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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2017:

Giv klimaet en mere fremtrædende plads
Fremsat af: DN Odense
Forslaget støttes af: DN Middelfart, DN Fåborg-Midtfyn, DN Svendborg og DN Langeland.

Ændringsforslaget
DN Odenses forslag til tilføjelser i forhold til den eksisterende AP-tekst er markeret med grønt:
Side 3
Strategisk sigtelinje 3
Overskrift: Klima og bæredygtighed
Beskrivelsen indledes med: DN skal handle hurtigt og gå foran i bekæmpelsen af klimaforandringer såvel på nationalt som lokalt plan.
Nøgleprojekt: 2.4.2 Projekt Aktion Klima
Nøgleprojekt: 2.5.2 Projekt ”Grønt Folkemøde” 2015-2017
Side 9
2.4 Klima, energi og transport
2.4.1 Lobby og drift
Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s energiforsyningspolitik og transportpolitik, FN’s verdensmål nr. 13 Klimaindsats og COP 21 Parisaftalen om klima. Følgende (…)








Afslutte og følge op på DN’s reviderede energiforsyningspolitik.
Tage initiativ til samarbejde med flest mulig grønne organisationer og derefter om muligt energiselskaber, erhvervsliv, investorer og politikere om en handleplan ”Aktion Klima”, som fastlægger stadier og tidsplan i en realistisk grøn omstilling frem mod et fossilfrit Danmark baseret på vedvarende energi.
Sætte fokus på de fremtidige investeringer
Udarbejde guide til lokalt DN-arbejde med klima og energi
Følge arbejdet i Klimarådet og regeringens Energikommission.
Resterende 2.4.1 uændret

2.4.2 Projekt ”Aktion Klima”
Dette projekt igangsættes på Folkemødet på Bornholm som oplæg til debat om en handleplan,
der fastlægger stadier og tidsplan i en realistisk grøn omstilling. Handleplanen gennemføres
nationalt og lokalt af en styregruppe for Aktion Klima.
Side 13
4.1 Kampagner
I 2017
 Planlægger og gennemfører DN tre kampagner med fokus på hhv. klima, landbrug og
natur.
Finansiering:
Hver af budgetforslagets poster bidrager med 10 % til klimaindsatsen. Desuden fundraising.

Begrundelse for ændringsforslaget
Klimaforandringerne udgør Verdens uden sammenligning største trussel mod natur og miljø.
Klimaforandringerne er allerede i færd med at gøre dele af vores planet uopdyrkelige og ubeboelige. Klimaforandringerne udgør hermed en politisk uoverskuelig og destabiliserende faktor
på verdensplan. I DN Aktivitetsplan 2017 bør dette faktum afspejles i både strategiske sigtelinier, nøgleprojekter og kampagner.
DN Odense ønsker, at DN skal gå foran og vise vejen – ikke alene – men i samarbejde med
andre grønne organisationer, energiselskaber, erhvervsliv, investorer og politikere.
Det er oplagt og naturligt, at DN spiller ud i klimaindsatsen som landets største grønne organisation, med landets bredeste lokale forankring, som en forening der nyder stor faglig respekt
og er absolut uafhængig af partipolitik.
For DN vil det være en værdig opgave at sætte sig i spidsen for tidens mest alvorlige og akutte
udfordring. Parisaftalen om klimaet træder i kraft 4. november i år. FN’s Verdensmål nr. 13
”Climate Action” anvender udtrykket ”Take urgent action”, altså her og nu.
Vi kan ikke længere afvente udspil fra regering og Folketing, men må selv sætte strøm på den
grønne omstilling.
Epinions holdningsundersøgelse Grøn Omstilling af 10. oktober 2016 foretaget for DN, Det
Økologiske Råd, WWF og Greenpeace viser bl.a., at 69 % af de adspurgte er bekymrede for
konsekvenserne af klimaændringer, og 56 % svarer ja til, at et flertal udenom regeringen bør
blive enige om en mere ambitiøs klima- og energipolitik. Se
www.dn.dk/Default.aspx?ID=48261
Aldrig har tiden været mere moden til kampen for klimaet. I samarbejde med stærke aktører.
Så – giv sommerfuglen luft under vingerne!

