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Sekretariatet orienterer
Som noget nyt giver Sekretariatet her sin orientering skriftligt forud for mødet, så HB har mulighed for på forhånd at få overblik over, hvad der er sket siden HB-møde den 24. februar.

Større arrangementer og kampagner
DN’s konference ”Ideer til andre veje for landbruget” den 27. februar
Konferencen byggede på DN’s beregninger af, hvad konsekvenserne vil være, hvis hele landbruget blev lagt om til økologi, og 400.000 ha taget ud til natur. Sekretariatet arbejder for at
få illustreret tankegangen i praksis i et fuldskala-projekt med en række andre aktører om en
alternativ svineproduktion med højere forarbejdning for at skabe grundlag for at mindske størrelsen af svineproduktionen. Endvidere bliver der en opfølgning på Folkemødet, hvor Ella Maria
er inviteret til at møde erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen, og formanden for Fødevareforbundet NNF, Susanne Herfelt er inviteret til at deltage i et arrangement, som 3F holder om ”grønne jobs”, og hvor DN selv følger op med et arrangement, der sætter fokus på
fordele og ulemper ved økologisk landbrug.
Klimakommuner: Borgmestertur og indstilling til Nordisk råds Natur og miljøpris-borgmestertur
Den 23. marts blev der afholdt klimakommune-borgmestertur i Slagelse med 26 borgmestre,
herunder formanden for KL, Martin Dam. På programmet var bl.a. et møde med Klima- og
Energiminister, Rasmus Helveg Petersen, som meddelte, at han havde indstillet DN til Nordisk
Råds natur- og miljøpris for arbejdet med klimakommunerne. Endvidere plantede borgmestrene et ”borgmesterbryn” som led i et nyt skovrejsningsprojekt. Se mere i DN’s Nyhedsbrev til
Klimakommunerne på www.dn.dk/klimakommune.
Affaldsindsamling med rekorder
Årets affaldsindsamling løber af stablen i skrivende stund her i uge 16. Der har været rekordstor tilmelding med 90.000 børn, og søndag er der 803 arrangementer at vælge imellem - mere end 100 flere end sidste år. 70 afdelinger er med mod 63 sidste år. I samarbejde med Tv2
har affald været tema på både regionalstationerne og den landsdækkende kanal, og DN’s affaldsindsamling er blevet flot eksponeret i mange medier.
Indsats på kystområdet
De frie kyster er truet, og det er hjerteblod for DN. Derfor planlægger DN i øjeblikket en stor
kampagne under overskriften: ”Vi redder de danske kyster – gør du?”. Kampagnens formål er
at skabe en folkelig opbakning til at bevare de frie kyster og samtidig støtte DN. Der bliver
lavet film, annoncer mv. som bliver synlige både online og i gadebilledet. Samtidig skal sekretariatet til møde med venstres ordfører på partiets kystudspil og har desuden deltaget i flere
møder i dialogforum for turisme, hvor DN særligt har diskuteret forsøgsordningen for byggeri
af anlæg til turistformål ved kysterne. Sekretariatet har ligeledes afsluttet screening af alle
strandbeskyttelsessager i landet for de sidste 6 måneder.

Status for nøgleprojekter
Biodiversitet Nu
150.000 observationer årligt – det er kravet fra forskerne til projekt Biodiversitet Nu. Forudsætningen for at nå dette meget ambitiøse mål er, at det værktøj, der skal bruges til indsamlingen, er i orden. Derfor bevilligede Aage V Jensens Naturfond 1,4 mio. kr. ekstra til udvikling
af en ny app. Den har været under udvikling i årets første måneder og er nu at finde i Appstore under navnet Naturtjek. Den bliver lanceret i slutningen af april og følges op af en kampagne – primært på de sociale medier - der skal få danskerne ud og registrere, og samtidig skabe
opmærksomhed og forståelse for biodiversitetsproblematikken.
Projekt Fredningstjek
Fredningstjekkerne går for andet år i gang med at tjekke Danmarks fredede områder, og i år
er der fokus på de ”glemte” fredninger. Afdelingerne har selv haft mulighed for at byde ind
med, hvilke fredninger der skal tjekkes i år, og i alt bliver det til 85 fredede områder fordelt på
75 kommuner. Fredningstjek er præsenteret for DN-medlemmer i Avisen Natur og Miljø og via
facebook, og indtil videre har 118 tilmeldt sig. Heraf er mere end 100 ikke allerede aktive i en
afdeling, aldersgruppen 21-40 er stærkest repræsenteret, og ca. 60 % af fredningstjekkerne
er kvinder. Fredningstjek lanceres nationalt omkring Kr. Himmelfart.
Projekt Giftfri have
Fredag den 20. marts gik kampagnen for ”Giftfri have” i luften med en ny hjemmeside, hvor
man kan registrere sin giftfri have. Der har været en hel del presse i forbindelse med lanceringen, og indtil nu har godt 3.000 haveejere registreret deres have som giftfri og fået en fin lille
bog og klistermærker til postkassen, hvis man vil vise andre, at haven er giftfri. Målet i år er
5.000 tilmeldte haver. Den nye flotte hjemmeside kan ses på www.giftfri-have.dk.
Projekt Natur og Miljø i byen
Som led i dette projekt afholdt sekretariatet i weekenden 11.-12. april et kursus for 5 ”projektpiloter” fra DN-afdelingerne i Aalborg, Aarhus, Odense og København med henblik på styrke grundlaget for at rekruttere frivillige til de projekter, som afdelingerne vælger at arbejde
med. Deltagerne var tilfredse.

