
 
 
 

 

 

 

UDKAST  
 

 

Samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfrednings-

forening og Danmarks Naturfond 2020 – 2025  
 

Denne samarbejdsaftale er indgået mellem hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsfor-

ening og bestyrelsen for Danmarks Naturfond den [dato] 2019. 

 

Samarbejdsaftalen bortfalder uden yderligere med udgangen af 2025. 

 

Samarbejdsaftalen kan på initiativ af en af parterne drøftes én gang årligt på et fællesmøde 

med henblik på overvejelse af ændring af samarbejdsaftalen. 

 

Hver part kan bringe aftalen til ophør ved et års udgang – forudsat, at der er givet mindst 2 

måneders varsel. 

 

1. Udvikling af fonden 
1.1 Skovsgaard Gods 

Fondens bestyrelse fastlægger visioner og handlingsplaner for godsets udvikling og drift, så 

det tjener som demonstration af DNs politikker og i respekt af fundatsen for Skovsgaard Gods. 

 

Fonden udvikler og driver godset med henblik på at understøtte og fremme et økonomisk 

grundlag, så det kan tjene som demonstration af DNs politikker.  

 

Danmarks Naturfredningsforening rådgiver og bidrager med sekretariatshjælp til udmøntning 

af fondens visioner for godsets udvikling og drift. 

 

Fondens bestyrelse forelægger løbende visionerne for DNs hovedbestyrelse med henblik på at 

orientere og få inspiration til visionerne og tilhørende handlingsplaner. 

 

Fonden og Danmarks Naturfredningsforening igangsætter endvidere sammen et arbejde med 

henblik på at dokumentere udviklingen på Skovsgaard Gods med hovedvægt på dokumenta-

tion af udviklingen i biodiversiteten, økosystemerne og klimavenlig landbrugsdrift [sic]. 

 

1.2 Ejendomme uden for Skovsgaard Gods  

Fondens ejendomme uden for Skovsgaard Gods drives med henblik på at optimere deres na-

turindhold, tjene som demonstration for beskyttelse og forbedring af biodiversitet og give pub-

likum mulighed for at opleve natur. 

 

Fonden tilvejebringer plejeplaner for fondens ejendomme.  

 

Fonden, der tager initiativ til, at naturpleje fondens ejendomme, prioriterer, at plejen udføres 

af frivillige i den udstrækning, det er muligt og under hensyn til, at en del områder er af-

hængig af kontinuert drift og naturpleje. 
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Danmarks Naturfredningsforening bidrager til Fondens arbejde med at organisere pleje af fon-

dens ejendomme ved frivillige samt økonomiske udgifter forbundet hermed, jf. foreningens 

projektpulje. 

 

1.3 Ressourcer vedr. udvikling af fonden 

Danmarks Naturfredningsforening afsætter årligt 0,4 årsværk til rådgivning og sekretariats-

hjælp til udmøntning af visioner for godsets udvikling og drift, samt til dokumentationsarbejdet 

for udviklingen på Skovsgaard Gods. 

 

Danmarks Naturfredningsforening afsætter årligt 0,1 årsværk til at organisere frivilliges natur-

pleje af fondens ejendomme uden for Skovsgaard Gods. 

 

Danmarks Naturfredningsforening betaler Fonden for de årlige økonomiske konsekvenser ved 

den naturvenlige landbrugsdrift som foretages på Skovsgård og øvrige ejendomme i overens-

stemmelse med nedenstående skema.  

 

 

Danmarks Naturfredningsforening betaler Fonden for de årlige økonomiske konse-

kvenser ved den naturvenlige landbrugsdrift som foretages på Skovsgård og øvrige 

ejendomme således: 

Aktivitet Kr. 

94 ha skov med forlænget omdrift                                                  94.000 

Ca. 50 ha agerjord konverteret til overdrev                                        95.100 

Bevarelse og vedligeholdelse af stisystemer                                       25.000 

5. ha ved Hestehaven i fri dynamik                                        5.000 

Begrænset jagt og jagtudlejning (ingen jagt på små pattedyr, ingen fodring el-

ler vildtpleje i øvrigt) 

100.000 

Fondens øvrige arealer 111.600 

I alt  430.700 

 

Danmarks Naturfredningsforening yder endvidere årligt Fonden tilskud til tiltag på Fondens na-

turarealer i overensstemmelse med nedenstående skema. 

 

Danmarks Naturfredningsforening yder årligt Fonden tilskud til tiltag på Fondens 

naturarealer således: 

Vedligeholdelse af stier og veje                                                        50.000  
Opdatering af natur-/plejeplaner (16 stk.) årligt   100.000  
  I alt  150.000  

 

2. Formidling  
Danmarks Naturfredningsforening og Fonden samarbejder om formidling af Fondens aktiviteter 

og ejendomme.  

 

2.1 Hjemmesider 

Fondens hjemmeside: (nyt navn) www.dknf.dk og Skovsgaard Gods hjemmeside: (nyt navn) 

’Skovsgaard.dnkf.dk’ fremstår som selvstændige hjemmesider.  

 

Danmarks Naturfredningsforening beskriver Fondens ejendomme, samt sammenhæng mellem 

Fonden og Danmarks Naturfredningsforening på foreningens hjemmeside: ’DN.dk’. 

 

Danmarks Naturfredningsforening tilrettelægger og udfører teknisk udvikling, drift, vedligehold 

og indholdsopdatering af Fondens hjemmesider, samt yder generel og konkret IT-support til 

Fonden.  

