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DN’s anbefalinger til Danmarks Natur-
fond angående Fondens skove 
 

Baggrund 

Danmarks Naturfond, som er oprettet af Danmarks Naturfredningsforening, ejer 280 ha skov 
og yderligere 222 ha øvrige naturarealer samt 209 ha jord med økologisk landbrugsdrift. Totalt 
er det godt 700 ha fordelt på 15 ejendomme over hele landet. Alle er velkomne til at besøge 
disse naturperler. Plejeplaner, driftsplaner eller udviklingsplaner fastlægger den konkrete for-
valtning af Fondens ejendomme. Læs mere på www.danmarksnaturfond.dk. 
 
En del af Fondens skove har længe været urørte af træproduktion. Longelse Bondegårdsskov 
på Langeland har ligget stort set urørt siden i hvert fald 1940 og helt urørt siden 1980érne. 
Langå Egeskov og Højris Mølle er begge græsningsskove uden et produktionsformål. En tred-
jedel af skoven i Døndalen er også urørt. 
 
Danmarks Naturfond er en erhvervsdrivende fond, som opfylder sit formål gennem forvaltning 
af ejendomme og erhvervelse af nye. Større og mindre midler er gennem årene givet Fonden 
som arv. Uden disse penge var den ikke i stand til at erhverve danske naturområder. Driften af 
naturområderne finansieres dels af private donationer samt en årlig donation fra Danmarks 
Naturfredningsforening, dels af overskud fra skov- og landbrugsdriften på Skovsgaard. Desu-
den modtager Fonden projektmidler til konkrete projekter.  
 
DN støtter og samarbejder med Fonden, og mange af DN’s lokale aktive er engageret i frivilligt 
arbejde på Fondens ejendomme. 
Skovejere og andre kan lade sig inspirere af samt være med til at kvalificere forvaltningen af 
Fondens ejendomme. 
Alle er velkomne til at besøge fondens ejendomme og bruge arealerne til studier og forskning. 
 
Bestyrelsen for Danmarks Naturfond beslutter forvaltningen af Fondens skove. Nærmere for-
skrifter for den praktiske forvaltning af skovene hører hjemme i den kommende udviklingsplan 
(driftsplan/plejeplan) for Skovsgaards natur. 
 

Anbefalinger 

DN anbefaler Fondens bestyrelse at forvalte skovene og de lysåbne naturområder med biodi-
versitet, kulturhistorie og rekreation for øje; samt fokus på læring om biodiversitet og natur-
forvaltning - indenfor Fondens økonomiske rammer. Konkret anbefales det at udlægge skove-
ne til urørt skov, herunder som græsningsskov; dog kan skovene på Skovsgaard eventuelt 
også fungere som demonstration af skånsom og naturnær træproduktion. 
 
Danmarks Naturfond bør fortsætte med at udvikle sig som kilde til inspiration for andre fonde, 
stiftelser, pensionskasser, menighedsråd og private skovejere. Fonden viser gode eksempler 
på forvaltning af skov med biodiversitet som det primære formål. Det sker i samspil med land-
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skabsværdier, kulturhistorie og rekreation samt indenfor realistiske økonomiske rammer. Fon-
den er eksperimenterende og skaber løbende ny praktisk erfaring med omstillingen fra 
træproduktion til naturformål og med at styrke den biologiske og forvaltningsmæssige sam-
menhæng mellem lysåben og skovbevokset natur. 
 
DN anbefaler, at Fonden tager udpræget hensyn til eksisterende forekomster af truede eller 
sjældne arter samt særlige naturtyper og kulturhistoriske elementer, herunder hver enkelt 
skovs egenart. For de bevoksninger som hidtil har haft et vist produktionssigte anbefales en 
omstilling til urørt skov og græsningsskov over en ti-årig periode. Se mere om omstilling til 
urørt skov i kapitlet Urørt skov. Ved et åbenlyst behov bør der foretages naturplejeindgreb i 
urørt skov1, f.eks. mod invasive arter eller for at skabe lys omkring gamle egetræer eller holde 
biologisk vigtige skovlysninger åbne. 
 
Det anbefales desuden at de naturlige vandforhold i alle Fondens skove genoprettes (under 
hensyntagen til naboer), og at der indføres græsning af udvalgte skovarealer i samspil med 
andre naturarealer. 
 
DN er indforstået med, hvis en del af bevoksningerne i Skovsgaards skove fortsat forvaltes 
med naturnær træproduktion for øje for at fungere som demonstration samt generere et lang-
sigtet bidrag til at dække de udgifter, som Fonden løbende vil have til biodiversitetsindsatsen 
på sine ejendomme. 
 

Fotos og billedtekster 
Langå Egeskov og/eller Døndalen 
Tekst: ”Navn” er ejet og forvaltet af Danmarks Naturfond. 
 
Allindelille Fredskov 
Tekst: I Allindelille Fredskov har frivillige naturplejere sikret fremgang i bestanden af orkidéen 
flueblomst og mange andre arter. 

                                           
1 Dog ikke i strid med fredningsbestemmelser eller tinglyste aftaler om urørt skov med mere. 
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