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Udkast til samarbejdsaftale mellem 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks 
Naturfond 2020-2025 
 

 
Dette udkast omfatter opdatering pbga. bemærkninger fra fondsbestyrelsens møde d. 1/5-19 og HB’s 
møde d. 3/5-19 til de udkast, der blev forelagt på disse møder. 
 

 
 
Denne samarbejdsaftale er indgået mellem hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening og be-
styrelsen for Danmarks Naturfond den [dato] 2019, og gælder for perioden: 1. januar 2020 – 31. december 
2025. 
 
Med samarbejdsaftalen ønsker hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening og bestyrelsen for 
Danmarks Naturfond (herefter parterne) at samarbejde om udviklingen og formidlingen af Danmarks Na-
turfond i overensstemmelse med nedestående.  
 
Parterne er enige om at afsætte ressourcer til udmøntning af aftalen i overensstemmelse med denne afta-
les skema 1 ’Ressourcer til udmøntning af samarbejdsaftale 2020-2025’. 
  
Samarbejdsaftalen kan på initiativ af hver af parterne drøftes én gang årligt på et fællesmøde med henblik 
på overvejelse af ændring af samarbejdsaftalen. 
 
Hver part kan opsige samarbejdsaftalen ved et kalenderårs udgang, forudsat at der er givet mindst 2 måne-
ders varsel, dvs. senest 31. oktober i det pågældende år om påtænkt opsigelse af aftalen. 
 
Samarbejdsaftalen bortfalder uden yderligere den 31. december 2025. 
 
Parterne er enige om i løbet af 2025 at drøfte, om denne samarbejdsaftale skal forlænges, evt. med æn-
dringer med henblik på, at der er en sådan afklaring senest 1. januar 2026. 
 
 
1. Udvikling af Danmarks Naturfond 
 
1.1 Skovsgaard Gods 
Parterne er enige om, at samarbejde om udvikling af Skovsgaard Gods. 
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Fonden fastlægger visioner og handlingsplaner for godsets udvikling i respekt af fondens formål og fundat-
sen for Skovsgaard Gods. Fonden driver Skovsgaard Gods med henblik på at fremme et økonomisk velfun-
deret grundlag i fonden, og fastlægger visioner og handlingsplaner rettet mod at udvikle en arealanven-
delse på Skovsgaard Gods, der demonstrerer fremme af biodiversiteten og publikums adgang.  
 
Fonden fortsætter særligt følgende ’yderligere initiativer’, som er taget i samarbejde med foreningen: 

• Forlænget omdrift på 94 ha skov 
• Udtagning af 50 ha agerjord med henblik på udvikling til overdrev 
• Udtagning af 5 ha agerjord til fri dynamik 
• Begrænset jagt 

 
Parterne er enige om sammen at igangsætte et projekt i 2020, der skal belyse effekten af disse initiativer 
for udviklingen af naturen på Skovsgaard Gods. Projektet kan også belyse effekter af andre initiativer i fon-
den.  
 
Det prioriteres at projektet gennemføres af frivillighedsgrupper og kan understøttes af ekstern faglig bi-
stand. Parterne er endvidere enige om at evaluere projektet sammen i 2025, hvor projektet afsluttes. Eva-
lueringen skal bidrage til foreningens beslutningsgrundlag for størrelsen af den økonomiske kompensation 
til fonden, som foreningen yder for ’yderligere naturinitiativer’ (se også skema 1 nedenfor), og til fondens 
beslutningsgrundlag for disse initiativers omfang med henblik på stillingtagen til, hvorledes de gøres perma-
nente. 
 
Fonden og foreningen drøfter løbende fondens visioner med henblik på gensidig orientering og inspiration 
til udvikling af dem og de handlingsplaner, der skal udmønte visionerne.  
 
1.2 Fondens ejendomme uden for Skovsgaard Gods  
Parterne er enige om, at samarbejde om, at fondens ejendomme uden for Skovsgaard Gods drives inden 
for rammerne af fondens formål. 
 
Fonden arbejder for at beskytte og fremme ejendommenes naturindhold, at ejendommene kan tjene som 
demonstration for beskyttelse og forbedring af biodiversiteten, samt give offentlighedens mulighed for at 
opleve og færdes i naturen. 
 
Fonden fastlægger plejeplaner for ejendommene, og står for plejen via frivillige i den udstrækning, det er 
muligt, og under hensyn til, at plejen kan være er afhængig af kontinuerlig drift og indsats.  
 
Foreningen bidrager og understøtter fondens arbejde hermed ved at organisere plejen ved frivillige og med 
faglig bistand til at udarbejde plejeplaner. 
 
