med afsæt i netop det, de brænder for 
og ved noget om. I de lokalområder, hvor det ikke er muligt at oprette klubtilbud, er man medlem af det 
digitale univers, som er landsdækkende.  
  
Afdelingerne skal tilbydes kurser i formidling målrettet børn, så de klædes på til at kunne arrangere ture for 
børn og børnefamilier i deres lokalområde. Samtidig vil vi oprette et børnenetværk for de afdelinger, der 
arbejder med tilbud til børn, så der kan opstå sparring og inspiration på tværs. 
Børnemedlemsskabet skal være en oplagt gave at give til sit barn eller barnebarn for alle dem, der synes, 
det er vigtigt, at børn har et forhold til og forståelse for naturen. 
 
Vurdering af ressourcetræk 
Indsatsen vil kræve fokus og vedvarende understøttelse i sekretariatet.  
Ambitionsniveauet vil bl.a. afhænge af mulige samarbejder og ekstern finansiering via fonde. 

Eksempler på ideer fra vores DN 
Indsatsen bygger på de tidligere ideer fra Vores DN – fx: 
 
1. Lokalforankrede børneklubber: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/lokalforankrede-
naturborneklubber  
2. Natur er da noget vi går til: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/natur-er-da-noget-vi-gar-til  
3. Naturværksteder med høj grad af mangfoldighed: https://vores.dn.dk/da-
DK/ideas/naturvaerksteder-med-hoj-grad-af-mangfoldighed-helhed-og-gron-livskunst  
4. Naturfamilier kan over tid blive til en børneklub: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/naturfamilier-kan-
over-tid-blive-til-en-borneklub  

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/lokalforankrede-naturborneklubber
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/lokalforankrede-naturborneklubber
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/natur-er-da-noget-vi-gar-til
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/naturvaerksteder-med-hoj-grad-af-mangfoldighed-helhed-og-gron-livskunst
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/naturvaerksteder-med-hoj-grad-af-mangfoldighed-helhed-og-gron-livskunst
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/naturfamilier-kan-over-tid-blive-til-en-borneklub
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/naturfamilier-kan-over-tid-blive-til-en-borneklub
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5. Koordinerede børnefællesskaber: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/koordinerede-
bornefaellesskaber  

 

2. DN styrker den grønne begejstring i skoler og dagtilbud 

For at øge DN’s synlighed over for børn og bringe den grønne dagsorden helt ind i børns hverdag på en 
nærværende måde, skal DN være til stede der, hvor børnene befinder sig både fysisk og digitalt, hvis vi 
ønsker at påvirke børn til at komme tættere på naturen. 
 
Børn opholder sig meget af deres vågne tid i dagtilbud og skolen. Her skal Danmarks Naturfredningsforening 
derfor også være til stede for at inspirere og bidrage til at mange flere børn begejstres af naturen, får 
mulighed for at udforske naturen og derfor også ønsker at passe på den.  Det kan fx være via institutions- 
og skolemedlemskaber, undervisningsforløb og skolematerialer, tilbud og aktiviteter og projekter der 
understøtter en grøn omstilling i dagtilbud og skoler. Det er både fysiske materialer, som DN tidligere har 
udviklet men også digitale tilbud som skolen allerede bruger i andre fag som fx MatematikFessor, der er et 
læringsredskab i matematik. Vi ønsker en nytænkning af Danmarks Naturfredningsforenings skoletjeneste. 
Ved at være til stede på landets skoler og dagtilbud øges DN’s synlighed og vi kan bidrage til at bringe 
naturen og den grønne dagsorden ind som en naturlig del af deres hverdag. 

 
Vurdering af ressourcetræk 
En genoplivning af Skoletjenesten i nye klæder og med nyt indhold vil kræve ressourcer til fx webprodukter, 
fysiske materialer og DN-mandskab. Ambitionsniveauet vil afhænge af finansiering fra fonde.  
 
Eksempler på ideer fra vores DN 
Indsatsen bygger på ideer fra Vores DN omkring partnerskaber med skoler og institutioner, koordinerede 
børnefællesskaber, læreplaner m.m. 

1. Øgede adgangsmuligheder til naturen gennem institutions- og skolemedlemsskab 
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ogede-adgangsmuligheder-til-naturen-gennem-institutions-og-
skolemedlemsskab  

2. Medlemskab til børnehaver og skoler 
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/medlemskab-til-bornehaver-og-skoler  

3. Børnepartnerskaber med kommunale institutioner 
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/bornepartnerskaber-med-kommunale-institutioner  

 

 

3. DN giver børnene en grøn stemme 

Danmark ønsker at gå forrest i klimakampen og for en grøn og mere bæredygtig fremtid herunder at 
Danmark markant skal hæve ambitionerne for natur, miljø og klima (regeringens forståelsespapir). Det er 
en dagsorden som i særlig høj grad bekymrer og optager mange børn og unge. Samtidig ønsker regeringen, 
at ”Danmark skal være verdens bedste land at være barn i” (regeringens forståelsespapir). Det er derfor 
oplagt, at de to dagsordener forbindes fra politisk side så man arbejder med at kombinere børn, natur og 
bæredygtighed.  
 
Desværre modsvarer de store ambitioner ikke det, vi lærer vores børn i Danmark. Den grundlæggende 
forståelse for sammenhængen mellem natur, miljø og klima og menneskets påvirkning er ikke noget, der 
fylder i tilstrækkelig grad i vores uddannelsesinstitutioner, og for få lærere og undervisere er i tilstrækkelig 
grad uddannet/klædt på til at formidle og undervise i dette vigtige emne. Samtidig er der også et stort 
potentiale for at understøtte at børn kommer mere i naturen ved at tænke børn og børnefamilier ind i den 
måde, vi forvalter vores natur på i Danmark. 
 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/koordinerede-bornefaellesskaber
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/koordinerede-bornefaellesskaber
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ogede-adgangsmuligheder-til-naturen-gennem-institutions-og-skolemedlemsskab
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ogede-adgangsmuligheder-til-naturen-gennem-institutions-og-skolemedlemsskab
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/medlemskab-til-bornehaver-og-skoler
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/bornepartnerskaber-med-kommunale-institutioner
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Danmarks Naturfredningsforening skal derfor have en politik på området ‘børn og natur‘ på samme måde, 
som vi har en skovpolitik, havpolitik osv. Det skal vi, fordi børnene har krav på en stemme der taler deres 
sag ift. natur, miljø og klima og bringer det tæt på deres hverdag. Her skal vi arbejde politisk på fx, at:  

- Børnefamilier, dagtilbud og skoler skal have nemmere fysisk adgang til naturoplevelser. Fx skal 
adgangsforhold og mødesteder for de små tænkes ind på de statslige og kommunale arealer. 

- Naturfag og udeskole i folkeskolen skal styrkes, dels ved at der er flere lærere, der uddannes inden 
for naturfag og lærer om, hvordan naturen kan bruges som læringsrum på læreruddannelserne. Og 
dels skal der politisk arbejdes for mere udeskole og en styrkelse af naturfag i folkeskolen. 

- Naturdannelse og –forståelse skal ske, hvor børnene er, og det skal foregå hele livet. Derfor skal 
pædagoguddannelsen have mere fokus på naturen som læringsrum og på natur i læreplanerne. 
Derudover skal der tilføres ressourcer/nominering til dagtilbud, så det er muligt at tage ud i naturen.  

