Præsidentens naturpolitiske redegørelse november 2016
Kære alle sammen – hjerteligt velkommen til vores repræsentantskabsmøde
her i Aalborg.
Vi bliver stadigt flere i vores forening og det er der en god grund til.
Befolkningen kan nemlig godt se, at vi har en regering, der målrettet går efter
at svække eller fjerne beskyttelsen af natur og miljø på snart sagt alle
områder. Kyster, skove, det åbne land, grænser for sprøjtegifte, kvælstof,
udledning af CO2, beskyttelse af naturen – alt er til salg.
Vi oplever det største anslag mod natur og miljø, siden Anders Fogh
Rasmussen kom til magten for næsten præcist 15 år siden.
Det er naturligvis regeringens eget valg at føre kulsort politik.
Det er til gengæld vores opgave, at forhindre det bliver gennemført.
LOKALE SAGER
Der kæmpes også i kommunerne. DN København er i den grad på barrikaderne
for hovedstadens natur og det planlagte byggeri på Amagerfælled er blevet en
stor sag. Det er virkeligt godt kæmpet.
I Mariagerfjord har lokalafdelingen sammen med sekretariatet forhindret
etableringen af et nedknusningsanlæg lige ud til vandet. Det planlægges nu i
stedet i et erhvervsområde i det åbne land. Det er godt kæmpet.
I Jyllinge Nordmark kører Roskilde afdelingen og sekretariatet en svær sag,
hvor vi klager over klimasikring af Jyllinge. Problemet er, at metoden påvirker
et Natura2000 område. Vi kommer med løsninger. Det er rigtigt kæmpet.
VÆRNENGENE
De fuglerige Værnengene i Vestjylland er blevet en juridisk slagmark. På trods
af landsretsdom, EU-beskyttelse og konstant pres fra DN bliver
Værnengene fortsat drevet som et almindeligt landbrugsområde - og ikke som
det fredede og beskyttede naturområde, det er. Vi har klaget til både EU og
Statsforvaltningen over dette og vores udlægning har foreløbig fået opbakning
af Natur-og Miljøklagenævnet og i Vestre Landsret. Nu har landbruget taget
sagen til Højesteret. Vi afventer spændt dommen, der forventes i marts næste
år.
HUSDYRSAGER
Fra at have 100vis af husdyrsager er vi nede på blot et par håndfulde.
Årsagerne er flere. Blandt andet har bankerne smækket kassen i, men nok så
væsentligt er kommunerne blevet bedre til at behandle ansøgningerne i
overensstemmelse med miljølovgivningen. Det kan vi være godt tilfredse med.
FREDNINGER
For vi arbejder gerne sammen med kommunerne. Men når det gælder
fredninger, oplever vi ofte at stå alene. Kommunerne og Miljøministeriet

vægrer sig ved at gå ind i de konflikter, som mange fredningssager også
medfører. Det pålægger os et stort ansvar for at gøre tingene ordentligt tænke os godt om, inden vi rejser nye fredningssager, så vores værdifulde ret
til at rejse fredningssager bevares.
Vi har rejst fredningssag for Keldsøområdet i Nordsjælland for at beskytte det
meget flotte og intakte landskab. Så har vi – igen – rejst fredningssag for
Stilling-Solbjerg Sø sydvest for Århus for at få et sammenhængende stisystem
hele vejen omkring søen og vi har rejst fredningssag for Kielstrup ved Mariager
Fjord for blandt andet at give naturbeskyttelsen et løft. Endelig har vi rejst
fredningssag for Lysnetbakken mellem Favrskov og Randers. Denne fredning
skal først og fremmest sikre og genskabe de store landskabelige værdier og
beskytte de værdifulde løvskove.
Vi har fået Fredningsnævnets afgørelse på en række sager. Lad mig nævne, at
Allerød Lergrav er endeligt gennemført så dette geologisk interessante område
nu beskyttes, plejes og sikres offentlig adgang. Lindetområdet ved Ravnsby
Bakker på Lolland blev også fredet efter at Regionen ellers havde udset sig
området som råstofområde.
Vi har desuden fået fredet det militære øvelsesområde, Hyby Fælled ved
Fredericia – mod kommunens og Forsvarets ønske. Modsat har vi sammen
med Sønderborg kommune fået fredet det tidligere militære øvelsesområde,
Kær Vestermark nord for Sønderborg.
