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2020-budget for naturejendomme under DKNF 
 
Indstilling 
Det indstilles, at der overføres kr. 450.000,- fra DN til DKNF som bidrag til at dække udgifter i 
2020 til fondens forvaltning af natur. 
 
Baggrund 
Med samarbejdsaftalen af 6/12-2019 er det aftalt, at DN årligt yder økonomisk støtte på op til 
kr. 450.000,- til konkrete frivilliggrupper og konkrete naturplejeaktiviteter på de naturarealer, 
der ejes af Danmarks Naturfond (DKNF). DNs godkendelse af ydelsen skal ske på baggrund af 
et samlet budget. Der henvises til vedlagte bilag ’ Samarbejdsaftalen af 6/12-2019’. 
 
Bestyrelsen for DKNF har vedtaget et budget for fondens naturejendomme på i alt kr. 
598.000,-. Med et bidrag på kr. 450.000,- fra DN vil det sige, at fonden i 2020 skal finansiere 
driften af ejendommene med yderligere kr. 148.000,-. Budgettet omfatter alene fondens 16 
naturejendomme, som ligger uden for Skovsgaard Gods. Omkostninger til varetagelse af 
naturen på Skovsgaard Gods indgår fondens budget for godset. 
 
Bestyrelsens vedtagelse af budgettet for fondens naturejendomme er sket ud fra betragtning 
om, at det skal dække de faste og andre nødvendige omkostninger, der er på ejendommene, 
samt at sikre et økonomisk råderum til frivilliges initiativer. Desuden er der i beskedent 
omfang afsat midler mhbp. at øge omkostningseffektiviteten i driften af ejendommene.   
 
Vedlagte bilag ’ Redegørelse for budget 2020 på fondens naturejendomme’ angiver det 
vedtagne budget 2020 for fondens naturejendomme og redegør over for HB budgettet.  
 
På dette grundlag anmodes DN om at overføre kr. 450.000,- til fonden.  
 
Bilag 

• 8-2 Redegørelse for budget 2020 for DKNF’s naturejendomme 
• 8-3 Samarbejdsaftalen af 6/12-2019 
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