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Evaluering af netværk 
Sagens kerne: 
I 2014 blev ”rammer for DN’s netværk” formuleret og besluttet. Der er sidst foretaget en evaluering af DN’s 
netværk samt rammerne omkring i 2016, hvor det af Hovedbestyrelsen d. 10.11.16 blev besluttet, at der 
skulle foretages en ny evaluering i 2018. Evalueringen blev ved en fejl først sat i gang i november 2020. 

Rammer for netværk (2014) kan læses her: https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/rammer-for-netva-
erk/ 

OU tilslutter sig evalueringen og foreslår at lade den indgå i den videre organisationsstrategiproces 

HB skal: 
Orienteres om evalueringen 

Bilag 10.1

https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/rammer-for-netvaerk/
https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/rammer-for-netvaerk/
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DN's netværk står for inspiration, 
vidensdeling, faglighed og koordinering 

af emner på tværs af afdelingerne. 
Medlemmer af DN med interesse for et 
bestemt emne kan slutte sig sammen i 

et netværk, hvor man kan dele sin viden 
og interesse med andre. Der er netværk 

inden for en lang række områder. 
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Formål med evalueringen 
I 2014 blev ”rammer for DN’s netværk” formuleret og besluttet. Der er sidst foretaget en 

evaluering af DN’s netværk samt rammerne omkring i 2016, hvor det af Hovedbestyrelsen d. 

10.11.16 blev besluttet, at der skulle foretages en ny evaluering i 2018. Evalueringen blev ved 

en fejl først sat i gang i november 2020. At gennemføre en evaluering nu er til gengæld et 

oplagt tidspunkt, da resultaterne kan indgå i processen med organisationsstrategien. 

 

Organisationsudvalget tilslutter sig konklusionen, og opfordrer til at en opdatering af 

netværkenes rammer, bør spille ind i strategiprocessen.   

 

 

Konklusion 
Der findes p.t. 17 netværk, hvoraf lige under halvdelen ser ud til at have en reel, om end i 

nogle tilfælde lav aktivitet. Få netværk er meget aktive. Der har været minimal styring med og 

bistand til netværkene fra sekretariatets side i de seneste år, hvilket kan være en af flere 

grunde til aktivitetsniveauet. Netværkene har meget at bidrage med, men savner støtte. 

Sekretariatsmedarbejderne der skal støtte op, savner definerede opgaver. På den anden side 

vil det være et ressourcespørgsmål, hvor mange kræfter sekretariatet skal anvende på at bistå 

netværkene set i forhold til andre prioriterede opgaver beskrevet i AP. Det lader til, at det 

umiddelbart vil have stor værdi at øge bistanden til netværkene. 

 

Samlet set kan vi konkludere, at netværkene har en vigtig rolle i DN, men at de ikke lever op 

til deres potentiale pga. manglende kendskab og understøttelse. De eksisterer, men kun få er 

meget aktive, og lever op til de beskrevne formål og mål. Gennem evalueringen peger 

netværksmedlemmer, medarbejdere og analyser på forskellige ting der kan støtte op om 

arbejdet med netværkene.  

 

 

Medarbejderne skal have klare roller og støtte op om netværkene  

Der er samlet set en meget begrænset støtte fra sekretariatets side, og der kan ses en klar 

positiv forskel i aktivitet og tilfredshed på netværk med sekretariatsbistand, frem for netværk 

uden. Der er dog også enkelte netværk med et minimalt behov for bistand. Når man arbejder 

med frivillige, er det dog alment kendt, at deres indsats skal suppleres af ansattes bistand for 

at skabe klarhed, engagement og aktivitet. Uden denne støtte bliver den frivillige indsats for 

svingende. For at sekretariatsmedarbejderne kan støtte op om netværkene, skal deres rolle 

defineres tydeligere, og de gode oplevelser med at deltage, skal spredes.  

 

 

Netværkstræf skaber engagement og sammenhold 

Det sociale spiller en stor rolle, når man er frivillig. Det kan fx være i forbindelse med, at man 

tager på netværkstræf, hvor man videndeler, debatterer og socialiserer. Selvom det er sagen, 

der motiverer os, så er det det sociale, der fastholder de aktive. For flere af 

netværksmedlemmerne, der er udfordret af Podio, udgør træf ligeledes en stor del af 

kommunikationen. Da netværksmedlemmerne netop er spredt ud over landet, skaber træf 

hvor man samles, et godt grundlag for den løbende kommunikation på andre kanaler. 

Formål med evalueringen: Hovedbestyrelsen skal på baggrund af denne evaluering 

beslutte om rammerne for DN’s netværk skal reguleres. Endvidere kan Repræsentantskabet 

vedtage en ny organisationsstrategi i 2021, der kan have konsekvenser for rammerne for 

netværk.  
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Konkrete opgaver gør netværkene relevante 

Netværk har brug for konkrete opgaver/leverancer for at være relevante. Hvis det alene er for 

medlemmernes egen glæde, så kan det hurtigt ebbe ud. Når netværket kan støtte 

sekretariatet fagligt, med en konkret opgave, bliver de relevante. Flere netværk vil gerne 

støtte op og hjælpe til, og konkrete opgaver gør det lettere for dem. En sådan ”opgave” kan 

også være at de skal sparre med hinanden, for at styrke afdelingerne fagligt gennem 

vidensdeling. En sådan sparring kan hjælpes i gang, hvis man ønsker at støtte op om den.  

 

 

At lukke inaktive netværk, samler kræfterne om de aktive 

I ”rammer for DN’s netværk” står det beskrevet at inaktive netværk skal lukkes, efter en 

beskrevet procedure. Ved at lukke netværk, som ikke længere er nødvendige, kan man samle 

kræfterne andre steder, både for medlemmerne og sekretariatets skyld. Dette er ikke sket 

længe, men ville gavne den samlede tilstand i netværkene. Ligeledes er en oprydning af 

inaktive medlemmer på Podio tiltrængt.  

 

 

Indledning 
Evalueringen af DN’s netværk og rammerne omkring har, for sammenlignelighedens skyld, en 

del af samme elementer som i 2016, samt nogle supplerende undersøgelser for at skabe et 

fyldestgørende billede af situationen.  

 

Dele af dataindsamlingen har givet sparsomme resultater, herunder manglende årsberetninger 

fra netværk, usammenlignelige medlemsdata, samt få deltagere i gruppeinterview og 

kendskabsundersøgelsen. Udfordringerne med indsamlingen har dog også givet en relevant 

forståelse af netværkenes tilstand. Svarene i spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmer 

og gruppeinterviewet med medarbejderne stemmer ret godt overens, de er derfor brugt 

sideløbende i rapporten.  