 
En politisk indsats vil spille sammen med de øvrige indsatser på børneområdet og vil ved at skabe bedre 
rammer understøtte visionen om, at flere børn får mulighed for at udforske naturen og få et forhold til den. 
 

Vurdering af ressourcetræk 
Det vil kræve at der opbygges kompetencer i sekretariatet, der kan varetage denne opgave. 
 
Eksempler på ideer fra vores DN 

Indsatsen bygger på ideer fra Vores DN omkring børneklubber, samarbejde med institutioner, læring: 
1.”Biodiversitet og bæredygtighed ind i læreplanerne på landets skoler og gymnasier” 
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/biodiversitet-og-baeredygtighed-ind-i-laereplanerne-pa-landets-
skoler-og-gymnasier  
2.”DN uddannelse-materialer til skoler biodiversitet og klimaforandringer” 
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-uddannelse-materialer-til-skoler-biodiversitet-og-
klimaforandringer 

    3. Øgede adgangsmuligheder til naturen gennem Institutions- og skolemedlemsskab 
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ogede-adgangsmuligheder-til-naturen-gennem-institutions-og-
skolemedlemsskab 

 

 

4. DN samarbejder med andre, der kan styrke vores indsats med at bringe børn 
tættere på naturen 

DN’s ambitioner på børneområdet kan løftes i et samarbejde med andre relevante aktører, der kan bidrage 
til at skabe større synlighed og gennemslagskraft om projekter og aktiviteter omkring børn og natur. Vi vil 
arbejde for et bredt samarbejde med relevante lokale og nationale samarbejdspartnere, hvor der er 
sammenfaldende strategiske interesser, eller hvor fælles projekter kan bidrage til begge parters egen 
dagsorden/interesser. 
 
Vi vil i strategiperioden opdyrke flere samarbejdsrelationer og altid overveje om et givet projekt eller 
aktivitet kan løftes bedre i et samarbejde med andre. Derfor vil vi bl.a. sikre, at det overordnede ansvar for 
at opdrive og udvikle samarbejde på børneområdet har en tydelig forankring lokalt og nationalt (som vi har 
nationalt med erhvervssamarbejde). 
 
Vi vil prioritere samarbejde, der bidrager til et eller flere af følgende tre formål: 

- Samarbejder der understøtter aktiviteter og arrangementer: Når vi i de kommende år skal styrke 
vores ”aktivitetskatalog” målrettet børn (fx igennem børneklubben jf. indsats om ”Vi vil være det 
fællesskab der bringer børn tættere på naturen”) vil vi samarbejde med andre, der kan 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/biodiversitet-og-baeredygtighed-ind-i-laereplanerne-pa-landets-skoler-og-gymnasier
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/biodiversitet-og-baeredygtighed-ind-i-laereplanerne-pa-landets-skoler-og-gymnasier
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-uddannelse-materialer-til-skoler-biodiversitet-og-klimaforandringer
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-uddannelse-materialer-til-skoler-biodiversitet-og-klimaforandringer
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understøtte gennemførslen af disse aktiviteter ved fx at have faciliteter eller viden og 
kompetencer vi ikke selv besidder. 

- Samarbejde der giver bred synlighed og stor gennemslagskraft: Vi vil samarbejde med aktører, der 
har en stor kontaktflade til børn, og dermed kan øge synligheden og gennemslagskraften af 
strategiske projekter. 

- Samarbejde om at nå særlige målgrupper: Vi vil samarbejde med aktører, der har adgang til 
særlige målgrupper, det kan fx være børn, der kommer mindst i naturen eller børn hvor 
naturaktiviteter kan have en særlig gavnlig effekt. 

 

Vurdering af ressourcetræk 
Indsatsen skal understøttes og prioriteres i sekretariatet, ligesom der skal sikres økonomi til udvikling af 
projekter. 

Eksempler på ideer fra vores DN 
Her bygges på ideer fra Vores DN omkring samarbejde med andre foreninger og kommunale institutioner, 
samt partnerskaber med det formål at udvikle materialer og aktiviteter 

1. Børneklub: samarbejde og selvstændighed https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/samarbejde-og-
selvstaendighed 

2. Samarbejde med lokale spejdergrupper i KBH https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/samarbejde-med-
lokale-spejdergrupper-i-kbh 

3. Børnepartnerskaber med kommunale institutioner https://vores.dn.dk/da-
DK/ideas/bornepartnerskaber-med-kommunale-institutioner 

 

 

 

Indsatsområde: Unge 
Vores vision 

Vi ønsker at være et attraktivt og vedkommende fællesskab for unge, som brænder for den grønne 
dagsorden og ønsker at handle. 

 

Ambitioner – Vi ønsker at: 
 Give plads til, at unge selv kan definere og udfolde deres engagement. 

 Støtte unges kamp og handlelyst på globale, nationale og lokale problemstillinger ved at stille 

vores faglighed og struktur til rådighed. 

 Række ud og samarbejde med den grønne bevægelse. 

 Understøtte unges naturbegejstring. 

 

 

Indsatser til at indfri visionen 
DN står i en situation, hvor kun 6% af vores medlemmer er mellem 18-29 år og hvor der kun er 62 unge i 4 
lokale DN Ung afdelinger. Samtidig peger undersøgelser på, at nutidens unge i dag i meget stor udstrækning 
er politisk bevidste og engageret i politiske emner som natur, miljø og klima. De gør det bare andre steder end 
hos DN. Der er altså et stort potentiale for, at DN kan engagere flere unge i vores sag. 
 
Baseret på input modtaget fra afdelinger, samråd og Vores DN samt interview og workshops med andre 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/samarbejde-og-selvstaendighed
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/samarbejde-og-selvstaendighed
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/samarbejde-med-lokale-spejdergrupper-i-kbh
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/samarbejde-med-lokale-spejdergrupper-i-kbh
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/bornepartnerskaber-med-kommunale-institutioner
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/bornepartnerskaber-med-kommunale-institutioner
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foreninger og organisationer, der arbejder med unge og fællesskaber, har vi struktureret de nødvendige 
forandringer i tre indsatser:  
1. DN's strukturelle rammer skal tilpasses, så alle unge kan integreres i DN 

2. DN skal understøtte at flere unge skaber aktiviteter for og med unge 

3. DN har et image af at være stedet, unge kan handle og opleve naturbegejstring 

 
Succeskriterier opnået 2026 ved de tre indsatser 
Med de 3 indsatser ønsker vi at indfri nedenstående mål:  

 Vi har flere unge medlemmer i DN. Mål: Vi går fra, at 6% af vores medlemmer er unge til 10% af 

medlemmerne er unge i DN. 

 Vi har fået markant flere aktive unge i DN, der arbejder med DN’s politik, kampagner, 

naturformidling og børneindsats – lokalt og nationalt. Mål: Aktive unge skal svare til antallet af aktive 

i lokalafdelinger i 2021, så vi i 2026 har 1.500 aktive unge i DN 

 De unge i DN spiller en væsentlig større rolle i DN’s organisation og har fået en større politisk 

repræsentation i foreningen. Mål: DN Ung har deltagelse i DN’s beslutningsfora 

 DN er blevet en forening som gennem kurser, aktiviteter og uddannelse udvikler unges kompetencer 

og redskaber til at gøre en forskel for den grønne sag. Mål: Alle unge tilbydes at deltage i aktiviteter 

og kurser og 70 % af alle unge har deltaget i en eller flere aktiviteter og eller kurser. 