Andre projekter
Projekt små mårdyr
DN har for midler under Miljøministeriet iværksat Projekt Små Mårdyr i samarbejde med DCE
og Aqua i Silkeborg. Planen var at ca. 40 frivillige skulle opstille og tilse ”tunnel-fælder”, hvor
dyrene ikke fanges, men afsætter spor. Der er afholdt møder med i alt 80 frivillige i Jylland, på
Fyn og Sjælland. Hver frivillig har 10 fælder, som opstilles i 4 perioder af mindst 10 dage. Det
giver sammenlagt mindst 32.000 ”fælde-dage” og dermed et stort materiale. Det overordnede
formål er at afklare, om frivillige på sigt ved hjælp af sådanne fælder kan medvirke i en egentlig overvågning af de små mårdyr. Projektets anden del, indsamling af trafikdræbte mårdyr, er
sat i søen med presseomtale. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at indsamlere (typisk pendlere)
kan aflevere dyrene på udvalgte ejendomme ejet af styrelsen. Dyrenes fundsted giver oplysninger om deres udbredelse, og dyrene kan undersøges mhp. vurdering af sundhedstilstand.

Høringssvar og lokale sager
Klageoversigt 2014
Klagesagsarbejdet i 2014 er gjort op og viser et godt og flot år på klageområdet. DN har vundet 60 % af de 209 afgørelser på klagesager, vi modtog fra Natur- og Miljøklagenævnet. I
samme periode indsendte DN 242 klager til nævnets behandling. Det er en lille stigning i forhold til 2013, og skyldes et øget antal klager over landzonetilladelser, samt et større antal klager over markvandingstilladelser. Mere konkret har DN på planområdet vundet 60 % af kla2

gerne. En del udgøres af landzoneklager over husstandsmøller, hvor DN vandt hele 88 % af
klagerne. DN har desuden vundet 57 % af klagerne inden for Naturbeskyttelsesloven, hvilket
svarer til de foregående år, samt 60 % af klagerne indenfor Miljøbeskyttelsesloven, hvilket er
et lille fald i forhold til sidste år.
Naturplanhøring afsluttet
Sekretariatet i samråd med berørte afdelinger har gennemset over 20 handleplaner og basisanalyser for Natura 2000 områder, særligt i Sønderjylland, hvilket har resulteret i 13 kritiske
høringssvar. Et gennemgående problem er overbelastning med luftbåret kvælstof, tilgroning og
vigende udpegningsgrundlag.
Travlhed med natursager
Sekretariatets naturteam har derudover påklaget 10 væsentlige og principielle § 3-sager. Mest
vidtrækkende er to sager om gode vandhuller, der er naboer til store svinebrug, samt en sag
om dispensation til helt at bortgrave et overdrev i en reetableret råstofgrav. På overdrevet er
der fundet over 1000 forskellige arter, heraf 25 rødlistede. Endelig har DN vundet en væsentlig
sag om § 3 og fortidsminder, hvor modparten er Lerkenfeld Gods og H.O.A. Kjeldsen.
Alt for ringe beskyttelse af Kattegats bløde bund
I et høringssvar til Naturstyrelsens forslag om 6 nye områder til beskyttelse af Kattegats dybe
blødbund siger DN sammen med andre grønne organisationer, at det ganske enkelt ikke er
godt nok. Forslaget omfatter for små områder, udelader videnskabeligt påvist vigtige områder
og inddrager områder uden kendt biologisk indhold og uden trusler. Derfor gør forslaget slet
ikke den nødvendige forbedring af Kattegats beskyttelse.
Salg af statsejede arealer i Store Vildmose
DN har rettet henvendelse til Miljøministeren og Fødevareministeren med henblik på at få
stoppet det påtænkte salg af statens arealer i Store Vildmose. De to ministre er samtidig blevet opfordret til at få igangsat en dialog om områdets fremtidige forvaltning med henblik på at
sikre rammerne for, at den biologiske mangfoldighed kan udvikle sig i området i overensstemmelse med de internationale forpligtelser og intentionerne bag regeringens Naturplan
Danmark og Grønt Danmarkskort. Et eventuelt salg af statens arealer i Store Vildmose vil med
stor sandsynlighed lægge alvorlige hindringer i vejen for den nødvendige naturgenopretning,
med mærkbare samfundsøkonomiske omkostninger til følge.
Ressourcestrategi II - Danmark uden affald - ikke ambitiøs nok
DN har kommenteret udkastet til strategien ”Danmark uden affald II”. Generelt finder DN, at
udkastet rummer mange af de rigtige emner, men desværre er der kun meget svage virkemidler med, og DN er overbevist om, at regeringen med det foreliggende udkast ikke vil skabe en
egentlig omstilling til en cirkulær økonomi eller et Danmark uden affald. Ud over de svage virkemidler, bærer strategien præg af, at man hverken sætter konkrete mål eller søger at nå disse med målbare midler.

