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Der bliver lyttet til Danmarks Natur- 
fredningsforening.

Der står stor respekt om det enestå-
ende og stærke netværk, forenin-
gens lokale afdelinger udgør med 
1.500 engagerede aktive, der kender 
den lokale natur og de lokale udfor-
dringer. Vi er kendt og respekteret 
for en høj faglighed, hvilket gør 
foreningen til en troværdig aktør 
blandt politikere, embedsværk og 
andre grønne NGO’er.

Det er en styrkeposition, vi skal værne 
om, fordi den giver indflydelse og 
gør, at mange ønsker at samarbejde 
med os.

Vi høster i dag anerkendelse for at 
være både dialogsøgende og løs-

ningsorienterede – særligt nationalt 
– og en undersøgelse blandt vores 
interessenter viser, at det opfattes 
som entydigt positivt. 

Vi ønsker at fortsætte ad denne vej, 
men viger som naturens vagthund 
aldrig tilbage, hvis naturen trædes 
under fode. Det afgørende er, hvor- 
dan vi skaber de største resultater 
for naturen, miljøet og klimaet.  
Men vores udgangspunkt er at søge 
dialogen først. Kaffemødet før kon- 
frontationen.

En af vores absolutte største styrker 
er vores lokale tilstedeværelse i hele 
landet, der gør os i stand til at vare- 
tage naturens interesser på både 
Christiansborg og i byrådssalene. 
Der er dog stor forskel på de politiske 

rammevilkår og på vores politiske 
tilstedeværelse på tværs af landet, 
og der er forskel på måden at arbej- 
de og skabe resultater på nationalt 
og lokalt.

Vi ønsker at styrke vores samarbejde 
og koordination på tværs af forenin-
gen, fordi det giver os en langt større 
gennemslagskraft, når vi sammen 
arbejder for det samme. Vi ønsker 
også i højere grad at inddrage vores 
medlemmer og de mange faglige 
kapaciteter, foreningen har, i den 
fremtidige politikformulering.  

Samtidig må vi erkende, at rammer-
ne for natur-, klima- og miljøpolitik  
i høj grad formes uden for Danmarks 
grænser, og vi ønsker derfor at øge 
vores internationale engagement.

Vision for politik 
– DN giver naturen en stærk stemme

Hver eneste dag sidder en politiker et sted i Danmark og skriver til en lokal  
formand for Danmarks Naturfredningsforening, til en af foreningens andre  

folkevalgte, til foreningens præsident eller til en af foreningens mange eksperter. 

DNʼs strategi for politik
En del af strategi 2022-26
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Vores vision for politik
Vi ønsker at være en troværdig og uundværlig, grøn stemme, der skaber folkelig  

opbakning og konkrete og tydelige natur-, miljø-, og klimapolitiske resultater.

Ambitioner 
Vi ønsker at:

»  Forbinde vores lokale og nationale indsatser og sætte væsentlige fælles dagsordener.

» Være en attraktiv og konstruktiv samarbejdspartner og indgå alliancer lokalt og nationalt.

»  Stå vagt om naturen til lands og til vands og være talerør for arter og naturområder, der har  
behov for beskyttelse.

»  Skabe øget engagement og opbakning til vores mærkesager hos befolkningen.

»  Styrke mulighederne for medlemmernes indflydelse på formuleringen af DN-politik.

Successkriterier 
»  Vi spiller en nøglerolle i alle store politiske forløb om grønne initiativer og aftaler.

»  Mindst 400.000 danskere engagerer sig årligt i den grønne sag gennem DN.

»  Vi udpeger 1-2 politiske mærkesager om året, hvor vi sætter et markant aftryk ved at løfte  
dem sammen på tværs af hele DN.

»  7 ud af 10 afdelinger arbejder aktivt og systematisk med politisk interessevaretagelse.

»  Vi er anerkendt for højt fagligt niveau.

Konkrete tiltag og projekter 
Vi vil bl.a.:

»  Udpege 1-2 særligt profilerede mærkesager om året som løftes i et samarbejde på tværs af hele foreningen.