KLIMAKOMMUNER
Kommunerne er således også medspillere, og det ser vi jo med vores nu 70
klimakommuner, der reducerer CO2-udledningen med 2 procent eller mere om
året. Men vi vil gerne anerkende og sætte fokus på, at en række
klimakommuner tager endnu flere klimainitiativer rettet mod borgere, lokal og
virksomheder.
Derfor kan kommunerne nu gøre sig fortjent til at sætte et Plus foran
klimakommune. For at blive klimakommune Plus skal kommunen blandt andet
arbejde med energirenovering i boliger, klimatilpasning, indkøb og økologi. To
kommuner - Høje Taastrup og Svendborg – har indtil videre indgået aftale om
at blive klimakommune Plus. En række kommuner arbejder på at indgå en
aftale. Det gode arbejde fortsætter.
KYST & PLANLOV
Regeringen går hårdt efter at liberalisere beskyttelsen af kysterne og det åbne
land. Vi gjorde kysterne til en folkesag og regeringen måtte trække de værste
tidsler ud af forslaget om en liberalisering af kystbeskyttelsen. Alligevel prøver
regeringen i sin udmøntning af lovforslagene at liste mere byggeri ved
kysterne igennem end det, vi mener aftaleparterne blev enige om. Også det

åbne land har også stået for skud og her det i større grad lykkes regeringen at
få opbakning hos aftaleparterne til at lempe Planloven.
Vi har de seneste måneder arbejdet intensivt videre med begge områder og
blandt andet afgivet høringssvar, der præcist udpensler ulykkerne i
lovforslagene. Desuden prøver vi blandt andet med høringssvar at påvirke den
nye lovgivning omkring retningslinjerne for de to nye klagenævn, som vil få
betydning for mange af jer. Jeg vil gerne understrege, at vi fremover skal
være meget varsomme med at rejse små ubetydelige sager. Det er små de
sager, regeringen bruger som løftestang for de store lempelser af
beskyttelsen.
Den gode nyhed er, at vi efter en massiv lobby indsats er lykkedes med at
bevare Det Grønne Danmarkskort i Planloven. Det vender jeg tilbage til.
En anden god nyhed er, at vi de seneste seks måneder har analyseret alle
kystdirektoratet afgørelser om strandbeskyttelseslinjen. På trods af den
politiske blæst, der har været om blandt andet strandbeskyttelseslinjen, har
direktoratet gjort et godt stykke arbejde og vi har kun påklaget tre ud af 292
sager. Det kan vi kun være godt tilfredse med.
SKOVENE
Skovloven står for en revision og som altid, når regeringen åbner en grøn lov,
så er det ikke for at styrke den. Således heller ikke her. Regeringen foreslår, at
vindmøller fremover skal kunne stå i plantageskovene. Lad mig sige det helt
klart: NEJ - det skal de ikke. Plantagerne har stor rekreativ værdi og rummer i
øvrigt også potentiale for at blive god natur. Mange af dem blev oprindelig
plantet på overdrev og heder.
Vi vil heller ikke acceptere regeringens idé om, at det skal være lettere at
bygge i skovene – ja de pønser slet og ret på at ophæve fredskovspligten visse
steder og lade samme regler råde i skovene som i landzonen. Det vil indebære
større byggerier og flere fritidsanlæg.
Af regeringens idékatalog fremgår det også, at de bynære skove ikke må stå i
vejen for sommerhus- og byudvikling. Hvis det forslag gennemføres, vil det få
afgørende betydning for vores fælles natur, der hvor vi bor. Udspillet har sat
os i højeste beredskab og vi arbejder intenst på at forhindre, at ideerne bliver
omsat til politiske aftaler og egentlige lovforslag. Vi er til regeringens
overraskelse allerede ude og mobilisere og der er intens kontakt til de
forskellige miljøordførere. Skovene er ligesom kysterne en folkesag og
underskrifterne vælter ind.
NATURPAKKEN

Skovene tilhører os alle sammen og de er danskernes foretrukne udflugtsmål.
Men skovene er også hjemsted for de fleste af de arter, der står på rødlisten.