 
Indsatser til DN’s Ungestrategi 

1. DN's strukturelle rammer skal tilpasses, så alle unge kan integreres i DN 
Generelt gælder det for unge i dag, at de gerne vil være en del af en forandring. De vil ikke bare være en 
fotomulighed eller appendiks til den forening, de er en del af, men de ønsker konkret at kunne bidrage til 
sagen. Det gælder også for unge i DN, der efterspørger at blive anerkendt og prioriteret som en integreret 
del af DN. Fælles for unge er, at de ønsker at være med til at træffe beslutninger og handle derpå.  
 
Vi ved fra undersøgelser, at unge i dag er meget engageret i klima, natur og miljø og at de unges engagement 
og ønsker om at handle på den grønne dagsorden går på tværs af de unges uddannelse og bopæl. Men i DN 
er det kun unge, der går på en videregående uddannelse, der kan blive en del af DN Ung. Det står der i 
vedtægterne. Vi afskriver os fra en stor gruppe unge, der ønsker at gøre en forskel. Det bør ikke være en 
bestemt uddannelsesretning eller -længde, der skal afgøre om man kan kæmpe for den grønne sag i DN, 
men et ønske og engagement. Alle unge fra udskolingen og op skal inviteres ind i DN Ung’s fællesskab.  
 
For at kunne integrere unge i DN og samtidig sikre et mangfoldigt fællesskab for flere unge på forskellige 
uddannelsesretninger, er der behov for at skabe nogle formelle og strukturelle forandringer.  
 
Her er eksempler på konkrete tiltag, der kan understøtte dette: 

1. Vi skal arbejde for at sikre, at DN Ung kan få politisk indflydelse strukturelt i DN. Det kan fx betyde: 
o At DN skal klæde unge på til at deltage i demokratiske processer både internt i DN men også 

generelt.   
o At vi skal undersøge hvilke beslutningsfora, det er relevant for unge at deltage i 
o At undersøge hvilke vedtægtsændringer det vil kræve, hvis DN Ung skal deltage i DN’s 

demokratiske processer. Fx ved at sidestille DN Ung med de faglige netværk og integrere de 
unge i DN med fx repræsentation i HB og/eller ændre vedtægter så DN Ung afdelinger sidestilles 
med lokalafdelinger, hvor hver DN Ung afdeling får repræsentation i repræsentantskabet  
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2. Vi skal arbejde for et mangfoldigt DN Ung. Det kan fx betyde: 
o At vi skal foretage ændringer i vedtægter, så DN Ung kan åbne op for andre end 

universitetsstuderende  
o Vi skal gøre det første skridt til det nemmeste. Sikre lave adgangsbarrierer for at blive aktiv i DN. 

Undersøgelser viser, at det er aktiviteten der tiltrækker og fællesskabet, der fastholder. Fx 
netværk koblet til DN Ung 

o Undersøge nye former for medlemskaber og engagement for unge i DN. Fx skal det være 
billigere, det første år? Gratis? Netværksbasseret? 

 

DN Ung afdelingerne er et godt fundament at bygge videre på, når vi ønsker at skabe et attraktivt og 
vedkommende fællesskab for unge. Men der er behov for at nytænke stukturen, så DN Ung kan favne flere 
unge både igennem de eksisterende afdelinger, men også ved at tænke i nye tværgående måder at samle 
og organisere unge på – fx igennem et landsækkende ungenetværk baseret på uddannelse, kurser og 
fællesskabsorienteret aktiviteter. Der kunne også være behov for opbygning af en fælles digital unge 
struktur med tilknytning til en generel oprustning af DN’s samlede kommunikationsindsats mod unge. 

Vurdering af ressourcetræk 
Det vil kræve understøttelse fra sekretariatet at arbejde med de formelle og strukturelle forandringer. Der 
kan undersøges muligheder for ekstern finansiering. 
 

Eksempler på ideer fra vores DN  
- DN som attraktiv platform for unge: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-

unge 
- Konkrete forslag til flere aktive unge i DN: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/konkrete-forslag-til-flere-

aktive-unge-i-dn 
- Ung-afdelinger begrænses af vedtægt om at være studerende: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ung-

afdelinger-begraenses-af-vedtaegt-om-at-vaere-studerende 

- Forbindelsesled: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/forbindelsesled 

 
2. DN skal understøtte at flere unge skaber aktiviteter for og med unge 
DN har mere end 100 års erfaringer med at arbejde for den grønne dagsorden, og den faglighed og struktur 
skal vi stille til rådighed for de unge. Men vi har ikke meget erfaring med at arbejde med unge og 
fællesskaber. Det vil kræve en styrkelse og en opgradering af viden og erfaringer hos DN for at kunne 
understøtte de unges kamp for den grønne dagsorden og deres naturbegejstring.  
 
DN skal give de unge værktøjer og viden til, at de kan gå ud og forandre verden og arbejde for den grønne 
dagsorden – gerne i fællesskab med andre, som vi deler visionen om grøn dagsorden og unges deltagelse 
med. Men det er lige så vigtigt, at DN også skaber rammer for, at unge kan eksperimentere med ideer og få 
indflydelse på aktiviteter og selv blive medskabere af DN’s ungeindsats og deltagelsesformer.  
 
Samtidig er der et stort behov og efterspørgsel på at skabe sammenhæng og netværk på tværs for af unge 
i DN 
 
Eksempler på konkrete tiltag der kan understøtte at de unge selv skaber aktiviteter for andre og til at de 
tager kampen på naturen, klimaet og miljøets vegne:  

• Et styrket fokus på kompetenceudvikling og uddannelse af unge gennem kursus og 
uddannelsesaktiviteter, fx igennem Naturens Universitet 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/konkrete-forslag-til-flere-aktive-unge-i-dn
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/konkrete-forslag-til-flere-aktive-unge-i-dn
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ung-afdelinger-begraenses-af-vedtaegt-om-at-vaere-studerende
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ung-afdelinger-begraenses-af-vedtaegt-om-at-vaere-studerende
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/forbindelsesled
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• Erfaringsdeling, inspiration, mentorordning og foredrag fx på tværs af DN 
• Afvikling af større events og arrangementer for unge af unge. Fx sommerlejre, grønne festivaler, 

ungekampagner 
• Udvikling af et digitalt ungeuniversitet med kommunikation, indhold, kurser og aktiviteter 

målrettet unge 
 

Vurdering af ressourcetræk 
Det kræver ressourcer i sekretariatet, der kan understøtte DN Ung både i forhold til samarbejde og 
koordinering på tværs men også på at hjælpe med at drive og forme fællesskaber, hvor de unge selv kan 
skabe aktiviteter for og med unge.  Det gælder både resurser til den organisatoriske understøttelse, 
opprioritering af kommunikations- og kampagneindsats, og støtte til afvikling af kurser og aktiviteter. Så der 
vil både være et træk på årsværk, drifts og projektstøtte.  
 
Samtidig kan aktivitetsniveau også afhænge af mulighed for at søge fondsmidler.  
 

