
 
 

Side 1 af 5 
 

Danmarks 
Naturfond 

Dato: 11. juni 2020 
Til: HB på seminaret d. 19.-20. juni 2020 
Skrevet af: Lisbet Ogstrup, lo@dn.dk, 31 19 32 09 
 
 
 

Redegørelse til HB for budget 2020 for DKNFs naturejendomme  
 
Til DKNF hører 16 naturejendomme, eksl. Skovsgaard Gods (ejendommenes lokalisering kan ses i figur 1 
nedenfor).  
 
Bestyrelsen for DKNF har vedtaget et budget for 2020 for disse ejendomme på i alt kr. 598.000,-. Budgettet 
er disponeret således: 
 
1. Kr. 506.000,- til faste omkostninger  
2. Kr. 72.000,- til frivillige og plejeplaner  
3. Kr. 20.000,- til ansøgning om tilskud og uforudsete udgifter  
 
Tabel 1 nedenfor anviser budgetposterne fordelt på de enkelte ejendomme. Tabel 2 nedenfor anviser den 
hektarmæssige fordeling af aktiviteterne på de enkelte ejendomme. Nedenfor redegøres nærmere for 
disponeringen i budgettet. 
   
Ad 1) Faste omkostninger: kr. 506.000,- 
Faste omkostninger omfatter ejendomsskatter, afgifter, administration og naturpleje i form af afgræsning, 
mekanisk skov- og naturpleje samt vej- og stivedligehold. 
 
Ejendomsskatter, afgifter og administration 
Der er budgetteret med ejendomsskatter og udgifter på kr. 60.000,-. Administrationsomkostningerne er 
budgetteret til at udgøre 10 pct. af de samlede administrative omkostninger i fonden, dvs. kr. 60.000,-.  
 
Afgræsning og anden naturpleje 
Der er budgetteret med omkostninger til afgræsning og anden pleje på i alt kr. 341.000,-.  
 
Afgræsning foregår årligt på i alt 182 ha fordelt på 10 af fondens ejendomme. Budgettet skal dække 
omkostninger til vedligehold af hegn og afregning med dyreholder. I 2020 er der ikke budgetteret med 
udskiftning eller med nyetablering af dyrehegn. Budgettet er således alene rettet mod nødvendig 
vedligehold af hegn samt betaling af dyreholder. Det forventes i de kommende år, at der bliver behov for 
egentlig istandsættelse af hegn, samt nyhegning mhbp. at kunne etablere større samlede 
afgræsningsområder til fremme af naturkvalitet og mulig yderligere ekstensivering. 
 
Anden naturpleje omfatter nødvendig sikkerhedsskovning, rydning af invasive arter samt fældning af 
uønsket træopvækst. Til orientering skal det oplyses, at der ikke er budgetteret med fuldt ud at eliminere et 
efterslæb i rydning af invasive arter og fældning af uønsket træopvækst i 2020.  
 
Stiplejen i 2020 omfatter helt nødvendig vedligehold af stier og veje, dels mhbp. at der er adgangsforhold 
til at der kan sættes dyr ud på afgræsning, dels foretages den nødvendige naturpleje. Endvidere søges i så 
vid udstrækning, som budgettet muliggør det, at foretage stipleje af hensyn til publikum. Stiplejen vil i 2020 
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særligt være rettet mod at sikre, at de er farbare. Det skal understreges, at frivillige deltager i disse 
naturplejeinitiativer og stivedligehold, hvor det er muligt, og de frivillige ønsker det.    
 
Til orientering skal det iø. oplyses, at der fra 2020 søges at blive indgået konkrete og skriftlige aftaler med 
dyreholdere om afgræsning, idet det hidtil ikke har været fast procedure. Arbejdet tilrettelægges i 
samarbejde med frivillige i området, og samtidig mhbp. at minimere fondens omkostninger. Det må dog 
understreges, at det må forudses, at omkostningerne til afgræsning vil kunne stige på længere sigt. Det 
skyldes, at omkostningerne ved at have dyr ’til udlejning som naturplejere’ forventes at være stigende.  
 