Derfor er vi ubetinget glade for, at det med forårets Naturpakke blev vedtaget
at udlægge yderligere 13.300 ha offentlig skov til biodiversitetsformål inden
2020, så vi når op på i alt 25.000 ha urørt skov. Selvfølgelig havde vi gerne
set større ambitioner, når det gælder biodiversiteten i skovene – særligt når
forskerne fastslår, at det kræver 75.000 urørt skov for at fremme
biodiversiteten og især de private skove, skal indgå i indsatsen. Nu er det
vores og andre grønnes opgave at få hævet ambitionerne.
Forårets Naturpakke er ikke kun til naturens fordel. I aftalen hedder det
således, at eksisterende naturområder kan være en hindring for
erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i forhold til
udviklingsprojekter samt for landmændenes drift. Man undersøger netop nu
mulighederne for at flytte rundt på naturen og taler endda om
erstatningsnatur. Samtidig kigges på mulighederne for at indskrænke
afgrænsningen af natura 2000 områder. Det er vi imod. vi har i DN grebet den
mulighed, der også fremgår af Naturpakken – nemlig at inddrage arealer i
tilknytning til de eksisterende natura 2000 områder, hvis der er arter og
naturtyper omfattet af direktiverne. Fra DN’s samråd er der sendt en god
håndfuld gode forslag til sekretariatet og vi sender en samlet pakke forslag til
Miljøministeriet op til jul.
ARTSFORVALTNING
En ”national artsforvaltningsplan” har vi igennem flere år været stillet i udsigt.
Den er hårdt tiltrængt. Vi har 2262 rødlistede plante- og dyrearter i Danmark
og af dem er 893 dyrearter ikke omfattet af EU's naturdirektiver, og derfor er
der ingen forpligtelser til at iværksætte en forvaltningsmæssig indsats. I dag er
der ingen sammenhæng mellem de arter der er rødlistede og dem der
iværksættes en forvaltningsmæssig indsats for. DN har derfor taget nogle
initiativer.
I Vildtforvaltningsrådet har vi for nylig fået rådets og Århus Universitets
opbakning til, at rådet fremover i højere grad vil arbejde med de beskyttelse af
ikke-jagtbare arter, der er truede. Og vi har forelagt rådet et konkret oplæg
til, hvordan man kan forsøge at lave forvaltningsplaner for grupper af arter, så
alle rødlistede arter kan omfattes af målsætninger og forhåbentlig en
forvaltningsmæssig indsats for at beskytte og genskabe deres levesteder. Det
har rådet i enighed bakket op om at arbejde videre med.
Et tilsvarende initiativ har vi taget parallelt i IUCNs danske afdeling. Vi vil nu
forsøge at rejse midler til, at Århus Universitet kan arbejde videre med
udvikling af en konkret model for artsforvaltning. Om ministeren lytter til
vores forslag er uafklaret. Uanset hvad, arbejder vi videre for at forbedre
forvaltningen af de truede arter.

MANDØ
Vi må nemlig selv trække læsset. Landets miljø- og fødevareminister Esben
Lunde Larsen har fortalt os, at vil vi have mere og bedre natur, så kan vi jo
bare starte en landsindsamling. Det er derfor godt, at vi fik Den Danske
Naturfond, der uafhængigt af en regering kan operere til naturens bedste. Og
fondens plan om at opkøbe store dele af Mandø for at skabe bedre forhold for
fuglene er en rigtig god nyhed. Jeg er sikker på, at Mandø kan blive ligeså
eventyrligt på naturrigdomme som naturgenopretningen af Filsø viste sig at
blive. En gevinst for naturen og lokalsamfundet.
LANDBRUGSPAKKEN
Men naturen har ingen selvstændig værdi i regeringens øjne. Er naturen i
vejen, så fjern den eller flyt den eller udstyk den til industri, turistanlæg og
boliger. Ja – regeringen er så målrettet, at den åbent kæmper mod de grønne
EU direktiver, som vi ellers har skrevet under på at ville følge.
Landbrugspakken står stadigt uafklaret og vi har i efteråret igen sendt en
delegation til Bruxelles for at give oplysninger, som vi mener, at regeringen
forholder EU Kommissionen. Beskeden fra Bruxelles var, at der er gået
storpolitik i sagen om den danske landbrugspakke og at den danske regering
sætter al sin prestige ind på at få pakken gennemført.
