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Høring af Strategi for Danmarks Naturfond 
 

Danmarks Naturfond ønsker med den nye strategi at tænke og arbejde langsigtet med det mål at skabe og 
bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier, at beskytte dyre- og planteliv samt sikre rekreative 
områder for befolkningen. Dette skal ske gennem erhvervelse og ikke mindst forvaltning af naturarealer.  

Danmarks Naturfond er en selvstændig erhvervsdrivende fond stiftet af Danmarks Naturfredningsforening i 
1967 og fonden har tætte relationer til Danmarks Naturfredningsforening. Heri ligger, at fonden så vidt 
muligt følger foreningens politikker og gennem sin forvaltning af sine ejendomme omsætter politikkerne til 
handling.  
 
Fondens forvaltning skal gerne fremstå som nytænkende med hensyn til beskyttelse af naturværdierne, 
offentlighedens adgang og dens aktive inddragelse i naturforvaltningen.  
 
De overordnede mål for forvaltningen af Danmarks Naturfonds arealer er bredspektrede og understøtter 
lokaliteternes landskabelige kvaliteter, tilgodeser den biologiske mangfoldighed og er til glæde for menne-
sker. Målene skal sikre, at fondens ejendomme fortsat fremstår som markante naturseværdigheder 
 
Danmarks Naturfond har som mål at udlægge skovene til urørt skov, herunder at genskabe naturlig hydro-
logi og græsningsskov. Skovene på Skovsgaard fungerer også som demonstration af skånsom og naturnær 
træproduktion.  
 
Danmarks Naturfond har som mål, at landbrugsdriften på Skovsgaard er en integreret del af naturbeskyttel-
sen. Der bliver opretholdt et alsidigt sædskifte baseret på økologiske principper, der kan danne grundlag for 
en varieret ukrudtsflora og skabe gode levebetingelser for et rigt dyreliv. Landbrugsdriften medvirker til 
afgræsning og vedligeholdelse af enge og overdrev.  
 
Lokal forankring og opbakning til Fondens arealer er helt afgørende for Danmarks Naturfond. Det gælder i 
forhold til at give befolkningen de bedste muligheder for dels at opleve naturen på arealerne og dels at 
tage aktiv del i plejen af dem. 

Driften af naturområderne finansieres dels af private donationer samt en årlig donation fra Danmarks Na-
turfredningsforening, dels af overskud fra skov- og landbrugsdriften på Skovsgaard. 
 
Det har gennem årene været en stor udfordring for Danmarks Naturfonds bestyrelse at sikre balance imel-
lem det økonomiske produktionsresultat og de løbende forpligtelser til udvikling af Skovsgaards landbrug, 
vedligeholdelse af bygninger på Skovsgaard og publikumsfaciliteter på fondens ejendomme samt naturgen-
opretning.  
 
Fondens bestyrelse er enig om, at der er et kæmpe potentiale på Skovsgaard, der mangler at blive udnyttet 
på en professionel forretningsmæssig måde.  
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Bestyrelsen har derfor besluttet, med baggrund i den nye strategi, at fremtiden for fonden indebærer en 
stor investering i drift af både landbrug og turisme så fonden kan blive økonomisk selvbærende. Fondens 
bestyrelse arbejder pt. med forskellige finansielle muligheder.  
 
På vegne af Danmarks Naturfonds bestyrelse,  
Ella Maria Bisschop-Larsen, formand 
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