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1. Natur og miljø                                                                                                                                                                                                 

Indsats Mål og leverancer Status 

Hovedindsatser 

Beskrevet i 
indledningen til 
kapitlet 

Arbejde for en ny ambitiøs statslig naturpolitik, der bl.a. skal omfatte naturzoner med vildere 
natur, naturnationalparker, bedre naturbeskyttelse og nationale målsætninger for 
naturpolitikken. 

• Der har i 2. halvår været særligt fokus på at opnå vildere natur på statens arealer, bidrag til 
loveftersynet, vildere natur i Natura 2000 områderne, den kommende revision af lov om NNPer. En 
samlet statslig naturpolitik/naturplan omfattende vildere natur og naturzoner, en biodiversitetslov, 
bestemmelser om konkrete målsætninger samt tilvejebringelse af positive incitamenter til 
naturvaretagelse, udestår fortsat.  
 

Fortsætte indsatsen for en ambitiøs, dansk klimapolitik, hvor vi vil have særligt fokus på 
landbrugets bidrag til klimapolitikken – bl.a. gennem en jordreform og udtagning af 
lavbundsjorde - og på en udfasning af biomasse fra energisektoren. 

• Sekretariatet har udarbejdet en klimaplan for landbruget frem mod 2030, der indeholder 8 konkrete 
anbefalinger til de igangværende politiske landbrugsforhandlinger. Flere anbefalinger er blevet taget 
godt imod af de politiske partier, der er repræsenteret ved forhandlingsbordet.    

Afklare hvordan vi videreudvikler en ny generation af Klimakommuner så projektet får mere 
momentum og fortsat forankres lokalt, og samtidigt arbejde for at styrke borgernes og 
virksomhedernes egne muligheder for at bidrage til klimaindsatsen. 

• HB besluttede at udfase klimakommuner, og der er udviklet redskaber til at afdelingerne kan påvirke 
kommunens klimaindsats f.eks. DK2020-planen. I april blev udsendt inspiration til hvordan afdelinger 
kan komme med bidrag og indspil til kommunens klimaindsats i DK2020-planen. 

Starte arbejdet med en ny, sammenhængende Naturpolitik for DN, som kan sætte rammerne 
for vores fremtidige arbejde med at udvikle og forbedre naturen hos både afdelingerne og i 
vores politiske arbejde. 

• HB’s udkast til foreningens nye naturpolitik er i høring og til debat på Vores DN. Der arbejdes frem mod 
en endelig vedtagelse i foråret 2022. 

Udvikle DN’s Naturkommuneprojekt, så kommunernes naturpolitik kan styrkes i et tæt samspil 
med de lokale DN-afdelinger. 

• Naturkommuneprojektet blev udvidet med et pilotprojekt med bynaturen i fokus. 
Biodiversitetspartnerskabet med Københavns kommune er en succes hvorfra der kan høstes erfaringer, 
der kan hjælpe andre lokalafdelinger med lignende partnerskaber. Naturkommuneprojektet forventes i 
øvrigt relanceret som tilmeldingskoncept efter KV21. 

Arbejde for ambitiøse danske mandater til forhandlingerne om FN’s nye 
biodiversitetskonvention og EU’s biodiversitetsstrategi. Danmark bør arbejde for at man 
følger forskernes anbefalinger om mindst 30 pct. Natur i alle lande. 

• DN har fortsat det politiske arbejde med EU’s biodiversitetsstrategi og en række af de målsætninger der 
udspringer deraf. Det har været gennem kontakt med politikere og embedsfolk på Christiansborg og i 
Europa Parlamentet, samt gennem vores europæiske grønne allierede som EEB og SAR.  

• På trods af utallige udskydelser, grundet Covid-19 har forhandlingerne frem mod COP15, der nu er 
planlagt til foråret 2022, foregået stille og roligt. DN har sammen med 92-gruppen fulgt med i og givet 
input til forhandlingerne. Der planlægges en konference ved årsskiftet med forhandlingerne om den nye 
globale ramme for biodiversitet, som fokus.  

Arbejde for at den kommende havplan og havstrategi skaber en langt bedre beskyttelse af den 
pressede danske havnatur. Dette skal især ske gennem etableringen af nye, beskyttede 
havområder på ca. 30 pct. af det danske havareal. 

• Der er indsendt høringssvar på de nye havstrategiområder, og der tegner sig et billede udenom 
regeringen for, at der udpeges min 10% strengt beskyttet hav. Dette med ophæng i DN og DFPO’s aftale 
’Sammen om havet’ 

• Havplanen er i høring til 30.9 og alle afdelinger er indbudt til at sende deres kommentarer til havplanen 
til sekretariatet, der skriver DN’s høringssvar.  

• Havkampagnen kører godt med over 30.000 underskrifter. Og over 30 afdelinger + mange eksterne 
foreninger har meldt sig til at afholde et Hop i Havet-arrangement d. 22.8.  

• En del af arbejdet med at få mindst 30 % effektivt beskyttede marine områder er også at styrke 
beskyttelsen af de eksisterende områder, her skulle tredje generations marine N2000-planer kommet i 
høring medio juni, men de er udskudt til november.  

Arbejde for en langt bedre sikring af det danske vandmiljø, når den danske implementering af 
EU’s vandrammedirektiv skal forhandles i 2021. 

• Vandområdeplanerne, der implementerer vandrammedirektivet, skulle have været i høring 
22.december 2020, men er forsinket pga. landbrugsforhandlinger, som DN ikke har adgang til. Uden at 
kende det statslige udspil for planerne er lobby ikke mulig, men DN benytter alle muligheder for at 
advokere for den ambitiøse plan: 3. og sidste vandområdeplan skal beslutte og iværksætte alle 
nødvendige indsatser for at nå miljømålene - kun naturbetingede begrundelser for ikke at nå målene er 
gyldige.  

1.1 Fredningssager 
Arbejde for en ny, mere ambitiøs aftale med staten og kommunerne om en samlet plan for 
fredninger i regi af både staten, kommunerne og DN. En ny aftale skal indeholde konkrete 
målsætninger for fredningsindsatsen i de kommende 10 år, og have biodiversitet som det 
primære fredningsformål. Landskabsfredninger og adgang til naturværdierne har også fortsat 
foreningens bevågenhed. 
 
Derudover vil sekretariatet gennemføre alle de sædvanlige driftsaktiviteter ifm. fredninger. 

• Der er endnu ikke lavet en ny overordnet aftale med Miljøministeriet, som har meddelt, at tiden ikke er 
inde til en ny aftale. Vi arbejder derfor fortsat efter Handlingsplan for fredning 2013. 

• Forsvarsministeriet har meddelt, at man vil arbejde sammen med DN om fredning af 2-3 af Forsvarets 
øvelsesområder med såkaldte sovende bestemmelser, som først aktiveres, når Forsvaret endegyldigt 
forlader det enkelte område. 

• Planlagte fredningssager gennemføres efter planen, og der er på nuværende tidspunkt rejst 3 
fredningssager i 2021: 
o Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund kommune (m. Frederikssund Kommune) 
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o Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner (DN alene) 
o Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred kommune (m. Odsherred Kommune) 

1.2 Plan- og 
kystsager 

DN skal spille en markant rolle i evalueringen af den danske planlov. Det forventes, at der 
igangsættes politiske initiativer pba. evalueringen. 

• Evalueringen er efter kraftig forsinkelse offentliggjort i marts 2021. Den er drøftet i PFU, og i 
sekretariatet, og på baggrund heraf, og med udgangspunkt i DN’s omfattende høringssvar til fremtidens 
planlov, er der fastlagt fokuspunkter for det kommende lobbyarbejde. Emnerne omfatter bynatur, 
kyster & sommerhusområder, grønt danmarkskort, klima & energi samt klagesystem & 
borgerinddragelse. Synspunkter inden for de forskellige fokuspunkter er formidlet til både den 
ansvarlige minister (indenrigs- og boligministeren) samt til miljøministeren. Desuden er lobbyarbejde 
igangsat ifm. de igangværende tekniske gennemgange af evalueringen med forligspartierne og som 
oplæg til efterårets forhandlinger 

DN vil arbejde for, at ”naturzonerne”, der er en ny beskyttelsesform, udfoldes så ambitiøst som 
muligt. Naturzonerne, vil få en tæt relation til både planprocesserne og Grønt Danmarkskort. 
DN skal søge så stor indflydelse som muligt på reguleringen af naturzonerne 

• Naturzonerne er ikke nævnt i evalueringen af planloven, men det er Grønt Danmarkskort. Det er i 
kontakten til såvel indenrigs- og boligministeren samt miljøministeren blevet fremhævet, at der er 
markant brug for at styrke målet med og indholdet i Grønt Danmarkskort og se nærmere på samspillet 
mellem dette behov og forståelsespapirets udmelding om naturzoner. 

Regeringen forventes at fremlægge en ny national Klimasikringsplan i 2021, der også vil kunne 
få stor betydning for den fysiske planlægning og for naturværdierne i Danmark. DN vil arbejde 
for at planen samtidigt bidrager til en så god naturbeskyttelse som muligt. 

• Regeringen har igangsat et tværministerielt analysearbejde af, hvordan lovgivning og rammer for 
klimatilpasning bedst sikres i kommunerne. Det forventes afsluttet ultimo 2021 med henblik på politiske 
forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan i starten af 2022. Der har ikke været lejlighed 
til en særlig indsats omkring den kommende klimatilpasningsplan i første halvdel af 2021. Det forventes, 
at der åbnes for interessentinddragelse senere i forløbet, ligesom DN bidrager med input om samspillet 
mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen ved en paneldebat på det Det Nationale Klimatopmøde i 
august. 

1.3 Natur 
Fastholde det politiske momentum for den grønne dagsorden igennem en bred vifte af 
naturpolitiske indsatser i 2021, herunder opfølgning på en række af de politiske løfter, som blev 
afgivet under folketingsvalget og i forståelses-papiret bag den nye regering. Konkret vil DN 
arbejde for: 

• En markant styrkelse af indsatsen for at skabe mere urørt skov samt flere og bedre 
beskyttede naturområder i Danmark. DN vil arbejde for en så ambitiøs anvendelse af 
naturzoner som muligt bl.a. gennem etableringen af en række nye naturnationalparker. 

• Skabe et større biodiversitetsfokus på de statslige arealer samt arbejde for, at 
naturbeskyttelsesloven moderniseres så den kan understøtte den fremtidige naturpolitik. 

• En fortsat indsats for en jordreform, der skal bidrage til en konvertering af 
landbrugsarealer til naturarealer og til en styrkelse af biodiversiteten. 

• Styrke den danske Natura 2000-indsats, herunder dels en tilbagerulning af de 
indskrænkninger, der er sket de senere år, og dels en langsigtet plan for en udvidelse af 
Natura-beskyttelsen til flere områder samt en højere kvalitet. 

• En indsats for at skabe en langt bedre dokumentation for naturens tilstand end den, der er 
tilgængelig i dag, samt etableringen af en Lov om Biodiversitet og et nyt nationalt 
Biodiversitetsråd. 

• Der har (jf “hovedindsatser” under 1.0 ovenfor) i 2. halvår været særligt fokus på at opnå vildere natur 
på statens arealer, bidrag til loveftersynet, vildere natur i Natura 2000 områderne, den kommende 
revision af lov om NNPer. En samlet statslig naturpolitik/naturplan omfattende vildere natur og 
naturzoner, en biodiversitetslov, bestemmelser om konkrete målsætninger samt tilvejebringelse af 
positive incitamenter til naturvaretagelse, udestår fortsat. 