Men kommissionen har sit klare fokus på, at landbrugspakken kan skade vores
grundvand, at der ikke sættes ind overfor fosforudledningen, at den danske
regering satser på frivillige aftaler og at der reelt ikke er nogen plan for at få
indført den målrettede regulering efter 2018.
Regeringen fortsætter uanfægtet og har netop haft en forhøring af en ny
regulering af husdyrbrugene. Her brydes miljøbeskyttelsen så åbenbart, at
embedsværket direkte skriver – og jeg citerer: ”EU-Domstolen vil kunne nå
frem til, at direktivimplementeringen ikke er tilstrækkelig…”
Vi er som samfund vidne til en skandaløs klientpleje, hvis krav denne smalle
venstreregering vil gennemtrumfe uanset prisen for fællesskabet. Vi fortsætter
med at presse på både i EU-systemet såvel som hos Folketingets forskellige
miljøordførere.
HAVBRUG
Landbrugspakken fører ikke kun til øget forurening til lands, men også til
vands. Pakken giver således plads til flere havbrug. Det vil medfører en
merforurening på 800 tons kvælstof. Men netop på grund af forureningen skal
brugene placeres udenfor vandområdeplanernes dækningsområde. DN ønsker
ikke mere fiskeproduktion til havs i gammeldags netbure, der ikke kan rense
deres spildprodukter. Vi forudser derfor en kamp fra anlæg til anlæg, som
mange af jer sikkert vil blive inddraget i.

SPRØJTEGIFTE
Der er som sagt udsalg på alle grønne hylder. Også beskyttelsen af vores
måske mest værdifulde fælles ressource – nemlig vores rene vand er under
pres. Regeringen lægger nemlig i sin nye pesticidhandlingsplan op til at opgive
at beskytte grundvandet mod sprøjtegifte. Nu skal det i stedet vurderes hvilke
sprøjtegifte, der må være i vandet og i øvrigt tillade flere af dem. Det er et
opgør med forsigtighedsprincippet og i DN siger vi selvfølgelig klart nej. Vi
arbejder for at der slet ikke er sprøjtegifte i vandet og at Danmark mindst
beholde det nuværende beskyttelsesniveau af grundvandet og så i øvrigt
arbejde for at blive giftfri.
GIFTFRIE HAVER
Når regeringen ikke vil – så er det godt danskerne vil. Økologien buldrer frem i
Danmark og vi er blevet et bevidst folkefærd, når det gælder sprøjtegifte. Det
kan man se af vores kampagne: Giftfrie Haver. Samlet set har 9.400 haveejere
indtil videre sikret et giftfrit areal på over 17 mio. m2 eller 3 m2 pr. dansker.
Og vi skal selvfølgelig have flere med. Derfor har vi udviklet materialer, som I
– i afdelingerne - kan trække på, hvis I vil holde Giftfri Have arrangementer i
det kommende år. Det er rigtigt godt.
MIKROPLAST
Mikroplast hører ikke hjemme i naturen. Derfor har vi sat en ny kampagne ’Nej
til mikroplast i naturen’ i gang og med over 16.000 underskrifter kører
kampagnen rigtig flot. Vi arbejder sammen med Matas, er i biograferne, er i
Go’ Morgen Danmark og taler med skolebørn om mikroplast og naturen. Vi
sætter med kampagnen et nødvendigt fokus på vores natur og forureningen af
den.
NATURTJEK
Jeg er også stolt over at vi har skabt Danmarks største citizen science projekt.
Biodiversitet Nu har nu snart kørt i 2 år og projektet har i dag over 30.000 nye
DN frivillige koblet på app'en NaturTjek. Siden maj er der løbet godt 30.000
observationer ind om måneden, altså godt 1.000 naturfund om dagen.
Danskerne indsender så mange observationer, at målet for projektåret
2016/2017 allerede er nået.
Vi har indgået et samarbejde med Arla, hvor 2.800 Arla landmænd nu kan
registrere deres natur i det åbne land. Projektet har også fået udviklet
undervisningsmateriale til landets skoler, og om lidt kan alle DN medlemmer
julehygge med Danmarks første egentlige naturjulekalender.
Snart kommer de første resultater fra projektet fra forskerne på DCE. Den
hedder Kommunernes Naturkapital og med den kan kommunerne klart se,
hvordan de scorer på biodiversitet sammenlignet med andre kommuner i
Danmark. Det er fremragende!