Hovedbestyrelsens stemmeanbefaling
HB er helt enig i, at klimaforandringer er en stor trussel mod natur og miljø. Og klima, både
med hensyn til tilpasning og ikke mindst med hensyn til begrænsning af udslip, er et helt centralt arbejdsområde for DN. Således indgår klima allerede som en væsentlig og integreret del i
den overordnede sigtelinje om bæredygtighed og som en integreret del af energipolitik, landbrugspolitik, ressourcepolitik mv. En integreret del, fordi klima netop må ses i sammenhæng
de behov, der forårsager klimaudslip.
DN’s klimaarbejde
DN har siden 2007 arbejdet med Klimakommuner, som der pt. er 70 af. Projektet har betydet,
at kommunerne har dokumenteret deres reduktion gennem konkrete tiltag hvert år, og det har
medvirket til at sætte fokus på og gøre klimahandling konkret i kommunerne. Indtil nu er der
sparet mere end 350.000 ton CO2 med projektet. I år er konceptet udvidet til Klimakommune
Plus for at anerkende og sætte ekstra fokus på kommunale klimainitiativer rettet mod borgere,
lokale virksomheder og lokalsamfundet. I konceptet indgår seks områder, hvoraf det ene er
Ansvarlig kommune, som sigter mod at forpligte kommuner til sløjfe fossile investeringer.
Klimakommunerne har den styrke, at den passer sammen med DN’s organisationskultur ved at
være lokalt forankret. Derudover er der også eksempler fra DN-afdelinger, der selv har taget
initiativ til dialog med større lokale energiproducenter og andre aktører. Og gennem kurser i
lokalt klimaarbejde bliver der udvekslet viden om og erfaringer med lokal dialog og samarbejde. Lige netop de lokale initiativer er desuden noget, som der allerede i AP2017 lægges op til
at have yderligere fokus på i aktiviteten: ”Afslutte og følge op på DN’s reviderede energiforsyningspolitik ved f.eks. at sætte fokus på de fremtidige investeringer og udarbejde guide til lokalt DN-arbejde med klima og energi.”
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DN samarbejder også med andre grønne organisationer (f.eks. Greenpeace, WWF, Vedvarende
energi) om klima i 92-gruppen. Blandt aktiviteterne er jævnlige fælles breve med henvendelser til og møder med ministre og embedsmænd. 92-gruppens klimaudvalg holder også jævnlige møder med brancheorganisationer og har kontakt til forskellige virksomheder. En aktivitet
fra klimagruppen har også været at presse på, for at Danmark og EU har ratificeret Parisaftalen og efterlyse en dansk plan for klima efter 2020.
Derudover er der i HB’s forslag til AP2017 også en lang række andre aktiviteter, som understøtter det fokus på CO2-reduktion, som ligger i DN Odenses forslag. Der er lavet en oversigt
på sidste side over disse aktiviteter, som udover AP-punktet 2.4 Klima, energi og transport er
at finde inden for 2.3 Landbrug, 2.5 Produktion og forbrug, 2.5.2 Projekt Grønt Folkemøde og
2.6 Natur- og miljøpolitik i EU. Med andre ord er der allerede afsat ressourcer til klimaindsatsen, særligt når man ser det i et større bæredygtighedsperspektiv og ikke blot snævert på
CO2-reduktion.
Fundamental ændring i Aktivitetsplanen
DN Odense foreslår en væsentlig større indsats, og indsatsen skal finansieres ved at skære 10
% i samtlige budgetposter, hvilket vil mobilisere et beløb på ca. 8,5 mio. kr.. Denne omprioritering er af så gennemgribende karakter, at det vil ændre forudsætningerne fundamentalt for
de aktiviteter og mål, der er beskrevet i aktivitetsplanen. En vedtagelse af ændringsforslaget
vil dermed betyde, at DN ikke kan leve op til den øvrige AP.
AP-processen er tilrettelagt sådan, at de strategiske sigtelinjer og dermed større omprioriteringer besluttes af HB omkring sommerferien, sådan at aktiviteter og mål kan blive beskrevet