Parterne er enige om, at i perioden for denne samarbejdsaftale skal de eksisterende plejeplaner gennem-
gås mhbp. en evt. opdatering. For nye ejendomme, som fonden overtager i perioden for denne samar-
bejdsaftale, aftaler parterne konkret, hvorledes foreningen bistår fonden med at tilvejebringe plejeplaner 
for disse ejendomme.  
 
1.3 I øvrigt 
Foreningen bidrager med sekretariatshjælp til administrative opgaver, herunder sekretariatsbistand til fon-
dens bestyrelse, samt vedr. udlejning af lejemål på Skovsgaard Gods, regnskabsføring o. lign.  
 
1.4 Ressourcer til udvikling af Danmarks Naturfond 
Fonden afsætter 1 årsværk, som varetager administration af fondens virke (administrator). Fonden afsæt-
ter også årsværk til drift mv. af fondens virke inden for de økonomiske rammer, som fonden har til rådighed 
(disse årsværk er ikke opregnet i skema 1 nedenfor).  
 
Fonden afsætter endvidere 1 årsværk, som varetager fundraising til udmøntning af fondens visioner, for-
midling af fondens arbejde og samarbejdet mellem fonden og foreningen (fundraiser).  
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Årsværket er en udvidelse af fondens årsværk i forhold til tidligere samarbejdsaftale. Fonden planlægger 
ansættelse senest primo 2020 i en 2- til 3-årig stilling med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.  
 
Årsværket har fysisk base både i foreningens sekretariat og på Skovsgaard Gods. Foreningen stiller kontor-
faciliteter til rådighed for årsværket i foreningens sekretariat. 
 
Foreningen afsætter 1 årsværk, som varetager naturformidling, naturvejledning og naturaktiviteter m.v. 
(naturvejleder). Årsværket har fysisk base på Skovsgaard Gods. Foreningen afsætter midler til vejleders ar-
bejde med aktiviteter med frivillighedsgrupper og husleje på Skovsgaard Gods til naturvejlederens aktivite-
ter.  
 
Foreningen afsætter endvidere 0,8 årsværk til rådgivning og sekretariatshjælp samt organisering af frivilli-
ges naturpleje og bistand til udarbejdelse af plejeplaner. I 2020 afsættes dog yderligere 0,4 årsværk til råd-
givning og sekretariatshjælp, dvs. i ca. ét år efter fonden har ansat en fundraiser.  
  
Foreningen kompenserer fonden for de årlige økonomiske konsekvenser, der følger af de yderligere natur-
initiativer, som parterne har aftalt, samt til naturpleje og plejeplaner og adgangsfaciliteter, som foretages 
på Skovsgård og fondens øvrige ejendomme i overensstemmelse med skema 1 nedenfor.  
 
2. Formidling  
Parterne er enige om at samarbejde om formidling af fondens aktiviteter og ejendomme.  
 
2.1 Hjemmesider 
Fonden præsenterer Skovsgaard Gods og fondens øvrige ejendomme på fondens hjemmesider: 
’www.dknf.dk’ og ’www.skovsgaard.dknf.dk’. 
 
Foreningen præsenterer Skovsgaard Gods og fondens øvrige ejendomme, samt sammenhæng mellem fon-
den og foreningen på foreningens hjemmeside: ’www.dn.dk’. 
 
Arrangementer annonceres både på fondens hjemmesider og på foreningens hjemmeside, eventuelt via 
link. 
 
Parterne er derudover enige om, at der er link til parternes respektive hjemmesider. 
 
Foreningen bistår fonden med at udføre teknisk udvikling af fondens hjemmesider, samt yder generel og 
konkret IT-support til fonden.  
 
2.2 Markedsføring 
Parterne er enige om, at foreningen markedsfører og synliggør Skovsgård Gods, samt fondens indsats og 
aktiviteter, herunder muligheden for at yde økonomisk støtte til fonden såvel som frivilligt arbejde.  
 
Foreningens markedsføring og synliggørelse sker i dialog mellem fondens administration og foreningens 
sekretariat, og målrettes både foreningens medlemmer og andre. 
 
2.3 Skiltning 
Foreningen skilter fondens ejendomme, herunder mht. opsætning, opdatering og vedligehold af skiltnin-
gen.  
 
Parterne aftaler konkret, hvad skiltningen skal informere om. Som minimum skal skiltningen dog informere 
om den enkelte ejendoms natur, historie og fondens aktiviteter i området, samt om adgangsmuligheder.  
 
Foreningen udarbejder tekst samt layouter og tilvejebringer skiltene på anmodning af fondens administra-
tor, og med endelig godkendelse af fondens bestyrelse.  



Side 4 af 5 
 

 
Fonden fremsender en gang årligt senest med udgangen af januar måned en oversigt over nødvendig etab-
lering, opdatering og/eller vedligehold af skiltningen på fondens ejendomme til foreningen. Foreningen for-
anlediger på baggrund heraf senest med udgangen af marts samme år, at der sker den nødvendige etable-
ring, opdatering og/eller vedligehold af skiltningen.  
 
