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Sekretariatet orienterer
Sekretariatet giver her sin skriftlige orientering forud for mødet, så HB har mulighed for på
forhånd at få overblik over, hvad der er sket siden HB-mødet den 10. juni. Helt generelt har
perioden været stærkt præget dels af folketingsvalget og en ny regering (som bliver behandlet
under Præsidenten orienterer først på mødet), dels af sommerferie. Her er en oversigt over
øvrige aktiviteter og resultater.

Større kampagner og arrangementer
Mere end 105.000 underskrifter i Kyst-kampagnen
DN’s kyst-kampagne er blevet en af de største underskriftindsamlinger i nyere tid – kun overgået af underskiftsindsamlingen imod salget af DONG. Den 21. august nåede vi 100.000 underskrifter, og tallet vokser fortsat dag for dag. Underskrifterne skal overrækkes til Eva Kjer
Hansen i forbindelse med en event, der er planlagt til ultimo september.
Naturens Dag
Omkring 110.000 børn har tilmeldt sig Naturens Dag (130.000 i 2014), og der er d.d. inviteret
til 195 forskellige arrangementer (264 I 2014), hvor 60 afdelinger er repræsenteret (46 i
2014). Vi forventer lidt færre deltagere i år, men stor opmærksomhed som altid. Der er produceret et nyt inspirationsmateriale og tre små film til sociale medier. Med i pakkerne får skolerne blandt andet luppe. Nordea-fonden har oplevet, at det er Naturens Dag, de er bedst kendt
for blandt alle deres projekter på naturområdet.
DN’s folketingsworkshop om ”Nabotjek”
DN inviterede alle medlemmer af Folketingets miljø- og fødevareudvalg til et miniseminar den
18. august om rapporten om nabotjek, som vi i maj fik aktindsigt i. Der var tre faglige oplægsholdere: 1) fra Københavns Universitet deltog Helle Tegner Anker, som fortalte om de EUretlige rammer for miljøkrav til landbruget, og 2) Brian Jakobsen, som fortalte om miljøreguleringens indvirkning på driftsøkonomien 3) fra Aarhus Universitet deltog Stiig Markager, som
fortalte om havet som rammevilkår for landbruget i Danmark. Hensigten med seminariet var,
at alle skulle blive klogere. Den helt korte konklusion er, at Danmark ikke overimplementerer,
men at der er gode miljømæssige begrundelser for, at vi har skrappere miljøkrav på nogle områder end landene omkring os, og at det er den store gæld, der er problemet for dansk landbrug. Der var stor spørgelyst, og vi har fået positiv tilbagemelding fra flere.

Indsatsområder
Strandbeskyttelseslinjen og de 10 kystprojekter
Som en naturlig del af kystkampagnen følger sekretariatet op med ordførermøder for at afklare
opbakning og timing for eventuelle regeringsudspil. Venstres landdistriktsudspil er således ikke
fuldt integreret i regeringsgrundlaget. DN medbringer dokumentation for forslagenes negative

