
CSR-koncept for virksomheder: 

Tag medansvar for naturen, 
miljøet og klimaet i Danmark
- Alle årets dage kæmper Danmarks Naturfred-
ningsforening for vores fælles natur, da den ikke 
kan forsvare sig selv. Men vi kan ikke gøre det 
uden erhvervslivet. Med en fast årlig Naturdo-
nation er jeres virksomhed med til at hjælpe na-
turen, miljøet og klimaet, hvor det er allermest 
nødvendigt hele året. Tusind tak for støtten.

Marie Reumert Gjerding, 
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening. 

Få CSR-værdi og andre fordele hele året
Med en fast årlig Naturdonation er din virksomhed med til at gøre en forskel 
for naturen, miljøet og klimaet og samtidig får I tilført CSR-værdi via Naturdo-
norpakken. Pakken signalerer over for kunder, medarbejdere og samarbejds-
partnere, at I er med til at tage ansvar for naturen lige nu. 

Størrelsen af beløbet er op til jeres grønne hjerte, ønsker og formåen. 
Ved donationer over 5.000 kr. pr. år + moms får I denne Naturdonorpakke: 
 
Branding Naturdonorlogo, som kan benyttes på virksomhedens 

hjemmeside og i medarbejdernes mailsignaturer.

Loyalitet Naturdonordiplom, som kan printes ud og pryde væggen 
i receptionen eller i kantinen. 

Profilering Virksomhedens navn og beløb vises på DN’s hjemmeside. 

Ny viden Magasinet Natur & Miljø fire gange om året. 

Aktiviteter Invitationer til at deltage i populære landsdækkende 
naturevents med kolleger og familien.

Kontante fordele Medarbejderne kan købe ind til medlemspriser i 
DN’s webshop. 

Som Naturdonor er I med til at:
• Beskytte plante- og dyrelivet
• Bevare unikke danske naturområder
• Mindske klimapåvirkningerne
• Beskytte drikkevandet
• Mindske affald og forurening
• Inspirere børn, unge og voksne til at 

bruge naturen og passe på den. 

Tag medansvar og hjælp naturen nu
Det er let at tilmelde virksomheden og opnå CSR fordelene, og nemt at fra-
melde sig, hvis I ikke ønsker at støtte længere. 

Ta’ medansvar nu og bliv Naturdonor på www.naturdonor.dk

Beløbet er fradragsberettiget
Donationen pålægges moms og er 
frafragsberettiget jfr. Skattelovens § 6.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, så kontakt: 
Lone Norup
Mail: Lone@dn.dk 
Tlf.: 3119 3262 På forhånd tak for støtten til naturen, miljøet og klimaet i Danmark.  

Få Naturdonorlogo og diplom
Naturdonorlogoet og diplomet har en 
stor CSR-værdi og signalerer overfor 
jeres omverden, at I er med til at tage 
ansvar for naturen, miljøet og klimaet i 
Danmark lige nu. 

TAK!
Tusind tak for dit bidrag til naturen.

Jeres Naturdonation er med til at hjælpe naturen, miljøet 

og klimaet i Danmark.

Grønne hilsner,

Danmarks Naturfredningsforening


