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POLITIK



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-politikSucceskriterier
Vi vil måle succes på følgende mål frem mod 2026:

• Vi spiller en nøglerolle i alle store politiske forløb om 

grønne initiativer og aftaler

• Mindst 400.000 danskere engagerer sig årligt i den 

grønne sag gennem DN

• Vi slår igennem med 1-2 politiske mærkesager om 

året, hvor vi sætter et mærkbart aftryk

• 7 ud af 10 afdelinger arbejder aktivt og systematisk 

med politisk interessevaretagelse 

• Vi er anerkendt for højt fagligt niveau

STRATEGISKE INDSATSER
1. Fælles politiske dagsordener

2. Mere proaktiv lokalpolitisk arbejde

3. Samarbejde og alliancer

4. Sæt fagligheden i spil

5. Engagér flere i vores sag



1. Fælles politiske dagsordener 

• Udpege 1-2 højtprofilerede politiske mærkesager, 

som vi løfter sammen og omsætter til handling 

både nationalt og lokalt.

• Fastlægge, hvordan fælles dagsordner omsættes 

til lokale strategier og indsatser.

• Udvikle måder til løbende at koordinere indsatsen 

og udveksle erfaringer og viden på tværs af 

afdelingerne og mellem afdelingerne, 

sekretariatet og hovedbestyrelsen.

• Udvalgte lokale eller regionale sager løftes op på 

nationalt niveau.



• Styrke vores afdelingers evne til at gøre vores 

indflydelse gældende lokalt. 

• Understøtte strategisk og lobbyfagligt fokus i 

afdelingerne. 

• Fokus på proaktiv mediepåvirkning i den lokalpolitiske 

interessevaretagelse. 

• Afdelingerne arbejder på tværs med 

interessevaretagelse og udveksler metoder. 

• Faglige netværk på tværs af afdelinger (fx 

kommunalvalg/politik, udvalgte natursager- og emner, 

klima, landbrug etc.). 

2. Mere proaktiv 
lokalpolitisk arbejde



• Fastholde og udbygge nuværende samarbejder og 

samtidig række ud og være åbne for flere forskellige 

typer af samarbejds- og alliancepartnere.

• Analysere, afsøge og opdyrke 

samarbejdsmuligheder med nye partnere lokalt og 

nationalt.

• Udnytte vores samarbejder på tværs af foreningen, 

så for eksempel alliancer indgået på nationalt 

niveau kan smitte af og åbne for samarbejde på 

lokalt niveau – og omvendt.

3. Samarbejde og alliancer



• Komme med udspil der omsætter faglig viden til 

konkrete politikanbefalinger, og som har en form og 

timing, der passer ind i politiske beslutningsprocesser.

• Producere baggrundsviden (f.eks. rapporter og 

modeller) for at løfte en dagsorden - enten selv eller i 

samarbejde med universitet og forskere. 

• Faglig rådgivning og dialog mellem afdelinger og 

sekretariat om fagligt indhold.

• Opsamling af konkrete (lokale) eksempler, der kan 

underbygge det faglige grundlag. 

• Udvikle redskaber til at udnytte den store viden vores 

forening besidder og bringe fagligheden i spil rundt 

om i landet gennem bedre vidensdeling (fx gennem 

faglige netværk).

4. Sæt fagligheden i spil



• Vi skal fastholde den grønne dagsorden i toppen af 

danskernes bevidsthed og prioritering, fordi folkets 

stemme er en afgørende forudsætning for at skabe 

de store forandringer, der er brug for.

• Udnytte alle vores aktiviteter, events, kampagner og 

projekter til at skabe øget opmærksomhed og 

engagement om vores mærkesager og binde dem 

sammen med vores politiske indsatser og løbende 

kommunikationsindhold.

• Engagere flere i vores mærkesager gennem bl.a. 

sociale medier og samarbejde med lokale 

ambassadører.

• 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. 

5. Engagér flere i vores sag



Konkrete tiltag og projekter til aktivitetsplanen 
Vi vil bl.a.:

• Beslutte 1-2 særligt profilerede mærkesager om året som løftes i et samarbejde på

tværs af hele foreningen.

• Styrke sekretariatets støtte til afdelingernes lokalpolitiske interessevaretagelse og

lobbyfaglighed.

• Løbende afsøge og opdyrke samarbejdsmuligheder med nye partnere.