Eksempler på ideer fra vores DN  
- DN som attraktiv platform for unge: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-

unge 
- Grønne unge – samlingssted: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/gronne-unge-samlingssted 
- Natur-sommercamps for unge: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/natur-sommercamps-for-unge 
- Back up til god modtagelse: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/backup-til-god-modtagelse 
- Ungdommens klima-folkemøde: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ungdommens-klima-folkemode 
- Aktivitetsstyret fællesskab - skabe rammerne for fællesskabet: https://vores.dn.dk/da-

DK/ideas/aktivitetsstyret-faellesskab-skabe-rammerne-for-faellesskabet 
- Unge er ikke bare unge: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/unge-er-jo-ikke-bare-unge 
- Det kan være svært at være for unge at finde andre unge i DN: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/det-

kan-vaere-svaert-for-unge-at-finde-andre-unge-i-dn 

 

 
 3. DN har et image af at være stedet, unge kan handle og opleve naturbegejstring 
Vi skal blive meget bedre til at formidle vores gode resultater. Alt for få ved, hvad DN laver, og hvem vi er, 
herunder især de unge. Flere unge har desuden givet udtryk for, at det er alt for nemt at blive nedslået over 
den alvorlige grønne dagsorden – at blive ”klimadeprimeret”. DN skal have et image af at være stedet, hvor 
man kan handle og hvor man kan opleve naturbegejstring. Vi skal have et endnu tydeligere image, som den 
dagsordensættende grønne medlemsorganisation i Danmark. Vi skal vise, at der er en vej.  
 
Det er stort ønske, at DN’s ungeindsats skal være en integreret del af DN. Og det betyder også, at DN’s 
samlede brand og identitet bedre skal kunne appellere til unge. Fx igennem ændring af navn, ny visuel 
identitet og en mere ung ’tone of voice’. Samtidig skal der være flere kampagner og indsatser målrettet 
unge.  
 
Eksempler på konkrete tiltag der kan understøtte, at flere unge skal vide, at DN også er et fællesskab for 
unge, der brænder for den grønne dagsorden, ønsker at handle og begejstres af naturen: 
 

 Vi skal undersøge nye kommunikationskanaler for at nå unge 
 Vi skal segmentere vores kommunikation efter den ønskede målgruppe af unge 
 Vi skal kommunikere tydelige fortællinger, der viser, at vi er åbne for alle unge, der vil sætte et      
aftryk på den grønne dagsorden. 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/gronne-unge-samlingssted
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/natur-sommercamps-for-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/backup-til-god-modtagelse
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/ungdommens-klima-folkemode
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/aktivitetsstyret-faellesskab-skabe-rammerne-for-faellesskabet
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/aktivitetsstyret-faellesskab-skabe-rammerne-for-faellesskabet
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/unge-er-jo-ikke-bare-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/det-kan-vaere-svaert-for-unge-at-finde-andre-unge-i-dn
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/det-kan-vaere-svaert-for-unge-at-finde-andre-unge-i-dn
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 Vi skal gøre DN’s brand yngre  

 

Vurdering af ressourcetræk 
Sekretariatet skal understøtte med kommunikationsressourcer 
 
Eksempler på ideer fra vores DN 

- DN som attraktiv platform for unge: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-
for-unge 

- Konkrete forslag til flere aktive unge i DN: https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/konkrete-forslag-til-
flere-aktive-unge-i-dn 

- Det kan være svært at være for unge at finde andre unge i DN: https://vores.dn.dk/da-
DK/ideas/det-kan-vaere-svaert-for-unge-at-finde-andre-unge-i-dn 

 

 

Indsatsområde: Aktive og frivillige 
Vision 

Vi ønsker at være det oplagte samlingspunkt og fællesskab for alle, der ønsker at handle for naturen, 
miljøet og klimaet. 
Ambitioner – Vi ønsker at:  

 Langt flere har lyst til at engagere sig i den grønne sag hos os.  

 Skabe plads til nye måder at kæmpe for naturen og klimaet på og nye måder at være frivillig på, så 

den enkeltes kompetencer og engagement kan udfoldes til fordel for naturen. 

 Skabe gode udviklingsmuligheder for den enkelte aktive.  

 Skabe lokale forandringer til fordel for natur, miljø og klima.  

 Sammensætningen af frivillige og aktive har en større diversitet i alder og evner. 

 Blive bedre til at modtage nye aktive og definere opgaver.  

 Blive bedre til at uddelegere ansvar og stille krav. 

 
Fire indsatser skal indfri ambitionerne 
DN ønsker at tiltrække og fastholde flere aktive og frivillige til Danmarks største grønne fællesskab. Der er et 
stort potentiale - også i andre målgrupper end vi plejer. Det kræver, at vi organiserer det frivillige arbejde i 
langt større skala, så flere kan få uddannelse, tilknyttes nye opgaver og dele erfaringer. Derfor vil vi se 
innovativt på den aktives ’rejse’ igennem DN og udvikle hvert kontaktpunkt undervejs. 
 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-som-attraktiv-platform-for-unge
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/konkrete-forslag-til-flere-aktive-unge-i-dn
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/konkrete-forslag-til-flere-aktive-unge-i-dn
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/det-kan-vaere-svaert-for-unge-at-finde-andre-unge-i-dn
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/det-kan-vaere-svaert-for-unge-at-finde-andre-unge-i-dn
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Grafik: Rejsen begynder, når det er let at se, hvilke frivilligformer/opgaver DN har – og let og naturligt at blive aktiv i DN. Aktive skal 

modtages godt og hurtigt placeres i en arbejdsgruppe, så de føler tilhør og kommer i gang med at skabe resultater. En 

aktivkoordinator i afdelingen/arbejdsgruppen skal afstemme forventninger med nye aktive og aftale roller, opgaver og ansvar. De 

skal tilbydes uddannelse, som passer til afdelingens eller netværkets udviklingsbehov, så de klædes på til at gå ind i fællesskaber og 

få/dele viden.  

 
Baseret på input modtaget fra afdelinger, samråd og Vores DN er de nødvendige forandringer struktureret i 
fire indsatser.  
DN vil: 

1. Tiltrække nye aktive og frivillige  

2. Skabe en organisering, så vi kan modtage og engagere mange flere frivillige og aktive 

3. Udvikle de aktive gennem uddannelse og ved at afstemme roller og ansvar 

4. Skabe bedre veje for erfaringsudveksling på tværs, så de gode erfaringer og relationer kan flyde frit 

på tværs af hele DN. 

 
Succeskriterier opnået i 2026 
Med de fire indsatser ønsker DN at indfri disse tre mål: 
1. 4.000 aktive og 400.000 frivillige1 

 1.a. Der skal være en kønsmæssig, aldersmæssig og kompetencemæssig diversitet blandt de 
aktive og frivillige, så de matcher vores medlemsbase. 

