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I forbindelse med den første behandling af dette punkt, ved HB mødet i august, efterlyste HB et 
notat som nærmere gjorde rede for reglerne for bestyrelsessammensætning i fonde, og for den 
faktiske sammensætning af bestyrelsen i Naturfonden. 

I det følgende notat skal jeg forsøge at gøre rede for dette. 

I Lov om erhvervsdrivende fonde - som juridisk regulerer Danmarks Naturfond – er forudsat en Ko-
mité for god fondsledelse. Komiteen, som blev nedsat af Erhvervsstyrelsen i 2014, har udfærdiget 
16 anbefalinger til god fondsledelse. Anbefalingerne er ”soft law” dvs., en fond har ikke pligt til at 
følge alle anbefalingerne, men skal i fald en anbefaling ikke følges gøre rede for hvorfor, og hvor-
dan fonden i stedet handler. 

Alle de 16 anbefalinger og andet materiale om god fondsledelse kan findes på  
www.godfondsledelse.dk 

Om sammensætningen af en fondsbestyrelse skriver komiteen bl.a.: 

”God ledelse af erhvervsdrivende fonde forudsætter, at bestyrelsen er hensigtsmæssigt sam-
mensat i relation til de opgaver og det ansvar, bestyrelsen står overfor. 

Bestyrelsen bør være sammensat således, at varetagelsen af opgaverne kan ske effektivt i en kon-
struktiv og kvalificeret dialog med en eventuel direktion. 

Hvor vedtægten ikke indeholder bestemmelser herom, definerer bestyrelsen, hvilke kompetencer 
fonden har behov for, og vurderer løbende, om bestyrelsens sammensætning og medlemmernes 
kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, fondens situation og forhold stiller” 

 

 
Sekretariatet indstiller, at 
 

 HB tager stilling til kandidater til bestyrelsen for Danmarks Naturfond 
  

 

http://www.godfondsledelse.dk/
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De gældende vedtægter for Danmarks Naturfond tager ikke eksplicit hensyn til Komiteens ord om 
fondsbestyrelsens faglige sammensætning, men opregner alene de udpegende organisationer til 
bestyrelsen: DN, Friluftsrådet, Økologisk Landsforening og Aalborg Universitet. 

I de vedtægtsændringer som fondsbestyrelsen har vedtaget, og som er på vej til Erhvervsstyrelsen 
for godkendelse, er der gjort rede for en række faglige kvalifikationer som bestyrelsen tilsammen 
bør besidde: 

 ”Fondens bestyrelse bør tilsammen besidde de nødvendige kvalifikationer for at kunne 
overse Naturfondens samlede drift, herunder driften af det økologiske landbrug på Skovsgaard, 
naturgenopretning, naturpleje, ekstensiv skovdrift, økonomi, det formidlingsmæssige arbejde i 
fonden, markedsføring, jura mv.  

De udpegende organisationer bør ved deres udpegning tage hensyn til, at bestyrelsen får den for-
nødne faglige og differentierede sammensætning”.  

Medlemmerne af Naturfondens bestyrelse udpeges for 3 år ad gangen. Ifølge fondens vedtægter 
udpeger HB to medlemmer til fondens bestyrelse, DNs repræsentantskab 1 medlem, Økologisk 
Landsforening 1 medlem, Friluftsrådet 1 medlem og pt, Aalborg Universitet 1 medlem. Det sidste 
ønskes ændret til en plads som bestyrelsen selv kan supplere ind, for at sikre at den fornødne fag-
lige bredde ”i forhold til de opgaver og det ansvar bestyrelsen står overfor” er til stede. 

For at sikre en fornuftig kadence i udpegningerne har bestyrelsen i Naturfonden nedskrevet en 
turnus for de fremtidige udpegninger:  

2018   Ny formand via præsidentvalg i DN 
  Økologisk Landsforening 
  DNs hovedbestyrelse 

2019  DNs repræsentantskab 
  Supplering på den fra AaU vakante post 

2020  Friluftsrådet 
  DNs hovedbestyrelse 

Naturfondens bestyrelse i dag: 

Maria Reumert Gjerding, formand. Udpeget 2018 

Niels Peter Hansen, udpeget af HB første gang i 2001. 
NPH er reg. revisor og har budget- og regnskabsopgaver i forhold til fondens økonomi.  

Thorkild Kjeldsen, udpeget af HB første gang i 2006. 
TK har natur- og bestyrelseskompetencer, og er bla formand for fondens naturområdeudvalg. 
Er som DN aktiv i Aalborg også kendt med arbejdet med offentlige myndigheder. 

Poul Evald Hansen, udpeget af DNs repræsentantskab i 2016. 
Uddannet biolog og har særlig indsigt i arbejdet med biodiversitet mv.  
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Evald Vestergaard, udpeget af Økologisk Landsforening i 2012. Senest genudpeget i 2018. 
Som økologisk landmand, og organisationsaktiv inden for økologisk landbrug, har EV stor eksper-
tise i økologisk landbrugsdrift. 

Flemming Torp, udpeget af Frifluftsrådet i 2014 og genudpeget i 2017. 
Formand for fondens formidlingsudvalg og har tidligere erfaring med formidling og oplevelsesøko-
nomi. 

Vakant efter Professor ved Aalborg Universitet Per Christensen, udtrådt i 2018.  
Skal efter den gældende vedtægt besættes af Aalborg Universitet, men uden faglig beskrivelse. 
Pladsen ønskes ændret, så fondsbestyrelsen kan supplere den øvrige bestyrelse med en person 
med nødvendig faglig indsigt. 

Der synes ikke at have været udpegning af medlemmer af Naturfondens bestyrelse fra HB siden 
2006.   

Fondsbestyrelsen har i sin turnusplan forudsat at HB udpeger et medlem i 2018 og et medlem igen 
i 2020. HB kan vælge at udpege to medlemmer i 2018, hvor det ene medlem vælges for 3 år og det 
andet medlem vælges for 2 år, så turnus fra 2020 og frem fastholdes. 

 

SBN, september 2018 

 

 