• Omsætte vores faglighed til konkrete og relevante løsningsforslag.

• Engagere flere i vores mærkesager gennem bl.a. kampagner, sociale medier og 

samarbejde med lokale ambassadører.

• Revitalisere netværk – herunder faglige netværk på tværs af afdelinger.

• Samtænke projekter og kampagner med vores politisk prioriterede sager.



Den politiske delstrategi handler meget om tilgang og form fx:

• Fælles politiske mærkesager for hele organisationen.

• Udnytte vores evne til at sætte en dagsorden gennem pressearbejde, kampagne 

og øvrig kommunikation samt at vores lokal kendskab/implementering er en styrke.

• Vi skal være tæt på de politiske processer og spille relevante budskaber og 

løsninger ind i alle stadier i beslutningsprocesserne.

• Vi bygger vores indsats på høj faglighed.

• Binde det lokale og det nationale bedre sammen.

• Omsætte ”de store dagsordner”/fælles mærkesager til lokale indsatser.

• Eksempler fra lokal praksis skal aktivt bruges i national interessevaretagelse.

Fra strategi til AP

Nu skal de indholdsmæssige mål fastsættes. Det gør vi i AP.



1. Natur – herunder fredninger

2. Klima

3. Miljø

4. Lokal interessevaretagelse – herunder lokale sager

5. Tværgående tema(er)

Aktivitetsplan – overordnet struktur 

(for politik) 



NATUR

Mere plads til natur

• Natur i det åbne land/agerlandet

• Bynatur/naturkommuner 

Bedre beskyttelse af naturen 

• Mere vild natur – herunder understøtte en 
rigtig implementering

• Fokus på naturen i N2000 og NBL §3 

• EU’s biodiversitets 30/10 mål skal 
implementeres i DK

• Havet 

• Fredninger  



KLIMA

• DN som stærk klimaaktør.

• Fastholde politikerne på politiske løfter. 

• Tage grønt lederskab på følgende områder: 

• Udtagning af lavbundsjord 

• Udfasning af biomasse

• [Affaldsfrit samfund i 2050 – eller skal det 

være under miljø/CØ?]

• Omstilling af landbruget 

• Mere skov/andre naturlige 
klimaløsninger



MILJØ

• Affaldsfrit samfund i 2050 – [herunder særligt 

affaldsforebyggelse]

• Rent drikkevand – herunder 

grundvandsparker 

• Rent vandmiljø - vandområdeplaner 



LOKAL INTERESSEVARETAGELSE
• Lokale sager

• Fortsat prioritere faglig understøttelse af det 

lokale sagsarbejde. Mindst samme niveau.

• EVT sætte fokus på udvalgte områder?

• Arbejde for en styrket planlægning, lokalt, regionalt 

og på landsplan.

• Dialogforum om politiske mærkesager 

og prioriteringer.

• Styrke uddannelse og støtte til at udvikle den 

proaktive lokale interessevaretagelse herunder 

strategisk kommunikation.

• Styrke tværgående faglige netværk (fx 

kommunalvalg/politik, udvalgte natursager- og 

emner, klima, landbrug etc.).

• Systematisk indsamle kommunikerbare lokale 

”sager/eksempler” som kan løftes op nationalt



TVÆRGÅENDE TEMA/MÆRKESAGER

• Beslutte tværgående satsning for 2022 ifm. AP 

2023-satsning besluttes på REP i efteråret 2022.

• Skal understøttes i naturens universitet, så der 

undervises i metode ud fra en konkret dagsorden.

• Konkret sekretariatsstøtte til opfølgning i lokal 

interessevaretagelse.

• Kommunikationsstrategi der understøtter at vi 

kommunikerer koordineret og 

sammenhængende på tværs af vores lokale og 

nationale kanaler.



AKTIVE & 

FRIVILLIGE



VISION FOR FRIVILLIGE OG AKTIVE

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.

Succeskriterier
Vi vil måle succes på følgende mål frem mod 2026:

• 4.000 aktive og 400.000 frivillige.

• En større diversitet blandt aktive og frivillige i DN 

end i dag. 

• Mindst 7 ud af 10 afdelinger arbejder med “best

practice” modeller på DN’s kerneområder.

• Mindst 8 ud af 10 aktive og frivillige vil anbefale 

andre at blive aktive eller frivillige i DN.

