Kære alle sammen
Velkommen til Kolding og velkommen til årets sidste repræsentantskabsmøde – som jo samtidigt er
mit første som præsident.
Det har været nogle fuldstændigt vilde og vidunderlige måneder.
Det er jo reelt først, når man kommer helt ind i maskinrummet, man ser, hvor kæmpestor vores
forening er.
Det er først her, man for alvor ser, hvor højt, vi rækker, hvor bredt, vi favner og hvor dybt, vi
arbejder.
Det bliver man ydmyg af at få lov at være en del af.
Men det er altså også en fest.
Jeg har for alvor fået set, hvor meget I kan – hvor meget vi kan sammen.
Det vender jeg tilbage til.
………………………………….
Politisk indflydelse
Vi står overfor to enorme udfordringer.
Vi har en klimakrise, der i den grad er blevet mærkbar og synlig for os i den forgangne sommer. FN
kom for et par uger siden med deres hårdeste udmelding: Det er allersidste udkald, hvis vi skal
forhindre klimaet i at gå amok.
Vi ved, at stopper vi ikke med at udlede klimagasser, så vil store dele af planeten blive ubeboelig
for mennesker – at klimaforandringerne helt grundlæggende ødelægger menneskets livsbetingelser
på kloden.
Tabet af biodiversitet vil også ramme os, og vi kan allerede konstatere forløberne for krisen. Den
karismatiske kirkeugle, den smukke Gul Stenbræk og den smukke rødlige perlemorssommerfugl er
presset i sådan en grad, at de står overfor total udryddelse.
Så vi bliver alle fattigere. Det er livet der er i tilbagegang. Vi mister mangfoldighed, vi mister små
mirakler, som er det, der gør denne planet magisk. Naturen kan få det til at boble af lykke inden i os
- den kan få os til at smile. Den kan få os til at springe op i begejstring eller få os til at glædes helt
ind i hjertet - når vi ser citronsommerfugl på den tidlige forårsdag eller hører lyden af ravnens hæse
kald.
Det er det, vi er ved at miste. Livet og rigdommen forsvinder. Vores planet er ved at blive fattigere
og verden, den bliver mere trist. Grå.
Det er vores opgave er at skabe forandring. Og vi er i gang.

Øresund
Øresund rummer, trods sin beskedne størrelse, et mylder af arter og unik natur, og den skal vi passe
på. Vi har – sammen med andre grønne organisationer - kæmpet for at stoppe sandsugningen i
Øresund. Derfor gik vi med 14 danske og svenske kommuner sammen om en fælles erklæring til
den danske og svenske regering. Nu er vores ønske en realitet. Sandsugningen ophører.
Natura 2000
Sammen har vi også kæmpet for noget af Danmarks vigtigste natur. Natura 2000 har nemlig planer
for pleje og indsatser og nyder EU beskyttelse.
Derfor kæmpede vi, og kæmper stadigvæk, for Natura 2000 naturen, da den tidligere miljøminister
ville fjerne beskyttelsen af 30.000 ha beskyttet natur.
Der er tale om vigtige områder for de trækfugle – gæs og svaner – som områderne netop er
udpegede for at tilgodese.
Vi er gået til stålet og har skriftligt orienteret ministeriet om, at vi selvfølgelig fortsat finder de
massive udtagninger af vigtige naturarealer for uacceptable og i strid med direktiverne.
På vores initiativ har en række organisationer nu rettet henvendelse til EU Kommissæren og bedt
Kommissionen vurdere lovligheden. Vi afventer svar.
I mellemtiden er det lykkedes os at få lydhørhed overfor at udpege helt nye Natura 2000 områder.
De indeholder blandt andet naturtyper, som vi har sagt til ministeren mangler i den danske
udpegning.
Det får os altså ikke til at opgive de 30.000 ha natur, der skal sløjfes og vi vil i 2019 kæmpe for at få
mere Natura 2000.
Fredninger & IUCN
Gennem 100 år har vi arbejdet for at frede vores natur. Nu er fredningerne blevet gennemgået af et
uafhængigt ekspertpanel under IUCN. Det betyder, at omkring 380 fredninger har opnået
international status som egentlige naturfredninger.
