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3.3 Kommunalvalg 2021 Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 

Ingen bilag 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

- Orienteres om status på DN’s indsats optil kommunalvalget 

2021. 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

DN’s Kommunalvalgskampagne blev lanceret 12. oktober på DN’s 

kanaler og i pressen med meningsmåling og casehistorie og derefter 

opdateret løbende med indhold. Annoncering på sociale medier kører 

og trækker trafik til nationalt kampagnesite 

(www.naturhvordubor.dk) og især til den leadgenererende quiz om 

kommunalvalget. Syv lokale kampagnesites er lanceret (Hjørring, 

Skive, Silkeborg, Odense, Kolding, Stevns og Aarhus) og lokalt 

rettede annoncer samt kommunikationsindsats fra lokalafdelingerne 

trækker trafik til underskriftindsamling på lokale mærkesager. 

Naturkandidatforløb er sendt ud til spidskandidater for langt de fleste 

partier og der er allerede flere hundrede deltagere i forløbet. 

Kampagnematerialer (frøposer, flyer, plakater) sendt ud til en lang 

række lokalafdelinger, som bruger dem i deres events. 

De afholdte grønne topmøder/KV21-arrangementer viser gode 

erfaringer – både selve arrangementerne og samarbejdet med 

afdelingerne: 

- DN Hjørring var skarpe på deres mærkesager i forløbet op til 

debat ved deres grønne topmøde og i selve debatten (hvor ca. 

80 personer deltog på trods af landskamp). Topmødet 

afstedkom konkrete politiske meldinger på flere mærkesager.  

- DN Skive er den samme historie – skarpe på mærkesager, der 

resulterede i en frugtbar walk’n talk med 
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borgmesterkandidater ved Skive fjord og en interesseret 

presse fra både tv og lokalavis.  

De grønne topmøder er en del af en lokal minikampagne som 

fortsætter frem til valget. Som eksempel har vi efter Hjørrings debat 

lavet presse på afdelingens vigtigste mærkesag for at forpligte de 

interesserede politikere på sagen – bakket op af en kommunal 

meningsmåling fra Epinion, der viser den folkelige opbakning til 

sagen. 

Sekretariatet har gennemført en landsdækkende Epinion 

meningsmåling der placerer natur, miljø og klima i top tre hos 

vælgerne. Denne høje prioritet bakkes op af meningsmålinger 

fortaget af andre. Sekretariatet har desuden foretaget lokale målinger 

i syv kommuner på konkrete lokale mærkesager.  

En række afdelinger har planlagt vælgermøder og KV21-

arrangementer fra nu og frem mod valget og flere afdelinger sparrer 

med hinanden med hensyn til materialer og format på disse 

arrangementer. Erfaringer fra denne indsats opsamles i evalueringen 

efter valget. 

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

Indsatsen fremmer både DN’s tre KV21-mærkesager; mere vild 

natur, drikkevand og klima samt specifikke lokale mærkesager. 

Derudover medvirker indsatsen til at styrke afdelingernes politiske 

interessevaretagelse. 

Evt. kommunikation 

 

 

Der er foretaget formidling af landsdækkende og lokale 

meningsmålinger i diverse medier og sørget for pressedækning af de 

grønne topmøder. Sekretariatet har desuden ydet bistand til 

afdelingers lokale kommunikation. 

 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

Kører efter afsat budget til KV21-indsatsen. 

 

 


