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Overordnet prioritering i AP2016
Sagens kerne
Hovedbestyrelsen skal tage stilling til de helt overordnede prioriteringer og rammer for AP2016
forud for Sekretariatets videre arbejde med konkret udkast til AP2016, som fremlægges til
HB’s møde i oktober. Som baggrund for HB’s behandling er her samlet de input, der indtil nu
er kommet fra hhv. HB og resten af organisationen samt sekretariatets overordnede bud på
prioriteringer samt målsætninger. Oplægget vil således følge disse overskrifter:





Opsamling fra HB’s første behandling
Input fra organisationen
Den økonomiske ramme
Sekretariatets bud på prioritering
- Øget indsats på hav, skov og børn
- Nøgleprojekter og kampagner
- Politiske og interne målsætninger

Opsamling fra HB’s første behandling
På HB-mødet den 10. juni havde Hovedbestyrelsen sin førstebehandling af AP2016. En opsamling af HB’s behandling blev sendt i høring i HB den 26. juni til 4. juli og er citeret herunder.
Siden da har vi dog fået en ny regering og dermed en ny politisk virkelighed, som kan have
betydning for DN’s prioriteringer. Derfor opfordres HB til at gennemgå opsamlingen igen og
give klare meldinger på, hvor DN skal prioritere indsatsen i 2016. Opsamlingen fra junimødet
er som følger:

Rigere natur






Mere fokus på naturens tilstand og naturens mangfoldighed - dvs. Biodiversitet.nu som
omdrejningspunkt for oplysning, engagement og viden overfor befolkningen, og som ramme om lobby lokalt og nationalt, hvor de indsamlede resultater aktiveres. Endvidere dokumentation i en ”Sådan ligger landet” om natur.
Mere sammenhængende natur - dvs. arbejde med naturens infrastruktur f.eks. indenfor
rammen af regionale naturråd, der skal skabe grundlaget for det grønne naturnetværk i
kommuneplanerne: Sammenkædning af fredede områder, § 3-områder, ådale, højderygge,
kystskrænter, kystnære lave områder, randzoner og urørt skov. Udtagning af jord.
Mere fokus på havet - dvs. arbejde med etablering af havnationalparker, EU-havstrategi,
olieomlastning og udvinding, råstofindvinding, regulering af fiskeri og havbrug, næringsstoffer.

Beskyt naturen


Mere fokus på truet og trængt natur - dvs. Lokale temadage (Naturvogterne), arbejde med
artsforvaltningsplanerne, udvalgte artsprojekter (vilde dyr) og livsbetingelser for dyr og
planter.



Mere fokus på hverdagsnaturen - dvs. mulighed for at opleve, forstå og hjælpe naturen,
f.eks. vejrabatter, grøftekanter, leslåning, pleje af fredede områder, levende hegn og gamle træer.

Bæredygtighed





Fremme langsigtede investeringer i grønne løsninger, på tværs - dvs. opbakning til at fortsætte og udvikle det sidste halve års indsats for på det finansielle område, et nyt område
for DN. Dækker både over landbrugsområdet, affaldsområdet, energiområdet.
Øget fokus på CO2-reduktioner, med forbrugere og produktion som nye målgrupper – dvs.
en opprioritering af klimaindsatsen, så nye målgrupper ud over klimakommunerne inddrages. Landbruget kan være en ny målgruppe.
Fremme ressourcebevidsthed gennem fokus på besparelser og genbrug – dvs. opbakning til
det nuværende arbejde med affald, herunder som indsatsområde på Folkemødet
Fremme økologi bredt – dvs. opbakning til den nuværende markante holdning og indsats
fra DN i forhold til økologi, både i forhold til driften på arealerne, forbrugernes adfærd
og økonomiske virkemidler.

Rent drikkevand







Mere fokus på beskyttelse af grundvandet under overskriften ”rent og rigeligt” - dvs. fokus
sættes både på forurening af grundvandet (kvalitet) og på forbruget af grundvand (kvantitet). Forslag om at ændre sigtelinjens navn til ”Beskyttelse af grundvand og drikkevand”.
Inddrage sammenhæng til åer og vandområder – dvs. at i AP 2016 flyttes Vand fra pkt.
2.1. (nu Natur, vand og landskab) til 2.2 (nu Grundvand og drikkevand), som så vil samle
”Grundvand, drikkevand og overfladevand. Sammenhæng inddrages tydeligere i arbejdet.
Sprøjtefri zoner til bl.a. naboer - dvs. arbejde for at fremme forslag om sprøjtefri zoner,
eller dyrkningsfri zoner, som anbefalet i DN’s landbrugspolitik.
Fortsat giftfri haver – dvs. at nøgleprojektet fortsætter, og da projektet nu er i gang, bliver
opgaven primært at synliggøre projektet.
Involvere bybefolkning og landbrugserhverv – dvs. opbakning til at fortsætte indsatsen for
at støtte DNs repræsentanter i grundvandsrådene, og afdelingernes arbejde med at markere Vandets Dag.
Bakke op om andre på drikkevandsområdet (DANVA)