Men det gør jo ikke de øvrige fredninger værdiløse. De resterende fredninger sikrer stadigt store
naturværdier, smukke landskaber, adgang til natur og mod bebyggelse for eftertiden.
Lad mig slå fast, at den nye gennemgang gør det klart, at naturfredninger ikke redder Danmarks
natur. IUCN’s gennemgang viser, at der stadigvæk er et meget stort arbejde foran os – både med
skabe nye fredninger med fokus på biodiversitet – og med at sikre, at kommunerne laver og
overholder de plejeplaner, de skal. Vi vil i de kommende uger kontakte kommunerne som
opfølgning på IUCN-undersøgelsen for at sikre, at de er opmærksomme på deres ansvar.
Vi fortsætter selvfølgelig vores fredningsarbejde og de to sager, der er gennemført siden sidst, er
Keldsøområdet i Nordsjælland, hvor vi har sikret landskabet og naturen en varig beskyttelse. I
Mariagerfjord Kommune har vi fået fredet Dania Kridtgrav, der oprindeligt var udlagt til
erhvervsområde. Det er et unikt geologisk område med en stor bestand af blandt andet sumphullæbe og kødfarvet og purpurgøgeurt.
Der er – som I ved – kritik af DNs særlige rejsningsret. Derfor har vi igangsat et arbejde med at
kvalificere grundlaget for nye fredninger. Det sker, så det bliver tydeligere for alle, hvorfor vi rejser

de sager, vi nu gør. Fremover bliver der et stærkere fokus på naturværdierne, når nye sager rejses og
vi vil gøre mere for at samarbejde med kommunerne om nye fredningssager, så der bliver et større
medejerskab hos myndighederne.
Her kan jeg nævne det nuværende samarbejde med Kolding Kommune om fredning af 128 ha på
Skamlingsbanken. Vi har også rejst fredningssag for Hesbjergkilen på næsten 500 ha vest for
Odense sammen med Odense Kommune. Sammen med Furesø Kommune har vi rejst fredningssag
for en del af den gamle Flyvestation Værløse – et område der kaldes Lånshøj, der i dag er presset af
byudvikling.
Skovene
Vi er en forening, der skaber politisk forandring. Nogle gange tager det længere tid end andre. Vi
har gennem mange år presset på for at få mere urørt skov. Det er – om end med en lang tidshorisont
– nu også en realitet og vi får godt 10.000 ha ny, urørt skov.
Hvis vi skal stoppe tabet af biodiversitet, skal der dog meget mere til. Det får nu SF og
Socialdemokratiet til at byde ind. De foreslår, at halvdelen af al statsskov – det er 55.000 hektar - og
20.000 hektar privat skov udlægges til urørt skov. Partierne vil desuden etablere 15 vilde
naturparker på statens og kommunernes areal.
Det er noget, vi DN’ere kan forstå. For et klart pejlemærke for os er jo netop at stoppe tabet af
biodiversiteten og vi ved, hvor og hvordan det skal ske.
Vi vil i den grad presse på politisk for at få de løfter omsat til handling ved et eventuelt
regeringsskifte.
Vildsvin
Det er ikke alt, vi kommer igennem med. Men det skal ikke afholde os fra at forsøge. Vi har derfor
ikke opgivet at få fjernet vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse – og gerne før det sættes op.
Det er jo helt i hegnet, for den smitte, man frygter, vildsvinene bærer med sig, bæres ifølge al
tilgængelig viden af mennesker. Sammen med både danske og tyske naturorganisationer har vi
henvendt os til kommissionen og vi har fået EU parlamentet på banen. Her tager vores egen
Margrethe Auken en politisk drøftelse af situationen med sine kolleger.
Ulv
At tale naturens sag handler også om at stå op for de arter der bliver lagt voldsomt for had. Og
ulven har fyldt meget for os i året der er gået.
Det er der for så vidt ikke noget nyt i – ulven har været her siden 2012, men der skete alligevel
noget der føjede et nyt kapitel til historien om ulvens hjemkomst til Danmark, da en mand den 16.
april ved Ulfsborg iskoldt og med fuldt overlæg nedskød en fredet ulv på en mark.