KOMMUNIKATION
Vi er gode til at nå ud til befolkningen. Vi får årligt mange flere omtaler i
pressen end WWF, Dyrenes Beskyttelse og DOF tilsammen. Næsten 80.000
danskere følger os alene på Facebook. Det kom os især til gavn under vores
kystkampagne, mens vi på godt 48 timer fik 18.000 underskrifter og 63 nye
medlemmer ind, da vi sidste weekend lagde historien om skovene ud på
Facebook.
Vi bruger Facebook, Twitter og andre sociale medier til at gøre politikerne
opmærksomme på vores standpunkter og vi bruger dem til at engagere og
involvere danskerne i vores sag. Hvad enten vi laver video, starter en politisk
debat, laver gættekonkurrence om fredninger eller bare viser flotte
naturbilleder, så mærker vi via sociale medier en stor interesse for vores
arbejde.
DN.DK
I har også haft styrtende travlt. Et stort tak skal lyde til de mere end 100
webredaktører der har deltaget i udviklingen af de nye lokale hjemmesider.
Over 75 afdelinger har været repræsenteret i forløbet og resultaterne ser man
i disse dage, hvor de nye lokale hjemmesider kommer til syne for omverdenen.
Om et lille øjeblik er også et helt nyt dn.dk i luften. Her vil blandt andet de
mange ture, I er med til at arrangere få en ny fornem placering på forsiden –
simpelthen fordi turene er noget af det indhold, som folk bruger mest.
Vi fokuserer på at producere indhold som brugerne af vores sites og medier i
større omfang deler og har opnået op til 200 gange mere trafik på den enkelte
historie end tidligere. Vi er kommet i kontakt med hundredtusindvis af nye
brugere, og vigtigst af alt: Vi har fået flere digitalt hvervede medlemmer.
Vi lancerer også et nyt børnesite med masser af oplevelser til børnefamilier,
forslag til ture og andet godt indhold.
DANMARKS NATURFOND
Regeringen skulle tage til vores økologiske gods Skovsgaard, der rangerer
som en af de bedste turistattraktioner på Langeland. Danmarks Naturfond, der
ejer fonden, har i øvrigt fået doneret 500.000 kr. af Statsaut. revisor Torben
Jensens Fond til erhvervelse af et lille naturområde – Fole Kær ved Vejle.
Lokale DN grupper hjælper med at pleje fondens arealer og der er gennemført
de første store tiltag i naturgenopretningsprojektet i Allindelille Fredskov. Det
kan se barsk ud, når træer fældes og jorden skrælles af – men det fører til
noget godt for de sjældne og truede arter – og det monitoreres løbende.
DN

Stadigt flere danskere støtter vores sag. Medlemstallet er nu på lige under
130.000 og det er 4200 siden 1. januar. Vi kan glæde os over, at der også i år
er flere, der har meldt sig ind af egen drift end i mange af de foregående år.
Økonomien er god som det kan kan ses af det forslag til AP 2017, der kommer
til behandling her på mødet. Det stigende medlemstal er også udtryk for flere
indtægter fra kontingenter og bidrag, som er den væsentligste kilde til
finansiering af DN’s drift.
Som I ved, så har vi besluttet, at foreningen igen skal have én direktør og vi er
netop nu i fuld gang med at finde den helt rigtige til det, jeg vil beskrive som
Danmarks bedste grønne job. Kravene er skyhøje. Den nye direktør skal favne
hele Danmarks grønne organisation med hundredvis af ildsjæle ude i
afdelingerne og i sekretariatet. Den nye direktør skal kunne forstå det politiske
spil og drive vores mærkesager frem til mål. Jeg vil godt her afsløre, at der er
over 60 ansøgere og feltet er stærkt, hvilket vi kan være stolte af.
Jeg er også stolt af de fire direktører, der indtil for ganske nyligt har drevet
vores forening på fornemste vis. Michael Vendelbo og Michael Leth skal have et
særlig varmt tak for at have holdt fanen højt og forsat gøre det indtil en
direktør er ansat i vores forening, der på alle måder er i topform.