Oplev naturen





Overordnet fokus på kærligheden til naturen - dvs. give inspiration til at opleve, forstå og
hjælpe naturen – med et særligt fokus på børn og børnefamilier.
Oplevelser i naturen - dvs. ture og arrangementer i lokalafdelingerne, uddannelse af naturguider, gennemførelse af Naturens Dag, Kystvandring mv.
Giv naturen en hånd - dvs. lokale naturplejegrupper. Grupperne skal hjælpes til i højere
grad selv at tage ansvar for driften af arbejdet.
Adgang til naturen - dvs. fortsat arbejde for at sikre en ubesværet adgang til naturen som
beskrevet i DN’s adgangspolitik.

Input fra organisationen
Både før og efter sommerferien har der via DN Torsdag været opfordringer til at komme med
input til DN’s aktiviteter i 2015. Det har resulteret i 12 forslag, som er uddybet i bilag A. Inputtene, som HB skal forholde sig til, omhandler følgende områder:







Styrket indsats for at forbedre og bevare et rent havmiljø (DN Frederikshavn/Læsø)
Styrket indsats på havområdet (DN Hjørring)
Øget fokus og vidensdeling på havbrugsområdet (DN Horsens)
Aktivt projekt om beskyttede sten- og jorddiger (Thorsen og Nissen, DN Esbjerg)
Indsats overfor landets grøftekanter (Tove Binzer, DN Lejre)
Øget indsats mod invasive arter (Niels Hald, DN Fredensborg)
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Ressourcer til at beskrive muligheder og barrierer for naturpleje ved afgræsning (Jørgen
Nielsen, DN Hillerød)
Brug af round-up som engangsindgreb for at redde værdifuld natur fra invasive arter (Axel
Frederik Møller, Studenterafdelingen i Kbh, NFU)
Habitatdirektivets bestemmelser om regulering af Natura2000-skadelige eksisterende aktiviteter skal tages seriøst, også når det gælder luftbåren kvælstofforurening (Axel Frederik
Møller, Studenterafdelingen i Kbh, NFU)
Gammel skov skal beskyttes på samme vis som naturtyper under NBL §3 (Axel Frederik
Møller, Studenterafdelingen i Kbh, NFU)
Genopretning af Kolindsund (DN Norddjurs og DN Syddjurs)
Øget indsats over for skolerne (Niels Hald, DN Fredensborg)

Den økonomiske ramme
Med udgangspunkt i en fastholdelse af de grundlæggende strukturer i sekretariatet og i den
øvrige organisation samt en række grundlæggende aktiviteter på niveau med de seneste år, vil
budgetforudsætningerne for 2016 være stort set de samme, som de har været for 2014 og 15.
Medlemstallet har på nuværende tidspunkt stabiliseret sig i underkanten af 123.000. Dermed
vil den absolut væsentligste indtægtspost i form af kontingentindtægter kunne budgetteres
med samme størrelse, som den er i 2015, idet månedsgavebidragene fortsat vokser. Ifølge
HB’s tidligere beslutninger kan medlemskontingentet justeres i 2016, og HB bør komme med
en indledende tilkendegivelse af sin holdning til, om der skal arbejdes med dette punkt.
På udgiftssiden vil drift af sekretariat, herunder lønninger, drift af organisationen, udgivelse af
Natur og Miljø samt medlemshvervningen – alt på et niveau som de seneste år - som hidtil
lægge beslag på langt størstedelen af budgettet efterladende et beløb i niveauet 6-8 mio. kr.
til aktivitetsbårne udgifter ud over, hvad der kan skaffes ekstern finansiering til. Dette betyder
at basisbudgettet ikke som udgangspunkt rummer muligheder for store ekstraordinære indsatser på særlige områder.

