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Dagsordenpunkt 3.3 

DN’s kampagner 2022 

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 

Ingen bilag 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

- Drøfter forlag til kampagneplan for 2022 og herunder særligt om 

kampagne om cirkulær økonomi. 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Forslag til kampagneplan for 2022 

Marts: Kampagne om cirkulær økonomi 

En mindre kampagneindsats, som skal fungere som 1) forløber for årets 

Affaldsindsamling og 2) skabe opmærksomhed hos vores følgere om behovet 

for at reducere mængden af affald og udfordringerne forbundet med 

affaldshåndtering i samfundet og for den enkelte husstand, som tidlig optakt til 

de politiske forhandlinger om ny ressourcelovgivning i 2023. Kampagnen tager 

udgangspunkt i visionen om et affaldsfrit samfund. 

Maj/juni-december: Kampagne om Mere Plads til Naturen 

En stor kampagne, der lægger sig op ad det tværgående politiske tema for DN’s 

arbejde i 2022, som blev besluttet på efterårets REP. Kampagnen løber fra 

forsommeren til slutningen af året, med flere indsatser i løbet af året 

(inspireret af opbygningen af Natur Nok-kampagnen fra 2020). Kampagnen 

skal skabe folkelig opbakning og engagement omkring behovet for mere plads 

til naturen i Danmark. 

Ad hoc 

Mindre indsatser omkring vigtige, løbende opståede dagsordner, der vurderes 

at være værdifulde for DN at markere sig kampagnemæssigt indenfor.  

 



Kampagne om cirkulær økonomi 

Kampagnen skal spille op mod DN’s overordnede mål, om et affaldsfrit 

samfund 2050. 

Målet med kampagnen er at tænde gløden, der kan blive til en brændende 

platform frem mod de politiske forhandlinger om ny ressourcelovgivning i 

2023. Kampagnen skal illustrere, at det pt. er umuligt for almindelige 

mennesker at leve affaldsfrit. Den skal vise de største udfordringer og pege på 

gangbare løsninger på samfundsplan, samt sætte gang i samtaler og personlig 

bevidstgørelse. 

Der er god synergi ift. Affaldsindsamlingen, hvor DN i forvejen har fat i mange 

frivillige, stort lokalt engagement og bred mediedækning. 

Cirkulær økonomi er en helt central del af den grønne omstilling, hvorfor 

denne kampagne kan ses som en klimakampagne. 

 

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

Kampagnen om cirkulær økonomi skal udvikles, så der skabes synergi med 

affaldsindsamlingen. Dermed giver vi en af DN’s store folkelige aktiviteter 

endnu mere luft under vingerne.   

Kampagnen om mere plads til naturen er en del af arbejdet med den 

tværgående politiske mærkesag, der blev vedtaget på repræsentantskabet 

som en del af arbejdet med den politiske delstrategi. Indholdet er i naturlig 

forlængelse af DN’s naturpolitik.  

Evt. kommunikation 

 

 

 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

Kampagnebudget. 

 