• DN er i dialog med miljøministeriet om øget fokus på vildere natur i Natura 2000 områderne i 
forbindelse med udarbejdelsen af 3 generations Natura 2000 planer 

• DN er i dialog med Forsvaret om muligheden for på udvalgte øvelsesarealer at øge fokus på vildere 
natur 

• Biodiversitetsråd er under etablering 

• DN har i 2. kvartal haft et fokus på en snarlig revision af lov om Naturnationalparker med henblik på dels 
mulighed for at medtage privatejede arealer, dels øvrige tilpasninger af loven. 

• DN arbejder fortsat med udtagning af landbrugsjord til natur. Enten i form af oversvømmede 
lavbundsjorder eller i form af skovrejsning. I forbindelse med regeringens klimaudspil for landbruget er 
det, med baggrund i DN’s forslag, foreslået at udtage 88.500 hektar lavbundsjorde. Forslaget indeholder 
desværre også et-årige ordninger, som ikke rykker noget. Men, der er ingen tvivl om, at DN’s indsats på 
området har gjort, at lavbundsjorde står centralt i indsatsen for at reducere landbrugets 
klimabelastning. 

Vi vil i 2021 starte processen med at formulere en ny, samlet og ambitiøs naturpolitik for DN. • Se beskrivelse under hovedindsats. Derudover tilføjes:  Revisionen af DN’s naturpolitik fra 2009 har 
været en prioriteret indsats. Aktualiseret af det stærkt øget national- og kommunalpolitiske fokus på 
mere vild natur, naturnationalparker etc. Således er HB’s udkast til foreningens nye naturpolitik nu 
sendt i høring og til debat på VoresDN, efter en lang proces, der startede med foreningen indspil til 
Natur- og Biodiversitetspakken. Der arbejdes frem mod en endelig politisk vedtagelse i foråret 2022. I 
efteråret 2021 planlægges en række møder og workshops som led i processen. Der sigtes også efter at 
få udarbejdet et forskernotat med fokus på synergier og konflikter mellem biodiversitet og klima i 
kontekst af de foreslåede indsatser i naturpolitikken.  

Færdiggøre en ny råstofpolitik i 2021, der skal fungere som fundament og pejlemærke for 
foreningens arbejde med at sikre natur- og miljøinteresser, og som samtidig kan fungere som 
værktøj i afdelingernes indsats på råstofområdet. 

• HB nikkede i foråret til en præsentation af den foreløbige politik og af en revideret og realistisk tidsplan, 
der skubber færdiggørelsen til marts/april 2022.  

DN vil i samarbejde med relevante parter arbejde for, at den danske regerings mandater til de 
internationale forhandlinger vedr. biodiversitet i EU og FN bliver så ambitiøse som muligt. 
Strategien herfor fastlæggelse sammen med de øvrige samarbejdspartnere. 

Se beskrivelse under hovedindsats. Derudover tilføjes:   
• Det har været en hovedprioritet for DN at følge med i og så vidt muligt påvirke de internationale 

biodiversitetsforhandlinger med fokus på den de danske mandater og implementering af 
målsætningerne i Danmark. Og til trods for pandemiens benspænd har de sidste par år været vigtige år 
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for internationale biodiversitetsforhandlinger. Dog har mange forsinkelser og vanskelige digitale møde 
gjort forhandlingerne besværlige. Derfor har det ikke fyldt så meget som det var planlagt.  

• EU: DN har fortsat det politiske arbejde med EU’s Biodiversitetsstrategi 2030 bl.a. med fokus på 
målsætningerne om hhv. beskyttede og strengt beskyttede områder. Det har været gennem samarbejde 
med politikere, såvel som embedsfolk på Christiansborg og i Europa Parlamentet, samt gennem vores 
europæiske grønne allierede som EEB og SAR. Også i regi af 92-gruppen har vi arbejdet med de andre 
grønne for en tættere dialog med danske embedsfolk.  

• FN: På trods af utallige udskydelser har forhandlingerne frem mod COP15, der nu er planlagt til foråret 
2022, foregået stille og roligt. DN har sammen med 92-gruppen fulgt med i og givet input til 
forhandlingerne gennem jævnlige møder med departementets forhandlere. Der planlægges en 
konference ved årsskiftet med forhandlingerne om den nye globale ramme for biodiversitet, som fokus.  
Denne konference var planlagt til tidligere i år, men måtte aflyses.   

Udvikling af Naturkommuneprojektet i et tæt samarbejde mellem afdelingerne og 
sekretariatet, så det i endnu højere grad kan bidrage til lokalafdelingernes arbejde for naturen 
og at inddrage flere kommuner i arbejdet med at udvikle og vedtage en ambitiøs naturpolitik. 
Der er i 2021 større fokus på bynatur og mere biodiversitet i byerne, især gennem et 
partnerskab med Københavns Kommune.  
 
 

• Se beskrivelse under hovedindsats. Derudover tilføjes:  I Naturkommuneprojektet har det været 
prioriteret højt at øge arbejdet bynaturen. Derfor blev Naturkommuneprojektet udvidet med et 
pilotprojekt med bynaturen i fokus. Biodiversitetspartnerskabet med Københavns kommune er en 
succes hvorfra der kan høstes erfaringer der kan hjælpe andre lokalafdelinger med lignende 
partnerskaber. Naturkommuneprojektet planlægges herudover relanceret som tilmeldingskoncept efter 
kommunalvalget i 2021. Her vil det med nye kommunalbestyrelser og med Miljøministeriets 
konkurrence for kommunerne om at blive den ’vildeste’ kommune, være særligt opportunt at tage 
Naturkommuneprojektet et skridt videre og sætte ekstra fokus på stærke, lokalt forankrede, 
naturpolitikker i landets kommuner.    

 

1.4 Havnaturen 
Styrke naturbeskyttelsen af danske havområder, herunder gennem de kommende 
forhandlinger om en dansk Havplan og Havstrategi. DN arbejder for et regime, hvor 100 pct. af 
havet er sikret en bæredygtig benyttelse, mindst 30 pct. af havet er beskyttet i såkaldte 
“Marine Protection Areas”, og 10 pct. er urørt natur. Vi arbejder i denne sammenhæng bl.a. for 
en skærpet regulering ift.  trawlfiskeri, beskyttelse af stenrev, kameraovervågning, hav-
dambrug og overfiskeri samt for en bedre overvågning af havnaturen. 

• Se afrapportering under hovedindsatsen 
 

En mere ambitiøs dansk politik i forhold til de internationale havpolitiske aftaler i regi af EU-
lovgivning og FN-konventioner, herunder at Danmark følger de internationale, faglige 
anbefalinger om en styrket beskyttelse af mindst 30 pct. af havarealet. 

• Se afrapportering under hovedindsatsen 

1.5 Den lokale 
indsats 

Generel støtte ifm. klagesager • I første halvår af 2021 har DN påklaget 74 sager, og modtaget 78 afgørelser med en vinderprocent på 72 
%. DN har generelt ydet den støtte til afdelingerne som er blevet efterspurgt til det lokale sagsarbejde, 
både i forbindelse med lokalt lobbyarbejde, høringssvar og klager. Sekretariatet har desuden tilbudt 
yderligere screeningshjælp til afdelinger som måtte have et særligt behov, som kun få afdelinger dog har 
ønsket at gøre brug af.  

Videreudvikle Naturkommune-projektet, hvor der i 2021 vil være et særskilt fokus på 
bynaturen, i form af både større pilotprojekter med større bykommuner og udarbejdelse af 
materiale, der kan anvendes i afdelingernes lokale indsats for bynaturen. 

• Se 1.3 
 

Det skal afklares, hvordan DN kan videreudvikle klimakommune-projektet, så det fortsat 
forankres lokalt i kommunerne og afdelingerne, men samtidigt kan få nyt momentum. 

• Se beskrivelse under hovedindsats og 1.8 

Understøtte afdelingernes indsats for at skabe mere vild natur i de danske sommerhusområder.  • DN arbejder fortsat nationalpolitisk for, at der i lokalplaner for by- og sommerhusområder kan 
planlægges for bynatur og med biodiversitet som formål. 

• DN arbejder ligeledes for at kommunerne ved lokalplanlægning kan medvirke til at forhindre, at 
værdifuld natur forsvinder, når der renoveres eller bygges nyt i eksisterende sommerhusområder. 

• DN arbejder for at få ophævet ordningen der betyder, at §3 natur i sommerhusområder udlagt inden 
den 1. juni 1992, er undtaget forbuddet mod tilstandsændringer, medmindre der er tale om 
tilstandsændringer til landbrugsformål. 

• DN vil fremadrettet i regi af Naturkommuneprojektet også fremstille vejledende materiale til 
lokalafdelingerne, samt afsøge mulighederne for samarbejde med f.eks. udvalgte kommuner og 
sommerhusforeninger.  
 

Arbejde for en skærpet regulering af brugen af sprøjtegifte på både private og offentlige arealer • Regeringen har lanceret udspil til at forbyde brug af sprøjtegift på offentlige arealer, som DN har 
arbejdet for.  



 

 5 

1.6 Grund-, drikke-
, og overflade-
vand 

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

• DN har sammen med DANVA og Danske Vandværker skrevet et fælles brev til Regeringen og 
Folketingets partier med en opfordring til at oprette Grundvandsparker oven på den sårbare 
indvindingsområder til vores drikkevand: 
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/mof/bilag/730/index.htm 

• SF har lanceret rent drikkevand og Grundvandsparker som et af deres hovedprioriteter til den 
kommende finanslov for 2022: http://sf.dk/wp-content/uploads/2021/05/210511-
grundvandsparker_v1.pdf  

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

• Sekretariatet har udarbejdet notat til alle lokalafdelinger, som anviser konkrete værktøjer til at 
fremskynde BNBO-indsatsen lokalt.  

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

• Regeringen har ikke som forventet taget initiativ til ændring af Vandløbsloven. DN arbejder løbende “ad 
bagdøren” mhp. at skærpe konkrete vandløbsregulativers understøttelse af miljømålene og påklage 
kommuners afgørelser, der ikke bidrager til målopfyldelse, eksempelvis ekstra grødeskæringer i 
Gudenåen.   

Med afsæt i det store arbejde, der er lagt i de lokale vandråd, vil vi i samarbejde med 
lokalafdelingerne arbejde for en ambitiøs dansk indsats i udarbejdelsen af de kommende 
vandområdeplaner for 2021-2027. 

• Indsatsen afventer fortsat udmelding af vandområdeplanerne fra staten, se under Hovedindsatser 

1.7 Landbrug 
Fastholde indsats for at gennemføre en jordreform, baseret på en statslig jordfordelingsfond. 
Arbejdet vil så vidt muligt fortsat baseres på et samarbejde med andre organisationer på 
området for at skabe den størst mulige politiske gennemslagskraft. 

• I forbindelse med indsatsen for at gennemføre en jordreform har sekretariatet arbejdet tæt sammen 
med Landbrug & Fødevarer og i fællesskab udarbejdet en 9-punktsplan for udtagning af lavbundsjorder 
samt en fælles plan for udrulning af Markmodellen, som skal være det bærende redskab i udtagning af 
landbrugsjord særligt målrettet kvælstof- og CO2-reduktion. Begge dokumenter er forelagt regeringen 
og Folketinget.    

