
Danmarks Naturfond vil: 
• Beskytte og bevare eksisterende na-

turværdier og værdifulde kulturhistori-
ske elementer 

• Skabe mere natur, større naturlig vari-
ation og større sammenhængende na-
turområder 

• Sikre naturoplevelser på fondens area-
ler for hele befolkningen. 

 

 
 
 
 
 
 

Strategi for Danmarks Naturfond 
 
 
Danmarks Naturfond er en selvstændig fond stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Fondens formål er i Danmark at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier, at 
beskytte dyre- og planteliv og at sikre rekreative områder for befolkningen.  
 
Det sker gennem erhvervelse og ikke mindst forvaltning af naturarealer. Fonden ejer således 
mere end 700 ha fordelt på 18 ejendomme. Arealerne findes spredt i landets forskellige egne 
og repræsenterer en bred vifte af danske naturtyper. En liste over Fondens ejendomme findes 
bagerst.  
 
Danmarks Naturfond har tætte relationer til Danmarks Naturfredningsforening. Heri ligger, at 
fonden så vidt muligt følger foreningens politikker og gennem sin forvaltning af sine ejendom-
me omsætter politikkerne til handling. Fondens forvaltning skal gerne fremstå som nytænken-
de med hensyn til beskyttelse af naturværdierne, offentlighedens adgang og dens aktive ind-
dragelse i naturforvaltningen.  
 
INDHOLD: 
• Naturforvaltningen 
• Erhvervelse af nye ejendomme 
• Forankring, opbakning og samarbejde 
• Om historien 
• Om økonomien og strategien 
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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 mennesker. Målene skal sikre, at fondens ejendomme fortsat fremstår som 
markante naturseværdigheder.  
 
Naturen i det åbne land: Danmarks Naturfond har som mål at omlægge til ekstensive græs-
nings- og høsletarealer eller overlade til naturlig dynamik, hvor det er hensigtsmæssigt, for 
derved på sigt at skabe mere værdifuld natur. Mindre engarealer uden eller med begrænset 
plejebehov kan udlægges i fri succession uden yderligere plejeindgreb. På overdrev og enge 
med vedvarende plejebehov bliver der opretholdt et balanceret græsningstryk. Der bliver ikke 
pløjet eller tilsået med kulturgræsser eller andre frøblandinger, eller udbragt gødning eller 
kalk/mergel. Trævækst bliver fjernet, hvis det skader den naturlige urtevegetation, og der bli-
ver foretaget mekanisk slåning af græs, lyng og anden lav vegetation med henblik på områ-
dets almindelige pleje.  
[Billede: Jordløse Bakker] 
 
Vandet i landskab, vandløb og søer: Danmarks Naturfond har som mål at genskabe naturlig 
hydrologi på alle de arealer, hvor det ikke konflikter med nabointeresser eller væsentlige kul-
turhistoriske eller økonomiske interesser. Det vil på sigt være hensigtsmæssigt at lukke flere 
dræn og grøfter på særlige arealer, så der genskabes en naturlig hydrologi på alle fondens 
ejendomme. Naturlige vandløb bliver genskabt, og kunstige spærringer bliver fjernet, hvor de 
ikke har væsentlig kulturhistorisk betydning. Fonden vil forbedre og opretholde gode levebe-
tingelser i søer og vandhuller. 
[Billede: Døndalen, Gadevang Mose] 
 