konsekvenser, kystnaturens betydning, turister og danskeres holdninger, samt strandbeskyttelseslinjens positive effekter.
Kystnære havvindmøller
Vejledningsmateriale er opdateret og lagt på hjemmesiden. DN har i løbet af sommeren fået
ørenlyd for holdningen at ”Åben dør” er en uheldig konstruktion der skaber lokale konflikter.
Energiministeren har bl.a. bebudet at kommuner skal have vetoret, uden det dog er et princip
der i alle situationer vil tilgodese naturinteresserne. DN vil fortsat lobbyere i sagen. Muligheden
for fælles udmeldinger med aktører i energibranchen undersøges idet prisen på strøm fra ”rigtige havmøller” nu angives at ligge under prisen fra de kystnære møller.
Bolbroengen i Hørsholm Kommune er fredet
Fredningen skaber plads til lokal naturpleje og høslætlaug, som kan være med til at bevare
naturrigdommen i engen. Bolbroengen har aldrig været opdyrket, så den efterhånden sjældne
vilde engblomme og maj-gøgeurt har fået fred og kan ses flere steder på engen i maj og juni.
Fredning af Kær Vestermark er rejst
DN har sammen med Sønderborg kommune rejst fredningssag for det tidligere militære øvelsesterræn, Kær Vestermark. Områdets natur- og landskabsværdier sikres gennem fredning,
men i 2017 kan der afholdes en stor spejderlejr uanset fredningen. Med fredningsforslaget
lægges der op til, at området opdeles i fire delområder, hvor forskellig grad af aktiviteter kan
foregå. Hvor der er de største naturinteresser, er det hensynet hertil, som vejer tungest.
Skifergas
Skifergas har de sidste 5 år været et prioriteret område i DN – både lokalt og nationalt. Den
17. august 2015 kom nyheden – det franske firma Total dropper den i gang værende efterforskningsboring efter skifergas i Nordjylland - til stor glæde for DN, både lokalt og nationalt.
Hverken DN eller andre foreninger mod skifergas kan tage æren for at Total nu stopper i Nordjylland. Men vi vurderer, at den folkelige modstand, som DN har været en del af, vil spille en
central rolle, hvis/når skifergas i fremtiden skal debatteres som mulig energikilde i Danmark.
For DN er målet fortsat at få en politisk beslutning om, at skifergas ikke skal være en del af
den danske energiforsyning. Fra Forsynings, Energi og Klima-ministeren lyder det, at der skal
laves en rapport over forløbet med skifergas i Danmark – denne rapport vil DN forsøge at
komme med input til.
Grønne investeringer
DN afholdt den 21. august møde med direktøren for AP-pension, direktøren for Merkur Bank og
formand og direktør for Økologisk Landsforening om muligheden for at udarbejde et tilbud til
DN-medlemmer og andre private, som gerne vil investere private midler i fremme af omlægning til økologisk landbrugsdrift. Merkur Bank vender tilbage med forslag.
Sprøjtegift
DN deltager den 10. september på tur med Folketingets Miljø- og fødevareudvalg. Oprindeligt
havde Dansk Planteværn inviteret udvalget, DN fik suppleret turen med besøg hos en økolog,
som godt kan dyrke korn med tilfredsstillende proteinindhold.
Nyt undervisningsmateriale om økologisk Landbrug
Vi har hjulpet Landbrug og Fødevarer med at producere et nyt undervisningsmateriale om økologisk landbrug. Lanceres fredag den 28. august. Bliver uddelt til alle klasser, der besøger et
økologisk landbrug og kan bestilles hos både L&F og hos os. Kommer også i en gratis digital
form.
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Ammoniak-kritik
Vi sendte sammen med Det Økologiske Råd skarp kritik af regeringens ønske om at reducere
det danske 2020 mål for reduktion af ammoniak i kommentar til ”Rammenotat til Miljøspecialudvalget” den 6. juli.
Miljøgodkendelse/anmeldeordning
For de mindre virksomheder (bilag 2 – virksomheder) har der især været arbejdet med en
anmeldeordning, der skal erstatte miljøgodkendelser. Det er lykkedes at bevare klageretten for
DN ved at få sidestillet kommunens accept af anmeldelsen med en afgørelse.
Brev til EU-kommissær om fiskeri af den kritisk truede ål
Selvom ålen er kritisk truet, tillader EU fortsat fiskeri efter ål i Europa, og beskyttelsen på EUniveau er gennemhullet. Det har fået DN til sammen med en række europæiske naturorganisationer at rejse skarp kritik af EU Kommissionen for fortsat at tillade fiskeri af den kritisk truede
ål. De grønne foreninger anbefaler, at fiskeriet på ålene begrænses i en periode, til bestanden
er genoprettet, og peger samtidig på det paradoksale i, at havde ålen været på samme beskyttelses-liste som andre truede arter, i EU's naturbeskyttelsesdirektiv, ville fiskeriet for
længst være bragt til ophør.
3 jyske oddere er flyttet til Sjælland
Som et forsøg, har DN fået miljøministeriets tilladelse til at udsætte 5 jyske oddere på Sjælland, som led i bestræbelserne på at hjælpe den trængte Sjællandske bestand. Projektet er et
nært samarbejde med AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg, der har den førende ekspertise i
praktisk håndtering af vilde oddere. I juni fik 3 jyske oddere sat GPS-sendere på og blev herefter kørt til et godt odder-levested på Sjælland, hvor der tidligere er fundet odder-spor.
Årets Lefestival på Ellesøengen
DN inviterede i weekenden til Le-festival 2015 i Lejre sammen med Kildeengens Høsletlaug og
Naturstyrelsen. Mere end halvtreds entusiastiske lesvingere var tilmeldt festivalen og fik finpudset deres stil og færdigheder. Andre 25-30 nysgerrige besøgte festivalen en time eller to
for at se Ellesøengen svirre af aktivitet.

