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BILAG 4.1.3 

 

Dato: 30. september 2021 

Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet 1. oktober 2021 

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

 

 

 

Forslag til tværgående mærkesag for 2022 

 

Baggrund 

Et væsentligt nyt tiltag i aktivitetsplanen er at DN hvert år udpeger 1-2 store tværgående mærke-

sager, som løftes i et samarbejde og koordination på tværs af foreningen. Til 2022 foreslås det at 

fokusere på én stor tværgående mærkesag, da det er første år, hvor vi skal arbejde med denne 

nye tilgang. Tiltaget er en direkte del at udmøntningen af den politiske delstrategi.  

 

I forbindelse med Hovedbestyrelsens sommerseminar blev ’drikkevand’, ’naturen i det åbne land’, 

samt ’havet’ drøftet som mulige emner til den tværgående mærkesag for 2022. Forslagene er ble-

vet lagt op til diskussion på Vores DN og mandag den 27. september blev der afholdt et digitalt 

dialogmøde hvor det var muligt at diskutere og komme med input til forslagene samt foreslå nye 

emner. Ca. 45 deltog i dialogmødet, som kan ses her:  
https://danmarksnatur.zoom.us/rec/play/MkLGCvUzGmYA6o9HpK3vyoS2sd5CZ-xZI1NafkMMxt0_-WIKjnur-
nr3KuyctiMqkgE7B_3jmqhbU2pP.bIUUIIVi1VySZvfd?autoplay=true&startTime=1632762086000 

 

På dialogmødet var der en god og konstruktiv samtale om hvilket emne DN bør prioritere som den 

store tværgående mærkesag i 2022. Mange af emnerne kan grupperes, så de bliver dækket af 

nogle bredere og lidt mere overordnede emner. På dialogmødet foreslog flere et lidt mere overord-

net emne, der giver rum for forskellige lokale, vinkler alt efter konteksten. Generelt kom der 

mange gode input og forslag til mærkesager, som spændte bredt fra meget konkrete emner til 

mere overordnede emner, som kan fungere som en overligger for andre, mere afgrænsede emner. 

 

Det er repræsentantskabet der på efterårets møde beslutter hvilken sag der bliver DN’s tværgå-

ende mærkesag for 2022. HB indstiller i forbindelse med høringen af aktivitetsplanen hvilke emner 

repræsentantskabet skal diskutere og beslutte imellem. Dette kan organisationen stille ændrings-

forslag til på lige fod med resten af aktivitetsplanen. Repræsentantskabet beslutter ifm. behandlin-

gen af aktivitetsplanen lørdag den 20. november om evt. ændringsforslag om nye emner skal til-

føjes til repræsentantskabets diskussion om mærkesag søndag den 21. november.  

 

HB skal: 

- beslutte hvilke emner til tværgående mærkesag for 2022, som skal tages med videre til 

repræsentantskabsmødet. 

 

 

 

Det indstilles, at:  

- HB vælger de tre overordnede emner: ’Mere plads til naturen’, ’klima’ samt ’biodiversi-

tet’. 
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Forslag til tværgående mærkesag for DN i 2022 
 

Med afsæt i HB’s sommerseminar samt debatten på Vores DN og dialogmødet den 27. september 

oplistes nedenfor mulige emner til den store tværgående mærkesag for DN i 2022. 

 

Overordnede emner 

Der er blevet foreslået tre overordnede emner (Mere plads til naturen, Klima samt biodiversitet) 

som hver kan fungere som en overligger for andre emner, men som kan binde dem sammen på 

tværs og give dem en særlig vinkel. Emnerne rummer mange muligheder for at udvælge nogle 

underemner hvor der sættes særligt tryk. 
 
Forslag til tre overordnede emner: 

Mere plads til naturen Klima Biodiversitet 

Kan fx omfatte: 
- Mere natur i havene, mere na-

tur i byen, mere natur i fjor-
dene og i landbrugslandet etc. 

- En klimavinkel, idet at klimaet 

er en af årsagerne til at natu-
ren er trængt. 

- Emnerne drikkevand (fx 
grundvandsparker), biodiver-
sitet, udtag af landbrugsjord, 
genetablering af skove, ferske 
enge samt arbejde med grønt 
Danmarkskort. 

- Naturbeskyttelse med fokus 

på hvor dårlig naturen er be-
skyttet i dag. Fokus på fx di-
gerne, tinglysning, behovet 
for en biodiversitetslov der 
sikrer bedre beskyttelse. 

 

Lokalt kunne der fx være mulig-
hed for at engagere sig igennem 

frivilligprojekter som sommerfug-
lepartner (virksomhedsarealer), 
Slip haven fri (private haver), na-
turagenter (daginstitutioner og 
skoler), Naturkommune. 

Kan fx omfatte: 
- Emnerne drikkevand, naturen 

i det åbne land, havet. 
 
 

For at klima skal kunne fungere 
som den tværgående mærkesag 

for DN blev det påpeget, at det er 
afgørende at finde den rigtige 
DN-vinkel. 
 
Et bud herpå kunne være et fokus 
på synergieffekterne ift. de andre 
emner om drikkevand, naturen i 

det åbne land samt havene og 
fjordene. Naturbaserede løsninger 
på klimakrisen kunne være en del 
af fokus. 
 
Lokalt kunne der fx være mulig-

heder i at påpege lokale proble-
matikker, som bør adresseres fx 

biomasse. Eller engagere befolk-
ningen lokalt i klimaprojekter el-
ler tiltag. 
 

Kan fx omfatte: 
- biodiversitet indenfor forskel-

lige naturtyper, men det blev 
foreslået at sætte særligt fo-
kus på biodiversitet i havet og 

fjordene. 
 

 
Lokalt kunne der fx være mulig-
hed for at engagere sig igennem 
frivilligprojekter som sommerfug-
lepartner (virksomhedsarealer), 
Slip haven fri (private haver), na-
turagenter (daginstitutioner og 

skoler), Naturkommune. 

 
 

Afgrænsede emner 
Derudover er en række mere afgrænsede emner blevet foreslået, som er mere fokuserede, men som rummer 
mindre muligheder for at løfte dem i hele landet. 
 
Der er blevet foreslået: 

- Drikkevand 

- Naturen i det åbne land 
- Havet og fjordene 
- Udtag af landbrugsjord 

- Naturen i byen 
- Bæredygtige grønne fødevarer (med afsæt i et fokus på omstilling af landbruget kan den rumme 

både drikkevand, naturen i det åbne land og havet) 
 

 
Videre proces 
Efter HB har indstillet hvilke forslag til tværgående mærkesag repræsentantskabet skal diskutere og beslutte 
imellem vil emnerne blive uddybet og udviklet yderligere frem mod REP-mødet for at sikre et godt grundlag 
for REP at diskutere og træffe beslutning på. Hvis der i forbindelse med høringen stilles ændringsforslag om 
at tilføje yderligere emner vil sekretariatet assistere i at også disse forberedes frem mod REP. 