 

                                                           
1 Når vi i dag taler om, at vi i dag har ca. 1500 aktive, så henfører vi til afdelingsbestyrelserne og ad hoc aktive i afdelingerne. Ser vi 

bredere på frivillighed kan en del flere indregnes, eksempelvis naturplejeinstruktører og –deltagere; turarrangører/naturguider; 
affaldsindsamlingsarrangører; sommerfugleambassadører, Naturens Dag arrangører; DNs citizen science registranter. Vi har ikke de 
præcise tal i dag, men vi vurderer, at vi er over 200.000 med den bredeste definition af frivillige. Aktive er betegnelsen for 
medlemmer af lokalafdelingerne, som repræsentantskabet vedtog i nov. 2021. Her i strategiens indsats for Aktive og frivillige 
defineres aktive, som nogen der på månedsbasis yder i gennemsnit fx 10 timers frivilligt arbejde. Frivillige defineres som nogen, der 
yder en afgrænset frivillig indsats, som fx Affaldsindsamlingen, registrant i sommerfuglejagten, naturplejer eller aktiv i netværk. 
Ifølge seneste medlemsundersøgelse vil 20 procent gerne være frivillige. Dette kan kun lade sig gøre, hvis de har de rette muligheder, 
hvis DN inviterer ind og formår at integrere og fastholde dem. Mange aktive skal være i afdelinger – andre frivillige skal 
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2. 70 procent af afdelinger arbejder efter “best practice”, herunder: 

DN udvikler en best practice som model for den gode lokale afdeling. Alle aktive og frivillige 

optræder i ét samlet digitalt system.   
- Arbejder med alle kerneområder: Sager, interessevaretagelse, ture, naturpleje, hvervning, børn og 

kommunikation. Der skal være en fordeling mellem natur, miljø og klima i alle afdelinger. 

- Trækker på og benytter DN’s erfaringsportal 

- Organiserer de aktive i arbejdsgrupper med tovholdere og aktivkoordinator 

- Trækker på sekretariatets tilbud om hjælp og deltager i fælles kampagner og projekter 

 
3. Mindst 8 ud af 10 aktive og frivillige vil anbefale andre at deltage i DN 

- Kulturen og den samlede oplevelse, som det giver at være frivillig i DN skal være så god, at man vil 

anbefale andre at blive aktiv eller frivillig. 

 

Indsatser til DN’s strategi for aktive og frivillige 
 

1. Tiltrække nye aktive og frivillige 

 

Beskrivelse af indsats:  
For at rekruttere og tiltrække nye frivillige og aktive, skal vi vide, hvad folk ønsker mere konkret end, at ‘de 
bare gerne vil yde en indsats’. Vi skal skabe de fællesskaber, der gør det muligt for dem at løfte i flok og se, 
at det giver meningsfulde resultater. Vi skal skabe en kultur, som mange kan se sig som del af, og der skal 
være helt konkrete roller og opgaver. Vi skal tænke i at rekruttere frivillige, der kan være tovholdere for 
andre frivillige i arbejdsfællesskaber. Både til kendte opgaver i afdelingerne, i netværkene og til nye 
fællesskaber.  
 
Eksempler på tiltag:  

 Analyser af tendenser i frivilligmobilisering 

 Udvikling af en frivilligportal, hvor vi samler al information om og for aktive og som vil fungere som 
vores digitale velkomst for nye aktive i DN.  

 Udvikling af onboardingredskaber – digitalt og som en kultur og udarbejde arbejdsgange, der sikrer 
lokalafdelingerne lister over nye medlemmer og udmeldte 

 Uddannelse af aktivkoordinatorer til at tage imod nye frivillige i afdelinger, netværk eller andre 
fællesskaber. 

 

Snitflader til andre indsatser:  
Mobilisering af nye aktive skal koordineres med medlemshvervningen, så den sker i forbindelse med 
indmeldelse.   

 
Vurdering af ressourcetræk 
Vi vil gerne give plads til de mange, som ønsker at være frivillige, men vi skal omstille os og vores kultur til at 
kunne favne så stor en udvidelse af DN’s bagland. Det kommer til at betyde en udvidelse af 
medarbejderstaben til projekter og projektledere, organisations- og frivilligkonsulenter, så vi kan komme op 
i gear. En del af projekterne kan der søges fondsmidler til.  

 
Eksempler på ideer fra vores DN 
Gør mere ud af velkomsten og den første tid som.. 
Hvordan det giver mening at være aktiv 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/gor-mere-ud-af-velkomsten-og-den-forste-tid-som-frivillig
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/hvordan-det-giver-mening-at-vaere-aktiv
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2. Skabe en organisering, så vi kan modtage og engagere mange flere aktive og 
frivillige 

Beskrivelse af indsats:  
Vi ønsker at styrke det eksisterende frivillige arbejde, der er organiseret i afdelingerne - og også at skabe 
nye fællesskaber uden for afdelingerne for at give flere muligheden for at engagere sig i den grønne 
dagsorden på flere måder end, hvad vi kender i dag.  
 
Frivilligorganisering er afgørende for, at man føler sig som en del af DN’s fællesskab, og man kender sin 
tydelige rolle og opgaver. Med frivilligorganisering styrkes afdelingerne til blandt andet opgave- og 
rollerotation, og vi bliver dygtige til at tage imod nye aktive og frivillige i alle dele af hele foreningen. For 
at styrke organiseringen af de frivillige kræfter skal vi skabe en ny kultur i DN, der rummer flere frivillige 
fællesskaber, flere arbejdsgrupper og flere måder at være frivillig på.  

 
Eksempler på tiltag:  

 Best practise i afdelingerne. Styrke med organisatorisk bistand og bistå til udvikling af 
bestyrelses- og sagsarbejdet.  

 Bedre data om vores frivillige og udvikle bedre metoder til at kommunikere til dem.  

 Udvikling af en digital portal eller medie som DN Kontakt, der kan bruges til at dele erfaringer og 
viden på tværs af afdelinger, samråd, netværk, arbejdsgrupper, uddannelse.  

 Onboarding af frivillige & uddanne aktivkoordinatorer som en ny rolle defineret både i og uden 
for lokalafdelingerne efter behov.  

 Understøtte flere arbejdsgrupper, som bidrag til lokalafdelingen og som udviklingspotentiale i 
retning af nye måder at være frivillig på.  

 Vi sætter fokus på, at vi ønsker en inkluderende kultur i DN. Man skal føle sig velkommen i DN. Vi 
taler pænt til hinanden og forventer det bedste af hinanden. Vi siger klart fra over for nogen, der 
ikke overholder vores fælles kulturelle spilleregler.  

 

Snitflader til andre indsatser:  
Organisering af frivillige kræver uddannelse og en udvidelse af den nuværende digitale platform.  

 
Vurdering af ressourcetræk 
Vi har i foråret 2021 fået flere organisationskonsulenter, der kan understøtte udviklingen af 
aktivkoordinatorer og udvide udbuddet af kurser på Naturens Universitet.  
Med den i forvejen planlagte opdatering og implementering af ny it (dn.dk, Aktivsiden og lokale sider) vil 
vi kunne skabe en ny digital erfaringsportal med funktioner i retning af Vores DN.   