Nøgleprojekterne
Projekt Biodiversitet Nu
Der er lanceret en række film med skuespilleren Martin Brygman i rollen som Todd, der ”naturtjekker”. Der er i samarbejde med spejderorganisationerne udviklet et nyt Naturtjek-mærke,
som skal få spejdere over hele landet ud at registrere. Projektet har nu nået 50.000 registreringer, og på et digitalt kort kan man følge udviklingen i de enkelte kommuner.
Projekt Giftfri Have
Giftfri have har haft en god sommer og har i skrivende stund 4771 tilmeldte - nogle endda
med flere haver. Nyhedsbrevet bliver læst, og vi får mange positive tilbagemeldinger på kampagnen.
Projekt Grønt Folkemøde
Folkemødet på Bornholm blev i år lidt grønnere med DN’s projekt Grønt Folkemøde, hvor der
var fokus på affald og vand. Der blev bla. sat to vandstandere op, uddelt tre forskellige skraldesække til teltene for at fremme affaldssortering, og der blev indrettet en særlig affaldsstation, Wasteland, for at demonstrere, hvordan fremtidens affalds sortering kan se ud på events
som Folkemødet.
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DN i medierne
Mediestorm mod DN i sommerferien
DN oplevede henover sommeren en sand mediestorm fra Bæredygtigt Landbrug. Anført af direktøren Bjarne Nigaard og den tidligere direktør Vagn Lundsten var der tæt på 150 indlæg i
regionale og nationale medier. Vi overvågede angrebene dagligt og sendte løbende indlæg som
replik på deres angreb. Vi valgte bevidst ikke at svare direkte på deres angreb og postulater,
men løftede svarene op i mere generelle termer for på den måde at undgå at give dem ”krudt”
til nye angreb.

DN’ egen verden
Repræsentantskabsmøde
Mødet den 21. – 22. november i Horsens er under forberedelse. Der arbejdes med indholdet af
dagsordenen for de punkter, der ligger ud over de vedtægtsbundne og der tages udgangspunkt i den form og de temaer, som har fået positive evalueringer tidligere. Miljøministeren
inviteres til mødet, og der arbejdes på alternativer, såfremt hun ikke kan deltage. Invitationer
er udsendt den 27. august, og der følges herefter op på, hvordan tilmeldingerne går.
Nyt nyhedsmodul og turmodul på vej
Vi er langt med produktionen af et helt nyt tur/arrangementsmodul og et nyhedsbrevsmodul til
de lokale hjemmesider. Bliver testet og udviklet med nogle af de mest aktive lokale og forhåbentlig vist frem på det kommende rep-møde.
Økonomi generelt
Halvårsregnskabet er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og der henvises til den udsendte
regnskabsforklaring.
Medlemmer
Medlemstallet er 122.614 ultimo juli måned. Det er en fremgang fra juni måned på 213 og en
tilbagegang fra 1. januar på 1.639. Tallene dækker over en tilgang på 5.815 medlemmer og et
frafald på 7.454. De nye medlemmer kommer fra følgende ”kilder”:
juni

juli

DN.dk

405

523

medlemstegnere

976

1.167

F2F

1.019

1.466

Charity Guard

1.701

2.420

169

239

MgM, gave, o.l.

Frafaldet svarer nogenlunde til det forventede. Tilgangen ligger lidt under det forventede, men
Charity Guard har lagt en betydelig større indsats i hvervningen nu, hvilket også kan se i tallene ovenfor. Der tegnes p.t. medlemmer via leads fra kystkampagnen ud over den ”kolde” canvas. Leadsene tegner indtil videre med pæne procenter, der gøres endeligt op, når tegningen
afsluttes.
Medlemsservice
For at rationalisere udsendelsen af kontingentopkrævninger til de medlemmer, der betaler helårligt kontingent pr. giro, sker dette nu i ”puljer” af opkrævninger for 3 måneder af gangen
frem for tidligere udsendelser hver måned. Der følges op på, om det har negative virkninger
for indbetalingerne.
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Fundraising
Vi har modtaget godt 72.000 kr. til vores arbejde med børn og børnefamilier fra Animal Planet
Oceans. Det er midler fra de meget omtalte dyrekort i Bilka/Føtex. Pengene er brugt til en ny
Gallupundersøgelse af børns brug af naturen. Den viser grundlæggende at der ikke er sket
meget de seneste tre år, og at vi derfor stadig har et problem med, at de danske børn kommer
for lidt ud i naturen. Heldigvis ser det ud som om tilbagegangen er stoppet. Undersøgelsen
offentliggøres i forbindelse med Naturens Dag.
Klimafonden, der udspringer af det strategiske partnerskab med SEAS-NVE om deres GlobalEnergi, har netop investeret i en vindmølle, der officielt indvies den 30. august. Det er kundernes ekstrabetaling, der udmønter sig i denne ekstraordinære grønne investering. Kampagnen
med Arla-Harmonie og Bilka om genbrug af plasticskruelåg har givet 50.000 kr. til affaldsindsamlingen og et løfte om at ville være med igen til næste år med et øget beløb.
Knuthenlund er kommet med i Grøn Fordel og tilbyder 20 % til DN-medlemmer.
Intern service
P.t. er den største opgave pakning og udsendelse af materiale til Naturens Dag.
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