med udgangspunkt i den beslutning. I den forbindelse er der mulighed for, at alle i organisationen kan levere input til omprioriteringer, så HB kan nå at tage stilling til dem, inden HB’s forslag til aktivitetsplanen sendes ud til Repræsentantskabet. At foretage så store omprioriteringer nu betyder, at Repræsentantskabet skal beslutte en aktivitetsplan, som rent faktisk ikke
kan lade sig gøre at opfylde, og ansvaret for at omdefinere opgaverne ligger dermed i sekretariatet - udenfor repræsentantskabets indflydelse.
Eksisterende samarbejdsfora
DN Odenses forslag handler om, at DN skal sætte sig i spidsen for en form for udvalg bestående af interesseorganisationer, erhvervsliv, energiselskaber, investorer og politikere. Spørgsmålet er, om det er den mest hensigtsmæssige rolle for DN at spille. Selvom vi er en stor forening, vil det være uhyre omfattende at sætte sig i spidsen for noget så kompleks som den
samlede klimaindsats i en verden, hvor der allerede er et udstrakt samspil og mange andre
kvalificerede aktører.
Idegrundlaget ligner tænketanken Concito’s: ”Vi er et af Danmarks største grønne netværk
med godt 100 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer af rådet alle med stor viden om klima og førende inden for deres felt. … Rådets medlemmer udgør
tænketanken, der arbejder i en række følgegrupper inden for bestemte temaer, hvor de udvikler nye projekter og følger igangværende projekter med analyse og formidling.”
Endvidere bidrager Klimarådet, der blev nedsat som konsekvens af klimalovens vedtagelse i
2014, med anbefalinger om virkemidler i omstillingen til et lav-emissionssamfund, der hviler
på uafhængige faglige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050. Klimarådets analyser bakkes op og bruges fremadrettet af grønne organisationer, og enkelte virksomheder har også taget fat i konklusioner i udmeldinger overfor regering og folketing. Styrken er
klimarådets sekretariat, som har ressourcer til at lave velunderbyggede såvel overordnede
som delanalyser af elementer i omstillingen til et lav-emissionssamfund.
Men selvfølgelig kunne det være en god ide at styrke DN’s aktiviteter og profil på klimaområdet i sammenhæng med udviklingen af vores politikområder. Hvad er DN’s styrker, og hvor
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kan DN bedst gøre en forskel. Det kunne vi satse på at undersøge nærmere i det kommende
år med henblik på AP2018.
Fælles seminar om klima for de faglige udvalg
Helt konkret kunne vi sætte klimaindsatsen på dagsordenen på et fælles seminar med de tre
faglige udvalg og repræsentanter for det tidligere økonomifaglige udvalg og interesserede lokalafdelinger, ikke mindst DN Odense, og Klimanetværket. Temaerne kunne være: Hvad er
DN’s styrkepositioner, hvordan kan der arbejdes endnu mere effektivt med klimaproblemerne i
sammenhæng med disse styrkepositioner, og hvordan kan DN med sin særlige organisation og
lokale forankring gøre en forskel i samarbejdet med andre organisationer og interessenter.
Med en sådan proces kunne vi få et kvalificeret og rettidigt input til, hvordan klimaarbejdet
skal prioriteres i AP2018 – både indholdsmæssigt, budgetmæssigt og organisatorisk. Desuden
kunne seminaret komme med input til, hvordan man eventuelt kan sætte lokalt fokus på klimaindsatsen i forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2017.
Opsummering
HB kan ikke bakke op om DN Odenses ændringsforslag, som det foreligger, men vil gerne
imødekomme forslagsstilleren ved at afsætte de nødvendige ressourcer indenfor de eksisterende rammer i AP2017 og foreslå en tilføjelse til punkt 2.4.1 Klima, energi og transport, som
beskrevet ovenfor:


Arrangere et fælles klima-seminar for de faglige udvalg og andre interesserede.
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Aktiviteter i nuværende forslag til AP2017, som konkret understøtter
CO2-reduktion:
Under 2.3.1 Landbrug, Lobby og drift:
 Sætte fokus på udvikling og gennemførelse af CO2-begrænsende tiltag i både konventionel
og økologisk landbrugsdrift.
 Fremme udvikling af bæredygtig gørn biomasseproduktion for at få intensivt drevne omdriftsarealer lagt om til vedvarende græs som afgrøde… bla. ved deltagelse i det nationale
Bioøkonomipanel og Realdania-projekt om dobbelte ressourcer i det åbne land og evt. støtte til demonstrationsprojekter.
 Fremme anvendelse af materiale fra naturpleje til biogas
2.4.1 Klima, energi og transport, Lobby og drift
 Afslutte og følge op på DN’s reviderede energiforsyningspolitik ved f.eks. at sætte fokus på
de fremtidige investeringer og udarbejde guide til lokalt DN-arbejde med klima og energi,
samt følge arbejdet i Klimarådet og regeringens Energikommission.
 forsøge at påvirke det kommende energiforlig i en bæredygtig retning
 Sætte fokus på landbrugets klimapåvirkning, jf. pkt. 2.3.
 Påvirke og formidle konsekvenser af udvalgte lokale sager af national betydning, f.eks.
affalds- og energianlæg, deponering af atomaffald, varmeforsyningsanlæg, biogasanlæg,
flisfyrede anlæg. Fremme de bæredygtige løsninger i forhold til konkurrencen om biomassen, især halmen
 Arbejde for at flere kommuner tilslutter sig at blive Klimakommune Plus (indsats inden for
energirenovering hos borgere og virksomheder, klimatilpasning, grønne indkøb og økologi)
 Indsamle, dokumentere, formidle og anvende data fra klimakommunerne om deres årlige
reduktion af udledning af drivhusgasser.
 Transportanlæg behandles med udgangspunkt i den konkrete påvirkning af naturen. DN’s
argumentation kan i særlige tilfælde styrkes gennem eksterne analyser.
2.5 Produktion og forbrug, Lobby og drift
 Sætte fokus på hvad der sker med det indsamlede, sorterede affald, især madaffald og
plast, og fremme bæredygtige løsninger
 Indgå i samarbejde med udvalgte virksomheder om grønne løsninger og bedre miljøgodkendelser
 Etablere et DN-virksomhedsnetværk om grøn omstilling /cirkulær økonomi
2.5.2 Projekt ”Grønt Folkemøde” 2015-2017
I 2017 vil der blive iværksat initiativer på områderne affald, vand og økologi med henblik på at
vise konkrete bæredygtige løsninger. (en del af dialogen med Folkemødet handler dog også
om energi)
2.6.1 Natur- og miljøpolitik i EU, Lobby og drift
 Fokus på Danmarks overholdelse af EU direktiver på natur- og miljøområdet gennem dialog
med og klager til EU-kommissionen i samarbejde med andre aktører, primært i det af DN
nedsatte Målopfyldelsesråd.
 Indgå i EEB’s (den europæiske miljøorganisation, European Environmental Bureau) arbejdsgruppe om affald, især med fokus på cirkulær økonomi og mål for affaldsområdet
 Indgå i EEB’s arbejdsgruppe om bioenergi med fokus på bæredygtig brug af bioressourcer
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