 

2.2 Skiltning 

Danmarks Naturfredningsforening skilter Fondens ejendomme, herunder opsætning, opdate-

ring og vedligehold af skiltningen. Det aftales konkret, hvad skiltningen informerer om. Som 
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minimum informerer skiltningen om det enkelte områdes natur, historie og fondens aktiviteter 

i området samt adgangsmuligheder.  

 

Danmarks Naturfredningsforening udarbejder tekst samt layouter og tilvejebringer skiltene på 

anmodning af Fondens administrator og med endelig godkendelse af Fondens bestyrelse.  

 

Danmarks Naturfredningsforening fakturerer Fonden for layout og tilvejebringelse af skilte. Det 

aftales dog konkret, hvis foreningen ønsker at udarbejde skilte, der er dyrere end hidtidige 

sædvanlig skiltning. Ved uenighed afgør DNs præsident, hvilken skiltning, der skal foretages.  

 

En gang årligt senest med udgangen af januar måned fremsender Fonden en opgørelse af nød-

vendig etablering, opdatering og/eller vedligehold af skiltningen til Danmarks Naturfrednings-

forening. Foreningen foranlediger senest med udgangen af marts samme år, at der foretages 

den nødvendig etablering, opdatering og/eller vedligehold af skiltningen.  

 

Afklaring af nødvendig etablering, opdatering og/eller vedligehold sker i mindelighed mellem 

Fonden og Danmarks Naturfredningsforening. Ved uenighed afgør DNs præsident, hvilken 

etablering, opdatering og/eller vedligehold af skiltning, der skal foretages.   

 

2.3 Pjecer 

Danmarks Naturfredningsforening udgiver pjecer om Fondens ejendomme. DN har i den for-

bindelse ansvaret for at skrive, layoute, trykke og udgive pjecer om Fondens ejendomme, 

samt på anmodning af administrator og med endelig godkendelse af fondens bestyrelse at 

sikre en tilstrækkelig lagerføring af pjecerne. 

 

Pjecerne om Fondens ejendomme skal have et ensartet layout. Som udgangspunkt følges DNs 

designmanual. Det er dog muligt uden yderligere økonomisk byrde for DN, at udvikle designet.  

 

Fonden har ansvaret for fortløbende at oplyse Danmarks Naturfredningsforening om behov for 

nye pjecer og opdatering af eksisterende pjecer. Afklaring af behov for nye pjecer og opdate-

ring af eksisterende pjecer sker i mindelighed mellem Fonden og Danmarks Naturfredningsfor-

ening. Foreningen fakturerer Fonden for layout og tryk. Det aftales dog konkret, hvis forenin-

gen ønsker at udarbejde pjecer, der er dyrere end hidtidige sædvanlige udarbejdede pjecer.  

 

Ved uenighed afgør præsident for Danmarks Naturfredningsforening, behovet for nye pjecer og 

opdatering af eksisterende pjecer. 

 

2.4 Udstilling og aktiviteter 

Danmarks Naturfredningsforenings historie og virke formidles på en udstilling på Skovsgaard 

Gods. Udstillingen etableres, drives og opdateres i samarbejde mellem Fonden og DN med en-

delig godkendelse af Fondens bestyrelse og DNs hovedbestyrelse. 

 

Danmarks Naturfredningsforening forestår i 2020-21 en indsamling blandt foreningens med-

lemmer til et konkret formål på Skovsgård Gods eller på en af Fondens ejendomme. Indsam-

lingen skal kunne ses som et element, der understøtter foreningen som organisation, og som 

giver foreningens medlemmer mulighed for at involvere sig og få yderligere nærhed til natu-

ren. 

 

Danmarks Naturfredningsforening kan lave medlemshvervningsaktiviteter på Skovsgaard 

Gods, herunder arrangere særlige tilbud til nye medlemmer. 

 

2.5 Markedsføring 

Danmarks Naturfredningsforening markedsfører og synliggør Skovsgård Gods, samt fondens 

indsats og aktiviteter, herunder muligheden for at yde økonomisk støtte til Fonden såvel som 

frivilligt arbejde. Markedsføring og synliggørelse sker i dialog mellem Fondens administration 

og foreningens sekretariat, og målrettes både foreningens medlemmer og andre. 

 

2.6 Ressourcer til formidling 
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Fonden betaler årligt Danmarks Naturfredningsforening op til kr. […],- for formidlingsopga-

verne, der fremgår af pkt. 2.1 – 2.4. Efter konkret aftale kan beløbet ændres, hvis der aftales 

samarbejde om formidling, der enten er væsentlig større eller væsentlig mindre end det, der 

fremgår af pkt. 2.1 – 2.4. 

 

Danmarks Naturfredningsforening yder årligt op til 0,4 årsværk til formidlingsopgaverne, der 

fremgår af pkt. 2.1 – 2.4. 

 

Danmarks Naturfredningsforening lejer lokaler til aktiviteterne, og betaler en årlig husleje til 

Fonden på kr. 30.000,-, jf. pkt. 2.4. 

 

3. Administration og lignende 
Danmarks Naturfredningsforening bidrager med sekretariatshjælp til administrative opgaver 

vedr. lejemål på Skovsgaard Gods, regnskabsføring o. lign. i den udstrækning disse opgaver 

ikke allerede varetages af Fonden selv.  

 

3.1 Ressourcer til administration og lignende 

Danmarks Naturfredningsforening yder i 2020 henholdsvis i 2021 0,1 årsværk til sekretariats-

hjælp, regnskabsføring o. lign. 

 

I 2020 aftales det, hvor mange årsværk Danmarks Naturfredningsforening skal bidrage med i 

2021 og fremad til sekretariatshjælp, regnskabsføring o. lign. 

 

 

  

 