 

Den samlede datamængde og kvalitet vurderes stadig at være tilstrækkelig for evalueringens 

formål, da spørgeskemaet, som er den bærende del af undersøgelsen, har en flot andel 

besvarelser, og vi desuden har arbejdet pragmatisk med den tilgængelige data.  

 

Evalueringen er bygget op omkring de emner, der indgik i spørgeskemaundersøgelse blandt 

netværksmedlemmer samt de emner, som dokumentet ”rammer for DN’s netværk1” kommer 

omkring.  

 

Sideløbende med evalueringen, har den strategiske debat på Vores DN fundet sted. Her er 

netværkene nævnt i flere indlæg. Nogle pointerer netværkenes potentialer og opfordrer til at 

de styrkes med flere ressourcer og støtte fra sekretariatets side2. Andre kommer med forslag 

til nye netværk, der kan støtte op om lokalafdelingerne og rumme nye typer af frivillige3.  

 

                                           
1 https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf 
2 https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/okonomisk-og-administrativ-styrkelse-af-netvaerk 
3 https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/nye-medlemmer-samarbejde-mellem-afdelinger-og-

sekretariat 

https://vores.dn.dk/da-DK/ideas/handlingsplan-ift-samarbejde-m-interessenter-pa-det-

kommunalpolitiske-niveua 
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I forbindelse med indsamling af data til evalueringen, har vi modtaget mange gode forslag og 

idéer til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med netværkene. Disse er noteret i bunden af hvert 

afsnit, hvor der er relevant. 

 

 

Metode 
Evalueringen af DN’s netværk indeholder flere elementer, og dataindsamlingen har for 

sammenlignelighedens skyld taget udgangspunkt i metoden fra evalueringen i 2016. En 

dybdegående spørgeskemaundersøgelse blandt netværksmedlemmerne er den bærende del af 

dataen, samt udtalelser fra et gruppeinterview med udvalgte sekretariatsmedarbejdere. 

Desuden har vi lavet en kort kendskabsundersøgelse blandt de aktive, samt, som i 

evalueringen fra 2016, et overblik over udviklingen af antal medlemmer i netværkene og 

årsberetninger.  

 

I arbejdet med indsamlingen af data, har vi mødt visse udfordringer og sparsomme svar, 

hvilket i sig selv fungerer som en kilde til forståelsen af netværkenes tilstand. Den samlede 

datamængde og kvalitet vurderes at være tilstrækkelig for evalueringens formål, da det 

uddybende spørgeskema, som er den bærende del af undersøgelsen, har en flot andel 

besvarelser, og vi desuden har arbejdet pragmatisk med den tilgængelige data. At lave en 

evaluering inden for et rimeligt tids- og ressourceforbrug er det muliges kunst! 

 

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt netværksmedlemmer 

Med udgangspunkt i spørgsmålene fra evalueringen i 2016 er der gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt netværksmedlemmerne. Der er modtaget 201 besvarelser, 

men det er svært at vurdere svarprocenten, da vi ikke kender det fulde antal, der er aktive i 

netværk4. Der er ikke lavet en frafaldsundersøgelse, men en naturlig antagelse vil være, at de 

mest passive medlemmer af netværk ikke har været motiveret til eller har opdaget 

muligheden for at svare. Vi gætter på, at de mest passive medlemmer ville svare mere 

negativt om indhold og aktivitet end de øvrige respondenter. Af de 201 respondenter, har 

størstedelen være medlem af DN i over 8 år (77%), og er aktiv i en lokalafdeling (82%).  

 

Denne spørgeskemaundersøgelse er kernen i evalueringen og kommer omkring 

netværksmedlemmernes aktiviteter, kommunikationen og ressourcerne i netværkene, samt 

netværkenes potentialer og udfordringer. Spørgeskemaet har en blanding af kvantitative og 

kvalitative svarmuligheder for at give brugbar statistik og samtidig give plads til alle 

holdninger og input fra medlemmerne. Undersøgelsen er udsendt til alle netværksmedlemmer 

som er tilmeldt Podio, hvorfra vi har hentet adresserne manuelt. Derfor har medlemmer, som 

ikke benytter Podio, og som har skiftet mailadresse siden deres registrering i mindre grad 

været eksponeret for muligheden for at deltage. Der er også blevet informeret om den på 

netværkenes Podio-sider, samt i de aktives nyhedsbrev.  

 

 

Gruppeinterview med ansatte 

Alle 29 sekretariatsansatte, der er medlem i et eller flere netværksrum på Podio, blev inviteret 

til at deltage i gruppeinterviewet, samt over to omgange blevet bedt om at besvare et par 

                                           
4 i 2015 var medlemstallet 562, efter en oprydning af inaktive. Der er ikke blevet ryddet op 

siden. Tallet er nu 1199. Et konservativt gæt kunne være, at det reelt er 700 der er bevidste 

om at de er medlem af et netværk, så bliver svarprocenten 29%, hvilket er tilfredsstillende 

som en stikprøve. 
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korte spørgsmål om deres tilknytning til netværkene. Vi fik 11 besvarelser fra ansatte, hvoraf 

kun 3 skriver, at de er tilknyttet et netværk, de 8 andre skriver, at de ikke er med i et 

netværk. Resten har ikke svaret. I ”rammer for DN’s netværk” står der, at sekretariatet står til 

rådighed med én medarbejder pr. netværksrum på Podio, men der findes ikke en oversigt 

over, hvilke sekretariatsmedarbejdere der skal være med i hvilke netværk, eller uddybning af 

forventningerne til disses aktivitet. De sparsomme besvarelser vurderes derfor at vise et 

realistisk billede af de ansattes involvering i netværkene.  

Til gruppeinterviewet deltog tre medarbejdere, og vi spurgte ind til medarbejdernes erfaringer 

og oplevelser med netværkene. Dette fortæller os noget om dialogen med netværkene, og 

hvordan netværkene spiller sammen med DN’s arbejde i sekretariatet. Gruppeinterviewet 

havde en semistruktureret form, som tog udgangspunkt i samme spørgsmål, der blev stillet til 

netværksmedlemmerne, men skabte plads til, at medarbejderne kunne fortælle om det de 

fandt vigtigt og relevant. Interviewet er løst citeret gennem rapporten.  

 

Udviklingen af antal medlemmer 

Et overblik over udviklingen af antal medlemmer i netværkene er, som i evalueringen fra 

2016, lavet for at se, om der er kommet flere eller færre med.  

I ”Rammer for netværk” bliver det slået fast, at den officielle liste over medlemmer i de 

enkelte netværk, er dem der indgår i de pågældende arbejdsrum på Podio.  