DN vil arbejde for at sikre, at landbruget bidrager mest muligt til klimaindsatsen, og så det 
samtidigt sikres, at der sker en styrkelse af biodiversiteten i Danmark. Der er fokus både på 
udtagning af landbrugsjord og på mulighederne for kulstofbinding i landbrugsarealerne. 

• Sekretariatet har udarbejdet en klimaplan med 8 konkrete anbefalinger for landbruget frem mod 2030 – 
herunder udtagning af sammenlagt 600.000 ha landbrugsjord. 

• Udtagning af landbrugsjord skal ske der, hvor der er størst effekt ift. at reducere landbrugets CO2-
udledning samt genopretning af natur med henblik på styrkelse af biodiversiteten. 

• Politisk har sekretariatet samarbejdet med Venstre, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre i en 
videokampagne for at hæve regeringens ambitionsniveau for udtagning af lavbundsjorder, så vi kommer 
så tæt som muligt på DN’s målsætning om udtagning af 100.000 ha. Lavbundsjord.    

DN vil i samarbejde med landbrugs- og naturorganisationer intensivere arbejdet for en styrket 
ramme for mere natur i landbrugsområderne, herunder en omlægning af EU’s landbrugsstøtte, 
ophævelse af uhensigtsmæssig regulering mv. DN vil styrke samarbejdet bl.a. med den 
europæiske paraply-organisation EEB om at påvirke udformningen af EU’s landbrugspolitik. 
Endelig vil DN i samarbejde med andre grønne organisationer lægge øget pres på regeringens 
klimaindsats over for landbruget, ligesom DN i tale og skrift vil øge sin synlighed for sagen. 

• De to store indsatser på landbrugsområdet i første halvår af 2021 har været forhandlingerne om en 
klimaplan for landbruget og forhandlingerne om den nye CAP-periode fra 2023 – 2027. DN har både 
alene og i samarbejde med andre grønne organisationer, udarbejdet vores egne oplæg, deltaget i 
tekniske drøftelser og i de politiske forhandlinger. Både direkte og bag linjerne.  

• Mht. CAP har vi især arbejdet med Økologisk Landsforening for at få gjort Søjle 1 (den direkte betaling) 
mere grøn og for at få flere midler til Søjle 2 (landdistriktsprogrammet). CAP i den kommende 
programperiode bliver alt for lidt forpligtende for medlemsstaterne. Til gengæld indeholder det store 
muligheder for den danske regering til at knytte grønne krav til udbetalingen af støtten. Og det vil vi 
naturligvis holde dem op på i de nationale forhandlinger om udmøntning af de overordnede rammer for 
CAP. 
Mht. Klimaplanen for landbruget har vi især samarbejdet med Concito og Rådet for Grøn Omstilling. 

• Regeringens eget udspil til forhandling indeholdt fire af vores centrale budskaber: Udtagning af 
lavbundsjord, Mere økologi, bioraffinering af græs som erstatning for korn, og mere plantebaseret mad. 

DN vil arbejde for en fortsat omlægning af landbrugsproduktionen i Danmark mod et stadigt 
mere økologisk landbrug og med fokus på udviklingen af nye landbrugsformer. DN vil i 2021 
prioritere ressourcer, til at udvikle en konkret vision for fremtidens landbrug i Danmark, som 
skal danne grundlag for en styrket politisk og formidlingsmæssig indsats. 
 

• Der er udarbejdet et politikpapir ifm. regeringens klimaforhandlinger for landbruget. Det er tiltrådt af 
HB, og er delt med partiernes ordførere for klima, landbrug og miljø. Indholdet er beskrevet ovenfor.  

1.8 Klima, energi 
og infrastruktur 

DN vil arbejde for, at den del af klimaindsatsen, som rummer indsatser i naturen, i videst mulig 
grad indtænker en optimering af biodiversiteten, og arbejder generelt for at det sikres, at 
Klimalovens målsætninger om en 70 pct. reduktion i 2030 opfyldes. 

• Vi har fortsat fokus på samspillet mellem natur og klima. I løbet af den senere tid er vi særligt blevet 
udfordret af mange nye VE projekter på land og vand. Dels fordi VE anlæg fylder og derfor forstyrrer 
landskabsoplevelsen, dels fordi et par af de mellemstore og store kystnære havvindsprojekter der har 
været på tegnebrættet nogle år, fx Omø Syd nu ser ud til at forlise, da man ikke finder at projekterne 
kan indpasses i den sårbare natur. DN balancerer på en knivsæg her, men har taget en både konstruktiv 
og saglig tilgang. Herudover er solcellenotatet ved at blive opdateret, og der er et notat på vej om 
(kystnære) havvindmøller. Notaterne skal både ruste afdelingerne og sekretariatet i at finde den rette 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/mof/bilag/730/index.htm
http://sf.dk/wp-content/uploads/2021/05/210511-grundvandsparker_v1.pdf
http://sf.dk/wp-content/uploads/2021/05/210511-grundvandsparker_v1.pdf
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balance i tiden fremover, hvor naturen vil blive udfordret af et stort og hver dag mere presserende 
ønske om mere VE. 

 

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

• Sekretariatet har udarbejdet en klimaplan med 8 konkrete anbefalinger for landbruget frem mod 2030, 
som indspark til de igangværende politiske landbrugsforhandlinger. 

• Sideløbende har sekretariatet kørt en videokampagne med de politiske partier for at få højnet 
ambitionsniveauet for udtagning af lavbundsjord. 

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

• I forbindelse med vores Klima-klogt nyhedsbrev, har vi lanceret en nyt video-koncept - Klima-klog på 2 
minutter, hvor vi kort forklarer et emne og giver råd til, hvad forbrugerne selv kan gøre for at leve mere 
bæredygtigt. 

DN vil arbejde for en hurtig udfasning af brugen af biomasse i den danske energisektor som et 
centralt element i klimahandlingsplanen. 

• I forbindelse med vedtagelse af klimaloven, blev det besluttet at se på hvordan omstillingen til en 
energiforsyning uden kul, olie og naturgas i 2030 bedst kunne forløbe. Analysen skulle desuden vurdere 
konsekvenserne ved på sigt at begrænse brugen af træbiomasse i el og varmeproduktionen og komme 
med forslag til hvordan man fx undgik udfordringer ift. forsyningssikkerhed. Det arbejde er i gang nu, og 
de første analyser forventes at lande inden årets udgang. DN har i den forbindelse holdt flere faglige 
møder med den projektgruppe der sidder og udarbejder rapporten, og har herigennem forsøgt at 
understøtte en så hurtig udfasning som muligt ved bl.a. at sætte fokus på alternative teknologier og de 
muligheder der findes her.  

• Derudover har DN bidraget til den danske holdning til kommissionens lovforslag vedrørende revision af 
forordningen om drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og 
skovbrug (LULUCF). Vi har deltaget i pressen hvor vi har forsøgt at påvirke den offentlige debat, vi har 
holdt møder med bl.a. Københavns kommune om udfasningsplanerne her, osv. 

Det skal afklares hvordan DN’s meget succesfulde indsats med Klima-kommunerne skal 
videreudvikles, så det fortsat forankres lokalt, men samtidig kan få nyt momentum. 

• Se beskrivelse under hovedindsats. Derudover tilføjes:  Klimakommuner blev udfaset i april 2021. Det 
samlede resultat blev til næsten en halv million ton mindre CO2 over årene. Stafetten med at drive den 
samlede ramme for kommuners klimaindsats gives videre til projektet DK2020, der bistår kommunerne 
(med ressourcer og viden) i at lave omfattende klimaplaner for kommunerne. DK2020 er opbygget som 
et partnerskab mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem regioner. Projektet har 
centralt og regionalt setup og et årligt budget på 15 mio. Kr.  

• Der er sendt vejledning ud til DN afdelingerne mhp. at kunne spille ind til kommunernes DK2020 planer. 

1.9 Cirkulær 
økonomi 

Arbejde for, at den udfasning af affaldsforbrænding, som blev vedtaget med 
klimahandlingsplanen i foråret 2020 bliver udmøntet på den mest miljømæssigt forsvarlige og 
ambitiøse måde, og at den kommende nationale affaldsplan ligeledes har et stærkt fokus på 
øget genbrug og genanvendelse. 

• Høringsudkastet til den nationale affaldsplan var skuffende, særligt ift. affaldsforebyggende tiltag. 
Derfor gik vi sammen med DI og lavede et fælles udspil udelukkende med fokus på affaldsforebyggelse 
for at presse politikerne til at øge indsatsen for at reducere vores affaldsmængder.  

• Herudover har vi forsøgt at skabe et pres for, at affaldsforebyggelse og genbrug også fylder mere i 
kommunernes lokale affaldsplaner, og blandt andet arrangeret et webinar herom med Gate21 og 
Aalborg Universitet.  

Bidrage til, at befolkningen bliver mere bevidste om, at naturens ressourcer har en værdi og 
dermed vigtigheden af at anskue vores affald som en ressource, der skal sorteres med henblik 
på genbrug og genanvendelse og ikke smides i naturen. 

• Vi har ved årets affaldsindsamling sat fokus på cirkulær økonomi, og at løsningen på den lange bane ikke 
er at blive ved med at samle affald. En del af den cirkulære omstilling handler om at gå fra 
engangsprodukter og over til genbrug, blandt andet når det gælder take-away-emballager. Derfor bad vi 
indsamlerne om at tælle take-away-affald. En affaldstype, som vi kan undgå at se i naturen ved at skifte 
til genbrugsemballager.  

• I forbindelse med vores Klima-klogt nyhedsbrev, har vi lanceret en nyt video-koncept - Klima-klog på 2 
minutter, hvor vi kort forklarer et emne og giver råd til, hvad forbrugerne selv kan gøre for at leve mere 
bæredygtigt.  

1.10 Den 
internationale 
indsats 

Påvirke det danske mandat til forhandlingerne om FN’s biodiversitets-konvention, og i øvrigt – i 
samarbejde med andre nationale og internationale naturorganisationer – søge at påvirke 
forhandlingerne direkte. 

• Se beskrivelse under hovedindsats. Derudover tilføjes:  Partskonferencen i FNs biodiversitetskonvention, 
som skal gøre status for 2020 biodiversitetsmålene og fastsætte nye mål for det internationale 
biodiversitetsarbejde frem mod 2030 er blevet udsat grundet corona, men forventes at blive afholdt i 
Kunming i Kina 11.-24 oktober 2021. DN følger processen med at forberede de nye mål og presser på for 
ambitiøse danske mandater til forhandlingerne. Gennem ngo-samarbejder i 92-gruppen arbejder DN 
også for at påvirke forhandlingerne direkte. EU's biodiversitetsstrategi frem mod 2030 vil være et vigtigt 
bidrag til de globale forhandlinger. 

Påvirke EU’s kommende biodiversitetsstrategi, bl.a. gennem vores arbejde i den europæiske 
paraplyorganisation EEB. 