»  Styrke sekretariatets støtte til afdelingernes lokalpolitiske interessevaretagelse og lobbyfaglighed.

»  Løbende afsøge og opdyrke samarbejdsmuligheder med nye partnere.

»  Udvikle metoder til bedre at omsætte vores faglighed til konkrete og relevante løsningsforslag.

»  Engagere flere i vores mærkesager gennem bl.a. sociale medier og samarbejde med lokale  
samarbejdspartnere.
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Fælles politiske dagsordener
Vi står stærkest og opnår de største 
resultater, når vi rykker sammen og 
sætter fælles dagsordener på tværs 
af foreningen. Det styrker både vores 
gennemslagskraft, synlighed og sam- 
menhold. Derfor vil vi årligt udvælge 
1-2 højtprofilerede politiske mærke-
sager, som vi løfter sammen og om- 
sætter til handling både nationalt  
og lokalt. 

Sammen vil vi udvikle 1-2 
årlige fælles dagsordener 
som vi løfter i fællesskab 

For at de fælles dagsordener forank-
res og omsættes til handling vil vi 
udvikle dem på en ny måde – sam-
men som forening. Gennem bidrag 
og deltagelse fra hele organisationen 
vil vi sikre faglig kvalitet og ejerskab 
og definere, hvordan dagsordenerne 
løftes både nationalt og lokalt.  
De fælles dagsordener forankres  
i repræsentantskabet. 

Vi vil udvikle måder til løbende at 
koordinere indsatsen og udveksle 
erfaringer og viden på tværs af  
afdelingerne og mellem afdeling- 
erne, sekretariatet og hovedbesty- 

relsen. Endelig vil der blive arbejdet 
med udvalgte lokale eller regionale 
sager, der løftes op på nationalt 
niveau.

Mere proaktiv lokalpolitisk arbejde
Den politiske interessevaretagelse  
er en af DN’s kerneopgaver. Det er 
gennem indflydelse på både de poli- 
tiske beslutninger og udmøntningen 
af dem, at DN skaber konkrete resul- 
tater og forbedringer for natur, miljø 
og klima. Som hovedmyndighed på 
miljø- og naturområdet spiller kom- 
munerne en vigtig rolle, og vi vil 
derfor styrke vores afdelingers evne 
til at gøre vores indflydelse gælden-
de lokalt. Vi skal gøre alt, hvad vi 
kan, for at være tæt på de politiske 
processer og spille relevante bud- 
skaber og løsninger ind i alle stadier  
i beslutningsprocesserne.

Det kræver, at vi løbende udvikler 
den lokale interessevaretagelse, så 
vores kompetencer og ressourcer 
styrkes i afdelingerne. Vi skal sikre 
støtte og kontakt mellem sekretaria-
tet og afdelingerne for udveksling af 
metoder, redskaber og erfaringer 
med særligt fokus på de store fælles 
dagsordener. Vi vil samtidig stimu- 
lere og udvikle en lokal kultur for 
politisk interessevaretagelse, så  

der tilbydes en uddannelse og en 
løbebane som aktiv for området. 

“Vi skal gøre alt, hvad vi  
kan, for at være tæt på de 

politiske processer og spille 
relevante budskaber og 

løsninger ind i alle stadier  
i beslutningsprocesserne.”

Samarbejde og alliancer
Der er en stor værdi i at stå mange 
sammen, når der skal søges politisk 
indflydelse. Beslutningstagere søger 
bred opbakning, når der skal frem-
sættes og gennemføres politikker,  
og beslutningstagere lytter mere 
opmærksomt, når der er flere for- 
skellige stemmer, der taler samme 
sag. DN har en lang tradition for at 
søge samarbejde, særligt med andre 
grønne organisationer. Det skal vi 
fastholde og bygge videre på, sam- 
tidig med at vi skal række ud og 
være åbne for flere forskellige typer 
af samarbejds- og alliancepartnere, 
når der er grobund for fælles politi-
ske udspil. Det giver ofte mulighed 
for at skabe større resultater, når  
vi går sammen med parter, som  

Den politiske interessevaretagelse står helt centralt i vores arbejde for at 
beskytte og skabe forandringer for natur, miljø og klima. Vores politiske  
interessevaretagelse rummer både samarbejde med andre relevante parter, 
proaktiv dialog med beslutningstagere, bidrage med konkrete løsningsforslag  
og at stå vagt om naturen. Det gælder både på nationalt og lokalt niveau. 