Ulvedrabet, der i første omgang ikke engang kostede manden sit jagttegn, har rejst et
grundlæggende spørgsmål om, hvor godt vores fredede dyr reelt er beskyttede i Danmark.
Vi skal stå vagt om vores vilde dyr. Vi skal stå vagt om både de naturområder og arter der er
fredede i Danmark. Vi skal gøre alt hvad vi kan for - og med fuld anerkendelse af den utryghed det
kan skabe, når et rovdyr vender hjem efter at have være udryddet i 200 år - at tale frygten ned og
tale fakta, men også magien, der jo er omkring vilde dyr, op.

Vi tager kampen for ulven både i pressen, såvel som i Vildtforvaltningsrådet. Vi arbejder som altid
faktabaseret og afventer nu en ny forvaltningsplan. Knasten i udkastet var, at Danmark selv ville
beslutte, hvornår antallet af ulve eventuelt skulle begrænses.
Det er i strid med EU lovgivningen, og vi sagde klart nej.
For det er naturligvis ikke op til Danmark alene at forvalte den europæiske ulvebestand.
BNBOer
Sprøjtegifte og alt det uvæsen, de fører med sig, har gennem mange år været en central kamp for os.
Når det gælder vores helt unikke danske drikkevandsressource, så har vi gennem længere tid
fastholdt en dagsorden her.
Vi har gennem lobbyarbejde, gennem pressearbejde og ikke mindst gennem en stor kampagne fået
sat eftertrykkeligt fokus på behovet for at få beskyttet det vand, vi og fremtidige generationer skal
leve af.
Vores kampagne Rent Drikkevand Tak har givet genlyd og flere partier melder sig nu parate til at
indføre boringsnære beskyttelsesområder – BNBO’er.
Vi har netop afleveret 27.000 underskrifter til miljø- og fødevareministeren og det gør indtryk, kan
vi se.
Jeg tror faktisk på, at vi får udlagt disse BNBOer – måske endda inden folketingsvalget.
Det er godt, men ikke nok. Næste skridt er at få kortlagt de sprøjtegiftfølsomme områder, hvor
grundvandet dannes.
Neonics
Vi har politisk indflydelse og den skal vi bruge, hvor vi kan.
Vi sagde ”Nix til neonics”. Sprøjtegiften neonikotinoider og bier – hverken de vilde eller
husdyrbierne - kan leve side om side og vi tog naturligvis biernes parti. Det samme gjorde
titusindvis af andre danskere, og i dag har flere end 30.000 skrevet under på vores kampagne.
Jeg er sikker på, at vores pres fik - den i maj måned - nye miljø- og fødevareminister Jakob
Ellemann-Jensen til at stille sig på naturens side. For første gang håndhæver de danske
myndigheder nu reelt forbuddet mod de farlige bidræbergifte og afviste landbrugets ønske om
dispensation. Det er en stor sejr for de vilde bier og for alle andre vigtige bestøvere.
Mobilisering
Vi tænker kommunikation ind i alt, hvad vi laver - fra start til slut. Vi planlægger vores indsatser og
følger op på, om vi er blevet forstået, så vi hele tiden kan gøre det bedre.
Vi er synlige og tilstede i mediebilledet, og vores mål er at skabe begejstring gennem inspirerende
naturformidling.
Og så sætter vi dagsordenen med effektfulde kampagner.
Vi så det for eksempel i kampagnen med Nix til Neonics, der også viser, at den enkelte borger i den
grad kan flytte politikerne – nationalt og kommunalt. Det, synes jeg, er enormt vigtigt for en
forening som vores. Vi skal skabe naturbegejstring. Det skal vi fordi, det, vi har i vores hjerter, får

os til at rejse os op og kæmpe for det. Det, at man selv gør en forskel, gør også, at man kræver det
samme af politikerne.
Naturens Dag
Vi gør det allerede. Vi har - sammen med Friluftsrådet - skabt Danmarks største naturbegivenhed og
i år kom hele 250.000 danskere ud i naturen på Naturens Dag. En kvart million danskere. Det er jo
en historisk mobilisering, som vi skal være stolte af.