• Se beskrivelse under hovedindsats. Derudover tilføjes:  Der er nedsat en gruppe i sekretariatet der 
fokuserer på bl.a. den kommende EU lovgivning for natur med bindende mål for genopretning af 
beskadigede økosystemer. Dette foregår i dialog med EEB. 
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Påvirke de påtænkte ændringer i EU’s landbrugspolitik (CAP’en), som potentielt kan sikre nye 
instrumenter ift. naturpolitikken 

• Der er endnu ikke endelig vedtaget en ny CAP, da forhandlingerne mellem Rådet og kommissionen ikke 
har kunnet afsluttes. DN har lægt vægt på sammenhængen mellem EU’s jord-til-bord strategi og 
biodiversitetsstrategi og har søgt påvirkning gennem bl.a.  indspil til den danske regerings EU-mandat i 
EU specialudvalg for landbrug (§2 udvalget) og via EEB.  

Påvirke EU-indsatsen på det havpolitiske område, både ift. havbeskyttelsen og de 
internationale fiskeriforhandlinger. 

•  Vi har arbejdet for at Danmark kæmper for en obligatorisk indførelse af elektronisk kameraovervågning 
på alle fiskefartøjer over 12 meter i EUs forhandlinger om den nye fiskerikontrol regulering. Dette har vi 
gjord ved at bidrage til samtlige høringer og møder med FVM og ministeren, breve til ministeren og 
folketinget. Danmark er endt med at forsvare elektronisk overvågning i rådets forhandlinger, men det 
lykkes kun at overtale de andre medlemslande at vedtage obligatorisk elektronisk overvågning for 
fartøjer over 24m. Fiskeriminister Rasmus Prehn har udtalt sig i EU's rådsforhandlinger skuffet over 
denne beslutning.  

• DN har aktivt lobbyet for en bedre kontrolforordning hos de danske Europa parlamentsmedlemmer. 
Forhandlinger er nu i den trilaterale fase, hvor Kommissionen, rådet og parlamentet skal nå enighed om 
den endelige lovgivningstekst. 

• Vi har gennem EEB og SAR bidraget til en række EU-forhandlinger/ eller lovforslag om: EUs biodiversitets 
strategi, herunder de kommende EU-vejledningerne for kriterierne for de strengt og “almindeligt” 
beskyttede områderne, EUs action plan til et bedre havmiljø under biodiversitetsstrategien, EU’s 
kommande lovgivning omkring natur genoprettelse, samt en række offentlige høringer om: tekniske 
fiskeriregler, havstrategidirektivet (MSFD), evaluation of Deepsea Access Regulation , Farm to Fork 
strategien 

Påvirke klimapolitikken i EU og andre internationale fora via den europæiske 
paraplyorganisation EEB og vores samarbejde med andre organisationer i 92-gruppen. 

• Vi har i EEB primært fokuseret på samarbejdet omkring biomasse op til forhandlingerne om de nye VE 
direktiv. Vores håb var at vi sammen kunne få en afstandtagen til biomassen som VE i EU's klimaarbejde 
fremover, hvilket desværre ikke er lykkedes (endnu). I forbindelse med kommissionens revidering af 
lovgivningen på klima og energiområdet sidder regeringen nu og formulerer deres holdning til ikke 
mindre end 13 reviderede lovgivninger på EU's klimaområde. DN sidder i Regeringens specialudvalg for 
Klima-, Energi- og Forsyningspolitik og leverer i august 2021 en lang række høringssvar til de grund- og 
nærhedsnotater på bl.a. LULUCF, skovbrug mv. som regeringen sidder og arbejder med og som skal 
sendes til EU start september. Enkelte af disse høringssvar koordineres med 92 gruppen. Endeligt har 
DN leveret en lang række høringssvar med 92 gruppen om bl.a. biomasse, og sammen med 92 gruppen 
har DN været indkaldt til en lang række interessentmøder - bl.a. med Klimaministeren. 

1.11 Analyser 
Det er en strategisk målsætning, at DN i højere grad bliver i stand til selv at sætte nye, politiske 
dagsordner, ligesom det er en målsætning at vores arbejde baseres på et højt fagligt niveau. Et 
vigtigt instrument for at opfylde disse mål, er at DN selv bliver i stand til, at gennemføre 
analyser og skabe konkret viden, der kan bringes ind i den offentlige debat. 
 
Det forventes bl.a. analyser på råstofområdet ifm. DN’s kommende råstof-politik og på 
biodiversitetsområdet. Derudover vil vi undersøge muligheden for at genoptage publikationen 
’Sådan ligger landet’. 

• Primo 2021 fik vi udarbejdet en analyse af det danske marked for genbrug for emballage. Analysen 
fokuserede på henholdsvis take-away emballage, transportemballage til e-handel og emballage til 
husholdnings- og personlig pleje-produkter. Rapporten blev udarbejdet af konsulenthuse PlanMiljø og 
Nordic Sustainability, som på baggrund af analysen kom med en række anbefalinger til det kommende 
politiske arbejde med udvidet producentansvar på emballage, herunder fagligt begrundede bud på 
reduktions- og genbrugsmål, som DN vil arbejde for bliver gennemført politisk.  

• DN har hos Aarhus Universitet fået udarbejdet et notat om potentialet for vildere natur på Forsvarets 
arealer, som nu udgør det faglige grundlag for en dialog med Forsvarsministeriet om konkrete 
pilotprojekter 

• DN har hos Aarhus Universitet fået udarbejdet et notat om naturværdier og konsekvenserne ved 
byggeriet på Amager Fælled, som har udgjort et afgørende grundlag for DN’s klager til klagenævnene. 

• ’Sådan ligger landet’ er tilføjet i udkastet til aktivitetsplanen for 2022/23.  

Det er ambitionen, at DN fremover arbejder mere systematisk med FN’s Verdensmål, og de 
faglige udvalg (NFU og MFU) vil primo 2021 præsentere forskellige scenarier for dette. Med i 
overvejelserne er bl.a. hvordan FN’s Verdensmål kan integreres mere tydeligt i både det lokale 
arbejde i afdelingerne, i det centrale politiske arbejde, i DN’s kommunikation samt i 
arbejdsprogrammerne. 

• Arbejdet afventer pga. sygemelding hos tovholder i MFU 

2. Organisation 

Indsats Mål og leverancer Status 

Hovedindsatser 
Vedtage organisationsstrategien og påbegynde implementering, der sikrer at hele DN trækker i 
samme retning. 

• Udkast til samlet strategi blev sendt i høring på Vores DN fra 25. juni og frem til den 15. september. 
Strategiens indsatser blev præsenteret for repræsentantskabet på forårets møde, og er udarbejdet med 
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Beskrevet i 
indledningen til 
kapitlet 

afsæt i de vedtagne visioner og ambitioner fra efterårets REP-møde og med inddragelse af 
organisationen via Vores DN samt digitale workshops. 

Styrke lokale afdelinger ved at sekretariatets service skræddersyes yderligere til afdelingernes 
forskellige behov, og med særligt fokus på at støtte op om rekruttering og organisering af nye 
frivillige i afdelingerne. Som et forsøg vil sekretariatet derfor i 3-5 afdelinger yde en særlig 
indsats for at støtte op om afdelingerne og få vendt udviklingen. 

• Vi arbejder med særskilte projekter om rekruttering af nye aktive med Langeland og København. Flere 
afdelinger kommer med i løbet af andet halvår.  

 

Styrke mulighederne for debat, samarbejde og vidensdeling mellem medlemmer og afdelinger, 
og genstarte foreningslivet i DN efter Corona. Vi etablerer derfor bl.a. en arbejdsgruppe, der 
sammen med organisationsudvalget, skal analysere behovet for at styrke aktiv-til-aktiv 
debatten og komme med forslag til hvordan vi kan skabe en mere levende debat i DN og 
understøtte den tværgående vidensdeling mellem medlemmer og mellem afdelinger. 

• Vi har prøvet platformen Citizen Lab (Vores DN) af i strategiprocessen, hvor den fungerede til at skabe 
involvering af de aktive i at foreslå ideer til delstrategierne og kommentere på hinandens forslag. 

• Foruden organisationsstrategien har vi besluttet at køre videre med Vores DN som platform til høring og 
involvering i andre af foreningens beslutningsprocesser: Naturpolitik, AP, ”Organisering og 
arbejdsformer” . 

• Det konkrete arbejde med at vælge en platform fremadrettet til dialog mellem afdelingerne er skrevet 
ind i AP 22-23, så vi når at evaluere på Vores DN, og Organisationsudvalget har først tid til behandling 
efter vedtægtsprocessen. 

2.1 Organisatorisk 
støtte til 
afdelinger 

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

• God efterspørgsel på dag-til-dag-støtte til indlæg mv. i den lokale presse og sporadisk efterspørgsel ift. 
sociale medier og nyhedsbreve. Begyndende interesse for lokale kommunikationsindsatser, der rækker 
ud over enkelte produkter. I 2021 genstarter vi desuden – og undersøger interessen for – 
kommunikationsnetværket som platform for interesserede, hvorfra vi afholder online minikurser og 
deler kommunikationsmaterialer til kampagner, indsatser mv. 

Afklare behov for aktiv-til-aktiv debat: Sammen med Organisationsudvalget udarbejdes et 
forslag til, hvordan der kan etableres en mere levende debat og inspiration mellem de aktive, 
som supplerer DN Aktiv nyhedsbrevet, der har karakter af envejskommunikation. 

• Se beskrivelse under hovedindsats ovenfor 

Forsøg med beredskab til frivilligrekruttering: På forsøgsbasis tilbyder Sekretariatet mere 
direkte at hjælpe 3-5 udvalgte afdelinger til at få genetableret et bæredygtigt antal frivillige 
gennem opmærksomhedsskabende arrangementer, projekter, coaching af bestyrelsen og 
målrettede rekrutteringsaktiviteter. De gode erfaringer skal efterfølgende bredes ud, så alle 
landets DN-afdelinger kan lære af dem. 

• Se beskrivelse under hovedindsats ovenfor 

Naturens Universitet: Der vil i 2021 løbende blive udviklet kurser, som kan være relevante og 
aktuelle i forhold til DN’s politikker, planer og kampagner. I 2021 vil vi eksperimentere med at 
tilbyde visse kurser digitalt, så deltagerne kan tage dem, når det passer i deres kalender og 
udviklingsstadium. 
Naturens Universitet vil blive udviklet i lyset organisationsstrategien, så platformen kan 
medvirke til at bringe forandringerne ud i organisationen. 

• Der har været udbudt 11 kurser, hvoraf de 5 reelt har været afholdt (flere blev aflyst pga. for få 
tilmeldte). 

• Der er 194 på listen over tilmeldte til kurser. På de 5 kurser var der tilsammen 172 deltagere, hvoraf 
informationsmødet om NKI trak klart flest deltagere (132).  

Lokale Projekter: Vi forventer, at vi – efter en pause det meste af 2020 igen får gang i VELUX 
FONDENs program, Grønt Guld, ultimo 2020 og igen i 2021. 

• Grønt Guld åbner for uddeling igen i august eller september.  

2.3 Frivillig-
projekter 

 

Sommerfugleambassadører 2019-2021: 

Frivilligprojektet fortsætter arbejdet med at uddanne lokale, frivillige Sommerfugle-
ambassadører, hvis frivilligjob består i at sikre flere levesteder, m2 for m2, for Danmarks 
trængte insekter. I 2021 vil fokus være på at sikre 50 uddannede og virksomme 
Sommerfugleambassadører samt nye Sommerfuglepartnere i form af f.eks. virksomheder, 
institutioner og boligselskaber. 