Skovens natur: [OBS Formuleringerne i dette afsnit er delvist hentet fra udkastet til DN’s revi-
derede skovpolitik] Danmarks Naturfond har som mål, at Fondens skove er en kilde til inspira-
tion for andre skovejere ved at vise gode eksempler på forvaltning af skov med biodiversitet 
som det primære formål - i samspil med landskabsværdier, kulturhistorie og rekreation. Fon-
den skaber løbende ny praktisk erfaring med omstillingen fra træproduktion til naturformål og 
med at styrke den biologiske og forvaltningsmæssige sammenhæng mellem lysåben og skov-
bevokset natur. Det er et mål at udlægge skovene til urørt skov, herunder at genskabe natur-
lig hydrologi og græsningsskov; dog fungerer skovene på Skovsgaard også som demonstration 
af skånsom og naturnær træproduktion. Fonden tager udpræget hensyn til eksisterende fore-
komster af truede eller sjældne arter samt særlige naturtyper og kulturhistoriske elementer, 
herunder hver enkelt skovs egenart.  
[Billede: Longelse bondegårsskov, Langå Egeskov] 
 
Landbruget: Danmarks Naturfond har som mål, at landbrugsdriften på Skovsgaard er en inte-
greret del af naturbeskyttelsen. Det vil sige, at landbrugsdriften har så lille et tab af nærings-
stoffer til naturen som muligt, samtidig med at driften medvirker til at skabe en varieret natur 
på dyrkningsarealerne. Der bliver opretholdt et alsidigt sædskifte baseret på økologiske prin-
cipper, der kan danne grundlag for en varieret ukrudtsflora og skabe gode levebetingelser for 
et rigt dyreliv. Landbrugsdriften medvirker til afgræsning og vedligeholdelse af landbrugsarea-
ler udenfor omdrift som enge og overdrev. Hvor det er muligt bliver arealer taget ud af omdrift 
til fordel for ekstensive arealer som enge, overdrev eller andre naturtyper. Og hvor der er mu-
lighed for genskabelse af naturlig hydrologi, eller hvor næringsstof-niveauerne i jorden ikke er 
for høje, bliver dele af områderne taget ud af omdrift eller overladt til fri succession. 
[Billede af Skovsgaard] 
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Jagten: Danmarks Naturfond har som mål, at jagt på Skovsgaard udøves på en bæredygtig og 
etisk forsvarlig måde, og at den tager vidtgående hensyn til den vilde fauna og respekterer de 
såkaldte jagtetiske regler. På Skovsgaard er jagten en hensigtsmæssig måde at regulere vildt-
bestanden på; de øvrige ejendomme er uden jagt.  
 
Natura 2000-målsætninger: Danmarks Naturfond har som mål, at alle Fondens ejendomme - 
ikke kun dem i Natura 2000-områder – bliver forvaltet i overensstemmelse med de overordne-
de målsætninger i EU-direktiverne. For de af fondens ejendomme, der er udpeget som Natura 
2000-områder, vil Fonden lægge stor vægt på at udmønte de konkrete mål fastsat i Handle-
planerne indenfor den gældende Natura 2000-planperiode. For de øvrige områder vil fonden 
foranledige udarbejdelse af planer, som i karakter er på niveau med Handleplaner for Natura 
2000-områder, og Fonden lægger tilsvarende vægt på udmøntning af disse. 
[Billeder af sjældne arter, som findes på Fondens arealer med kort billedtekst] 
 

Erhvervelse af nye arealer 

Erhvervelse af nye arealer sker primært ved donationer. Anden erhvervelse tager udgangs-
punkt i det pågældende areals mulighed for at understøtte fondens overordnede formål og 
strategiske mål. Dette kan samles i følgende principper: 
 
• Skal indeholde store naturværdier, eller der skal kunne opnås klare naturforbedringer 
• Skal udbygge nuværende arealer med henblik på at skabe mere sammenhængende natur  
• Formidlingsværdi skal være høj - med mulighed for at etablere naturformidling 
• Rekreativ værdi skal være til stede og gerne høj. 
• Skal kunne synliggøre DN’s naturpolitik. 
• Mulighed for at udbygge samarbejdet med DN lokalt 
• Mulighed for at etablere en hensigtsmæssig administration og drift/pleje 
 

Forankring, opbakning og samarbejde 

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. 
 