Den seneste status over antal af medlemmer er fra 2017, hvor der to år inden blev lavet en 

oprydning af inaktive medlemmer på Podio, som ”rammer for DN’s netværk” foreskriver. Siden 

2017 er der kommet få til i nogle netværk og mange i andre. Dog er der ikke foretaget en 

oprydning i Podio-rummene siden. Tallene er derfor ikke sammenlignelige, og der kan ikke 

drages nogle konklusioner om netværkenes tilstand på baggrund af medlemsoptællingen.  

 

 

Overblik over årsberetninger 

For et skabe et fyldestgørende billede af netværkenes aktivitetsniveau, er årsberetninger fra 

alle netværk forsøgt indsamlet. I ”rammer for DN’s netværk” står det beskrevet, at alle 

netværk skal lave en årlig redegørelse af deres aktiviteter, som skal lægges på Podio, 

hvorefter sekretariatet vil lægge den på netværkets præsentationsside på dn.dk. Da disse 

årsberetninger ikke var at finde på hverken Podio eller aktivsiden, er alle kontaktpersoner for 

netværkene blevet kontaktet med henblik på at indhente seneste årsberetning. De er desuden 

blevet venligt efterspurgt i samtlige netværksrum på Podio og i de aktives nyhedsbrev. 

Herefter er der dannet et overblik over beretningernes indhold og antal, som har været med til 

at give os et overordnet indblik i, hvordan det går med netværkene. 

 

Det lykkedes at fremskaffe årsberetninger for 3 ud af 17 netværk, hvoraf alle 3 er med samme 

kontaktperson (Komm., IT., og Web). Dog har yderligere 4 svaret, og sendt andre dokumenter 

der bekræfter, at de har gang i aktiviteter.  

 

Kravene til indholdet i årsberetningen er små5, og det vurderes ikke at fraværet af 

årsrapporten er grundet for store krav, men snarere at de ikke er blevet efterspurgt. De fire, 

                                           
5 Kilde: Rammer for DN’s netværk, https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf, 

s. 6. 
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der sendte andre aktivitetsbekræftende informationer, bemærkede alle, at de aldrig før er 

blevet spurgt om en årsberetning, og at det ikke ville være et problem at lave dem 

fremadrettet. Dette fortæller os noget om, at der i praksis ikke er blevet fulgt op på 

procedurerne beskrevet i ”rammer for DN’s netværks”, snarere end at netværkene ikke har 

noget at berette. 

 

 

Kendskabsundersøgelse blandt de aktive 

Der er foretaget en kort kendskabsundersøgelse blandt alle DNs ca. 1.500 aktive for at 

undersøge deres kendskab til netværkene. Den bestod af 4 kvantitative spørgsmål, med 

mulighed for en kvalitativ uddybning. 54 respondenter har svaret på undersøgelsen, som har 

været omtalt i de aktives nyhedsbrev. Den er foretaget for at give os et billede af, hvor godt 

de aktive kender til netværkene, og om der er potentiale for at få flere med. Målingen er en 

indikation, da som forventet, kun en meget lille del af de aktive har svaret. 

 

 

Oversigt over netværk og deres aktivitet 
D. 1. januar 2021, er der følgende 17 netværk i DN: 

 

 Agenda 21 netværk 

 Biodiversitetsnetværk 

 Byens Natur-netværk 

 Grundvand og drikkevand 

 Havnetværk 

 It-netværk  

 Jagtnetværk 

 Klimanetværket 

 Kommunikationsnetværk 

 Limfjordsnetværket 

 Midtjysk motorvejskorridor 

 Natur- og nationalparknetværk 

 Naturguide-netværket 

 Naturplejenetværk 

 Råstofnetværket 

 Skovnetværk 

 Webredaktør-netværket 

 

Nogle netværk, som Agenda 21, Grundvand og drikkevand samt Midtjysk motorvejskorridor 

ser ikke ud til at have haft noget aktivitet i over et år6. Dette vurderes ud fra manglende 

årsberetninger, svar på henvendelser, antallet af netværkstræf, samt aktivitetsniveauet på 

Podio. Alle tre havde ligeledes meget lille aktivitet ved sidste evaluering i 2016.  

 

Der findes enkelte netværk, som har meget aktivitet. F.eks. Biodiversitetsnetværket, som er 

meget aktivt på Facebook. Naturplejenetværket, Råstofnetværket, Skovnetværket og Natur- 

og nationalpark har ligeledes en høj aktivitet, enten med fysiske møder eller på Podio7.  

 

                                           
6 Se bilag 2 – oversigt over aktivitet i netværkene 
7 Se bilag 2 – oversigt over aktivitet i netværkene 
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Hvis man kun ser på Podios antal registrerede medlemmer, har der været en stigning siden 

2017 fra 725 til 11998, men disse tal vurderes ikke at kunne sammenlignes, da det vurderes at 

netværksmedlemmer ikke selv melder sig ud af Podio-rummene, når de ønsker at stoppe. 

Dette har sekretariatet gjort for dem i årene inden 2016, men ikke efterfølgende. Desuden 

lader der til at være netværksmedlemmer, som ikke er på Podio, men alene deltager via mail 

eller Facebook. Med andre ord har vi ikke en præcis viden om antallet af aktive 

netværksmedlemmer. 

 

Til gruppeinterviewet med sekretariatsmedarbejderne spurgte vi ind til, hvor mange de 

oplevede reelt var aktive i de netværk de kendte til. I Natur- og nationalparknetværket er der 

på Podio tilmeldt 63, men medarbejderen mente, at der er mange flere med i virkeligheden. 

De kommunikerer blot over mail, da mange af medlemmerne er udfordret af Podio. I 

Råstofnetværket er der cirka halvt så mange aktive, som der er tilmeldt på Podio. I 

naturplejenetværket vurderes det, at der er ca. 10-20 aktive, trods at der er hele 123 tilmeldt 

på Podio. I naturguidenetværket er et lignende mønster.  

Både netværksmedlemmer og sekretariatsmedarbejder har foreslået, at der burde ryddes op i 

inaktive medlemmer på Podio, samt lukke inaktive netværk, som foreskrevet i ”rammer for 

DN’s netværk”. Dette kan igangsættes efter drøftelse om fremgangmåden med eksempelvis 

Organisationsudvalget. 