Jeg er sikker på, at det rekordstore fremmøde skyldes en stigende bevidsthed og interesse for natur i
befolkningen, som blandt andre vi, har været med til at skabe.
Flere end 70 DN-afdelinger var aktive i forbindelse med indsamlingen 2018 – det er jo helt
fantastisk – sikke en forening. Kæmpestort tak til alle jer, der lavede arrangementer og gjorde dagen
til en fantastisk succes.
Den naturbegejstring skal vi være med til at fastholde. Det er afgørende, at vi får den gode
fortælling om naturen og alle dens mirakler ud til alle.
Affaldsindsamling
Vi satte også ny rekord til vores årlige affaldsindsamling. 200.000 danskere samlede skrald over
hele landet. Plastik, sko, dukker uden hoved og et enkelt pengeskab – uden penge.
Vi samler alt muligt skrald, men særligt de mange pantløse dåser, vi samler ind, er med til at
fastholde et politisk pres for at få indført pant på dåser fra Tyskland. Det pres fastholder vi. Men
igen et fantastisk eksempel på, at Danmarks Naturfredningsforening om nogen her i landet er i stand
til at samle danskerne om naturen og miljøet. Stort tak til alle jer, der igen i år gjorde
affaldsindsamlingen stor.
Giftfri Have
Vi har i den grad også mobiliseret havefolket. Vores kampagne Giftfri Have har næsten 15.000
medlemmer og dækker alt fra parcelhushaver og kolonihaver til haver på landet og ved
sommerhuset.
Derudover har flere vandforsyninger og virksomheder registreret deres arealer som
giftfrie. Tilsammen dækker Giftfri Have nu et areal på mere end 38 km2 på danmarkskortet. Det
svarer til 6,7 kvadratmeter per dansker.
Sommerfugleeffekten
Fortællingen om naturen og den mange små og store mirakler vækker genlyd. Vi fik kommunerne
til at byde ind på vores kampagne for redde levestederne for vores sommerfugle og det er lykkes
at skaffe 250.000 kroner til at forbedre naturen i Silkeborg, Morsø og Hjørring til fordel for truede
sommerfugle. Vestre Fængsel gik med og selv om de har en masse regler og restriktioner, så har de
nu gjort deres grønne arealer sommerfuglevenlige.
Også her er haveejerne med os. 3000 af landets haveejere meldte sig hurtigt ind i kampen. Fra den
lille kolonihave til den store naturgrund – vores kampagnen 'Sommerfugleeffekten' har tilsammen
sikret 6 km2, hvor sommerfuglene kan finde føde og levesteder.
Biodiversitet Nu
Og så har vi mobiliseret massivt i vores projekt Biodiversitet Nu. Naturtjekket har kastet
imponerende 750.000 observationer af sig til dags dato. Vi har i den grad givet forskerne på Aarhus
Universitet unik naturdata at arbejde med. Det er vigtigt. For nok handler Biodiversitet Nu om ren
naturbegejstring, men det handler også om faktabaseret naturforvaltning. Så sejt, siger jeg bare.

99Arter
Vi kører videre. For i dag er det kun ganske få af os der kender til bare en brøkdel af de forskellige
dyr, planter og insekter, der lever i og udgør den danske natur. Det er fuldkommen tosset, for
naturen giver os oplevelser, glæde og livskvalitet. Og I ved – ligesom jeg ved, at vi skal kende
naturen for at få lyst til at beskytte den. Derfor har vi sammen med Naturhistorisk Museum i Aarhus
lavet projektet 99 arter, du skal nå at se, før du bliver voksen. Projektet går i al sin enkelhed ud på at
udvælge 99 helt almindelige arter, som børn og unge skal kende. Målet er at sætte fokus på alle de
skøre, tossede og skønne arter, der er i den danske natur og skabe ønsket om at beskytte den.
Snerresværmer, kronhjort, og regnorm. Lige nu strømmer det ind med forslag – det foregår på
Facebook og alle kan være med.