STRATEGISKE INDSATSER
• Flere skal vide man kan være frivillig

• Langt flere skal kunne være med

• Udvikling gennem uddannelse

• Bedre veje for videndeling



• Kun få ved, at det er muligt at være frivillig i DN. Og hvis 

man gerne vil gøre en indsats, kan det være svært at finde 

den rigtige dør at gå ind ad eller at få et konkret billede af, 

hvilke muligheder der er. 

• Det skal vi gøre tydeligt ved at kommunikere klart til 

medlemmer og potentielle medlemmer om de 

muligheder, der er som frivillig i DN. 

• Det skal være lettere at finde relevant information, og vi vil 

derfor udvikle en digital hovedindgang for frivillige, hvor vi 

samler al information om og for frivillige i DN.

• Øge vores indsigt i frivillighed ved løbende at analysere 

tendenser i frivilligmobilisering og samfundet generelt, og 

omsætte indsigterne til at designe relevante frivilligtilbud.

1. Flere skal vide, man kan 

være frivillig
2022-23
• Rekrutteringshjælp til 

afdelinger med kritisk få 

aktive.

• Tydelig ”bliv aktiv eller 

frivillig” indgang på 

hjemmeside, der gør det 

let at melde sig til 

afdelinger eller på tværs.

• Fortsætte forsøg med 

naturpleje og 

mikrofrivillighed som 

indgang for nye frivillige.

• Årlig frivilligundersøgelse: 

Undersøge barrierer for at 

blive frivillig.

Aktivitetsplan



• Styrke den frivillige indsats gennem bedre organisering 

inden for afdelingen.

• Understøtte, at nye typer af frivillighed, som er tilpasset den 

enkeltes behov, kan opstå på tværs af DN.

• Bedre data om vores frivillige og udvikle bedre metoder til 

at kommunikere med dem. 

• Udvikle metoder til at tage godt imod nye frivillige og få 

dem ombord med konkrete opgaver.

• Uddanne aktivkoordinatorer som en rolle i afdelingerne og 

anvende arbejdsgrupper, hvor frivillige kan opleve høj 

grad af indflydelse og fællesskab. 

• Beslutte rammerne for en inkluderende kultur i DN, hvor vi 

opstiller spilleregler for fællesskabet, og hvordan vi omgås 

hinanden, så alle føler sig velkomne og trygge.

2. Langt flere skal kunne være med
2022-23

• Pilotprojekt med 10 afdelinger viser 

vejen for ny organisering af 

frivilligarbejdet. 

• Udvikle rolle som 

aktivkoordinator 

• Bedre velkomstforløb

• Beskrive idekatalog til 

arbejdsgrupper: hvervning, 

kommunikation, politik, sager, 

ture, børn etc. 

• Årlig frivilligundersøgelse: Er det 

attraktivt at være med?

• ”Velkommen i DN” – definere 

vores ønskede kultur og 

indarbejde i organisationen 

(Naturens Universitet, Rep.møde, 

trække grænser) [drøftes af OU]

Aktivitetsplan



• Vi skal sikre uddannelsestilbud, der styrker vores 

kompetencer ift. de opgaver, der skal løses, og som 

dermed gør os i stand til bedre at udnytte de enorme 

ressourcer, vi har som forening med aktive i hele landet. 

• Når man bliver aktiv i DN, skal man derfor løbende tilbydes 

sparring med en aktivkoordinator om opgaver og 

udviklingsønsker samt uddannelse på de felter, hvor man 

skal løse opgaver eller der, hvor ens interesse findes. 

• Vi vil styrke Naturens Universitet med flere kurser, der 

understøtter DN’s vision og strategi.

• Kurser og læring skal tænkes på mange måder - både 

digitalt, gennem netværk og ved sidemandsoplæring.

3. Udvikling gennem uddannelse

2022-23

• Strategi for Naturens 

Universitet som driver for 

organisationsstrategi.

• Kursusudbud øges gradvist.

• Digitalisering: Lettere 

tilmelding og overblik, flere 

online tilbud.

• Langt flere på kursus inden 

for strategiske områder.

Aktivitetsplan



• Vi skal dele og fremhæve alle de gode eksempler på 

måder at gøre tingene på, og vi skal dele store resultater 

fra afdelingerne, og hvordan de er opnået.