• Danmarks Naturfredningsforening har til dato omlagt 460.000 m2 industri- og institutionsarealer til 
mere insektvenlig natur gennem projekt Sommerfuglepartner. Projektet er over halvvejs i sin ambition 
om at udvælge og uddanne 50 Sommerfugleambassadører i samarbejde med DN’s lokale afdelinger. For 
nuværende er der Sommerfugleambassadører i 32 kommuner, og målet om 50 ambassadører i 2021 
vurderes derfor muligt.   

Projekt Biodiversitet Nu 2014-2021: 

Resultaterne for Projekt Biodiversitet Nu, i form af et nyudviklet Biodiversitetsindex, opdateret 
Naturkapitalindeks samt oversigt over kvaliteten af småbiotoper i Danmark forventes efter 5 
års intenst arbejde at ligge klar ultimo 2020 på www.biodiversitet.nu. I 2021 dedikerer DN 
arbejde med at formidle disse vigtige resultater nationalt, regionalt og lokalt til vigtige aktører. 

• Projekt Biodiversitet Nu er på grund af Corona og databehandlingsforsinkelser indtil videre blevet 
forlænget til august 2021. I første halvdel af 2021 har Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks 
Naturfredningsforening lanceret et nyt Naturkapitalindeks for landets 98 kommuner. Dette NKI har 
skabt stor mediemæssig opmærksomhed med over 360 omtaler og væsentlig lokal debat, som følge af 
lanceringen. Endelig projektrapport og formidling af levestedsdataen forventes klar ultimo 2021.     

Sommerfuglejagten 2020-2022: 

Frivilligprojektet skal udbrede kendskabet til Danmarks trængte insekter, mobilisere den 
danske befolkning i overvågningen af Danmarks dagsommerfugle og inspirere brugerne til 
konkret handling for at imødegå insektkrisen. 

• Appen Sommerfuglejagten har modtaget over 44.000 observationer fra over 2600 appbrugere. Appen er 
i færd med at blive kodemæssigt opdateret og bedre integreret ind i artsdatabaser og DN projekter, som 
det nye haveprojekt Slip haven fri.    

Giftfri Have 2021-2023: 

I 2017 blev der brugt godt 20 tons aktivstof i danske haver. Med Giftfri Have vil vi motivere 
haveejerne til helt at droppe giften i haven til gavn for grundvandet og den lille natur i haven.  

• Efter aftale med Praktisk Økologi er Giftfri Have fra juni 2021 blevet lukket for nye tilmeldinger. 
Projektet fortsætter som Giftfri Kommuner. Men i stedet for at fokusere på giftfri haver som skal være 
vilde, vil DN nu fokusere sine ressourcer på at hjælpe befolkningen med at skabe vildere haver, som 

http://www.biodiversitet.nu/
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Giftfri Have er en stærk platform, men i 2021 skal projektet videreudvikles og udbygges 
betragteligt for at kunne rumme den stigende folkelige interesse for at hjælpe naturen i egen 
have. Det videreudviklede projekt skal i endnu højere grad involvere DNs lokale afdelinger så 
der er en større sammenhæng på tværs. 

naturligvis stadig er uden gift. Det sker gennem det nye projekt Slip haven fri, som fra 2021 til slut 2023 
vil hjælpe 50.000 haveejere med at gøre deres haver vildere. Samarbejdspartner på projekt Slip haven 
fri er REMA 1000, som sørger for stickers til postkasser og et udvidet biodiversitetsvenligt 
plantesortiment, igangsat med de fire stauder Blåhat, Røllike, Kællingetand og Knopurt til salg i 2021. 
DN’s afdelinger skal igennem 2021 involveres direkte i det nye projekt via forskellige initiativer.  

Naturpleje: 
Naturplejen i DN ønskes udviklet så flere potentielt frivillige kan engagere sig i bynær natur, §3-
arealer og andre små naturperler landet over. Vi vil i 2021 afsøge mulighederne for et 
samarbejde med kommuner og andre lodsejere, nationalparker, naturvejledere og andre 
aktører på området, ligesom vi vil søge eksterne fondsmidler.  
DN skal skærpe sine evner til at hjælpe i opstart og forankring af naturplejelaug og lignende 
med græsning, manuel pleje og andre former for nødhjælp til den nære natur landet over. Vi vil 
også bidrage med støtte til organisering og faciliteter til at få frivilligheden til at fungere i 
praksis – og på denne måde skabe forbindelse mellem de potentielle frivillige og naturen. 
Et særligt fokus vil være at understøtte alle de aktive frivillige, der allerede arbejder med 
naturpleje og har stor viden om praktisk naturpleje og kender metoder, steder og baggrunde.  

• Det afsøges i øjeblikket hvordan DN, udover at støtte eksisterende pleje, kan igangsætte tiltag i 
naturparker, kommuner og andre steder, samt lave synergier med haveprojekt, Børn & Unge og 
moniteringsprojekter. Et nyt naturplejeprojekt skal redefinere og inkludere andre tiltag for 
biodiversiteten end ‘'blot’’ le og græsning. Borgerdrevne biodiversitetstiltag er vejen frem – og vi skal 
skridtet videre med den store del af vores medlemmer, der gerne vil være en del af et fællesskab og 
skabe bedre vilkår for biodiversiteten ved konkrete projekter. 
 

• Det vil blive nødvendigt at søge fondsmidler, hvis DN skal stable et større projekt på benene – og det er 
der fokus på nu. 

2.4 Organisations-
strategi 

Det forventes at Repræsentantskabet i foråret 2021 kan vedtage en ny organisationsstrategi. • Se beskrivelse under hovedindsats ovenfor 

2.5 Natur-
formidlingen 

Tilrettelægge naturfaglige kurser under Naturens Universitet, herunder også Naturguide-
uddannelsen, hvor vi i 2021 ønsker at uddanne ca. 30 frivillige formidlere. 

• Under naturens universitet er der udbudt kurser i “vild mad”, “flagermusformidling”, “tang” og 
havaktiviteter. Tilbagemeldingerne har været positive, men desværre er kun et fåtal kurser blevet 
gennemført i foråret - dels pga. Restriktioner, og senere grundet forsigtighed hos de aktive, der gerne vil 
vente med at deltage i aktiviteter til de har fuldført deres vaccination. Der har været dialog med de 
allerede uddannede naturguider, der dog kun i meget begrænset omfanf har kunnet gennemføre 
aktiviteter, og det er besluttet at der først igangsættes en ny kursusrække for naturguider i efteråret 
2021. 

 

Naturfamilier: 
De overordnede målsætninger for 2021 er: 

• Der er mere end 200 Naturfamilie-grupper i hele landet 

• Følgeforskning og afrapportering af evaluering finder sted 
 

Overordnet mål i 2022 er 300 Naturfamilie-grupper med over 30.000 familier tilknyttet. 

• COVID-19 har i første halvår af 2021 desværre betydet, at vi ikke har kunnet starte nye lokale 
Naturfamilie-grupper. Restriktioner og forsamlingsforbud har medført, at familierne ikke har haft 
mulighed for at mødes med andre familier i deres lokalområde. Vi har i stedet for haft fokus på at 
motivere og engagere ambassadørerne i de lokale Naturfamilie-grupper, så de har kunne inspirere de 
lokale familier til gode naturoplevelser via deres lokale Facebookgrupper og så de var klar i juni, da 
restriktionerne bortfaldt igen.   
Der er pt. 110 Naturfamilie-grupper fordelt i alle kommuner i hele landet med knap 7.000 Naturfamilier 
tilknyttet. 

• Forskningsevaluering har ikke været muligt, da der ikke har været afholdt ture og arrangementer. Det er 
rykket til medio august, hvor spørgeskemaundersøgelse og interview med naturfamilier udføres.    

Lokale ture & arrangementer: 
Sekretariatet hjælper, uddanner og inspirerer DN’s afdelinger og aktive, så de kan planlægge og 
gennemføre lokale naturoplevelser, ture og arrangementer.  

• Desværre har COVID19 lagt en dæmper på det lokale aktiviteter i første halvdel af 2021, og der har som 
følge deraf ikke været den store aktivitet. I stedet har vi sikret løbende information og anbefalinger til 
lokalafdelingerne omkring retningslinjer og anbefalinger i forhold til arrangementer under COVID19. Der 
har således været afholdt 2 virtuelle møder (zoom) med det formål at give information, og plads til 
erfaringsudveksling blandt afdelingernes aktive, og der hav været øget telefonisk kontakt i forhold til 
konkret sparring på aktivitetsideer og –planer. 

Skoletjenesten Mål for 2021:  

• To udgivelser om det ferske og det salte vand, der understøtter vores havindsats (støttet 
af Aage V. Jensen Fonden) 

• Børnebog om den danske natur målrettet 3-11 årige og kan bl.a. bruges som 
udgangspunkt for vores lokale DN-afdelinger, når de afholder ture (finansieret af 15. Juni 
Fonden) 

• Forsøg med digitale undervisningsmaterialer i samarbejde med en af de landsdækkende 
portaler. 

• Fortsat fokus på udgivelser og synlighed i forbindelse med ”99 arter du skal se før du bliver 
voksen” 

• De to udgivelser om det ferske og det salte vand, der understøtter vores havindsats (støttet af Aage V. 
Jensen Fonden) er trykt i 20.000 eksemplarer, hvoraf ca. 20% er distribueret.  

• Børnebog om den danske natur målrettet 3-11 årige trykkes i 5.000 eksemplarer – måske flere senere. 
Lander om en måned, plan for distribution er under udarbejdelse. 

• Forsøg med digitale undervisningsmaterialer gennemført med Clio inden for temaet ”affald”. 716 lærere 
har brugt materialet i deres undervisning, hvilket vurderes at være en meget stor succes. Materialet 
opdateres til en ny version i 2022 og markedsføres sammen med Affaldsindsamlingen. 

• ”99 arter du skal se før du bliver voksen” – der udgives 24 siders hæfte i andet halvår i ca. 10.000 
eksemplarer 

• Vi arbejder videre med at revitalisere Skoletjenesten ifm. arbejdet med den kommende børnestrategi. I 
andet halvår vil vi systematisere og digitalisere kontaktoplysninger på lærere og pædagoger. 
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• Vi forventer, at Skoletjenesten revitaliseres ifm. arbejdet med den kommende 
børnestrategi. 

Naturvejledning på Skovsgaard - Mål for 2021: 

• Udvikle oplevelsestilbud for Skovsgaards besøgende. 

• Afholde kurser og events på Skovsgaard. 

• Lave undervisning for skoleklasser og lejrskoler på Skovsgaard. 

• Udarbejde og forny informationsmateriale 

• Udvikle naturformidling på Skovsgaard i samarbejde med Danmarks Naturfond 

• Corona har betydet, at der har været afholdt færre undervisningsforløb for skoler og lejrskoler på 
Skovsgaard i første halvdel af 2021. I alt er der afholdt 50 arrangementer i årets første halvdel 
(offentlige arrangementer, skoler og foreninger).  

• Naturformidlingen har tilpasset aktiviteterne i forhold til gældende coronasituation, så natur-
formidlingen også har kunnet tilbyde aktiviteter i skolernes ferier.  