Der er afsat kr. 55.000,- til konsulentbistand mhbp. Bistanden er forudsætning for at kunne føre tilsyn, 
effektuere nødvendige og besluttede tiltag omkostningseffektivt, som frivillige ikke kan eller ønsker at 
udføre. Der har hidtil været en kontrakt med HedeDanmark på kr. 85.000,- årligt for disse opgaver. I 2020 
indgås en kontrakt med HedeDanmark på kr. 55.000,-. 
 
Ad 2) Frivillige og plejeplaner: kr. 72.000,-  
Frivillige 
Der er afsat kr. 57.000,- til frivilliges arbejde.  
 
Det skal dog understreges, at det ikke har været muligt at lægge et konkret budget til rådighed for frivilliges 
arbejde på de enkelte naturejendomme. Det skyldes, at der alene har været en dialog med frivillige om 
ønsker til initiativer, men uden at omkostninger til sådanne er blevet konkretiseret. Budget 2020 er derfor 
disponeret, så der er mulighed for, at frivillige kan udføre naturpleje mv., og efter konkret aftale få dækket 
evt. omkostninger. Der er dog konkret afsat midler i budget 2020 til frivilliges arbejde i Allindelille Fredskov 
i overensstemmelse med tidligere års aftale om, at frivillighedsgruppen hér årligt disponerer over et fast 
beløb. Der er således øremærket kr. 24.000,- hertil af de i alt kr. 57.000,-. 
 
Naturplejeplaner  
Der er afsat kr. 15.000,- til fonden arbejde med naturplejeplaner.  
 
Der foreligger naturplejeplaner for en del af fondens naturejendomme, men flere er udløbet, u-opdaterede 
i forhold til nyeste viden eller reelt aldrig fastlagt endeligt. Desuden er de af svingende karakter. Dette 
ønskes der rettet op på. Der er også behov for at få systematiseret arbejdet med at tilvejebringe og 
opdatere naturplejeplaner for fondens ejendomme. Dels for at minimere omkostningerne hertil, dels for at 
der foreligger plejeplaner til brug for de årlige drifts- og budgetplaner og dels give de frivillige et bedre 
styringsinstrument.  
 
Der er dog ikke afsat ressourcer i budget 2020 til at udarbejde en ramme og paradigme for fondens 
naturplejeplaner. Det er håbet, at dette arbejde eksempelvis vil kunne udføres som studenterarbejde.  
 
De afsatte midler til naturplejeplaner målrettes til at få udarbejde én plejeplan (Døndalen), idet der ikke 
foreligger nogen plejeplan for området. Desuden igangsættes et samarbejde med frivillige om at få 
udarbejdet plejeplaner (aktuelt 4 ejendomme, Allindelille Fredskov, Elbæk Engen, Jordløse Skov og Jordløse 
Bakker).   
 
 
 
Ad 3) Uforudsete udgifter og ansøgning om tilskud: kr. 20.000,- 
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Der er afsat kr. 10.000,- til uforudsete udgifter, idet det er erfaringen, at der løbende opstår uforudsete 
udgifter. I den udstrækning disse midler ikke forbruges vil underskuddet på budgettet kunne nedbringes. 
 
Endvidere er der afsat et beskedent beløb på kr. 10.000,- til konsulentbistand til at søge yderligere tilskud. 
Midlerne anvendes efter konkret aftale – aktuelt særligt tilskud til omlægning til biodiversitetsskov - mhbp. 
at denne investering sideløbende med øget biodiversitet vil kunne begrænse fondens udgifter til 
naturejendommene. I dag er der udlagt i alt 82 ha til biodiversitetsskov. Det er den foreløbige vurdering, at 
der er mulighed for at opnå tilskud til biodiversitetsskov på yderligere ca. 20 ha.  
 