 

 

Netværkenes formål 
I ”rammer for DN’s netværk” står formålet beskrevet således: 

 

”(…)”Netværkene inspirerer aktive medlemmer om bestemte emner på tværs af 

geografiske og organisatoriske skel – svarende til, at samrådene inspirerer 

afdelingsbestyrelserne om sager og problemstillinger inden for samrådenes 

geografiske områder.” Formålet kan udfoldes i to pointer:  

 

For det første: DN er en meget lokalt funderet organisation, og langt de fleste 

frivillige er lokale aktive i afdelingerne. Derfor er det vigtigt at sikre de frivillige 

aktives udsyn over kommunegrænsen. Netværk inspirerer det lokale arbejde på 

tværs af de geografiske skel, der altid vil præge en lokalt funderet organisation. 

Derved kan netværk være med til at styrke organisationens indre vitalitet ved at 

sprede viden, erfaring og engagement.  

 

For det andet: DN’s unikke styrke som organisation er, at vi på samme tid har et 

stærk lokalt niveau og et stærkt nationalt niveau. Samspillet mellem de to 

niveauer er afgørende for DN’s succes. Netværk kan være med til at optimere 

samspillet om bestemte emner – begge veje. Det nationale niveau har brug for 

indspil baseret på lokale erfaringer. Det lokale niveau har brug for indspil baseret 

på et nationalt overblik.9” 

                                           
8 Se bilag 1 – udvikling i antal af medlemmer 
9 Kilde: Rammer for DN’s netværk, https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf, 

s. 2. 

Forslag fra aktive og medarbejdere:  

 Ryd op i medlemmer på Podio. 

 Luk inaktive netværk. 
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I spørgeskemaundersøgelsen blandt netværksmedlemmerne, er der uenighed om hvorvidt 

netværkene lever op til formålene: Knap hver tredje mener, at netværkene lever op til 

formålet, mens en anden tredjedel mener, at det kun er delvist. 16% mener ikke, at 

netværkene lever op til formålet. Mange svarer desuden i feltet ”andet”, at de ikke har den 

fornødne viden til at kunne svare på spørgsmålet.  

 

 
 

 

 En sekretariatsmedarbejder svarer til samme spørgsmål:  

 

”(…) Det fungerer fint, hvor de inspirerer hinanden. Også dem som måske ikke er 

formænd, får lov at shine mere i et netværk. Så kan de gå arbejdsmæssigt 

grassat der. (…) Aktivitetsniveauet klinger af, når det umiddelbare formål er løst. 

Det var måske bedre, hvis nogen kunne lukke dem ned igen, når opgaven var 

færdig.” 

 

Et netværksmedlem supplerer: 

 

”Det er helt fuldstændig afhængig af hvilket netværk, jeg vurderer. Dem jeg er 

aktiv i opfylder faktisk det beskrevne formål ved reelt også at skabe resultater og 

levere kvalitet, bl.a. ind i sekretariatet.” 

 

Derudover blev der spurgt ind til, hvad man ville fjerne eller tilføje til formålene, hvis man 

kunne. Flere netværksmedlemmer ønsker meget mere indflydelse. Én mener at netværkene 

har den højeste viden og kompetencer inden for de givne områder i DN, og derfor skal høres 

mere systematisk inden for de givne emner. En anden understreger, at 

sekretariatsmedarbejderne burde tage netværkenes holdninger med videre:  

 

”Siden jeg deltog, er der ændret lidt på forretningsgangene, men holdningerne i 

grupperne bør kunne få afsmittende virkning på den centrale forenings holdninger 

via drøftelse med embedsværket – sekretariatsfunktionen bør bringe synspunkter 

fra grupperne videre – også selv om de ikke falder i tråd med holdningerne i den 

centrale forening.” 

http://www.dn.dk/
mailto:dn@dn.dk


Dato: 25. februar 2021 
Skrevet af: Amalie Leinum og Mikkel Havelund, mh@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening   Masnedøgade 20  2100 København Ø 

+45 39 17 40 00  www.dn.dk  dn@dn.dk 

 

En sekretariatsmedarbejder fortæller om arbejdet med netværkene: 

 

”Jeg får nogle gange 25 mails fra netværkene om ugen, men det er værdifuldt. 

Det giver noget godt ud til baglandet. Det giver dem en oplevelse af at være en 

del af DN og være ønsket.” 

 

Flere gange gennem undersøgelsen har både medlemmer og medarbejdere nævnt, at det er 

en af netværkenes styrker, at de kan skabe forståelse og viden om, hvad der rør sig ude i 

afdelingerne, som det også er beskrevet i formålet. Det lader dog til at foregå meget 

begrænset.  

 

 

Målet med netværk i DN 
I ”Rammer for DN’s netværk” er der opstillet tre mål for netværkene. De er ligestillede, og 

ingen af målene er derfor vigtigere end andre. Rækkefølgen er derfor ikke udtryk for nogen 

prioritering, og et netværk kan arbejde med alle tre mål på én gang. Det første mål er 

beskrevet som:  

 

”Kvalitetsløft af arbejdet i afdelingerne 

Repræsentantskabet har vedtaget: ”Et kvalitetsløft af arbejdet i 

afdelingsbestyrelserne – udmøntet i bedre klager, bedre lokal lobbyvirksomhed, 

bedre arrangementer, bedre lokal naturpleje osv. Operativt ved at den eller de 

afdelingsaktive, som også er netværksaktive, vil kunne højne kvaliteten af 

afdelingens aktiviteter inden for det fagområde, som dækkes af et givet netværk. 

Enten ved selv at udføre dem eller ved at inspirere afdelingskolleger.” 

 

Udfoldning: Et godt netværk, som arbejder med dette mål, har mange 

afdelingsaktive som medlemmer for derved at få effekt i mange af de afdelinger, 

hvor emnet for netværket er relevant. Den slags netværk kan opstå på initiativ af 

aktive i afdelingerne – eksempel: Naturplejenetværket. Eller de kan f.eks. opstå i 

forlængelse af kurser under Naturens Universitet – eksempel: 

Naturguidenetværket.10” 

 

Nogle af netværkene lever op til dette mål, når de videndeler og sparrer med hinanden. Dette 

mål kan dog være svært at måle på, og det er muligt, at netværkene bidrager med meget 

mere til lokalafdelingerne, end undersøgelsen viser. Det er svært at efterprøve, men det lader 

til at flere af netværksmedlemmerne selv føler, de bidrager med noget. En 

sekretariatsmedarbejder fortæller om det sociale i netværkene:  

 

”Det giver dem en oplevelse af at være en del af DN og være ønsket. Jeg glæder 

mig til at komme på tur med dem. Jeg har jo selv været med til at få dem samlet. 

Hvor skulle de ellers gå hen. Der sker ikke særligt meget på grund af corona. Der 

skulle have været et stort træf i foråret.” 