DN i medierne
Presse generelt
En stor af del af DN’s tilstedeværelse i medierne i første kvartal var båret af egne kampagner –
og dermed historier, som DN har styret og fra starten været afsender på. Således har kampagnen Giftfri Have, Biodiversitet Nu, den opdaterede udgivelse af ’Sådan ligger landet’ samt
ikke mindst DN’s konference om fremtidens bæredygtige landbrug – som fik forsiden af Dagbladet Information den 25. februar – alle fået god omtale.
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Økologi-film i biograferne
DN’s økologi-film har været en stor succes. Den er nået ud til ca. 1,5 mio. brugere på de sociale medier, og i hele april måned kan den derudover ses i de store biografer over hele landet,
hvor det forventes, at cirka en halv million biografgængere vil se den 1½ minut lange film.

DN’ egen verden
Repræsentantskabsmødet
I weekenden 21.-22. marts 2015 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Faaborg, med
genvalg af præsident og valg af tre nye HB-medlemmer. Der var 185 deltagere på mødet plus
33 fra sekretariatet, og samlet set er det en god stigning i forhold til tidligere. Evalueringen af
REP-mødet bliver behandlet særskilt, men det skal kort nævnes her, at det er det hidtil bedst
evaluerede REP-møde med 98 % tilfredse og meget tilfredse mødedeltagere.
Økonomi generelt
Budgetopfølgningen for 1. kvartal indgår som et særskilt punkt på dagsordenen - grundlæggende kan siges, at alle budgetterede indtægter indgår som forventet, og der er afholdt færre
udgifter end budgetteret i første kvartal, hvilket er helt sædvanligt, da mange udgifter til projekter og kampagner typisk først afholdes/betales fra 2. kvartal og fremefter.
Medlemmer
Medlemstallet ultimo marts er 122.835 – dækkende over et frafald på 2.913 og en tilgang på
1.495. Tilgangen fordeler sig således:
154 via DN.dk
455 via Medlemstegnere
121 via Face-2-face
699 via Charity Guard
66 via MtM, gave, egen henvendelse
Frafaldet svarer til det forventede. Tilgangen ligger under det forventede, hovedsagligt fordi
Charity Guard har planlagt deres hovedindsats i 2. og 3. kvartal. Det er understreget over for
dem, at det er vigtigt, at det samlede mål for tilgang nås, hvilket de også forventer. Når der
tegnes medlemmer via leads fra MRSA- og drikkevandskampagnen ligger tegningsprocenten
omkring 10, mens den kolde kanvas ligger mellem 1 og 2 %. Opgradering af og til månedsgaver forløber planmæssigt, og p.t. har dette skabt en øget indtægt på 46.000 kr./md., som over
året forventes fordoblet.
Fundraising
Det strategiske partnerskab med SEAS-NVE om deres GlobalEnergi fortsætter i år. Den merpris forbrugerne betaler for strømmen går til Klimafonden, der foretager ekstraordinære grønne energiinvesteringer. Kampagnen med Arla-Harmonie og Bilka om genbrug af plasticskruelåg
har løbet siden årets start – vi afventer p.t. en opgørelse over provenuet, der til DN udgør 5
øre pr. indleveret skruelåg. Beløbet går til understøttelse af affaldskampagnen. Discovery
Channel/Animal Channel har sammen med Dansk Supermarked doneret minimum 67.000 kr.
til DN i forbindelse med deres ”Fiskeræs” med fokus på fisk i havet. Nordea fonden har doneret
knap 2,6 mio.kr. til Naturens Dag i 2015 og 2016.
Intern service
Ud over de daglige opgaver er der sendt 3000 pakker til giftfri haver, og udsendelse af materialer til affaldsindsamlingen er netop afsluttet – med mere end 2000 pakker til deltagerne. Som
noget nyt er pakning og forsendelse af postkort til postkortindsamlingen insourcet, og der bliver inden for de nærmeste dage afsendt knap 15.000 forsendelser. Dette afføder en forventet
årlig besparelse på ca. 50.000 kr. i forhold til brug af en ekstern leverandør.
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