 
Eksempler på ideer fra vores DN 
NETVÆRK - lokale, emnebaserede, faglige osv osv. 
Hvordan understøtte medlemmer lokalt mht. tilfr... 
God, hurtig og relevant faglig opbakning til af... (dn.dk) 
Udfordringer for DN´s lokale bestyrelser 
Hvordan det giver mening at være aktiv 

 
 

 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/netvaerk-lokale-emnebaserede-faglige-osv-osv
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/hvordan-understotte-medlemmer-lokalt-mht-tilfredshed
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/god-hurtig-og-relevant-faglig-opbakning-til-afdelinger-og-netvaerk
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/udfordringer-for-dn-s-lokale-bestyrelser
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/hvordan-det-giver-mening-at-vaere-aktiv
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3. Udvikle de aktive gennem uddannelse og ved at afstemme roller og ansvar  
Beskrivelse af indsats:  
Uddannelse er et stærkt redskab, der kan forandre verden. Dels er det motiverende for den enkelte at 
dygtiggøre sig inden for det naturfaglige eller nogle af de kompetencer, som kræves i DN. Dels kan vi 
gennem uddannelse løfte vores arbejde i foreningen til et højere niveau, fordi de aktive kan varetage 
opgaverne bedre. 
 
Når man bliver aktiv i DN, skal man derfor løbende tilbydes uddannelse på de felter, hvor man skal løse 
opgaver eller der, hvor ens interesse findes. Det er vigtigt, at uddannelsen følges op af afstemning af 
forventninger til rolle og ansvar mellem den frivillige og aktivkoordinator/bestyrelse. Derved opnår den 
enkelte en følelse af at være værdsat og spille en vigtig rolle, mens DN nyder godt af aktive, der kan påtage 
sig flere eller sværere opgaver.  

 
Eksempler på tiltag: 

 Naturens Universitet styrkes med flere kurser, der understøtter DNs vision, eksempelvis: 
Hvervning af medlemmer lokalt, Rollen som aktivkoordinator, formandsrollen, 
interessevaretagelse, sager, kommunikation & web. Der tilbydes også kurser om grønne temaer 
som naturformidling, fugle og svampe mv. Kurser og læring skal tænkes på mange måder - både 
digitalt, gennem netværk og ved sidemandsoplæring. 

 En personlig samtale og udviklingsplan udvikles som model og værktøj, til aktivkoordinator eller 
formand som mulighed til at planlægge uddannelse for den enkelte aktive og stille forventninger 
til ansvar. 

 

Snitflader til andre indsatser:  
En lang række af de forandringer, som visionen sætter fokus på, kan understøttes med relevant 
uddannelse, så udbuddet skal udvikles i det lys. Endvidere kan uddannelse ses som et trækplaster til at få 
nye medlemmer og frivillige samt at fastholde disse. På ungeområdet fremhæves ligeledes, hvordan 
uddannelse og nye ansvarsområder kan virke motiverende. 

 
Vurdering af ressourcetræk 
Vi gør det allerede i dag, så det er i høj grad et spørgsmål om at se på området med friske øjne og øge 
udbuddet visse steder samt undersøge efterspørgslen mere nøje. Digitalisering vil også kunne spare 
omkostninger til lokaleleje samt gøre uddannelsesmuligheder tilgængelig med det samme. 

 
Eksempler på ideer fra vores DN 

Uddannelse er vigtig for at skaffe og fastholde nye aktive 
 

 

 

 

 

4. Skabe bedre veje for erfaringsudveksling på tværs, så de gode erfaringer og 
relationer kan flyde frit på tværs af hele DN  
Beskrivelse af indsats:  
Vigtige skridt på vejen til, at aktive såvel som sekretariat kan yde deres bedste er, at der sker gensidig 
inspiration og deling af gode eksempler, samt at vi anerkender de aktive, som arbejder hårdt for at nå de 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/uddannelse-er-vigtig-for-at-skaffe-og-fastholde-nye-aktive
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gode resultater. Sekretariatet skal spille en vigtig rolle i et mediere og arrangere afdelingernes gode 
eksempler, men det er vigtigt, at afdelinger og aktive selv formidler og går i dialog med hinanden. 
 
Ligeledes er det vigtigt, at de enkelte aktive kan indgå i fællesskaber på tværs af hele DN, som rækker ud 
over afdelingerne: Samråd, netværk, naturplejegrupper, projekter og kampagner mv. 

 
Eksempler på tiltag: 

 Der etableres en digital erfaringsportal eller andet medie, som samler de gode eksempler fra 
afdelinger og netværk, fx: Hvordan kan man arbejde med arbejdsgrupper og tovholdere?  
Hvordan organiseres afdelingens kommunikationsarbejde? Hvordan fastlægger afdelingen en 
årlig strategi? Hvordan arbejder netværk? Portalen skal redigeres af sekretariatet, så den er i live 
og velskrevet, men det skal være let at stille spørgsmål, diskutere og bidrage. Portalen kan 
udvikles med inspiration fra Aktiv-siderne, Aktiv nyhedsbrevet, DN Kontakt og Vores DN. 

 Undersøge samrådenes udviklingspotentiale, da der her kan ske meget erfaringsudveksling. 
Ligeledes er der områder, hvor det vil være smart at forene kræfterne på tværs af afdelingerne. 
Det kunne være sager eller naturområder, som går på tværs af kommuner. 

 Netværk relanceres. Ideen med netværk er rigtig god, men i mange af dem er der lavt 
aktivitetsniveau, lav sekretariatsbistand og mangel på klart formål. Nogle netværk skal de aktive 
måske nedlægge, mens nye kan skabes på felter, som visionen fokuserer på. 

 Tværgående indsats på naturpleje. Et godt sted at starte som aktiv er naturpleje. Vi gør det 
lettere at finde frem til et godt sted at komme i gang.  

 Mere lokalt stof i Natur & miljø. Bladet har mange læsere, som er menige medlemmer eller ikke-
medlemmer. Alligevel bør vi se bladet som en kilde til at understøtte og motivere det frivillige 
arbejde og erfaringsudveksling på tværs. Hele ”vækkelsen” af befolkningen inden for natur 
betyder også, at flere i udgangspunktet må forventes at ville læse om, hvordan man selv kan 
bidrage i sin afdeling. 

 

Snitflader til andre indsatser:  
Hvis vi skal nå de ambitiøse mål i visionen, så kan det have stor effekt at kunne udpege de gode eksempler, 
hvor vi lykkes, så andre kan blive inspireret. Derfor kan denne indsats bidrage mange steder.  

 
Vurdering af ressourcetræk 
Det vil kræve ekstra ressourcer at lave en ny portal, men vi gør allerede en del, så det er også et spørgsmål 
om at samle kræfterne. At gøre mere ud af netværk og samråd vil kræve øget sekretariatsbistand og flere 
frivillige kræfter. 

 
Eksempler på ideer fra vores DN 
En brugervenlig digital platform 
Gør zoom-muligheden permanent 
Netværk –lokale,emnebaserede, faglige osvosv. 
Netværk af frivillige –handson for naturen  
Bedste praksis eller guidelines for aktive og bestyrelsesmedlemmer 

 
 

 
 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/en-brugervenlig-digital-platform
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/gor-zoom-muligheden-permanent
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/netvaerk-lokale-emnebaserede-faglige-osv-osv
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/netvaerk-af-frivillige-hands-on-pa-naturen
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/bedste-praksis-eller-guidelines-for-aktive-og-bestyrelsesmedlemmer
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Indsatsområde: Medlemshvervning og fastholdelse  
  

Vores vision for medlemmer   
Vi ønsker at omsætte befolkningens opbakning til den grønne dagsorden til medlemsvækst. Vi ønsker at 
give vores medlemmer handlemuligheder og en klar værdi af medlemskabet.   
  