 

Når et netværk har et socialt aspekt, er det en indirekte måde at leve op til målet. Når det 

sociale sammenhold styrkes, styrkes engagementet til det frivillige arbejde også. 

 

                                           
10 Kilde: Rammer for DN’s netværk, https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf, 

s. 3. 
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Det andet mål er beskrevet som: 

 

”Levere konkrete produkter 

Repræsentantskabet har vedtaget: ”Levere konkrete produkter, f.eks. en plejet 

eng, en artsliste for en lokalitet, en hjemmeside med informationer og gode råd, 

måske et seminar – måske så meget andet, som kunne rekvireres af en 

afdelingsbestyrelse, HB eller Sekretariatet.” 

 

Udfoldning: Et godt netværk, som arbejder med dette mål, behøver ikke 

nødvendigvis at have mange medlemmer. Effekten opnås gennem det leverede 

produkt, og hvis det f.eks. er en hjemmeside med nyttige informationer, der 

anvendes af mange afdelingsaktive, kan netværket på den måde indirekte 

bidrage væsentligt til et kvalitetsløft af arbejdet i afdelingerne.(…)11” 

 

Nogle netværk lever op til dette mål. F.eks. naturplejenetværket, der helt konkret laver 

naturpleje. Derudover arbejder hhv. it-, webredaktør- og kommunikationsnetværket, på at 

understøtte sekretariatets arbejde med input til kvalitetsløft af det digitale område. Der lader 

dog også til at være flere, som føler, at de kunne bidrage med mere. Enten fordi de ikke bliver 

spurgt direkte, eller fordi de ikke bliver taget alvorligt, når de selv kommer med input. Et 

netværksmedlem mener den største udfordring for netværkene er: 

 

”At de ikke respekteres af medarbejderne i sekretariatet.” 

 

Desuden fortæller et andet netværksmedlem:  

 

”Netværkene nyder ikke den opbakning og respekt, som de burde. Der er i 

netværkene et potentiale for den fremtidig politik og idé-udvikling, som skal til for 

at skabe et fremtidigt stærkt DN, som Danmarks største natur og miljø 

organisation.” 

 

Dette understreger, at nogle medlemmer har troen på et potentiale i netværkene, og at de 

nærer tillid til at de kan bidrage med noget værdifuldt, under de rette omstændigheder.  

 

Det tredje mål er beskrevet som: 

 

”Input til HB’s politikudvikling mv. 

Repræsentantskabet har vedtaget: ”Input til HB’s politikudvikling mv. – som et 

uformelt og værdsat supplement til den nuværende rådgivning via de faglige 

udvalg og Sekretariatet.” 

 

Udfoldning: Et godt netværk opbygger ofte – som en værdifuld sidegevinst af 

arbejdet med mål nummer 1 og 2 – viden og erfaringer, der kan nyttiggøres i 

DN’s politikudvikling og nationale lobbyarbejde. Et netværk har som 

udgangspunkt ikke politik-input som den eneste effekt af netværkets arbejde. 

Men politikinput baseret på erfaringer med, hvordan lovgivningen virker i praksis, 

er en stor styrke for DN.(…)12” 

                                           
11 Kilde: Rammer for DN’s netværk, https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf, 

s. 3. 
12 Kilde: Rammer for DN’s netværk, https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf, 

s. 3. 
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Kun få af netværksmedlemmerne kommenterer i spørgeskemaundersøgelsen, at de leverer 

input til politikudvikling i HB, mm. Der er nogle, som ønsker at bidrage langt mere med input, 

men desværre føler, at de ikke får muligheden, eller bliver tager seriøst, når de får den. Et 

netværksmedlem fortæller: 

 

”Aktive faglige og saglige netværk modarbejdes af sekretariatet og tilsyneladende 

af HB. Det er erfaringen, at ”soldaterne” bare skal holdes i ro, så de borger for 

DN’s finansiering, men IKKE får indflydelse.” 

 

Som det beskrives i udfoldningen af målet, er dette noget der typisk sker, når netværkene 

lever op til de to andre mål og den vej igennem får en øget indsigt i DN’s politiske arbejde.  

 

 

Kendskab til netværk 
I kendskabsundersøgelsen fortæller en aktiv:  

 

”(…) skuffende at så få medlemmer viser reelt engagement i de netværk, jeg 

deltager i. Mange medlemmer kender slet ikke netværkene - min påstand. Eks. 

vis kender jeg en professionel skovmand og DN-medlem - han vidste ikke, at der 

eksisterede et skovnetværk.” 

 

I kendskabsundersøgelsen, foretaget blandt alle DN’s aktive, svarede godt halvdelen (54%), at 

de både kendte til DN’s netværk og vidste, hvad netværkene laver. 19% svarede, at de kender 

til netværkene, men ikke ved, hvad de laver, og hele 28% af DN’s aktive svarede, at de ikke 

kender til netværkene. Det sidste tal er måske reelt endnu højere, da dem uden kendskab kan 

have en tendens til ikke at ville besvare en undersøgelse om emnet. 

 

 
 

Derudover svarer hele 40%, at de måske godt kunne finde på at melde sig ind i et netværk, 

hvis de vidste mere om, hvad de laver.  
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Det lader til, at der sagtens kunne slås et slag for netværkene: at de eksisterer, hvad de kan, 

og hvorfor det er givende at være med.  

 

 

Netværkenes aktivitetsniveau og bidrag til DN 
I den dybdegående spørgeskemaundersøgelse henvendt netværksmedlemmerne, svarer nogle 

få i kommentarerne, at de er med i et eller flere netværk, fordi de lærer noget af at følge med, 

hvilket stemmer godt overens med de nedskrevne formål. Mange kommenterer at de ikke 

vidste de var med i et netværk, eller at de ikke er aktive, selvom de måske står registreret 

sådan. En sekretariatsmedarbejder fortæller:  

 

”Mange er båret af et engagement for en sag. Oplever man at gøre en forskel og 

at man får noget viden, så bliver man aktiv. Hvis ikke der sker noget, så glider 

man længere og længere ud. Det er jo trist, at man skriver ud til 161, men der 

kun er 4 der svarer.” 

 

Generelt lader det til, at der er få, der er meget aktive og mange, der er lidt eller ikke aktive. 