• I samarbejde med VORES NATUR er der afholdt NAT I NATUREN på Skovsgaard i maj.  
• Nye tiltag i naturformidlingen: Naturformidlingen har “bygget” et mobilt trailerkøkken til VILD MAD-

arrangementer/ Der er lavet 2 nye aktivitetstilbud i KYS FRØEN / naturformidlingen er tovholder på og 
samarbejder med Skovsgaards frivilliggrupper om flere formidlingsprojekter på Skovsgaard. 

Naturens dag - Mål for 2021: 

• Mindst 400 arrangementer om søndagen 

• Samlet deltagerantal på 300.000 fordelt over hele ugen.  

• Vi arbejder i øjeblikket hårdt for at nå målene. Selvom corona har gjort naturen relevant for mange, så 
er der i øjeblikket mange udskudte arrangementer, opgaver og fester, men vi håber at kunne nå efter en 
slutspurt. 40 lokale afdelinger laver arrangementer. 

Affaldsindsamlingen – mål for 2021: 

• Mindst 1.000 arrangementer om søndagen 

• Mindst 200.0000 deltagere fordelt over hele ugen 

• Mindst 70 DN-afdelinger afvikler et arrangement. 

• Forsøg med at køre en række indsamlingsaktiviteter i løbet af året, da coronatiden har 
vist, at danskerne gerne vil være aktive i naturen og bidrage til en ren natur. 

 
I 2021 afsøges mulighederne for at styrke det kommercielle samarbejde for at løfte 
Affaldsindsamlingen. 

• Selvom vejret i år var med os, og mange hungrede efter at komme ud oven på vinter og corona, så var 
landet stadig præget af forsamlingsrestriktioner, der gjorde det svært at planlægge arrangementer. Se i 
det lys er det nogle rigtigt flotte resultater, der er opnået med rekord mange enkeltarrangementer og 
rekord stor omtale i medierne.  
• 2.200 arrangementer i weekenden 
• 185.0000 deltagere fordelt over hele ugen 
• Omtaler/presseklip: 1.168, Bruttodækning/læsertal: 34 mio, Annoncværdi: 9,3 mio. kr. 
• 64 DN-afdelinger har afviklet et arrangement. 

Naturmødet 
Danmarks Naturfredningsforening er en kerneaktør på Naturmødet, både som debatdeltager 
på de større scener og med egen stand, hvor der primært kommunikeres omkring foreningens 
strategiske arbejde på biodiversitetsområdet og fokus på mere og mere vild natur.  

• Naturmødet blev i maj 2021 afholdt i et stærkt reduceret og primært digitalt format med få fysiske 
debatter i Hirtshals. DN deltog med to egne debatter om henholdsvis jordfordeling og hav. Med 
udsigten til et muligt fysisk Naturmøde i 2022 vil der blive brugt tid på at gøre klar til DN’s deltagelse 
her.  

Folkemødet:  
DN vil også det kommende år som den største grønne NGO deltage aktivt på folkemødet, både 
med deltagelse i en række debatter og som arrangør af egne debatter og aktiviteter. 

• Folkemødet 2021 blev gennemført, men i en ret begrænset udgave. Der var udelukkende tale om 
debatter med et fast antal tilskuere. DN deltog, som en af de mest aktive organisationer. Vi afviklede 
fem debatter, tre af dem med ministerdeltagelse. Temaerne var: havnatur (med Rasmus Prehn), 
fremtidens klimavenlige landbrug, natursyn (med Lea Wermelin), drikkevand (Lea Wermelin, og tro og 
natur. Debatterne var velbesøgt. Derudover holdt vi et større mingle-arrangement med mange 
deltagere fra interesseorganisationer, kommunikationsbureauer og politikere. 

3. Kommunikation   

Indsats Mål og leverancer Status 

Hovedindsatser 

Beskrevet i 
indledningen til 
kapitlet 

Udvikle en ny kommunikationsstrategi, som understøtter organisationsstrategien og dermed 
gør DNs identitet, mission og mærkesager klar for offentligheden i bred forstand. 

• Organisationsstrategien er endnu ikke på plads. En ny kommunikationsstrategi skal understøtte 
organisationsstrategiens mål og indsatser. Komafdelingen arbejder samlet set med et øget strategisk 
fokus og har udviklet en række værktøjer til at understøtte en mere sammenhængende kommunikation 
i DN. Der er samtidig igangsat et analysearbejde med henblik på at undersøge, hvordan vi kan opbygge 
strategisk vigtige målgrupper, som skal være afsæt for den strategiske kommunikation. 

Særligt fokus på at udvikle den stærke klimafortælling og styrke DNs klimastemme. • DNs kampagne for lavbundsjorde fokuserede på naturen som klimaløsning med udtagning af 100.000 
hektar lavbundsjord som konkret klimavirkemiddel. Samtidig er der øget kommunikationsfokus på 
cirkulær økonomi med løbende indhold på DNs store kanaler.  

Gennemarbejdning af dn.dk med afsæt i ny strategi. • Dn.dk er under ombygning i forbindelse med en større opgradering. Her bliver der også udviklet på 
brugersiden, så sitet fremstår endnu mere engagerende og nutidigt. Vi tager i samme forbindelse stilling 
til sitets opbygning, så det understøtter de strategiske mål og appellerer til strategisk vigtige 
målgrupper. Det er et omfattende udviklingsarbejde, som vil stå på i en længere periode med afsæt i 
organisationsstrategiens mål. 

Udvikle nye digitale fortælleformer for at opnå større gennemslagskraft hos meningsdannere 
og beslutningstagere og hos yngre målgrupper. 

• Udviklingsarbejde af indhold til LinkedIn er sat i gang med kurser i sekretariatet. Desuden er der igangsat 
udvikling af podcast med første workshop efter coronanedlukningen. Endelig er Marias kanaler under 
konceptuel udvikling med særligt fokus på Instagram. 
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Bruge forståelse for indhold og den digitale faglighed til øget fokus på den digitale 
medlemshvervning. 

• Der er ansat digital fundraiser 1. maj. Sideløbende særligt fokus på email marketing med nyt system til 
at sende endnu mere brugervenlige mails og udvikling af det gode engagerende mailindhold. Endelig har 
det digitale team udviklet KPIer også med henblik på endnu mere effektiv digital hvervning.  

Styrke samarbejdet i organisationen gennem kampagnearbejde, som inddrager 
lokalafdelingerne. 

• Kampagneholdet har sammen med lokalafdelingerne udviklet nye metoder til kampagnesamarbejde. 
Hop i havet-eventen, som er en del af Beskyt vores hav-kampagnen, planlægges med stort og bredt 
engagement fra DNs afdelinger. DN Ung spiller også en aktiv og centralal rolle i de store events i Aarhus 
og København. Samtidig udvikles KV21-kampagnen i fast samarbejde med kampagnefølgegruppen af 
lokale aktive, som er med til at udvikle på budskaber og konkrete kampagnegreb. 

Teste nye samarbejdsformer med danske virksomheder for at skubbe på den grønne omstilling 
i dansk erhvervsliv og skaffe funding til DNs arbejde for natur, klima og miljø. 

• NaturDonor er nu opgraderet og tilmeldingsmodulet færdigudviklet, så flere grønne virksomheder får 
mulighed for at bidrage til DNs arbejde. Når NaturDonor er kørt godt ind tager vi stilling til, om der er 
interesse for en NaturDonor+ ordning. Det vil ske med afsæt i interessen for NaturDonor. 
 

Øge indsatsen for at blive et relevant valg for flere testatorer for derigennem at skaffe midler til 
DNs arbejde. 

• På grund af corona har vi holdt lidt igen med annoncering af arv og testamente, men vil i andet halvår 
skrue op for annoncering. Vi har optimeret vores eksisterende indhold og siderne på dn.dk og har nået 
årsmålet for nye testamenter. 

3.1 Ny kommuni-
kationsstrategi 

Den nye strategi for organisationen stiller krav om en ny kommunikationsstrategi, som tydeligt 
samler DNs identitet, mission og mærkesager i en klar overordnet fortælling.  Samtidig skal en 
ny kommunikationsstrategi tydeligt prioritere og fremhæve mærkesager og hovedaktiviteter og 
hjælpe med at forankre enkelte indsatser i en overordnet målsætning på tværs af kanaler.   

• Se beskrivelse under hovedindsats ovenfor. 

3.2 kampagne 
DNs kampagneteam vil i overbliksform fokusere på følgende kampagner i 2021: 
En naturkampagne som følger op på hovedpointerne fra Natur Nok? og sikrer en tydelig og 
konkret lokal forankring i samarbejde med lokalafdelinger. 
En klimakampagne som fortsætter og udbygger det handlingsanvisende spor i KlimaKlogt og 
har fokus på engagement. 
Adhoc-kampagner som er responsive i forhold til den offentlige dagsorden og debat, hvoraf en 
kampagne laves med afsæt i forslag fra lokalafdelinger og afstemning på efterårets 
repræsentantskabsmøde. 

• En naturkampagne i forbindelse med kommunalvalget i november er ved at blive udarbejdet, i 
samarbejde med en følgegruppe bestående af aktive fra 10 forskellige lokalafdelinger. Kampagnen 
tilbyder befolkning og kandidater en mulighed for at gøre deres til, at KV21 bliver et naturvalg, hvor 
kommunernes rolle ift naturbeskyttelse bliver helt tydeligt. Kampagnen fokuserer landsdækkende, men 
også lokalt, hvor vi skaber mulighed for engagement i lokale problemstillinger i 3 kommuner.  

• Havkampagnen Beskyt vores hav (herunder Hop i havet) er blevet relanceret med opdateret 
kampagnesite og kernefortælling. Kampagnen har til formål at vinde folkelig opbakning til DNs mål om 
30% beskyttet hav (herunder 10% urørt hav) og bæredygtigt fiskeri. Og dernæst at bruge dette folkelige 
engagement til at påvirke havplanens udformning på Christiansborg. Kampagnens CTA er en 
underskriftsindsamling, som kulminerer med høringsfasen på havplanens afslutning i slutningen af 
september. Herefter vil underskrifterne blive afleveret til de ansvarlige ministre ved en event på 
Christiansborg. Siden relanceringen af kampagnen i maj måned har vi hentet mere end 19.000 
underskrifter og er aktuelt på 33.651. 

• Hop i havet: Som en del af Beskyt vores hav-kampagnen afholder DN d. 22. august det store, 
landsdækkende event Hop i havet. Her inviteres alle danskere til at hoppe i havet for at vise deres 
kærlighed til - og bekymring for havet og alle de dyr og planter, der lever i og omkring det. Der er mere 
end 70 arrangementer fordelt over hele landet og både lokalafdelinger og eksterne samarbejdspartnere 
som sejlere, vinterbadere roere, dykkere mm. er medarrangører.  

• Adhoc: I marts-maj afviklede vi en digital kampagne med fokus på udtagning af kulstofrige 
lavbundsjorde som klimavirkemiddel. Kampagnen var målrettet politikere og spillede ind i 
forhandlingerne om klimareduktion i landbrugssektoren. Kampagnen gjorde brug af simple animationer, 
videoer og budskaber, for at slå de store CO2-besparende fordele ved at udtage lavbundsjorde fast. En 
af kampagnens grafikker blev offentliggjort i en koordineret indsats med Landbrug og Fødevarer.  

• Ad hoc: I maj lancerede vi på voresdrikkevand.dk en kampagne for at sikre rent drikkevand i Danmark. Vi 
samler fortsat underskrifter på et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen, hvor vi beder om, at 
der oprettes forbud mod at bruge sprøjtemidler på de jorde, hvorunder grundvandet dannes, for at 
modgå den stigende tendens, hvor der hvert år findes stadig flere rester af sprøjtegift i 
drikkevandsboringerne.  