FREMTIDEN
GRØNT DANMARKS KORT
Jeg har nævnt, at det lykkedes at bevare Grønt Danmarkskort i forbindelse
med den nye Planlov. Det betyder, at kommunerne i den kommende
kommuneplan 2017 skal udpege Grønt Danmarkskort. På tværs af
kommunegrænser og kommuneplaner skal kortet vise, hvordan nuværende
natur sammen med ny natur skal samles i ét stort landsdækkende
naturnetværk. Hensigten er, at den danske natur bliver bedre og mere robust
til gavn for vilde dyr og planter. Det er virkeligt godt værktøj og bygger
naturligt ovenpå vores fælles projekt i 00’erne – Fremtidens natur i Danmark
og Fremtidens natur i de nye kommuner. Netop fordi miljø- og
fødevareminister Esben Lunde Larsen siger det ikke er hans opgave at
inspirere kommunerne til arbejdet med det grønne Danmarkskort håber jeg, at
I vil prioritere Grønt Danmarkskort rigtigt højt ude i afdelingerne, så vi får
givet gode input til den kommende kommuneplan 2017. Sekretariatet har
udarbejdet en vejledning til DNs afdelinger om Grønt Danmarkskort.
BIODIVERSITET
Grønt Danmarkskort kan blive et godt redskab til at sikre biodiversiteten. Om
bare tre år skal Danmark have indfriet de internationale mål om at have vendt
tilbagegangen i naturen. Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, har
allerede frasagt sig ansvaret for at nå målet om at stoppe tabet af naturens
mangfoldighed inden år 2020. Han mener, at målene er urealistiske. Kampen
for biodiversiteten skal i stedet vindes gennem folkets hjerter og hjerner. Vi

har derfor en opgave i at mobilisere befolkningen og ad den vej bære
budskabet om biodiversitet ind på Christiansborg.
VANDRÅD
Som en del af landbrugspakken skal der igen oprettes vandråd. Regeringens
dagsorden er helt klart at udtage flere vandløb af vandplanerne. Vi har meldt
ud at vi ikke ønsker at deltage i det, der til forveksling ligner en dødsdom for
beskyttelse af de små vandløb. Vi mangler dog at se, hvilke kriterier, der skal
lægges til grund for arbejdet og de forventes meget snart. Vi har efterlyst, at
nye objektive kriterier både skal kunne inddrage og udtage vandløb i
vandplanerne. Hvis det sker, håber jeg at mange af jer vil påtage sig opgaven
med at sikre vores vandløb på i vandrådene. Det er vigtigt arbejde.
MOBILISERING
Vi har en stor opgave i at være på forkant med den politiske udvikling. Vi skal
være til stede på de rigtige tidspunkter og de rigtige steder for kun derved er
vi i stand til at give modsvar på den omfattende politiske afmontering, der er
af natur, miljø og klimaindsatserne. Vi skal mere end nogensinde ud og
mobilisere befolkningen. Når vi står sammen og er mange nok lyttes der
politisk.
KOMMUNALVALG
Den styrke kan vi bruge i det kommende kommunevalg, hvor vi selvfølgelig
gerne vil sætte naturen på den lokalpolitiske dagsorden. Det kommer I
selvfølgelig til at høre meget mere om.
TAK
Jeg nævnte i starten, at vi ikke har set en mere naturfjendsk regering siden
Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i november 2001. Men Fogh måtte
på et tidspunkt erkende, at han havde taget fejl! Vi læner os naturligvis ikke
tilbage og afventer, at den nuværende regering pludseligt vågner op og
forstår, at fremtiden er grøn.
Derfor kære venner – kære DN’ere – lad os love regeringen kamp til stregen
for hver en rig naturplet, hver en grøn skov, hver en lys fri kyst og hver en
levende art, hvert et rindende vandløb og hver en ren drikkevandsboring.
Lad os gøre Folketinget klart, at vi kræver, at politikerne løfter ansvaret for
vores fællesværdier – også selvom det er lettere at give køb på dem og sende
regningen ind i børneværelset.
Danmarks Naturfredningsforening lover til gengæld at løfte det ansvar, vi har,
som Danmarks største grønne organisation.
Husk på: Vi er den eneste grønne organisation, der kan samle og give udtryk
for danskernes frustration.

Det er vi takket være jer. Jeg er meget taknemmelig for det store arbejde, der
på fornemste vis løftes ude i afdelingerne og som er med til at gøre Danmarks
Naturfredningsforening til Danmarks vigtigste grønne organisation. Tak til jer
alle for at kæmpe naturen og miljøets sag.