Havets DNA
Det handler også om begejstring for naturen, når vi sammen med Aarhus Universitet sætter gang i
et nyt projekt. Vi skal udarbejde et DNA – Danmarkskort over hvaler, ålegræs, børsteorme og tun
og alt det andet biodiversitet, der er knyttet til havet. Langs Danmarks kyster skal hundredvis af
frivillige tage prøver i 2019 og 2020 og hjælpe forskerne med at lave et DNA-Danmarkskort over
havets biologiske mangfoldighed. Det bliver stort og alle er velkomne.
Naturkommuner
Vi bruger Naturtjek og de tal, der strømmer ind her, som rampe til en ny DN indsats:
Naturkommuner. For nok handler det om at skabe naturbegejstring i befolkningen – om at
mobilisere danskerne, hvor de er, men det handler også om at få politikerne med.
Jeg har fortalt om vores indsatser på den nationale scene, men vi er dybt afhængige af at få
kommunerne med. Det er i sidste ende dem, der har ansvaret for at beskytte den kommunale natur.
Målet er at løfte den kommunale indsats for mere og rigere natur. Det kan vi godt – tænk bare på
vores klimakommuner.
Vi ønsker at skabe øget politisk fokus på naturen i kommunerne, på den kommunale naturopgave og
kommunernes handlemuligheder - blandt andet med afsæt i best practice og viden om naturens
tilstand.
I får alle sammen mulighed for at komme med i udviklingen af projekt Naturkommuner, så det
kommer I til at høre meget mere om.
Klagesager - naturens vågne vagthund
Kommunerne er som sagt centrale i natur og miljøbeskyttelsen.
Mange af jer tager nogle ordentlige kampe for naturen i jeres kommuner og jeg ved, at det kan være
op ad bakke.
Der er sagen om et schredderanlæg ved Mariager fjord, en motorsportsbane på Bornholm og der er
klagesagen over udvidelsen af Lundbeck i Odsherred. Der kæmpes mod voldsomme forringelser af
vandløb som Ryå i Nordjylland, Åmose Å på Sjælland, Konge Å i Syddanmark, Storå ved
Holstebro, Nedre Halleby Å ved Kalundborg –for alle gælder det, at kommunalbestyrelserne har
svært ved at løfte ansvaret og sikre natur og miljø over for de lokale landbrugsinteresser.
Jeg ved, at der for eksempel i kommuner som Varde, Mariagerfjord, Ringkøbing-Skjern, Skive og
Skanderborg er afgørelser om, at den ellers vigtige §3-natur godt lige kan tåle et ’drys’ kvælstof

mere. Ofte begrunder kommunerne deres afgørelser med, at naturen alligevel har fået så dårlig
kvalitet, at det kan være lige meget.
Jeg ved også, at en række lokalafdelinger i øjeblikket arbejder intenst for at forhindre nogle af de
mange nye kystnære vindmølleparker der er på vej.
Nogle går igennem tilsvining i medier, opslidende diskussioner i offentligheden – endda retssager for at kæmpe for den natur, der ellers ikke har en stemme.
Den går altså ikke og jeg synes simpelthen, at det er virkeligt godt kæmpet af jer!
Vi har samme klageaktivitet som sidste år, men har i perioden modtaget markant færre afgørelser
fra nævnet i år end sidste år. Klagenævnenes Hus har lanceret en ny klageportal og I har ligesom
sekretariatet oplevet rigtigt mange problemer med portalen. Vi er i løbende dialog med direktøren
for Nævnenes Hus om dette.
Frivillighed
Jeg har talt meget om mobilisering. Vi er den vigtigste grønne organisation i Danmark og det er os,
der skal skabe forandring.
Vi skal have endnu flere med. Derfor er vi i fuld gang med en ny strategi for, hvordan vi får flere
medlemmer til at blive aktive i DN.
Når man melder sig ind i DN, er man med til at passe på og sikre naturen og miljøet, og man har
mulighed for at blive en del af en grøn bevægelse – et fællesskab - der tager
bæredygtighedsudfordringen alvorligt og gør en forskel i familien, på lokalt og nationalt niveau.
Målet er at gøre DN til den samlede forening for alle dem, der arbejder med grøn omstilling og
grønne initiativer i bred forstand.
Her handler det igen om jer.