Ambitioner – Vi ønsker at:   

 Invitere flere forskellige medlemmer ind i fællesskabet.   

 Tydeliggøre den forandring, medlemmerne bidrager til.  

 Udvikle attraktive fordele ved at være medlem.  

 Tiltrække flere medlemmer på nye måder herunder digitalt og gennem arrangementer og 

aktiviteter.  

 
   

Indsatser der skal indfri visionen  
Baseret på input modtaget fra afdelinger, samråd og Vores DN har vi struktureret de nødvendige 

forandringer i fem indsatser:   
  

1. Et fælles mål om 150.000 medlemmer inden udgangen af 2026.  
2. Medlemshvervning skal være et fælles ansvar og samarbejde mellem sekretariatet og 

lokalafdelingerne.  
3. Medlemshvervning skal ind i arrangementer, projekter og kampagner.  
4. Kommunikation og synlighed.   
5. Nye og eksisterende medlemmer skal opleve stor værdi af deres medlemskab.     

 

Succeskriterier opnået i 2026   

 150.000 medlemmer  

 Medlemshvervning er et fælles ansvar  

 Medlemshvervning er en fast del af arrangementer, projekter og kampagner  

 Øget fastholdelse målt som en frafaldsprocent under gennemsnittet af NGO-branchen generelt og 

oplevet stor værdi af medlemskabet  

 Øget synlighed af den forskel DNs lokalafdelinger gør lokalt for den grønne dagsorden   
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Indsatser til DN’s strategi for medlemshvervning og fastholdelse 

1. Et fælles mål om 150.000 medlemmer inden udgangen af 2026     
Beskrivelse af indsats:    
Den folkelige og politiske opbakning til de mål og værdier, som Danmarks Naturfredningsforening 
repræsenterer, er vokset markant i de senere år. DN har også oplevet medlemsfremgang, om end beskeden, 
de sidste 5 år fra 124.580 medlemmer i 2015 til 130.333 ved årets udgang af 2020. I samme periode er det 
sket en stigning i indtægter fra medlemmerne fra 61 millioner i 2015 til 72 millioner i 2020. 
 
I DN ønsker vi i endnu højere grad at omsætte befolkningens opbakning til den grønne dagsorden, til vækst 
i vores medlemstal. For at kunne realisere dette, er det helt essentielt at hele Danmarks 
Naturfredningsforening arbejder for et fælles, konkret og ambitiøst medlemsmål. Derfor er vores mål at 
være 150.000 medlemmer inden udgangen af 2026. Et stort DN er en stærk stemme! 
  
For at DN kan lykkes med at realisere dette mål, skal medlemshvervning være et fælles ansvar i foreningen. 
DNs børne- og ungeindsatser skal være med til at give nye medlemmer til foreningen, og lokalafdelingerne 
skal have hjælp, de nødvendige ressourcer og relevante værktøjer i forhold til at kunne hverve lokalt. Endelig 
skal DN anvende et bredt mix af effektive hvervekanaler for at møde folk, der hvor de er, og mindske 
sårbarheden i hvervningen. 
  

Snitflader til andre indsatser  
Indsatser under børn, unge og aktive og frivillige: Tiltrække nye frivillige.  
  

Vurdering af ressourcetræk 
Vi har allerede i dag et bredt mix af hverveaktiviteter, men vi skal tænke hvervningen meget mere på tværs 
af foreningen. Derudover er der også behov for at øge de økonomiske og personalemæssige ressourcer på 
området for at kunne realisere de ambitiøse mål. En investering i medlemshvervning er også en investering 
i DNs fremtid.  
  

Eksempler på ideer og indsatser samt feedback fra vores DN: 
”150.000 medlemmer inden 2022”. Læs mere her  
”Hver 5. kr. bliver brugt til medlemshvervning, er det godt givet ud?”. Læs mere her 
”Bedsteforældre kan gratis melde sine børnebørn ind”. Læs mere her 
  

  

2. Medlemshvervning skal være et fælles ansvar og samarbejde mellem 
sekretariatet og lokalafdelingerne   
Beskrivelse af indsats:    
Medlemmerne er fundamentet for DNs eksistens. Deres enorme opbakning er med til at give os en stærk 
grøn stemme og øget politisk indflydelse. Medlemmernes bidrag og støtte udgør kernen i DNs økonomi og 
giver os de muskler, der skal til for, at vi kan opnå vores mål. 
  
Derfor skal medlemshvervning også være et fælles ansvar i DN. Alle skal bidrage til, at vi forbliver 

Danmarks største grønne medlemsorganisation.  

Sekretariatet skal tænke medlemshvervning ind i alle de aktiviteter, hvor det giver mening og have den 

nødvendige sparring og træning.  Lokalafdelinger og frivillige skal gennem hjælp, løbende vejledning og 

sparring klædes på til at bidrage til hvervningen af medlemmer og gennem lokale, relevante aktiviteter, 

være med til at sikre fastholdelse af nuværende medlemmer. Lokalafdelingerne udpeger aktive medlemmer 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/150-000-medlemmer-inden-udgangen-af-2022
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/hver-5-kr-bliver-brugt-til-medlemshverning-er-det-godt-givet-ud
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/bedsteforaeldre-kan-gratis-melde-borneborn-under-18-ind
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med et særligt ansvar for hvervning, og som er kontaktpersoner for sekretariatet. Og sammen skal 

sekretariatet og lokalafdelingerne arbejde med et onboardingforløb, der sikrer fastholdelse af nye 

medlemmer samt nye aktive til lokalafdelingerne. Kun sammen skaber vi et stærkere og større DN. 

 

Snitflader til andre indsatser 

Indsatser under aktive og frivillige: Tiltrække nye frivillige og frivilligorganisering 

 

Vurdering af ressourcetræk 
 Medlemshvervning er i dag forankret hos få personer i sekretariatet. Det kræver en stor organisatorisk 

indsats at få medlemshvervning integreret i de forskellige afdelinger i sekretariatet og bredt ud til at kunne 

favnes i lokalafdelingerne. Det vil være nødvendigt at opjustere de økonomiske og personalemæssige 

ressourcer og kompetencer, tillige skal der arbejdes med en kulturændring i DN for at sikre hele 

organisations opbakning til medlemshvervning som et fælles ansvar.  

 

Eksempler på ideer og indsatser fra vores DN: 
 ”Nye medlemmer – samarbejde mellem afdelinger og sekretariatet. Læs mere her 

 ”Lokalforeninger skal have medansvar for og understøttes i medlemshvervning. Læs mere her 

 ”Meningsfuldt tidsforbrug”. Læs mere her 

 ”Info til nye medlemmer om deres lokalafdeling”. Læs mere her 

  
  

3. Medlemshvervning skal ind i arrangementer, projekter og kampagner 

Beskrivelse af indsats:  
Medlemshvervning skal tænkes ind i alle grene af DN og dermed være en helt naturlig del af alle indsatser. 
Når vi er i kontakt med DN-interesserede, skal vi invitere dem ind i fællesskabet.  
  
Vi skal udnytte DNs store flagskibe Affaldsindsamlingen og Naturens Dag, hvor vi er i kontakt med flere 
hundrede tusinde mennesker og sikre, at vi skaber en tilknytning til de mange deltagere. I forbindelse med 
de 1.000 ture og arrangementer, lokalafdelingerne hvert år arrangerer, skal vi gøre det så nemt som 
overhovedet muligt at blive medlem, aktiv, ja i det hele taget skabe dialog. 
  
