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Rammer og proces for revision af samarbejds-
aftale mellem DN og Danmarks Naturfond  
Grundlag for revisionen 

Der foreligger en samarbejdsaftale af 2/10-13 mellem DN og Danmarks Naturfond. Samar-

bejdsaftalen løber frem til og med 2020, men kan genforhandles én gang årligt.  

 

Siden samarbejdsaftalen blev indgået er mange af de aftalte opgaver gennemført. Endvidere 

er der med den nye forpagter på Skovsgaard igangsat en udvikling for at skabe et økonomisk 

fundament til at drive Skovsgaard som et visionært land- og skovbrug, der producerer og af-

sætter fødevarer, og samtidig løser klimaudfordringer og fremmer natur og biodiversitet. Side-

løbende ønskes Skovsgaard forsat udviklet som et attraktivt besøgs- og aktivitetssted samt 

forskningslaboratorium.  

 

Der er igangsat et arbejde med at udvikle visioner og idékataloger til, hvorledes dette kan rea-

liseres i de kommende år. Centralt i dette arbejde står, at visionerne skal være målrettet en 

drift af Skovsgaard, der realiserer og demonstrerer DNs politikker for natur, skov, klima og 

landbrug. Samtidig har arbejdet fokus på at få skabt det administrative og økonomiske grund-

lag til at kunne forfølge visionerne. 

 

På fondens ejendomme er der potentiale til at fremme demonstration og formidling af biodiver-

sitet og naturbeskyttelse, som ønskes udnyttet bedre. Endvidere er der kommet tilsagn om til-

skud til urørt skov, som medfører nye vilkår for fondens fremtidige skovdrift. 

 

Der er derfor behov for at revidere samarbejdsaftalen mellem DN og fonden med henblik på at 

målrette samarbejdet omkring realisering af visioner for fondens arealer og for Skovsgaard, 

som demonstration af DNs politikker. 

 

Proces for revisionen 

Sekretariatet nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et udkast til revideret samarbejds-

aftale. Arbejdsgruppen skal komme med udkast til en 3-årig samarbejdsaftale om: 

 DNs økonomiske, ressourcemæssige og faglige bistand til fonden mhbp. at understøtte, at 

Skovsgaard udvikles som et demonstrationsbrug for DNs politikker. 

 DNs bistand til fonden mhbp. styring og organisering af fundraising o. lign., der bidrager til 

at skabe et økonomisk fundament til at realisere visionerne for Skovsgaard. 

 DNs bistand til fondens administrative opgaver og bogholderi. 

 Opdatering af hjemmeside og formidlingssamarbejdet om fondens virke. 

 

Arbejdsgruppen kan komme med udkast til aftale om yderligere samarbejdsemner end oven-

nævnte emner. 

 

Arbejdsgruppen nedsættes med følgende personer: Maria Reumert Gjerding, Thorkild Kjeldsen, 

Bjarne Hansen og Lisbet Ogstrup (sekretær). 

 

Tidsplan for revisionen 

3/5-2019: Udkast til samarbejdsaftale forelægges HB. 

Primo august 2019: Udkast til samarbejdsaftale forelægges fondens bestyrelse. 

30/8-2019: Godkendelse af samarbejdsaftale på fællesmøde mellem HB og fondens bestyrelse.  

 