For I er den direkte forbindelse mellem vores medlemmer i hver eneste kommune, og I viser jo,
med jeres ture ud i naturen, med Affaldsindsamlingen, med Klimakommuner, med Naturens Dag og
med Biodiversitet Nu, at I kan mobilisere. De konkrete projekter bag vores mobilisering lægges helt
fast senere på året.
Jeg vil gerne understrege, at jeg ser hver enkelt afdeling som en afgørende faktor i den grønne
bevægelse, vi skal være toneangivende i.
Sekretariatet skal hjælpe, men forandringen kan ikke ske fra Østerbro. Når vi taler nye motorveje,
lokal natur, bynatur, fødevarefællesskaber, klimatilpasning og politisk varetagelse, så skal det være
lokalt forankret.
Samarbejde: Vandløbslov & jordreform
I er allerede godt i gang. Jeg ved, at mange af jer har siddet med i natur- såvel som vandråd rundt
om i landet. I ved derfor, om nogen, at vandmiljøet er en politisk kampplads.

Nu har vi, sammen med Landbrug & Fødevarer, indgivet forslag til, hvordan en ny vandløbslov skal
se ud. Når jeg tror på det samarbejde, er det fordi, landbruget selv melder sig parat til – i alle fald
nogle - ændringer.
Sammen foreslår vi blandt andet helhedsløsninger, så der bedre tages højde for, at vandløb går på
tværs af kommunegrænser.
Vi foreslår, at vandløb opdeles i kategorier med vandløb, hvor der er særlige naturinteresser.
Vandløb med øvrige naturinteresser. Og en kategori, hvor vandløb primært har
afvandingsinteresser.
Og vi forslår at tage landbrugsjord ud til vandparkering.
Det spiller sammen med en af de højeste prioriteringer i Hovedbestyrelsens forslag til arbejdet for
næste år. En jordreform.
Jordfordeling har fået politisk bevågenhed og i den tørkepakke, der blev landet efter sommerens
ekstreme tørke, var der taget det første lille skridt, med en jordfordelingspulje på 150 mio.
Nogle måneder forinden havde Socialdemokratiet på forsiden af Politiken erklæret, at en jordreform
er et helt centralt forslag i deres naturudspil.
Vores vurdering er, at der skal afsættes mindst 500 mio. kr. årligt i fem år til en jordreform, før det
for alvor giver resultater.
At fortsætte arbejdet for en jordreform, der skal give mere plads til naturen og gavne klimaet og
miljøet er derfor et nøglefokus i årene frem. Og ved at søge samarbejdet med landbruget, der jo har
jorderne, der skal i spil, giver vi praktisk talt ikke politikerne et valg. Jeg er superoptimistisk
omkring det samarbejde – uden dog at være naiv. Jeg ved, at vi er blevet snydt ved målstregen før,
og at det kræver en kæmpeindsats af os alle at sparke de bolde i mål.
Energi & klima
Der er kommet nogle voldsomme klimaudmeldinger fra forskere og fra FN. Det var derfor ærligt
talt noget rystende at se det energiforlig, der blev strikket sammen i juni måned på Christiansborg.
Jo – der var gode ting, som nye vindmølleparker, men at afbrænding af biomasse fortsat skal udgøre
en stor del af den danske energiforsyning er simpelthen hul i hovedet. Energiaftalen gør ikke, at vi
når de ellers bundne mål om at nedsætte vores aftryk på klima og natur.
Hvis ikke vi i Danmark – med vores rigdom, men også med vores klimaaftryk og økologiske
fodaftryk på kloden - skal gå foran, ja hvem i alverden skulle da så? Vi i DN er nok den eneste
organisation, der faktisk har en form for 180 graders tænkning på klimaet. Vi skal derfor ind, også
her, og være den drivende kraft og være den forening alle straks ser på, når klimaet og løsningerne
diskuteres.
Klimaplan
Der er brug for os. Det fremgår lysende klart af den klimaplan, regeringen netop er kommet med. Jo
bevares - der er gode takter i regeringens klimaudspil.
Men hold da op, hvor der også er mangler.
Landbruget er for eksempel helt friholdt på trods af det store aftryk, erhvervet sætter på klimaet.