Man kan gå ud fra, at det er de mest aktive, der også har svaret på spørgeskemaet, og ud af 

de 201 respondenter, svarer halvdelen, at de ikke bidrager med så meget (49%). I 

spørgeskemaundersøgelsen spørges der ind til de forskellige aktivitetsniveauer:  

 

 
 

Der er også flere, der efterspørger tydeligere kommunikation om, hvad man skal med 

netværkene, og hvad sekretariatet helt konkret skal bidrage med. En sekretariatsmedarbejder 

fortæller: 

 

”Der er ikke rigtigt nogle skrevne rammer. Der er ikke nogen beskrivelse af, hvad 

man kan, hvad man gør, og hvad man bruger det til. Der er meget lidt. Jeg tror, 

at for netværkets skyld, vil det være rart at vide, hvad man kan med dem, og 

Forslag fra aktive og medarbejdere:  

 Introducere de forskellige netværk, herunder hvordan man kan deltage, og hvad man kan 

få ud af det: 

o i Natur & Miljø 

o i DN aktives nyhedsbrev 

o ved målrettet rekruttering 

o i forbindelse med, at man starter som aktiv 
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hvor længe de skal eksistere. Netværk som ikke har nogen veldefineret opgave 

eller berettigelse, er spild af tid. Som frivillig skal man vide, hvorfor er man her. 

(…).” 

 

Denne udtalelse, som kommer fra en sekretariatsmedarbejder, der bruger meget tid på 

netværk, fortæller også noget om kendskabet til netværkenes rammer. ”Rammer for DN’s 

netværk” indeholder netop nedskrevne rammer, formål, regler for nedlæggelser mm. Men 

rammerne er måske ikke fyldestgørende, der mangler opfølgning på dem i det daglige, og de 

er uden tvivl ikke særligt kendte blandt de relevante deltagere og medarbejdere i netværkene.  

 

I gruppeinterviewet med sekretariatsmedarbejderne fortælles der, at det varierer meget efter 

emne, hvad de forskellige netværk kan bidrage med til det resterende DN. Én 

sekretariatsmedarbejder fortæller, at han beder sit netværk om hjælp til konkrete opgaver, 

som de gladelig hjælper med. En anden svarer, at det er hende, der bidrager til netværkets 

behov, men at det giver dem et socialt sammenhold, som i sidste ende giver engagement til 

deres generelle frivillighed hos DN.   

 

Mange af medlemmerne er ikke stærke digitale og lægger derfor meget vægt på 

netværkstræffene. Det lader derfor også til, at der har været en noget lavere aktivitet i 2020 

pga. corona-situationen og de begrænsede muligheder for at mødes fysisk. Ud af de 17 

netværk, havde fire afholdt træf i 2019, samt planlagt træf i 2020. Tre ud af de fire netværk, 

er netop de tre netværk, som har tilknyttet en sekretariatsmedarbejder.  

 

 

Kommunikation 
Netværkene benytter sig af flere former for kommunikation. Alle har et rum på Podio, flere har 

en præsentationsside på dn.dk, og tre har en Facebookgruppe. Herudover kommunikerer flere 

af grupperne via e-mail, eller når de mødes fysisk til netværkstræf. Der debatteres, 

planlægges og socialiseres.  

 

 

Podio 

Alle netværk har en side på Podio, hvor de kan kommunikere og debattere, dele dokumenter 

og andet praktisk. Få kommenterer i spørgeskemaundersøgelsen, at de er tilfredse med Podio, 

mens flere af medlemmerne fortæller, at de har svært ved at bruge platformen. De har 

problemer med at melde sig ind og ud af netværk eller ændre deres email-adresser, og når de 

først er inde, har de svært ved at skabe et overblik og forstå platformens funktioner. To 

netværksmedlemmer skriver:  

 

”Jeg er ikke på Facebook og kan ikke finde ud af Podio – så det giver jo en dårlig 

kommunikation.” 

 

”Formålene er ok, hvis noget skulle ændres, så var det IT-systemet Podio, det er 

noget besværligt at arbejde med.” 

 

Forslag fra aktive og medarbejdere:  

 Bedre italesættelse af hvordan netværkene kan bidrage til DN. 

 Forventningsafstemning med netværksmedlemmer. 
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Enkelte er fint tilfredse med Podio, men udfordres derimod stadig af, at mange andre ikke er 

det. Som et netværksmedlem skriver om kommunikationen:  

 

”Rigtig godt de steder, det fungerer godt. Lige aktuelt supergodt i 

Råstofnetværket, hvor Jan Pedersen beder os om hjælp (og klæder os på til at 

kunne hjælpe) med en konkret opgave: Råstofpolitik. Dels i zoom-møder, men 

også i Podio. Podio opleves desværre som fjernt og utilgængeligt af mange 

DN’ere.(…).”  

 

Derudover skriver flere, at de enten ikke hører noget fra netværket, eller at tonen er negativ. 

Et netværksmedlem skriver: 

 

”Debatterne løber fuldstændig løbsk, inden en sekretariatsmedarbejder kan nå at 

gribe ind.” 

 

Samlet set bruges Podio aktivt af få, da mange finder det svært og uoverskueligt.  

 

 

Facebook 

Tre af netværkene benytter sig af Facebook. Henholdsvis Biodiversitetsnetværket13 og 

Naturplejenetværket14, men også Kommunikationsnetværket har en gruppe med fokus på 

netop brugen af Facebook, kaldet ”DN lokalafdelinger på Facebook – Tips og tricks” 15. Gruppen 

har 166 medlemmer på Facebook, og 33 på Podio. Biodiversitetsnetværket har næsten 1.000 

medlemmer på Facebook, mod de 99 på Podio, til gengæld har den karakter af en 

debatgruppe, hvori der også deltager mange som ikke er medlemmer af DN. 

 

 

Kommunikationen med sekretariatet 

Angående kommunikationen netværkene og sekretariatsmedarbejderne imellem er der en 

positiv tendens. Her svarer 39%, at det er rigtig godt eller godt. 18% svarer hverken/eller, og 

kun 10% svarer at det går dårligt eller rigtig dårligt. Dog svarer hele 33% ved ikke, hvilket 

kan skyldes, at der slet ikke er nogen kommunikation, som de kender til. 

 

                                           
13 Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/poulevaldhhansen 

 
14 Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/dnnaturpleje 

 
15 Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/DNlokalafdelingerTipsogTricks/ 

Forslag fra aktive og medarbejdere:  

 Drøft problematikken med Podio, i it-netværket. Beslut om: 

o der skal undervises mere i Podio. 

o der skal vælges et andet system. 

o det skal være valgfrit hvilken kommunikationskanal man som netværk vil bruge. 
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Det lader dog til at kunne hænge sammen med at medlemmer har lave forventninger til bidrag 

fra sekretariatet. Ét netværksmedlem fortæller:  

 

”Podio og Facebook er ikke de bedste værktøjer til kommunikation og debat i den 

form, som DN's arbejde har. Samtidig er det vigtig at pointere, at netværkets 

rolle er at fungere som et samlende rum for vidensudveksling og debat. 