Der er offentlig adgang til alle Fondens ejendomme og gennem hjemmeside, informationstav-
ler og foldere bliver folk inspireret til at besøge Fondens naturperler, lære om naturen og for-
valtningen af den og få gode naturoplevelser. På mange af arealerne afholdes desuden guidede 
ture, eller der arrangeres naturplejeaktiviteter, hvor alle er velkomne til at deltage i at skabe 
bedre forhold for naturen. Ofte er det Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger, der 
står for turene og arrangementerne og derigennem skaber den lokale forankring og opbakning. 
Dette samarbejde er af afgørende betydning, og det er Fondens ønske at samarbejdet med 
DN’s lokale afdelinger styrkes.  
[Billede af hjemmesiden, billedtekst: Læs om alle ejendommene på DanmarksNaturfond.dk] 
 
Naturfonden ønsker også, at endnu flere bliver opmærksomme på og bruger de lokale natur-
perler. Og at endnu flere engagerer sig i frivilliggrupper, der tager aktiv del i at følge udviklin-
gen i områderne og deltage i naturplejen, sådan som det fx er tilfældet i Allindelille Fredsskov.  
[Billede fra Allindelille, billede af glade folk i naturen og af et naturplejearrangement, billed-
tekst: Naturen har brug for frivillige naturplejere. Kontakt xx for at høre om mulighederne] 
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FAKTA om historien 

Danmarks Naturfond blev stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening med det formål at 
kunne eje natur – fordi den der ejer, bestemmer. Fonden havde ved stiftelsen en kapital på 
60.000 kroner. Det rakte ikke langt, men en stor arv i 1969 gav mulighed for at købe Dønda-
len på Bornholm. Samme år fik Fonden en gave: Gadevang Mose ved Hillerød. Indtægterne 
blev ikke væsentlig forøget i 1970'erne. Alligevel lykkedes det at købe Longelse Bondegårds-
skov på Langeland i 1972 og to år senere Helligdomsklipperne på Bornholm, og den nærlig-
gende "Bornholmerpladsen" blev erhvervet i 1976.  
 
1979 er en milepæl i Naturfondens historie. Da modtog den Skovsgaard Gods på Langeland 
som arv. Fonden skulle med overtagelsen af det fredede, 387 ha store gods påtage sig drifts-
ansvaret for en - efter datidens forhold - stor land- og skovbrugsejendom. Perioden frem til 
1988 var præget af en stor medlemstilgang til foreningen, der dermed også fik penge til at 
udvikle landbruget på Skovsgaard, overgå til økologi, medtage mange naturinteresser og inve-
stere i omfattende forbedringer og fornyelser af bygningsmassen på Skovsgaard. Skovsgaard 
drives i dag som en besøgsattraktion og Langelands Museum har flere udstillinger på stedet. 
Der er ansat en naturformidler, og der kommer årligt op mod 50.000 besøgende.  
 
På samme tid fik Fonden flere områder foræret som gaver: I 1984 Pandrup Mose i Nordjylland 
og tre år senere Munks Banke ved Vordingborg. Da DN fyldte 75 år i 1986 blev der lavet en 
jubilæumsindsamling, som resulterede i, at man købte den enestående egeskov ved Langå. 
Der var også økonomi til at købe Højris Mølle ved Års samt en del af Rubjerg Knude i Nord-
vestjylland. Det skete i starten af 90’erne. 
 
I perioden 2004-2008 lod flere lokale naturelskere deres arv gå til Naturfonden: Jordløse Bak-
ker på Sydvestfyn, Maglebjerg nord for Stenlille - tæt på den mægtige sjællandske åmose, det 
fredede Vrøgum Kær, der ligger ved den inddæmmede Filsø i Sydvestjylland, Elbæk-engen ved 
Vallø by og Gryet på Bornholm. I 2011 købte DN Allindelille Fredsskov, da den blev sat til salg 
af Københavns Universitet, og den blev overdraget til Naturfonden. 
 