Igen er et udtag af landbrugsjorder faktuelt det smarteste og billigste virkemiddel til at bremse CO2
udledningerne fra landbruget. Vi arbejder for en omlægning af, i første omgang, over 100.000 ha
humusholdige lavbundsjorder, hvilket giver en CO2 besparelse på 20 pct.
Det er en start. Den særdeles gode sideeffekt er jo, som nævnt, at det også kommer biodiversiteten
og vandmiljøet til gode.
Det er med andre ord vores boldgade og den bold både kan og skal vi spille.
Kampagne: En ren fornøjelse
Vi er i gang.
Lige efter vores repræsentantskabsmøde sætter vi fuld damp under en ny klimakampagne. Her tager
vi fat i regeringens mål om et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030.
Vi siger, at det skal ske hurtigere og foreslår et stop af fossile biler allerede fra 2025 og en hurtigere
indfasning af elbiler, op til 500.000 frem mod 2025.
Vi vil presse politisk på for at få en egentlig national infrastrukturplan for ladestationer og for at alle
firma- og erhvervsbiler skal være på el i 2020.
Vi vil punktere myterne omkring elbilerne.
Jeg kører selv elbil og jeg lover jer, det er en ren fornøjelse.
Klimakommuner
Vi har gjort det før og vi kan vise resultater. Siden vores klimakommuner startede i 2007 er der
barberet 400.000 ton af CO2 udledningen i Danmark. Klimakommunerne leverer så godt, at de i
2017 ikke bare leverede den aftalte årlige CO2 besparelse på to procent. I gennemsnit leverede
kommunerne mere end det dobbelte - nemlig over fire procent.
Cirkulær økonomi & plast
I DN er vi ret så markante, når det gælder den grønne omstilling. Det skal vi også være, for vi er i
en tid, der kalder på enorme forandringer. Tabene af biodiversitet og klimaforandringer kalder på en
egentlig omlægning af vores måde at leve på. Det behøver heldigvis ikke blive fattigere eller
glædesløst. Tværtimod skal vi gribe de chancer, der ligger i forandringen.
Vi har konkrete bud på, hvordan vi kommer bort fra lineær produktion og forbrug over til en
cirkulær økonomi. Her har vi været meget aktive med input til den strategi til cirkulær økonomi,
regeringen fremlagde i efteråret. Og sammen med andre gode, grønne NGO’er har vi givet input til
den plasthandlingsplan, regeringen snart kommer med.
Vores tilgang er, at vi skal undgå plast i naturen og undgå at det brændes af og giver klima
problemer.
Der skal mange løsninger i spil, men en af dem, som vi har arbejdet for i mange år, ser nu ud til at
blive en realitet og vi kan nu se frem til pant på flere produkter som saft og juice emballage.

Vores egen verden
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
Vi nøjes jo ikke med at fortælle andre, hvordan natur, miljø og klima skal sikres. Vi går selv foran.
Mange af jer har været med til at få Danmarks Økologiske Jordbrugsfond op at stå. Nu har fonden
investeret i fire ejendomme på i alt 155 ha.
Det er blandt andet en økologisk ægproducent i Sønderjylland, der har fået mere jord til at kunne
dyrke mere af sit eget foder.
Og der er købt en planteavlsejendom på Midtsjælland med mulighed for grønsager.
Håbet er, at der ved årets udgang er købt yderligere to ejendomme.
Skovsgaard/Naturfonden
Det har været et travlt år for Skovsgaard og Naturfonden. Efter skiftet af administrator i 2017 er der
for alvor kommet gang i udviklingen af produktionen på Skovsgaard. Der er indkøbt kvæg og lam
som græsser arealerne og giver en produktion af økologisk kød, og der er lavet aftaler med
hestejere, som har heste til at afgræsse andre af Skovsgaard arealer.
Der er også startet en produktion af økologiske grøntsager, ligesom produktionen af økologisk øl er
fortsat.
Alle produkter bliver afsat til det danske marked via firmaet Dansk Cater eller i cafe og
Gårdbutikken og derudover kan kødet købes af DN medlemmer via DN`s hjemmeside og leveres
lige ved døren uanset hvor du bor. Dyrene bruges til naturpleje og til at øge biodiversiteten bl.a ved
nyetableret skovgræsning.