Sekretariatsmedarbejder kan give et vigtig input og faglig sparring. Desuden kan 

sekretariatsmedarbejder have en sekretærfunktion. Dog må 

sekretariatsmedarbejder ikke overtage styringen af, og dominere netværket.” 

 

Flere andre efterspørger dog sekretariatsmedarbejdernes input men ønsker også, at det skal 

være drevet af viden og engagement. Ét netværksmedlem fortæller: 

 

”Præget af manglende tid fra de ansatte til at pleje netværket ordenligt – 

faglighed kontra manglende faglighed kan være et problem. Der skal være et 

gensidigt drive baseret på ægte engagement.” 

 

Alt i alt lader det til at der er en udpræget tilfredshed med kommunikationen netværk og 

sekretariatet imellem, men også at den er på et meget lavt blus. Set i lyset af efterspørgslen 

efter sekretariatsbistand og det begrænsede antal netværk med tilknyttet 

sekretariatsmedarbejder skyldes svarene her måske også en vis høflighed. 

 

 

Ressourcer 
I ”rammer for DN’s netværk” står det beskrevet, at den økonomiske ramme for netværkenes 

ressourcetræk besluttes år til år af Repræsentantskabet, i forbindelse med vedtagelse af DN’s 

Forslag fra aktive og medarbejdere:  

 Benyt zoom, for at mødes oftere på tværs af landet, samt styrke det sociale 
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aktivitetsplan og budgetnetværkets ressourcer. Den er ikke ændret siden ”rammer for DN’s 

netværk” blev godkendt i 2014. Ressourcerne dækker følgende: 

 

”Basisydelser: Alle netværk kan trække på følgende ydelser i Sekretariatet:  

1. En præsentationsside på dn.dk.  

2. Et arbejdsrum i Podio med tilhørende vejledning/kursus.  

3. Adgang til at sende nyhedsbreve i DN’s nyhedsbrevs-system.  

4. Oprettelse i Podio af nye netværksmedlemmer.  

5. En årlig opdatering af ”medlemslisten”, dvs. et tjek af, om de medlemmer, der 

indgår i netværkets arbejdsrum på Podio, stadig ønsker at være der.  

6. Deltagelse af mindst én sekretariatsmedarbejder/kontaktperson i et netværks 

arbejdsrum.  

 

Netværkstræf: Alle netværk, som ønsker det, kan holde ét årligt netværkstræf 

efter aftale med Sekretariatet, (…) 

 

Yderligere ressourcer kan tildeles efter ansøgning til Projektpuljen, (…).16” 

 

I spørgeskemaundersøgelsen, samt gruppeinterviewet med sekretariatsmedarbejderne blev 

der spurgt ind til mængden af ressourcer. Mange svarede ikke på dette spørgsmål, men af 

dem der svarede, mente flere (23%) at ressourcerne var passende, eller at der mangler hjælp 

fra sekretariatet. To netværksmedlemmer fortæller:  

 

”Formålene er meget idealistiske. Det der er brug for er professionel assistance = 

(mere) arbejdstid for en ansat.” 

 

”Vi mangler noget sparring fra DN Masnedøgade. Vigtigt at have en tovholder 

der.” 

 

Det lader også til at være sekretariatsmedarbejdernes opfattelse, men undtagelse af én som 

fortæller:  

 

” Jeg har mast mig ind i et naturguidenetværk. Der har jeg en helt anden 

oplevelse. De vil helst køre uden sekretariatet. Jeg synes, at det er vigtigt, at der 

er nogle frivillige formidlere. Vi bør bygge meget mere på netværk i DN. Når jeg 

har spurgt forsigtigt til dem, så vil de helst bare have, at jeg bare betaler 

regningen. De vil helst ikke have nogen fra sekretariatet med.” 

 

Sekretariatsmedarbejdernes rolle i ”rammerne for DN’s netværk” er ikke yderligere beskrevet 

end: ”Deltagelse af mindst én sekretariatsmedarbejder/kontaktperson i et netværks 

arbejdsrum.”. En medarbejder fortæller om opgaverne: 

 

”Det har været helt op til en selv, hvordan man ville betjene dem. Der er ingen 

vejledning til sekretariatet. Der står kun, hvordan man kan oprette dem. Vi ved, 

at vi ikke har en sekretæropgave, men vi er nødt til at være med ift. noget 

økonomistyring. Der er 0,1 årsværk til udvalg, men ikke noget til netværk. (…) 

Der mangler nogle fælles retningslinjer.” 

 

                                           
16 Kilde: Rammer for DN’s netværk, https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf, 

s. 5. 
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I planlægningen af evalueringen skrev vi til alle 29 sekretariatsmedarbejdere, der er medlem i 

et eller flere netværk, og bad dem svare et par linjer om deres arbejde med opgaven, samt 

inviterede dem til gruppeinterviewet. Vi modtog 6 besvarelser i første omgang, og 5 i næste. I 

alt skriver kun 3 at de er tilknyttet et netværk. De 8 andre skriver at de ikke er med i et 

netværk. Resten svarede ikke. Det lader til, at sekretariatsmedarbejderne er usikre på 

forventningerne til deres deltagelse, samt nedprioriterer arbejdet med netværkene i forhold til 

andre opgaver. En sekretariatsmedarbejder fortæller:  

 

”I starten var det et monster, hvor jeg var ved at gå grædende væk. Der er en 

gruppe på fem, der er meget aktive, der er gode til at styre det. Det er blevet 

interessant og sjovt. Jeg kan godt lide at servicere dem. Det er søde mennesker. 

Jeg skriver ikke referat, men hjælper med en masse praktisk. Jeg får nogle gange 

25 mails om ugen, men det er værdifuldt. Det giver noget godt ud til baglandet. 

Det giver dem en oplevelse af at være en del af DN og være ønsket. Jeg glæder 

mig til at komme på tur med dem. Jeg har jo selv været med til at få dem 

samlet.(…).” 

 

Sekretariatet har tidligere sørget for at bede netværksmedlemmerne tilkendegive om de var 

aktive eller ej, og derefter fjernet de inaktive. Dette er ikke sket i flere år, og netværkene har 

derfor mange spøgelses-medlemmer. Ifølge dokumentet ”rammer for DN’s netværk”, skal 

sekretariatet fjerne inaktive medlemmer én gang årligt, samt stille med mindst en 

medarbejder pr. netværk. Der er dog i AP sammenhæng, ikke sat specifik tid/årsværk af til 

støtte af netværk. Det er en del af en større opgavepulje til ”organisatorisk støtte” i 

organisationsafdelingen, mens faglige medarbejdere ikke har øremærket tid til arbejde med 

netværk. Når netværksopgaven skal løses ”ind i mellem” andre opgaver kan det være 

vanskeligt at finde tiden, hvis netværkene ikke direkte bidrager til at løse en anden opgave. 