Det er i høj grad lokale naturelskere, der gennem årene har gjort Fonden opmærksom på hvil-
ke områder, der bør bevares til vores efterkommere. Uden lokale øjne og ører var fonden ikke 
i stand til at finde de smukke områder, som vi i dag har sikret. Og uden arv og donationer ville 
det ikke være muligt at erhverve nye ejendomme til glæde for naturen og for befolkningen. 
 

FAKTA om økonomien 

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 vi 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 har Fonden mange steder et godt samarbejde med den pågældende kommune om drifts-
opgaver. Derudover modtager Fonden også projektmidler til konkrete projekter, blandt andet 
fra Aage V. Jensens Naturfond.  
 
Fonden er godkendt efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver og § 12, stk. 3, (fradrag for 
løbende ydelser). Bidrag til Danmarks Naturfond kan indbetales til Merkur Bank: Reg.: 8401, 
Kontonummer: 0001151176 - og vil blive modtaget med stor taknemmelighed:  
[Boks med opfordring til at give bidrag] 
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FAKTA Om strategien 

Strategien er fastlagt af fondsbestyrelsen i 2017 og dækker en treårig periode 2017-2020. 
Fondsbestyrelsen følger løbende op på den som udgangspunkt for årlig evaluering og som 
ramme for prioriteringer.  
 

Danmarks Naturfonds ejendomme 

Oversigten skal formidles med et kort, billeder for hver ejendom og kort beskrivelse – lidt lige-
som http://www.danmarksnaturfond.dk/fondens-naturomrader/.  
 
Lokalitet Indhold Formidling/funktion Areal 

(ha) 
Placering 

Allindelille Fredskov Skovdynamik, 
botanik, pleje,  

kulturhistorie, naturgenopret-
ning. 

57,0  Midtsjælland 

Skovsgaard Gods Økologisk jord-
brug 
Skovbrug  
Kulturlandskab 
Ekstensive 
græsningsarea-
ler 

Bæredygtig anvendelse  
Naturnær skovdrift 
Landskabsforvaltning og pleje  
Naturgenopretning 

389,7 Langeland 

Bornholmerpladsen   4,0 Bornholm 
Bundsbæk Mølle Mose/krat Naturpleje. 5,5 Vestjylland 
Døndalen Urørtskov, klip-

per 
Skovdynamik, naturpleje, 
geologi, vandløb. 

36,9 Bornholm 

Elbæk Engen Fersk eng Botanik, pleje. 7,7 Midtsjælland 
Gadevang Mose Skovmose 

m.m. 
Bynært naturområde, pleje 6,6 Nordsjælland 

Gryet Lund med 
Bautastene 

Skov, kultuhistorie 3,0 Bornholm 

Helligdomsklipperne Kystklipper, 
urørt skov 

Geologi, kystlandskab, turis-
me, naturpleje. 

9,2 Bornholm 

Højris Mølle Egekrat, ege-
skov, hede, 
naturgenopret-
ning. 

Naturskov, pleje, kulturhisto-
rie 

72,7 Midtjylland 

Jordløse Bakker og 
skov 

Overdrev, 
græsningsskov  

Pleje, kulturhistorie, økologi 61,8 Fyn 

Langå Egeskov Græsset Ege-
skov 

Kulturhistorie, økologi, pleje 16,7 Midtjylland 

Longelse Bonde-
gaardsskov 

Urørt Skov Skovdynamik/plejeproblemer 8,5 Langeland 

Maglebjerg Overdrev Pleje 0,3 Midtsjælland 
Munks Banke   1,3 Sydsjælland 
Rubjerg Knude Kystskrænt og 

klitter 
Erosionskyst, klitdannelse, fri 
dynamik. 

11,4 Nordjylland 

Syvstjernen   0,04 Nordsjælland 
Vrøgum Kær  Rig- og Fattig-

kær 
Geologi, botanik, naturpleje. 13,5 Vestjylland 

 

http://www.danmarksnaturfond.dk/fondens-naturomrader/
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