• Etablere en digital erfaringsportal eller andet medie, som 

fungerer som debatforum og samler de gode eksempler 

fra afdelinger og netværk.

• Vi skal udnytte alle de fællesskaber, som rækker ud over 

afdelingerne på tværs af hele DN, som kilde til inspiration 

og videndeling: Samråd, netværk, naturplejegrupper, 

projekter og kampagner mv. Vi vil i den forbindelse 

undersøge samrådenes og netværkenes 

udviklingspotentiale.

4. Bedre veje for videndeling

AP 2022-23

• Udvikle en digital løsning til 

debat og vidensdeling, så 

afdelingerne kan inspirere 

hinanden.

• Relancere netværk [drøftes 

af OU].

• Fokus på tidlig involvering og 

information om kampagner til 

lokalafdelingerne (fx igennem 

lokale følgegrupper)

Aktivitetsplan



BØRN



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.

Succeskriterier
Vi vil måle succes på følgende mål frem mod 2026:

• Flere børn kommer ud i naturen end i dag.

• 10.000 børn er medlem af DN.

• Mindst 5 ud af 10 afdelinger tilbyder regelmæssigt 

aktiviteter målrettet børn.

• DN er kendt som en værdifuld samarbejdspartner 

blandt skoler, dagtilbud og andre relevante 

organisationer og institutioner.

STRATEGISKE INDSATSER
1. Børnenes DN

2. Vi samarbejder

3. Lege- og læringstilbud til skoler og dagtilbud

4. DN giver børn en grøn stemme



1. BØRNENES DN

• Positionere DN i børnefamiliernes bevidsthed som et oplagt

grønt fællesskab, hvor man kan få inspiration, 

handlemuligheder og blive begejstret og engageret i 

naturen.

• Etablere en ny attraktiv børneklub med nationale og 

lokalforankrede børneaktiviteter samt digitalt indhold, der 

engagerer børn til at komme ud i naturen. 

• Samle og forbinde alle vores projekter og tilbud til børn og 

børnefamilier i et sammenhængende børneunivers (Tydelig 
hovedindgang).

• Oprette et nyt børnemedlemsskab, der giver adgang til en 
række relevante fordele.

• Dialog direkte med børnene og deres forældre.

2022

• Samle og forbinde vores tilbud i et 

sammenhængende digitalt børneunivers.

• Kommunikations- og formidlingsstrategi 

på børneområdet, herunder segmenteret 

målgruppeindsigt.

• Afklare børnemedlemskabets status/pris.

• Fokus vil være på fondssamarbejder, som 

opbygger vores kapacitet.

• Opbygge et børnenetværk på tværs af 

afdelingerne og DN Ung – klæde 

afdelingerne på til aktiviteter i børnehøjde 

fx via Naturens Universitet. 

2023

• Lancere en børneklub, når vi har 

opbygget vores kapacitet og har fået 

flere tilbud på hylderne, fx gennem 

fondsprojekter og at klæde afdelingerne 

på til arrangementer for børn.

Aktivitetsplan



• Søge et bredt samarbejde med relevante lokale og 

nationale samarbejdspartnere.

• Forankre ansvaret for at opdrive og udvikle samarbejde 
på børneområdet – både nationalt og lokalt.

• Vi vil prioritere samarbejde, der bidrager til et eller flere 

af følgende tre formål:

• Understøtte aktiviteter og arrangementer

• Øge synlighed og gennemslagskraft

• Nå særlige målgrupper

2. VI SAMARBEJDER

2022-23

• Vi rækker ud og samarbejder 

med andre organisationer om 

vores fælles mål om at få 

børnene ud i naturen. Det sker 

bl.a. gennem fondsprojekter 
samt vores involvering i Center 

for Børn og Natur.

• Placere ansvaret for samarbejde 

på børneområdet som en del 

opgaverne i afdelinger og 

sekretariat og evt. et DN 

børnenetværk.

Aktivitetsplan



• For  at øge DN’s synlighed over for børn og bringe den 

grønne dagsorden helt ind som en naturlig del af børns 

hverdag skal DN spille en større rolle på skoler og dagtilbud.

• Finde nye måder til at inspirere og sænke barrierene for at 

komme ud af klasselokalerne og ud i naturen.