Derudover skal vi fortsat arbejde med og udbygge, at vores kampagner har et mål for hvervning af 
medlemmer eller potentielle medlemmer. Medlemshvervning skal tænkes ind i de store projekter for ad 
hoc frivillige, hvor vi ofte er i kontakt med mange tusinde mennesker, eks. i projekter som Giftfri Have og 
Naturfamilier.  
  

Snitflader til andre indsatser 
Indsatser under aktive og frivillige. 
  

Vurdering af ressourcetræk 
Vi er i gang med at udvikle aktiviteter i forbindelse med Affaldsindsamlingen og Naturens Dag, der kan skabe 
nye og potentielle medlemmer til DN, og vi gør det i høj grad i vores kampagner. Der skal afsættes ressourcer 
til at arbejde videre med at integrere medlemshvervningen ved øvrige ture og arrangementer samt i 
forbindelse med de store projekter. 
  

Eksempler på ideer og indsatser fra vores DN: 
”Gratis at blive naturven”. Læs mere her 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/nye-medlemmer-samarbejde-mellem-afdelinger-og-sekretariat
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/nye-medlemmer-samarbejde-mellem-afdelinger-og-sekretariat
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/lokalforeninger-skal-have-ansvar-for-og-understottes-i-medlemshvervning
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/lokalforeninger-skal-have-ansvar-for-og-understottes-i-medlemshvervning
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/meningsfuldt-tidsforbrug
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/meningsfuldt-tidsforbrug
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/info-til-nye-medlemmer-om-deres-lokaldeling
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/gratis-at-blive-naturven
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”Medlemsfestivaller”. Læs mere her 
”Hvervning i naturen, bør vi gøre det mere?” Læs mere her 
  

  

4. Kommunikation og synlighed   
Beskrivelse af indsats:   
Denne indsats skal især bidrage til at få flere medlemmer til DN, flere aktive og synliggøre den lokale 
interesserevaretagelse og hvilken positiv forskel, den respektive lokale DN-afdeling gør.   
  
For at nå ovenstående mål, er det essentielt med klare og synlige budskaber, der kort og præcist formidler 
vores sag, så danskerne får lyst til at melde sig ind eller engagere sig i vores forening. Vi skal stå endnu 
tydeligere i danskernes bevidsthed, og historien om DN skal være tydelig og let tilgængelig for alle i 
foreningen. Budskaberne og historien om DN skal også være meget synlig i den lokale kommunikation i DNs 
lokalafdelinger. De skal være en aktiv del af kommunikationen via deres egne kanaler som lokale 
nyhedsbreve, lokale Facebooksider og synlighed i lokale medier som ugeaviser m.v. 
  
Vi skal i den forbindelse sørge for, at der er et stort fokus på den interne og eksterne kommunikation og de 
nødvendige værktøjer, som eks. et godt modul til nyhedsbreve eller brugervenlige hjemmesider, for at alle 
i foreningen lykkes. 
  

Snitflader til andre indsatser 
Indsatser under aktive og frivillige. 
  

Vurdering af ressourcetræk 
I 2021 og 2022 vil der ske en yderligere udvikling af DNs hjemmesider, herunder de lokale hjemmesider, 
med fokus på medlemshvervning. Derudover vil vi i 2022 have implementeret et nyt brugervenligt 
nyhedsbrevsmodul, der gør det nemmere for alle at kommunikere med nye og eksisterende medlemmer. 
Bl.a. vil lokalafdelingerne automatisk kunne skrive ud til nye medlemmer i lokalafdelingen. Det vil på sigt 
være nødvendigt at opjustere de økonomiske og personalemæssige ressourcer, der især skal anvendes på 
at synliggøre DN og på at uddanne og hjælpe lokalafdelingerne med kommunikation.  
  

Eksempler på ideer og indsatser fra vores DN: 
”Brugervenlig hjemmeside”. Læs mere her 
 ”Brugervenligt nyhedsbrevsmodul”. Læs mere her 
”DN-reklame/kampagnebåde”. Læs mere her 
”DN skal være synlig på uddannelserne”. Læs mere her 
”Et mere vedkommende Natur & Miljø”. Læs mere her  
  

  

5. Nye og eksisterende medlemmer skal opleve stor værdi af deres medlemskab   
Beskrivelse af indsats:   
For at tiltrække nye medlemmer samt sikre fastholdelse af dem og vores eksisterende medlemmer skal vi 
skabe en endnu tydeligere oplevet værdi af medlemskabet. DN skal være for livet! Og afhængig af, hvor 
man er i livet, vil værdien af medlemskabet være forskellig.  
  
Vi skal derfor være i stand til at kommunikere målrettet, relevant og differentieret til de forskellige 
målgrupper om lige netop de områder, der interesserer dem, og på de kanaler, som de foretrækker.  
  

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/medlemsfestivaller
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/hvervning-i-naturen-bor-vi-gore-det-mere
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/brugervenlig-hjemmeside
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/brugervenlig-hjemmeside
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/brugervenlig-hjemmeside
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/brugervenligt-nyhedsbrev-modul
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-reklame-kampagnebad-der-rejser-rundt-i-havnene
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/dn-skal-vaere-synlig-pa-uddannelserne
https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/et-mere-vedkommende-natur-miljo
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Vi skal derfor over de kommende år udvikle vores medlemsfordele. Vi skal gøre det attraktivt at være 
medlem af DN ved at tilbyde medlemsfordele, som afspejler vores værdier, differentierer os fra andre 
foreninger eller fællesskaber og som giver oplevet værdi for vores medlemmer. Derfor skal vi være i tæt 
dialog med vores medlemmer og gennem analyser af deres adfærd og ønsker være i stand til at opfylde 
deres behov. Medlemsfordelene kan spænde bredt, lige fra brugervenlige guides og eksklusive kurser på 
Naturens Universitet, til hvordan man indretter sin have naturvenligt over rabat på relevante 
naturprodukter, til at man som medlem gerne vil kunne gøre en aktiv forskel for naturen, klimaet og miljøet.  
  
Og endelig bestræber vi os på, at alle aktiviteter, arrangementer, ture og events er relevante og interessante 
for vores medlemmer. Disse aktiviteter danner grobund for at invitere medlemmerne ind i fællesskabet af 
frivillige og lokalaktive. Vi finder det vigtigt, når det er muligt eller relevant, også at invitere ikke-medlemmer 
ind i fællesskabet med henblik på hvervning og imagepleje.  
  

Vurdering af ressourcetræk 
Vi arbejder allerede i dag med at udarbejde relevant kommunikation og er i gang med at opruste på området 
i forhold til flere ressourcer i kommunikation samt et nyt system til nyhedsbreve, der gør det muligt for 
sekretariatet og lokalafdelingerne at differentiere og tilpasse kommunikationen til alle vores medlemmer. 
Vores medlemsfordele og webshop har behov for en videreudvikling på indhold, hvilket vil kræve 
økonomiske og personalemæssige ressourcer.  
  

Eksempler på ideer og indsatser fra vores DN: 
”Flere medlemsfordele”. Læs mere her 
  

  

  
 

 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/flere-fordele-til-medlemmerne