Naturkampagne i samarbejde med lokalafdelinger 
I 2021 vil vi tage samarbejdet med lokalafdelinger videre med inddragelse fra udvikling til 
udkomme på årets store landsdækkende naturkampagne. Vi vil teste forskellige metoder til 
inddragelse og vil i 2021 lave naturkampagnen, så den har konkrete lokale elementer som en 
del af sit koncept. 

• KV21-kampagnen, som er årets store naturkampagne, bliver udviklet sammen med lokalafdelingerne. 
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DN på sociale medier - Primært fokus på: 

• Udvikle nye metoder, som kan styrke den digitale kommunikation med anvendelse af 
grafik, video og lyd.  

• Styrke vores tilstedeværelse på LinkedIn over for beslutningstagere, meningsdannere og 
fagfolk for at øge kendskabet og opbakningen til DNs mærkesager og synspunkter. 

• Udvikle og styrke DN’s medarbejderes og aktives tilstedeværelse på sociale medier, så 
DN’s budskaber når bredere ud. 

• Udviklingsarbejde af indhold til LinkedIn er sat i gang med udviklede guidelines og kurser i sekretariatet. 
Der igangsat udvikling af podcast med et workshopforløb, som udmøntes i en egentlig produktion. 
Endelig er Marias kanaler under konceptuel udvikling med særligt fokus på Instagram. 

• Der er markant øget fokus på videoindhold til alle kanaler. 

dn.dk 
Den store udviklingsopgave på DN.dk i 2021 bliver, som en del af den nye 
kommunikationsstrategi, at gennemarbejde hjemmesiden, så den understøtter strategien. 

• Dn.dk er under ombygning i forbindelse med en omfattende opgradering. Her bliver der også udviklet 
på brugersiden, så dn.dk er endnu mere engagerende og nutidigt. Vi tager i samme forbindelse stilling til 
sitets opbygning, så det understøtter de strategiske mål og appellerer til strategisk vigtige målgrupper. 
Det er et omfattende udviklingsarbejde, som vil stå på i en længere periode med afsæt i 
organisationsstrategiens mål. 

 Digital Medlemshvervning 
Gennem nye digitale værktøjer der muliggør mere målrettet og personlig indholds-
produktion/distribution skal vi øge vores relevans og relation til brugerne og i sidste ende få (og 
fastholde) flere medlemmer og øge engagementet i DNs arbejde. 

• DNs digitale medlemshvervning via dn.dk er i årets første 5 måneder øget med 118 procent 
sammenlignet med året før. Udvikling af dn.dk, ansættelse af ny digitale fundraiser og implementering 
og anvendelsen af nyt mailsystem til hvervning og engagement er alle aktive indsatser med henblik på at 
øge den digitale medlemshvervning yderligere.  

3.4 Medlems-
bladet 

 

I 2021 skal udviklingen af Natur & Miljø fokusere på, hvordan den nye organisationsstrategi 
afspejles i bladets indhold. Desuden er der fokus på hvordan bladet i højere grad spiller 
sammen med indhold og prioriteringer på andre kanaler og i hele DN. 

• Natur & Miljø har per 2. juni ansat ny redaktør, som vil stå i spidsen for udviklingen af Natur & Miljø. 
Udviklingen skal ske med afsæt i organisationsstrategien. Der er foretaget et omfattende bladtjek af det 
nuværende magasin, og bladtjekket er det første afsæt for udviklingen af Natur & Miljøs udtryk og 
indhold.  

Relancering af Natur & Miljø:  

• N & M skal gentænkes, så bladets udtryk, genrer og indholdsprioritering tydeligt 
understøtter DNs strategiske retning og også når en yngre målgruppe med indhold, som 
rammer deres livsstil og naturinteresser, for eksempel børnefamilier eller yngre 
medlemmer. Der vil være et særligt fokus på det engagerende indhold, som både giver 
indsigt og kan inspirere til handling. 

• Fokusgruppetest skal hjælpe med at afklare, hvad der er relevante genrer og emner for en 
yngre målgruppe. 

• Udviklingsforløb med ekstern konsulent-bistand skal bidrage med ideer til udvikling af 
bladets opbygning og udtryk. 

• Der er gennemført et omfattende bladtjek af det eksisterende medlemsblad og tilknyttet ekstern 
ekspertise til den fortsatte udvikling af bladet. Med afsæt i organisationsstrategien, det gennemførte 
bladtjek og forestående fokusgruppetest vil der udarbejdes et forslag til nyt koncept for N & M. På 
grund af redaktørskiftet og den forsinkede organisationsstrategi vil det sandsynligvis ske primo/medio 
2022. 

Øget digitalt samarbejde: 
I 2021 øger vi samarbejdet for at give de gode historier endnu mere tryk på tværs af platforme.  

• Indholdsproduktion med blik for alle kanaler. 

• Digital og printanvendelse af billeder og grafikker. 
Målet er at have minimum en hovedhistorie fire gange årligt, som udkommer på tværs af 
kanaler. 

• Der har siden efteråret 2020 været øget samarbejde mellem N & M og den digitale redaktion, og 
samarbejdet på tværs er øget yderligere med tiltrædelse af N & Ms nye redaktør, så flere historier 
udvikles og deles på tværs af kanaler. Nye samarbejdsformer mellem N & M og det digitale team gælder 
fast hovedhistorier og desuden det løbende indhold, hvor det giver mening. 

3.5 Erhvervs-
samarbejde og Arv 
& Testamente 

Sommerfuglepartner 
I 2021 vil DN videreudvikle konceptet, så det også kan passe til store virksomheder.  

• Udviklingsopgaven har været ramt af Corona-situationen. Ny store partnere er i stedet blevet håndholdt 
individuelt af DN. Sammen med Simon og Therese skal det i 2. halvår drøftes om der stadig er behov for 
+konceptet.  

Grønt erhvervsnetværk 
Lave foranalyse for at afklare interessen for et DN-drevet grønt erhvervsnetværk, hvor 
virksomheder med klare grønne CSR-mål får adgang til inspiration, viden og gensidig sparring.  
Lave en business-case for at undersøge indtægts- og udgiftsgrundlaget og ressourcetrækket på 
DN-medarbejdere. 

• NaturDonor er nu opgraderet og tilmeldingsmodulet færdigudviklet, så flere grønne virksomheder får 
mulighed for at bidrage til DNs arbejde. Når NaturDonor er kørt godt ind tager vi stilling til, om der er 
interesse for en NaturDonor+ ordning. Det vil ske med afsæt i interessen for NaturDonor. 

Arv og testamente 

• På baggrund af diverse testamente- og målgruppeanalyser fra Det gode testamente og 
egne erfaringer udarbejdes en plan for kommunikation for at øge interessen for at 
betænke DN i danskernes testamenter. 

• DN ønsker under samarbejdet Det gode testamente at afholde fælles 
testamenteinformationsmøder i store byer. Alternativt igangsætter DN 
informationsmøder på eget initiativ.  

• Kommunikationsplan for arv/testamente færdiggøres i 2. halvår 2021. 
• DN har meldt sig ud af Kommunikationsgruppen i DGT, da DN ikke er enige med gruppen om den fælles 

kommunikation. Corona-situationen har forhindret al planlægning af informationsmøder ude i landet. I 
stedet er Lone er blevet personligt interviewet to gange til landsdækkende aviser. 

4. Presse og ledelsesbetjening 
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Indsats Mål og leverancer Status 

Fokus for 
presseindsatsen 

 

• Sikre repræsentantskabets og hovedbestyrelsens vedtagne politiker og beslutninger 
bringes ind i den offentlige debat.    

• Sikre en stærk formidling af DN’s nøgleprojekter i medierne, herunder understøtte 
vedtagne kampagner og kommunikationsindsatser 

• Overvåge landsdækkende, regionale og lokale medier og løbende evaluere på 
strategiske indsatser igennem kvalitative og kvantitative analyser. 

• Være dagsordensættende på udvalgte emner, som understøtter foreningens 
strategiske prioriteringer. 

• Fortsat udvikle netværket blandt journalister, der arbejder med DN’s områder. 

• Bidrage til den politiske interessevaretagelse. 

• Løbende rådgive præsidenten, hovedbestyrelse, direktionen og andre af DN’s 
talspersoner med henblik på klar, forståelig og entydig tegning af DN. 

• DN har det første halvår af 2021 deltaget markant i den offentlige samtalen, og sat en række væsentlige 
dagsordner i medierne på en række prioriterede emner og politiker. Det gælder fx en bedre beskyttelse 
af drikkevandet, herunder et større udspil. 

• Vi har i samarbejde med DFPO udarbejdet et stort udspil til en bedre beskyttelse af havet, som har sat 
markant dagsorden i både medierne og på Christiansborg, ligesom vi i samarbejde med DI har lavet 
fælles udspil på affald.  

• Vi har på klimaområdet udarbejdet presseudspil på omstilling af landbruget og løbende deltaget i 
debatten herom, ligesom vi løbende har deltaget aktivt i klimadebatten, både når det har handlet om 
CO2-skat, 2025-reduktionsmål, infrastrukturplan eller CCS.  

• Og så har vi løbende deltaget og bidraget med perspektiv og holdninger til naturdagsordenen, herunder 
til den løbende implementering af den store naturaftale på finansloven for 2021 med urørt skov og nye 
naturnationalparker, samt formidling af hele DNs fredningsindsats.  

• Vi har også i første halvår brugt en del resurser på at formidle vores store projekter til lokale, regionale 
og landsdækkende medier. Det er bl.a. Affaldsindsamlingen, som har trukket mange overskrifter, 
ligesom vores løbende projekter som Naturfamilier, sommerfugleambassadør, ligesom en række nye 
naturprojekter som fx Naturkapitalindekset og Slip haven fri har fået flot mediemæssig omtale.  

• Som en del af foreningens pressearbejde foretages løbende medieovervågning af væsentlige 
dagsordner, der arbejdes målrettet med opbygning af journalistisk netværk, ligesom DNs talspersoner 
løbende bliver presserådgivet og opkvalificeret til at tegne foreningen i medierne.  

  

Bidrage til at presse- og kommunikationsindsatser forankres på tværs af organisationen, og 
lokalafdelinger og medlemmer tænkes ind, som en integreret del af foreningens 
kommunikationsindsats. 
 
Bistå og understøtte organisationskonsulenter med lokale presseindsatser og støtte til 
krisekommunikation. 

• Vi bistår løbende afdelinger med deres dag-til-dag-kommunikation, herunder særligt presse, sociale 
medier og arrangementer, mens vi også understøtter med kommunikationspakker ifm. kampagner. I 
2021 har vi på mange stræk opprioriteret den lokale kommunikations- og presseindsats og brugt flere 
resurser på at løfte en række lokale sager - både lokalt og nationalt. Det gælder fx byggeriet på Amager 
Fælled, muslingeopdræt i Limfjorden og de lokale protester ifm. fx Hærvejsmotorvejen og tredje 
limfjordsforbindelse over Egholm. 