• Vi vil bl.a. revitalisere vores skoletjeneste og undersøge, 

hvordan vi med for eksempel undervisningsforløb, 

skolematerialer og projekter, der understøtter en grøn 

omstilling i institutionerne, kan stimulere landets skoler og 

dagtilbud til at bruge naturen mere og selv gøre en forskel for 
naturen, miljøet og klimaet.

3. LEGE- OG LÆRINGSTILBUD TIL 

SKOLER OF DAGTILBUD
2022

• Bedre styr på kontaktdata for 

skoler, lærere og pædagoger, 

der bruges på tværs af projekter. 

2023

• Skoletjeneste – forstået som en 

indgang for skoler og institutioner 

til at finde relevante forløb – skal 

op at stå igen. Analyser og 

empiriindsamling: Hvad er 

behovet og hvor kan DN gøre 

en forskel?

Aktivitetsplan



• Udvikle en politik for ’børn i naturen’, hvor vi beskriver, 
hvordan vi vil arbejde for at skabe bedre rammer for, at 

flere børn kommer mere ud i naturen og får mere viden 

om natur, miljø og klima.

• For eksempel forslag til, hvordan børnefamilier, dagtilbud 

og skoler får nemmere fysisk adgang til naturoplevelser. 

• Eller forslag til hvordan børns naturdannelse og viden om 

den grønne dagsorden kan styrkes igennem 

uddannelsesinstitutionerne.

4. DN GIVER BØRN EN GRØN 

STEMME

2022-23

• Udvikle politik for ”børn i naturen”.

• Den årlige børneundersøgelse i 

samarbejde med Epinion

positionerer DN som børnenes 

stemme i naturen.

Aktivitetsplan



UNGE



VISION FOR UNGE

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.

Succeskriterier
Vi vil måle succes på følgende mål frem mod 2026:

• En fordobling af medlemmer mellem 15 og 29 år fra 

ca. 7.500 til 15.000.

• 1.000 unge er aktive i DN.

• Flere unge deltager i udviklingen af politik, 

kampagner og projekter.

• Unge i DN oplever gode udviklingsmuligheder og vil 

anbefale DN til andre unge.

STRATEGISKE INDSATSER
1. Et mangfoldigt ungefællesskab integreret i DN

2. Flere aktiviteter af unge til unge

3. Ændre unges syn på DN



• Opbygge et mere åbent og mangfoldigt fællesskab for 

unge i DN, hvor det afgørende ikke er ens uddannelse, 

men at man brænder for sagen og har lyst til at handle.

• Et fællesskab, der inddrages i resten af foreningen, og hvor 

der er mulighed for indflydelse.

• Det kræver, at unge DN´ere integreres i foreningen på en 

helt ny måde og konsekvent tænkes ind som en del af 

foreningens aktiviteter, kampagner, projekter og 

demokratiske beslutningsprocesser. 

• Øge samspil mellem DN Ung og vores netværk og 
afdelinger rundt om i landet.

1. Et mangfoldigt unge-

fællesskab integreret i DN

2022

• Fokus på fondssamarbejder, som 

opbygger vores kapacitet.

• Fokus på at opbygge et 

mangfoldigt fællesskab, så alle 

unge uanset alder, bopæl og 

uddannelsesretning kan være med 

i DN Ung. (jf. forslag om 
vedtægtsændringer)

• Fokus på at styrke integrationen af 

unge DN´ere i foreningens 

aktiviteter, kampagner og 
projekter. Det er en tværgående 

opgave i sekretariatet og i 

afdelingerne at integrere DN Ung. 

2023

• Vedtægtsændringer: 

Repræsentation af unge i formelle 
organer?

Aktivitetsplan



• For at tiltrække flere forskellige typer af unge skal vi 

tilsvarende have flere forskellige typer af relevante 

aktiviteter og opgaver, som unge kan dedikere deres 
energi til, og som støtter op om DN’s sag.

• Et frirum til at eksperimentere med ideer.

• Events og arrangementer, hvor unge kan møde andre 

unge. For eksempel flere lokale naturbegejstrings-
arrangementer, grønne højskoler, ungekampagner etc.

• Udvikling af et digitalt ungeunivers, som kan samle unge 

på tværs af foreningen gennem kommunikation, indhold, 
kurser og aktiviteter målrettet unge.

• Forankring i sekretariatet for at understøtte unge i deres 
aktiviteter og rekruttering af flere unge.

2. Flere aktiviteter af 

unge til unge
2022

• Involvere unge i at udvikle nyt 

indhold og tilbud, bl.a. i regi af 

Den grønne højskole.