I øvrigt 
Til orientering skal det oplyses, at der er fremsat ønsker til konkrete initiativer og investeringer, som ikke er 
budgetlagt i 2020. Ønskerne retter sig særligt mod større renoveringsarbejder af broer mhbp. sikkerhed 
(rekreativ adgang), yderligere fjernelse af uønsket opvækst, opdatering af plejeplaner, opsætning og 
restaurering af borde og bænke. Ønsker til initiativer og investeringer, som ikke er budgetsat i 2020, 
beløber sig til i alt kr. 126.000,-. Tabel 1 nedenfor viser budgetønskerne på de enkelte ejendomme. 
 

 
Figur 1: Lokalisering af DKNFs ejendomme. 
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TABEL 1 
 
BUDGET 2020 FOR DKNFs 
NATUREJENDOMME,  
hele tusinde kr. 

Faste omkostninger  Frivillige 
og pleje-
planer 

Uforudsete 
udgifter og 
ansøgning 
om tilskud 

 
Yderligere 
ønsker til 
budget 
2020 

 

Skatter 
og 
afgifter 

Afgræs-
ning og 
pleje 

Admini-
stration 

Konsu-
lent 

 

I alt 598.000 60.000 331.000 60.000 55.000 72.000 20.000  126.000 

Allindelille 116.000 13.000 79.000   24.000   46.000 

Bjerlev Hede 11.000 2.000 9.000      28.000 

Bjørnemosen 7.000 1.000     6.000   0 

Døndalen 21.000 3.000 10.000   8.000   0 

Elbækengen 32.000 2.000 30.000       4.000 

Gadevang Mose 7.000  7.000       28.000 

Højriis Mølle 94.000 11.000 83.000       2.000 

Jordløse Skov 23.000 3.000 20.000       10.000 

Jordløse Bakker 40.000 9.000 30.000       0 

Langå Egeskov 28.000 3.000 25.000       5.000 

Longelse Bondegårdsskov 0           0 

Maglebjerg 6.000 6.000          0 

Munks Bakke 1.000 1.000          2.000 

Rubjerg Knude 0           0 

Syvstjernen 0        0 

Vrøgum Kær 44.000 6.000 38.000        1.000 

Disponeret til frivillige  33.000     33.000    

Administration 60.000   60.000      

Konsulent 55.000    55.000     

Uforudsete udgifter 20.000      20.000   
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TABEL 2 
 
Arealdrift, hektar  

Areal Drives 
som urørt 
Skov 

Drives 
som 
biodiversi-
tetsskov 

Drives 
med 
afgræs-
ningspleje 

Vigtigste naturtyper 

I alt 356 92 82 182  
Allindelille 57 39 23 10 Kalkoverdrev og bøg på kalk. 

Bjerlev Hede 8   8 Hede og hedemose 
Bjørnemosen  6    2 Hedemose, tørvegrave og eng 

Døndalen 51  9 22   Naturskov i sprækkedal og vandfald. 
Elbækenge 13    10 Ekstremrigkær (tidligere agerjord) 

Gadevang Mose 7    7 Dværgbuskveg. og skov på tørvebund.  
Gryet  3    Fortidsminde (bautasten i skov) 

Højris Mølle 73  44 32 31 Egekrat, eng, overdrev og vandløb 
Jordløse Bakker 26   26 Overdrev 

Jordløse Skov 35   12 Skov 
Langå Egeskov 17   5 12 Egeskov og –krat samt eng og bæk. 

Longelse Bondegårdsskov 9    Naturskov 
Maglebjerg 0,3    Sommerhusgrund/rester af overdrev 

Munks Banke 1    Skov og familiegravsted 
Rubjerg Knude 11     Kystskrænt og vandreklit 

Syvstjernen 0,5    Centrum for parforsejagtveje 
Vrøgum Kær 14   14 Kær, ellesump og fyrreplantage 

Tabel 2: Tilsagn om udlægning til urørt skov er givet i perioden 2017-19. Tilsagn om udlægning til biodiversitetsskov er givet i 
perioden 2017-18. Afgræsning er normalt etableret relativt kort efter fonden har overtaget den enkelte ejendom.  

 
 
 