Med fem overordnede indsatser vil vi styrke vores politiske interessevaretagelse 
og realisere visionen om at være en troværdig og uundværlig, grøn stemme,  
der skaber folkelig opbakning og konkrete og tydelige natur-, miljø-, og klima- 
politiske resultater.

» Fælles politiske dagsordener
»  Mere proaktiv lokalpolitisk 

arbejde
» Samarbejde og alliancer
» Sæt fagligheden i spil
» Engagér flere i vores sag

5 IndsatserIndsatser

POLITIK
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i udgangspunktet ikke anses for at 
være grønne eller naturforkæmpere. 
I et samarbejde kan man sagtes være 
enige om en sag, men ikke nødven-
digvis dele et helt verdensbillede. 

Når vi samarbejder med andre, styrker 
vi samtidig foreningens samfunds- 
relevans, fordi vi er åbne for andres 
perspektiver og er sammen om at 
skabe løsninger for bedre natur, miljø 
og klima, der i sin helhed er til gavn 
for samfundet. Vi skal også udnytte 
vores samarbejder på tværs af for- 
eningen, så for eksempel alliancer 
indgået på nationalt niveau kan 
smitte af og åbne for samarbejde  
på lokalt niveau – og omvendt. 

Sæt fagligheden i spil
Politiske beslutningstagere er af- 
hængige af viden og gennemarbej-
dede løsninger, når der formes 
beslutninger, som er politisk hold- 
bare og skaber resultater. Derfor er 
det afgørende, at vi med afsæt i en 
stærk faglighed, baseret på den mest 
aktuelle viden, er i stand til at bringe 
nye løsninger i spil for at skabe 
forandringer. 

Vi skal fortsætte med at følge den 
seneste forskning og samarbejde 

med relevante vidensinstitutioner  
og på den baggrund selv være i 
stand til at producere fagligt pålide- 
lige og brugbare tal og indsigter.  
Vi skal styrke vores evne til at 
omsætte vores faglighed til fagligt 
funderede konkrete løsningsforslag 
og baggrundsviden, som bidrager 
med ny viden, og som har en form  
og timing, der passer ind i politiske 
beslutningsprocesser.

Vi vil udvikle redskaber til at udnytte 
den store viden, vores forening besid- 
der, og bringe fagligheden i spil rundt 
om i landet gennem bedre videns- 
deling, så vi samlet set bliver bedre 
til at opsamle, omsætte og anvende 
vores viden i den lokale dialog med 
beslutningstagere.

Engagér flere i vores sag
Den grønne sag har aldrig stået 
stærkere i befolkningen eller haft 
mere energi. Klima- og biodiversi-
tetskrisen har fået manges øjne op 
for, at vores klode er under pres, og 
at den danske natur har en umistelig 
værdi. Den udvikling og energi skal 
vi udnytte til at engagere endnu  
flere i vores mærkesager og bidrage 
til at skabe grønne bevægelser,  
som politikere ikke kan se bort fra.  

Vi skal fastholde den grønne dags- 
orden i toppen af danskernes 
bevidsthed og prioritering, fordi 
folkets stemme er en afgørende 
forudsætning for at skabe de store 
forandringer, der er brug for.   

Vi skal udnytte alle vores aktiviteter, 
events, kampagner og projekter til at 
skabe øget opmærksomhed og enga-
gement om vores mærkesager og 
binde dem sammen med vores poli- 
tiske indsatser. Vi skal hele tiden 
være på forkant og finde nye veje  
til at engagere både i og uden for 
vores medlemskreds. 

“Vi skal fastholde den  
grønne dagsorden i toppen 
af danskernes bevidsthed  

og prioritering, fordi folkets 
stemme er en afgørende 

forudsætning for at skabe  
de store forandringer,  

der er brug for.”
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