• Løbende flere tilbud i Naturens 
Universitet m.v. specifikt til unge. 

Særligt fokus på at opbygge et 

godt socialt miljø.

2023

• Digital indgang for unge.
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• Mange unge har kun et perifært kendskab til Danmarks 

Naturfredningsforening og en opfattelse af, at foreningen 
nok ikke er et sted for dem. Det skal vi lave om på.

• ”Forynge” vores brand gennem klar kommunikation, visuel 
identitet og flere kampagner og indsatser målrettet unge.

• Kommunikere til unge på deres foretrukne platforme og 

lave skarpe fortællinger om DN og det vi står for, med 
vægt på de sager og områder, der er mest relevante for 

unge.

• Kommunikere målrettet til forskellige typer af unge, så vi 

viser vores relevans, uanset om man brænder for 
naturaktiviteter eller for at skabe forandringer og politiske 

resultater.

• Udnytte unge DN´ere til at udbrede kendskabet til DN 

blandt andre unge ved at fortælle de helt rigtige historier 
på den helt rigtige måde.

3. Ændre unges syn på DN

2022

• Kommunikations- og 

formidlingsstrategi på 

ungeområdet, herunder 

segmenteret målgruppeindsigt.

• Analysere og teste tilbud i 

målgruppen.

2023

• Løbende begynde at kommunikere 

og annoncere målrettet til unge.
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MEDLEMS-

HVERVNING 

OG 

FASTHOLDELSE



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.

Succeskriterier
Vi vil måle succes på følgende mål frem mod 2026:

• Vi skal være mindst 150.000 medlemmer.

• Vi skal fastholde en frafaldsprocent, der ligger under 

gennemsnittet for NGO´er .

• 9 ud 10 medlemmer er tilfredse eller meget tilfredse 

med deres medlemsskab .

• Medlemmerne oplever en stor værdi af 

medlemsskabet.

STRATEGISKE INDSATSER

1. Flere medlemmer er et fælles ansvar

2. Medlemshvervning skal være en fast del af 

arrangementer, projekter og kampagner

3. Tydelig værdi af medlemsskabet

4. Fængende fortællinger, der skaber synlighed



1. Flere medlemmer er et 

fælles ansvar

• For at nå den fælles målsætning om, at vi i 2026 skal være 

mindst 150.000 medlemmer, er det nødvendigt, at vi står 
sammen og løfter i flok.

• Anvende bredt mix af effektive hvervekanaler for at møde 
folk, hvor de er.

• Arbejde for en kulturændring, hvor medlemshvervning 

tænkes ind som en integreret del af vores virke – både 
nationalt og lokalt.

• Understøtte afdelinger med vejledning, sparring og metoder i 
medlemshvervning, så vi udnytter det enorme potentiale, der 

ligger i afdelingernes kontakt med befolkningen. 

• Forankre ansvar for medlemshvervning lokalt som kan være 
faste kontaktpersoner til sekretariatet.

• Udvikle velkomstforløb, der sikrer en god start i DN og giver 
flest mulige nye medlemmer lyst til at blive og måske endda 

engagere sig som frivillig eller aktiv.

2022
• Mål om 133.200 medlemmer.

• Afdelinger og frivillige skal klædes på til 

at bidrage til medlemshvervningen og 

sikre fastholdelsen.

• Afdelingerne skal have mulighed for at 

tilgå data over egne medlemmer for at 

sikre fastholdelse.

• Udvikling af modul i Naturens Universitet 

om hvervning til inspiration og hjælp til 

afdelingerne.

• Der skal udarbejdes indbydende 

hvervemateriale til uddeling og 

annoncering.

2023

• Mål om 136.000 medlemmer.

• Udvikling af velkomstforløb.

2021
131.000

2022
133.200

2023
136.000

2024
140.500

2025
145.300

2026
150.000
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2. Medlemshvervning skal være en 

fast del af arrangementer, 

projekter og kampagner

• Medlemshvervning skal tænkes ind i alle grene af DN og dermed 

være en helt naturlig del af alle indsatser. Fordi vi er stolte af det 
fællesskab, som vi er en del af, og fordi vi ved, at vi kan gøre en 

større forskel, når vi er flere. 