5. Medlemmer, fundraising og adm. støttefunktioner                                  

 Indsats Mål og leverancer Status 

Hovedindsatser 

Beskrevet i 
indledningen til 
kapitlet 

Digital medlemshvervning og -fundraising vil i 2021 få endnu større fokus gennem flere 
målrettede initiativer. Det vurderes, at der er et uudnyttet potentiale for flere medlemmer ad 
denne kanal, og dette er et væsentligt element i at leve op til en ambitiøs vækst-strategi. 

• Der er pr. 1. maj ansat en digital fundraiser i Kommunikation, der sammen med det digitale team er 
ansvarlig for den digitale medlemshvervning. 

HR-funktion skal opbygges og vedligeholdes, så DN til stadighed kan være en attraktiv og 
tidssvarende arbejdsplads. 

• Der arbejdes fortsat på udvikling af HR-funktionen. 

Økonomifunktionen skal i 2021 optimeres i form af indførelse af og optimering af en række 
systemer, således at DN’s økonomistyring er fremtidssikret. 

• Diverse optimering af økonomifunktionen er igangsat som følge af indførelse af elektronisk fakturering 
pr. 1. januar 2021. Ligeledes er økonomisystemet opgraderet pr. 1. januar 2021, og der arbejdes på en 
ny måde at budgettere på. 

5.1 Medlems-
service 

• Opkvalificering af medarbejderne i Medlemsservice til at være mere opsøgende i forhold 
til fastholdelse af eksisterende medlemmer og til at give en endnu bedre service til 
medlemmerne 

• Medlemsservice skal sikre problemløsning, før medlemmet selv bliver opmærksom på 
problemet 

 

• Ny funktionalitet i medlemssystemet til bl.a. refundering af fejlindbetalinger, oprettelse og afmelding af 
betalingsaftaler og ændring af medlemskaber er taget i brug af medlemsservice, hvilket har givet et 
kvalitetsløft i serviceniveauet og en forøgelse af services, der kan leveres. 

• Arbejdsgange til tjek af kommentarer ved medlemskontakt (ny- og genhvervning, loyalitet, opgradering, 
indsamling) sikrer, at medlemmernes nedskrevne ønsker bliver hørt og evt. misforståelser rettet, før 
medlemmet bliver opmærksom på det. 

Fastholdelse: 

• Udvikling af automatiseret fastholdelsesprogram i samarbejde med det digitale team. 

• Gennem automatiserede mailflows modtager nuværende medlemmer relevant 
kommunikation fra DN, der er med til at nedbringe frafaldet 

• ’Mit DN’ skal sikre en større grad af selvbetjening for det enkelte medlem og kobles til 
medlemsdatabasen for med tiden at sikre en mere målrettet kommunikation og 
involvering i aktiviteter. 

• I 2021 mindskes frafaldet med yderligere 1 procentpoint sammenlignet med 2020. 

• E-mail marketingsystemet HubSpot er ved at blive implementeret. Det vil derfor fra efteråret blive 
muligt at udarbejde automatiserede mailflows med relevant kommunikation fra DN. 

• Når HubSpot er færdigimplementeret går arbejdet med at udvikle og implementere Mit DN i gang. Her 
er det muligt at generere leads, og medlemmerne kan tilgå og rette informationer om deres 
medlemskab.  

• Vi arbejder systematisk med at mindske frafaldet. I årets første 6 måneder ligger frafaldet på 3,6 pct., 
hvilket er en anelse lavere end frafaldet i samme periode sidste år. 

• Ca. 5.600 årsmedlemmer er kontaktet, og ca. 1.500 har sagt ja til månedsgave. 
• Opgradering af månedsgavebeløb: Ca. 2.000 er kontaktet, og ca. 880 har sagt ja til at øge deres 

månedlige gave. 



 

 14 

5.2 Fundraising 
Hvervekanaler: 

• Face-to-face 

• Telemarketing 

• Digital medlemshvervning 
• Hvervning ved arrangementer og events 

• DN anvender et bredt mix af hverve- og indsamlingsaktiviteter. Vi har de første 6 måneder hvervet 
følgende: 

• Face-to-face:  
682 nye medlemmer (lidt under i forhold til budget for året. Vores aktivitet i BILKA i forbindelse med 
affaldsindsamlingen blev aflyst pga. Corona) 

• Telemarketing 

3.001 nye medlemmer er hvervet via telemarketing. Disse kommer især fra indsatsen for Amager Fælled 
– og vi er tæt på niveau) 

• Digital medlemshvervning 

2.302 nye medlemmer er hvervet gennem dn.dk via annoncering på sociale medier (dette er 302 
medlemmer over budgettet for halvåret – budget for året er 4.000) 

• Hvervning ved arrangementer og events 

217 nye medlemmer er hvervet – budget for året er 500 
 

DN Butikken: 
I 2021 vil DN: 

• Udarbejde et mere klart koncept for butikken 

• Erfaringsudveksle med tilsvarende webshops 

• Der har været meget travlt i webshoppen, og vi har omsat for kr.  1.224.000 i første halvår, hvilket er en 
stigning på over en halv million kroner i forhold til samme periode sidste år. Det er en positiv tendens, 
som vi forventer fortsætter. 

Indsamling og arv 

• Juleindsamling 

• Postkortindsamling 

• Arv 

Fonde og puljer:  DN arbejder med fonde for at styrke den langsigtede finansiering. DN 

afsøger systematisk fonde og puljer for at understøtte DN’s drift, projekter og 
kampagner. 

 

 

• Juleindsamling: Planlægningen af årets juleindsamling er gået i gang, og temaet for i år er som de 
tidligere år DN’s arbejde for truede arter og som noget nyt i år også med fokus på deres levesteder. 

• Postkortindsamling: Forårets postkortindsamling er udsendt til 5.375 tidligere givere samt en 
målgruppe af nye medlemmer. Indsamlingen har givet kr. 823.000 (budget kr. 300.000 – vi modtog én 
donation i indsamlingen på kr. 500.000) 

• Arv: 20 nye noterede testamenter, hvori DN er betænkt – og i 4 af disse er DN indsat som enearving. 

• 5 afsluttede bo-sager og det har givet 3.108.000 kr. til DN. 

• 10 uafsluttede bo-sager kørende til en værdi på ca. 3.800.000 (et velovervejet estimat). 
• Fonde og puljer 

•  Puljer søges til driftstilskud og til produktion af blad.  

• Mindre fondes søges til frie midler og til konkrete aktiviteter. 

• Der er igangsat dialog med større fonde om partnerskab og projektsamarbejde til finansiering af 
strategiske indsatser og kerneopgaver. Det helt store fokus er børn, unge og biodiversitet. 

• Lokalafdelingerne støttes i arbejdet med projektansøgninger. 
 

5.3 It, HR, service 
og reception 

 

I 2021 fokuseres på: 

• Optimering af proces vedr. lokalafdelingernes refusion af udgifter 

• Integrationer mellem systemer i DN’s portefølje af it-systemer 

• Optimering af processer, der omfatter personfølsomme data, så det sikres, at processerne 
lever op til gældende lovgivning på GDPR-området.  

• For at understøtte at DN´s it-systemer understøtter de lokale behov vil sekretariatet ifm. 
It-udviklingsarbejde indgå i dialog med afdelinger der har påpeget konkrete udfordringer 
med it. 

• Sekretariatet har afprøvet et it-system, der også kan håndtere refusion af lokalafdelingernes udgifter. 
Dette system introduceres til i eftersommeren først til en gruppe af lokalafdelinger, der på forhånd har 
vist interesse og dernæst alle lokalafdelinger. 

• Der er skabt integration mellem økonomisystemet og fakturahåndteringssystemet. Endvidere er 
planlagt integration til fra økonomisystemet til ny bank efter sommerferien. 

• 2021 har indtil videre budt på yderligere udrulning af digitale værktøjer. Bl.a. har mere end 50 
lokalafdeling nu adgang til en Zoom konto og sekretariatet samt afdelingernes mailbokse er skiftet til 
Office 365, Microsofts sky/cloud løsning. Der har også været afholdt møde med it netværket hvor 
kommende tiltag drøftedes.  

HR 
Bl.a. fokus på: 

• Opdatering af ansættelseskontrakter 

• Praktik ved ansættelser, herunder introprogram 

• Bistand til afdelingschefer i personalemæssige sammenhæng 

• Koncept for medarbejderudviklingssamtaler 

• Medarbejder- og lederudvikling 

 

• Alle lønninger er gennemgået og kontrolleret. Der udarbejdes opdaterede ansættelseskontrakter, når 
en ny husaftale/overenskomst er indgået. 

• Praktik vedr. ansættelser er sat i system, og der er udarbejdet et introprogram, der gennemføres. 
• Afdelingscheferne bistås ved personalemæssige udfordringer som fx sygemeldinger 
• Der er udarbejdet et koncept for medarbejderudviklingssamtaler. Samtalerne blev afholdt i begyndelsen 

af året. 
• Trivselsmåling blev gennemført før sommer. 

Lokaler 
I 2020 er der iværksat en gennemgang af faciliteterne i Masnedøgade med en spaceplanner. I 
2021 færdiggøres projektet. 

• DN har modtaget planerne for et færdigt projekt vedr. ombygning og modernisering af lokalerne i 
Masnedøgade. DN er i mellemtiden blevet tilbudt at indgå i Civilsamfundets Hus, som er et nyt initiativ 
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• DN-sekretariatet i Masnedøgade moderniseres med fokus på bæredygtighed, godt 
samarbejde mellem fagligheder og tidssvarende kontor- og mødelokaler, der passer til 
NGO anno 2021. 

med mulig indflytning fra 1. januar 2023. Der skal træffes beslutning om DN’s fremtidige lokalisering i 
eftersommeren. 

5.4 Økonomi- og 
regnskabs-
funktion 

DN’s økonomi- og regnskabsfunktion sikrer drift, planlægning og controlling af de økonomiske 
forhold for DN og DN’s 95 afdelinger. Endvidere understøttes ledelsen i forsvarlig 
økonomiforvaltning af foreningens midler, og der sikres løbende økonomiopfølgning. 

• For at sikre en effektiv økonomisk styring af foreningen implementeres via det 
opgraderede økonomisystem en budgetmodel, så såvel projektledere som afdelingschefer 
løbende og let får adgang til aktuelt budget og forbrug. Lokalafdelingerne vil ligeledes 
hurtigt kunne få svar på projektafregninger 

 

• PowerBI er præsenteret som en løsning, der kan hjælpe både afdelingschefer og projektledere med at 
have overblik over budget og forbrug til enhver tid, da data trækkes direkte fra økonomissystemet og 
derfor altid er opdateret. 

Danmarks Naturfond 
DN vil i 2021: 

• Støtte den ambitiøse udvikling på Skovsgaard og Danmarks Naturfonds øvrige ejendomme 
med udgangspunkt i den indgåede samarbejdsaftale 

• Sikre større synergi mellem DN’s arbejde for mere og bedre natur og den omstilling der er 
igangsat på Skovsgaard 

• Skabe en tættere relation mellem DN’s medlemmer og Skovsgaard Gods, så 
medlemmerne følger udviklingen og knyttes til stedet. 

• DN har det første halvår bistået Skovsgaard og Danmarks Naturfond med udgangspunkt i den indgåede 
samarbejdsaftale. 

• Det er op til sommerferien aftalt, at DN rykker tættere på Skovsgaard, så sekretariatets medarbejdere i 
højere grad bistår medarbejderne på Skovsgaard med diverse opgaver. 