Sekretariatets bud på prioritering
Helt overordnet lægger Sekretariatet op til, at DN i AP2016 fortsætter sin grundlæggende prioritering i forhold til de fem sigtelinjer og organisationsstrategien. Med udgangspunkt i dels i
den politiske virkelighed samt HB og organisationens ønsker, er der tre områder, som Sekretariatet foreslår opprioriteret. Det handler om indsatsen i forhold til havet, til skoven og til børn.
Øget indsats i forhold til havet
Der har været et klart ønske om at tilføre flere ressourcer til havområdet og udvide det felt,
som sekretariatet arbejder med og rådgiver afdelingerne om. Sekretariatet lægger op til, at
indsatsen på havet i 2016 vil dække over følgende emner: Natura 2000, Havstrategidirektiv,
MPA – Marine Protected Areas (Øresund), bundtrawl, omlastning af olie og andre konkrete miljøskadelige aktiviteter, havbrug, plast samt mikroplast fra bl.a. kosmetikprodukter.
Øget indsats i forhold til skoven
Blandt de emner der forventes at indgå i regeringens naturpakke indgår ”urørt skov” på både
statslige og private arealer. Tilsvarende forventes Danmarks officielle skovpolitik at foreligge i
2016. Endelig forventes rapporteringen af DN’s eget ”Naturnationalparkprojekt” at foreligge.
Det åbner et behov for en forstærket lobbyindsats fra DN’s side. Lokalt foregår der en løbende
15 årig driftsplanlægning for Naturstyrelsens arealer. I 2016 forventes driftsplaner for 6 ud af
Naturstyrelsens 18 områder sendt i høring: Hovedstaden, Kronjylland, Søhøjlandet, Sønderjylland, Thy og Vendsyssel. Det giver en særlig mulighed at sætte et DN fingeraftryk.
Øget indsats i forhold til børn og børnefamilier
I 2015 har DN forsøgt at opnå ekstern finansiering af et børnemedlemskab, hvilket ikke har
vist sig muligt. Derfor lægger Sekretariatet nu op til, at vi prioriterer et børnetilbud, som har
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sit udspring i en elektronisk platform kombineret med en event rettet mod børnefamilier og
lanceret med en kampagne i andet halvår. Børnetilbuddet er beskrevet til sidst i bilag B.
Nedprioritering
Ressourcerne til den øgede indsats på områderne hav, skov og børn skal findes indenfor det
eksisterende budget og forudsætter således nedprioritering af nuværende aktiviteter. Her foreslår sekretariatet indtil videre først og fremmest disse områder nedprioriteret:






Sekretariatsstøtten til afholdelse af naturplejearrangementer
Sekretariatsstøtten til ukomplicerede lokale sager
Grøn scene og DN’s tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm
Produktion af Avisen Natur og Miljø
Generel forbrugerpolitik

Nøgleprojekter og kampagner
Udover DN’s lobbyindsats og rådgivning af de lokale afdelinger, blev der sidste år besluttet og
igangsat en række flerårige nøgleprojekter, som prioriteres både ressourcemæssigt og ikke
mindst kommunikationsmæssigt. Nøgleprojekterne understøtter direkte både sigtelinjerne og
organisationsstrategien, og det drejer sig om følgende:







Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt

Biodiversitet Nu
Fredningstjek
Grønt Folkemøde
Giftfri have
DN i byen
Børnemedlemskab – fremover Børnetilbud

Projekterne fortsætter alle i 2016 og er beskrevet yderligere i bilag B til dette dokument. Der
lægges ikke op til yderligere større projekter i AP2016. Dog kan der blive iværksat kampagner,
som knytter sig til en lobbyaktivitet, og som har et folkeligt involverende sigte, ligesom eksempelvis Kystkampagnen har haft det i 2015. I bilag C er der givet et overblik over forskellige
typer kampagner henover året.

Politiske og interne målsætninger
På HB-mødet 10. juni blev det besluttet, at der skal udpeges målepunkter for de fem strategiske sigtelinjer, og at disse fremover skal udgøre et supplement til den sædvanlige AP-status til
brug for HB’s politiske styring. Målepunkterne skal ses som indikatorer for, om DN rykker sig
ift. de overordnede politiske mål, der ligger i sigtelinjerne, og skal således ikke dække alt det,
vi arbejder for og med (det fremgår af AP’en), men være nedslag i DN’s mål og aktiviteter.
Som led i HB’s politiske prioritering skal der derfor for hver enkelt sigtelinje opstilles målsætninger og målepunkter dels for udvikling i vores omverden, som DN i vid udstrækning arbejder
for gennem lobbyindsatsen, dels for udvikling, som vi i højere grad selv har indflydelse på.
Sekretariatet har udarbejdet forslag til målsætninger og målepunkter for de fem sigtelinjer,
som er opsummeret her – og som findes i deres fulde form i bilag D.

Bilagsoversigt
A
B
C
D

Input fra organisationen
Beskrivelser af nøgleprojekter
Overblik over kampagner
Målsætninger for sigtelinjerne og organisationsstrategien
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