• Udnytte DNs store flagskibe som for eksempel Affaldsindsamlingen 

og Naturens Uge til at skabe en øget tilknytning til de mange 
deltagere.

• Gøre det så nemt som overhovedet muligt at blive medlem, frivillig 

eller aktiv i forbindelse med de mere end 1.000 ture og 

arrangementer, som afdelingerne hvert år arrangerer på tværs af 
hele landet.

• Opstille klare mål for hvervning af medlemmer eller potentielle 

medlemmer i forbindelse med vores kampagner.

2022

• Kampagner skal fortsat 

generere leads, der kan blive til 

medlemmer.

• Affaldsindsamlingen skal genere 

leads, der kan blive til 

medlemmer.

• Udvikling af metode til at 

opsamle data på deltagere 

ved arrangementer, ture og 

events.

• Forsøg med medlem-skaffer-

medlemmer.

2023

• Projekter som fx Naturfamilier og 

Slip haven fri skal genere leads, 

der kan blive til medlemmer.
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3. Tydelig værdi af
medlemsskabet

• Kommunikere målrettet, relevant og 

differentieret til forskellige målgrupper om lige 
netop de områder, der interesserer den enkelte.

• Styrke digitaliseringen i DN og vores brug af 

data for at få større indsigt i vores medlemmers 

behov og interesser.

• Vi skal gøre det mere attraktivt at være medlem 

af DN ved løbende at udvikle en bred pallette 

af medlemsfordele, som afspejler vores værdier, 
giver værdi for vores medlemmer og 

differentierer os fra andre foreninger eller 
fællesskaber.

• Vores medlemmer skal kunne finde aktiviteter, 

arrangementer, ture eller events, der er 

relevante og interessante for netop dem. Derfor 

vil vi arbejde med at skabe differentierede 

tilbud, hvor nogle tilbud målrettes de særlig 
naturinteresserede og naturvante, mens andre 

tilbud målrettes en bredere målgruppe.

2022
• Webshoppen udvikles, så den opleves som en værdi for 

flere medlemmer og har en klar profil.

• Natur & Miljø målrettes medlemmerne endnu mere.

• Relevante medlemstilbud udvikles og tilpasses løbende. 

• Øge vores indsigt i medlemmernes behov og interesser 

ved øget brug af data og digitalisering.

• Mit DN videreudvikles.

• DN skal have en frafaldsprocent

på højst 9 i 2022 (Branchens frafald har ligget på 10 

procent de sidste par år.).

• Risiko for frafald afdækkes i de forskellige hvervekanaler, 

og der udvikles modeller, der kan forudsige frafaldet –

med særligt fokus på frafald indenfor de første to år som 

medlem.

2023

• De aktives egen værdi af deres frivillige arbejde 

tydeliggøres.

• Fastholde frafaldsprocent på højst 9.

• Eksklusivt digitalt indholdstilbud til medlemmerne som en 

del af fastholdelsesstrategien.
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4. Fængende fortællinger, der 

skaber synlighed

• Vi skal mestre at fortælle alle vores gode historier og 

resultater på en måde, der fænger folks opmærksomhed 

og skaber synlighed om vores sag, så flere får lyst til at 
bakke op og engagere sig i vores forening.

• Vi skal synliggøre vores succeser nationalt og lokalt, så 
medlemmerne kender til både de nationale landvindinger 

såvel som den lokale interessevaretagelse og den positive 

forskel, som hver DN-afdeling gør lokalt.

• Med understøttelse fra sekretariatet skal de gode historier 

og budskaber stå tydeligt og være en aktiv del af vores 

afdelingers lokale kommunikation via egne kanaler som 
for eksempel nyhedsbreve og lokale Facebooksider og i 

de relevante lokale medier og dagblade.

2022

• Udvikle en kommunikationsstrategi, 

der tydeliggør de forandringer, man 

som medlem bidrager til, og som 

løftes både nationalt og lokalt.

• Målgrupper er defineret og løbende 

tilpasset.

• Klare og tydelige budskaber, der kort 

og præcist formidler DN's sag 

formuleres.

• Lokalafdelingerne bliver brugere af e-

mailmarketingsystemet HubSpot og 

får endnu større mulighed for at 

kommunikere med medlemmerne og 

fortælle om lokale aktiviteter og 

resultater.

2023

• Videreudvikling af lokal 

kommunikation og annoncering. 
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TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

Til drøftelse