Parterne er enige om, at afklaring af nødvendig etablering, opdatering og/eller vedligehold sker i mindelig-
hed. Ved uenighed afgør foreningens præsident, hvilken etablering, opdatering og/eller vedligehold af skilt-
ning, der skal foretages.   
 
2.4 Pjecer 
Foreningen udgiver pjecer om fondens enkelte ejendomme. Foreningen har i den forbindelse ansvaret for 
at skrive, layoute, trykke og udgive pjecerne, samt på anmodning af administrator og med endelig godken-
delse af fondens bestyrelse at sikre en tilstrækkelig lagerføring af pjecerne. 
 
Parterne er enige om, at pjecerne har et ensartet layout, og som udgangspunkt følger foreningens design-
manual. Det er dog muligt uden yderligere økonomisk byrde for foreningen, at udvikle designet.  
 
Fonden oplyser foreningen om behov for nye pjecer og opdatering af eksisterende pjecer. Afklaring af be-
hov for nye pjecer og opdatering af eksisterende pjecer sker i mindelighed mellem parterne.  
 
Foreningen fakturerer fonden for layout og tryk af pjecer inden for den beløbsramme der fremgår af skema 
1 nedenfor. Det aftales konkret, hvis foreningen ønsker at udarbejde pjecer, der er dyrere end hidtidige 
sædvanlige udarbejdede pjecer.  
 
Ved uenighed afgør foreningens præsident, behovet for nye pjecer og opdatering af eksisterende pjecer. 
 
Parterne er i øvrigt enige om, at der kan samarbejdes med andre parter om udgivelse af pjecer i tilknytning 
til fonden.  
 
2.5 Udstilling og aktiviteter 
Parterne er enige om, at foreningens historie og virke formidles på Skovsgaard Gods. Det sker særligt 
ved etablering af udstilling, herunder opdatering af nuværende udstilling, som foreningen forestår (natur-
vejleder) med endelig godkendelse af fondens bestyrelse og foreningens hovedbestyrelse. 
 
Parterne er endvidere enige om, at foreningen kan lave medlemshvervningsaktiviteter på Skovsgaard 
Gods, herunder arrangere særlige tilbud til nye medlemmer. 
 
2.6 Ressourcer til formidling 
Parterne er enige om, at afsætte ressourcer i overensstemmelse med skema 1 nedenfor, for at under-
støtte formidlingen af fonden og foreningen. 
 
Parterne er således enige om, at fonden årligt betaler foreningen op til kr. 30.000,- for formidlingsopga-
verne vedr. pjecer og skiltning. 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 denne aftale. 
 
Parterne er endvidere enige om, at foreningen afsætter op til 0,2 årsværk til formidlingsopgaverne og IT-
support. Desuden vil foreningens naturvejleder og fondens administrator samt fundraiser bidrage til ar-
bejdet omkring formidlingsopgaverne.  
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Ressourcer til udmøntning af samarbejdsaftale 2020-2025 
 
Årsværk i fonden, pr. år  2 
Administrator 1 
Fundraiser 1 
Årsværk i foreningen, pr. år 1,8 
Naturvejleder 1 
Rådgivning og sekretariatshjælp (i 2020 dog: 0,6 årsværk) 0,2 
Organisering af frivilliges naturpleje 0,2 
Naturplejeplaner 0,2 
Formidling samt IT-support 0,2 

 
Økonomiske midler i fonden, kr. pr. år 30.000 
Formidlingsopgaver  30.000 
Økonomiske midler i foreningen, kr. pr. år 660.700 
Aktiviteter i frivillighedsgrupper 50.000 
Husleje til lokaler til aktiviteter ved naturvejleder 30.000 
Yderligere naturinitiativer 314.100 

• 94 ha skov med forlænget omdrift: kr. 94.000,-                                                   
• Ca. 50 ha agerjord henlagt mhbp. udvikling til overdrev: kr. 95.100,-                                         
• 5 ha agerjord henlagt til fri dynamik (ved Hestehaven): kr. 25.000,-  
• Begrænset jagt (ingen fodring, vildtpleje eller jagt på små pattedyr): kr. 100.000,-  

Naturpleje (uden for Skovsgaard Gods) 111.600 
Vedligehold af stier og veje (Skovsgaard Gods)                                                    5.000 
Vedligehold af stier og veje (uden for Skovsgaard Gods)                                    50.000  
Naturplejeplaner   100.000  

Skema 1: Ressourcer til udmøntning af samarbejdsaftale 2020-2025. 
 
 
Underskrifter: 
___________________________________________________________________________ 
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