Den ekstreme tørke har naturligvis også ramt produktionen på Skovsgaard uden, at det endelige
produktionstab er gjort op endnu.
Skovsgaard driver i dag selv cafe og gårdbutik, bl.a. med Skovsgaard egne produkter.
En investeringsplan for en øget produktion i landbruget, flere gæster på Skovsgaard og salg af flere
måltider i cafeen - og et nyt strategiarbejde, bl.a med fokus på klimalandbrug og recirkulering af
næringsstoffer er sat i gang på Skovsgaard for at forbedre Skovsgaards økonomi på længere sigt.
I løbet af året modtog Naturfonden tilsagn om betydelige tilskud til at drive fondens skove som
urørt eller biodiversitetsskov. Arbejdet med at klargøre og få godkendt de enkelte skovområder er
endnu ikke færdigt hvorfor det helt nøjagtige støttebeløb ikke kan opgøres, men der er tale om støtte
på i alt over 10 mio. kr.
Der er overvejende tale om engangstilskud som kompensation for fremtidige mistede indtægter, så
fonden er optaget af at få investeret pengene så der kan komme et stabilt afkast til fondens
fremtidige arbejde.
Danmarks Naturfredningsforening
Vi er Danmarks store grønne organisation og folk er uanset partifarver og geografisk bopæl glade
for os. Som regel da.

Men det er da smukt, når en borger vælger at betænke os med over to millioner kroner i sit
testamente og det er dejligt, at vi stadig kan tiltrække tusindvis af nye medlemmer hvert år. I
forbindelse med et hvervningsstop oplevede vi et fald i antallet af nye medlemmer, men nu er
systemerne igen oppe på fuld damp og medlemmerne strømmer til.
I forbindelse med vores samarbejde med COOP om at gøre oktober til øktober, var vi også tilstede i
Kvickly butikkerne.
Jeg ved, at flere af vores lokalafdelinger også har haft et positivt møde med kunderne og det er
blevet til gode snakke om økologi og Danmarks Naturfredningsforenings arbejde. De gode snakke
har givet flere medlemmer, så vil jeg altså også lige nævne, at igen i år sikrede vores
Øktoberkampagne et rekordstort salg af økologiske varer og det er godt. For hver eneste gang en
forbruger vælger en dansk økologisk vare, undgår grundvandet og naturen mødet med sprøjtegift.
Bevægelse
Der er bevægelse. Før vi mødes næste gang til repræsentantskabsmøde, kan vi have overstået et
Folketingsvalg, stå midt i det eller lige over for det. Natur, miljø og klima skal være en af de øverste
dagsordener og vi kæmper for at fastholde og udbygge den politiske bevågenhed. Det kan blive det
grønneste valg nogensinde – det bør det blive.
Jeg tror på, at danskerne er i bevægelse, og jeg tror på, at den bevægelse vil vokse sig større og
stærkere fremover.
For når man selv har handlet for at sikre den grønne omstilling. Når man måske lige som mig har
skrællet sin græsplæne af for at give plads til vilde engblomster, når man har købt sin første elbil,
når man har hoppet sin anden Mallorcatur over, indført tre kødfrie dage, skrottet sin brændeovn
eller på anden måde handlet grønt - så er det stensikkert, at tolerancen over for politikere, der bare
lader stå til, bliver markant mindre.
Det er det, der skaber politisk pres. Det er det, der gør forandring mulig.
At folk engagerer sig, at folk handler og at mennesker taber tålmodigheden med inaktive politikere.
Kære venner - kære DN’ere – jeg er snart færdig, men lad mig takke de mange mennesker, der
støtter os og den grønne bevægelse. Tak til vores mange gode samarbejdspartnere som Nordea
Fonden, SEAS-NVE, COOP, Clever og A. Vogel.
Tak til sekretariatets dygtige og dybt engagerede folk fra kælder til loft - fra lager til butik.
Tak til ledelsen, til hovedbestyrelsen.
Og ikke mindst og igen et stort tak til jer for jeres gæstfrihed og tålmodighed med mig her de første
måneder på posten.
Rigtigt godt repræsentantskabsmøde