 

 

Årsberetninger 

I ”rammer for DN’s netværk” står det beskrevet, at alle netværk skal lægge en årlig 

redegørelse for deres aktiviteter på Podio, hvorefter sekretariatet vil lægge den på netværkets 

præsentationsside på dn.dk og informere om det i de aktives nyhedsbrev.  

 

I ”rammer for DN’s netværk” står der om årsberetningen: 

 

”Der er ingen form- eller andre krav til den (årsberetningen). Dvs. at den i den 

yderste konsekvens kan bestå af 10 linjers tekst. Men den sidestiller netværkene 

med DN’s øvrige organisatoriske enheder, som alle er mødt af krav om at 

dokumentere deres arbejde: (…)  

 

Der er to formål med årsberetningen: Dels at give netværkets egne medlemmer 

et overblik over netværkets status og derved en anledning til at byde ind med 

udviklingsmuligheder - altså et led i at holde netværket levende. Dels at give 

udenforstående et indblik i netværkets arbejde og derved en anledning til at 

melde sig ind.17”  

 

Da årsberetningerne ikke var at finde, er de blevet venligt efterspurgt gennem flere kanaler i 

forbindelse med gennemførsel af evalueringen. Det lykkedes at indhente 3 årsberetninger, alle 

                                           
17 Kilde: Rammer for DN’s netværk, https://aktiv.dn.dk/media/5342/rammer-for-netvaerk.pdf, 

s. 6. 
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fra netværk med samme kontaktperson og skrevet i forbindelse med efterspørgslen. Flere har 

dog bemærket, at de aldrig før er blevet bedt om årsberetninger, og det derfor ikke er en 

typisk del af deres opgaver. 

  

Rammerne for indholdet i årsberetningen er små, og det vurderes ikke at manglen på 

årsrapporten er grundet for store krav, men snarere at de ikke er blevet efterspurgt. 

 

  

Forslag:  

 Afklar hvilke sekretariatsmedarbejder der er med i hvilke netværk.  

 Definer sekretariatsmedarbejderens rolle og opgaver. 

 Afklar behovet for årsberetninger og følg op på dem. 

 Italesæt netværkenes formål og rammer. 
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Bilag 1 – udvikling i antal af medlemmer målt på Podio* 
 
Netværk  2017 2020 Forskel 

Affald 17  Lukket  

Agenda 21 netværk 17 27 +10 

Biodiversitetsnetværk 46 94 +48 

Byens Natur-netværk 12 37 +25 

Grundvand og drikkevand   65  

Havnetværk   18  

It-netværk    27  

Jagtnetværk 22 37 +15 

Klimanetværket 46 108 +62 

Kommunikationsnetværk 20 33 +13 

Landbrugsnetværket 45  Lukket  

Limfjordsnetværket 40 60 +20 

Lys og lyd 15  Lukket  

Midtjysk motorvejskorridor 29 34 +5 

Natur- og nationalparknetværk 62 63 +1 

Naturguide-netværket 83 161 +78 

Naturplejenetværk 72 123 +51 

Råstofnetværket   43  

Skovnetværk 52 135 +83 

Vand 41  Lukket  

Webredaktør-netværket 116 134 +18 

TOTAL 735 1199 +464 

 
* Bemærk, at antallet er tilmeldte i Podio som udtryk for netværkets størrelse og aktivitet kan være 
meget usikkert, da inaktive medlemmer ikke konsekvent er blevet slettet, ligesom medlemmer kan være 
meldt ind uden om Podio. Denne tabel skal derfor fortolkes med stor forsigtighed.  
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Bilag 2 - oversigt over aktivitet i netværkene 
 

Netværk Podioaktivitet 
i 2020 

Netværks-
træf i 2019 

Netværks-
træf i 2020 

Års-
beretning 

Tilknyttet 
sekretariats-
bistand 

Opsum-
meret 

Agenda 21 netværk Ingen Nej Nej Ingen Nej Står stille 

Biodiversitetsnetv
ærk 

Mellem (Men har 
aktiv FB-gruppe) 

Ingen Ingen Ingen Nej Lidt til ingen 
aktivitet 

Byens Natur-
netværk 

Få deltager Ingen Ingen Ingen Nej Lidt til ingen 
aktivitet 

Grundvand og 
drikkevand 

Ingen Ingen Ingen Ingen Nej  Står stille 

Havnetværk Få deltager Ingen Ingen Ingen Nej Lidt til ingen 
aktivitet 

It-netværk Meget Ingen Ingen Ja (2020) Nej* Aktivt 

Jagtnetværk Få deltager Ingen Ingen Ingen Nej Lidt til ingen 
aktivitet 

Klimanetværket Meget Planlagt i 19, 
men aflyst 

Ingen Ingen Nej Mellem 

Kommunikations-
netværk 

Lidt Ingen Ingen Ja (2020) Nej** Aktivt 

Limfjordsnetværket Ingen (lidt i 2021) Ingen Ingen Ingen Nej Lidt til ingen 
aktivitet 

Midtjysk 
motorvejskorridor 

Ingen Ingen Ingen Ingen Nej Står stille  

Natur- og 
nationalpark-
netværk 

Få deltager Afholdt i 19 Planlagt i 20 Ingen Ja Aktivt 

Naturguide-
netværket 

Lidt om Rep Afholdt i 19 Planlagt i 20 Ingen Ja Aktivt 

Naturplejenetværk Mellem Afholdt i 19 Planlagt i 20 Uformel via 
mail.  

Nej Aktivt 

Råstofnetværket Meget Ingen Ingen Ingen Ja Aktivt 

Skovnetværk Meget Afholdt i 19 Planlagt 20 Ingen – men 
anden 
dokumentatio
n for  aktivitet 

Ja 
 

Aktivt 

Webredaktør-
netværket 

Meget Ingen Ingen Ja (2020) Nej Aktivt 

 

* It-netværket har mødtes med DN’s it-ansvarlige af nogle omgange. Der er fra 2021 tilknyttet en medarbejder. 

 

** Kommunikationsnetværket har fra 2021 fået tilknyttet en medarbejder. 

 

Bemærk, at vurderingerne af aktivitet er foretaget af sekretariatet efter ”bedste evne”. Vi kan sagtens have overset 

aktivitet, som udspiller sig uden for Podio. I så fald beklager vi, og ser frem til at høre fra jer! 
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