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Arvemodtagelse af lod af Vår Holm  
 

Sagsfremstilling: 
Sagen har været præsenteret for HB på HB seminariet d. 19. juni 2020. Her fandt HB, at der var behov for yderligere 
oplysninger i sagen, før der kunne tages stilling til, hvorvidt DN skal sige ja til at modtage af ¼ af et lod (4.375,5 m2) af 
Vår Holm som arvegave. HB ønskede flere oplysninger i sagen, herunder hvilket trusselsbillede, der er tale om, hvis DN 
ikke modtager arvegaven, samt oplysninger om hvorfor DN Aalborg mener, at arvegaven skal modtages, hvilket er 
præsenteret nedenfor.  
 
Danmarks Naturfond (DKNF) har vedtaget retningslinjer om, at fonden kan modtage fast ejendom fra DN, men kan 
forudsætte at alle udgifter, der er knyttet til ejendommen dækkes af foreningen. HB skal tage stilling til om DN ønsker 
at modtage arven med de medfølgende forpligtigelser.  
 
Sagen har været lang tid undervejs og er præget af, at DN’s sekretariat tidligere i processen har givet mundtligt tilsagn 
til DN Aalborg om, at DN vil modtage arven, og uden yderligere overdrage loddet til DKNF. Der er således forventnin-
ger i DN Aalborg om, at DN efterlever sit løfte, men samtidig bør HB træffe beslutning på et oplyst grundlag og ud fra 
hvad der samlet set bedst tjener foreningen. 
 

 
HB skal: 

- Beslutte om DN skal modtage et jordlod på Vår Holm i arvegave og om DN skal afholde overdragelsesudgifter 

hertil på kr. 11.750,-. 

 

 

Indstilling 
Det indstilles, at DN arvemodtager jordloddet på Vår Holm (¼ af matr. Nr. 15 Vår Holm, Farstrup på i alt 17.502 m2) og 
afholder overdragelsesudgifter på i alt kr. 11.750,- og løbende årlige omkostninger på kr. 4.000. 
 
Sekretariat vurderer, at de relativt begrænsede omkostninger, der er forbundet med at modtage arven, står mål med 
muligheden for at give DN indflydelse på forvaltning af Vår Holm, hvilket sekretariatet anser for et positivt skridt for 
foreningen taget den generelle beskyttelse af de danske strandenge i betragtning. I og med, at sagen nu har trukket 
ud i 5 år og at DN Aalborg er blevet stillet i udsigt, at DN ville modtage arven, finder sekretariatet at det vil være hen-
sigtsmæssigt, at sagen afsluttes nu, og således at DN ikke løber fra afgivne løfter. 
 
Forhistorie:  
For omkring 5 år siden blev DN (ved DN Aalborg) tilbudt at overtage jordloddet. DN Aalborg var positiv for tilbuddet, 
og DNs sekretariat godkendte, at tilbuddet blev modtaget. Imidlertid blev ejerskabet af loddet aldrig fastlagt. Det blev 
antaget, at Danmarks Naturfond uden yderligere skulle overtage loddet fra DN, idet DN generelt ikke ejer og forvalter 
fast ejendom. Da fonden får dette oplyst, ser fonden sig nødsaget til at sætte sagen i bero med henblik på at under-
søge, hvorvidt fonden kan forvalte arealet inden for fondens formål og økonomiske rammer. Fondens bestyrelse be-
slutter i maj 2020, at fondens retningslinjer for modtagelse af gaver i form af fast ejendom følges. Det vil blandt andet 
sige, at fonden ikke modtager fast ejendom som gave, hvis arealet er under 10 ha, men som udgangspunkt gerne 
overtager det, såfremt DN ønsker det og afholder de omkostninger, som følger med. 
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Konsekvenser af HB-beslutning i sagen 
Hvis HB beslutter, at foreningen skal overtage, vil DN kunne få medindflydelse på fremtidens forvaltning af Vår Holm 
og vil kunne arbejde aktivt for at fremme øens naturværdier, herunder at DN kan arbejde for, at naturplejen foregår 
inden for seneste faglige viden om naturpleje, samt udmønte foreningens politik for pleje af et strandengsområde. 
Endvidere vil ejerskabet give en større adgang til dialog med de øvrige ejere af Vår Holm om øens fremtid, som kan 
være med til at fremme lokal indsigt og opbakning til fortløbende at søge at fremme biodiversiteten på øen.  
 
En beslutning om at modtage arven vil også føre til, at der er udgifter, som skal dækkes. Udgifterne forventes at ud-
gøre: kr. 11.750,- i initialomkostninger og derefter løbende årligt kr. 4.000,-.  

Hvis HB beslutter, at foreningen ikke skal modtage arven, vurderer sekretariatet, at naturværdierne i Vår Holm for-

mentlig ikke vil forringes, men potentialet i udvikling af naturarealet vil næppe blive foldet ud med den nuværende 

ejerkreds. Endvidere vil det i DN Aalborg formentlig opfattes som, at DN løber fra løfte om at modtage arven. 

Naturværdier og trusselsbillede 
Øen Vår Holm ligger i Limfjorden, og jordloddet er en del af strandengene på øen. Figur 1 nedenfor viser lokaliseringen 
af Vår Holm samt loddets placering. Vår Holm er habitatnaturtype strandeng (græsningsbetinget). En tredjedel af øen 
er dækket af tagrørsump. Loddet er ligesom andre dele af øen en del af tiden oversvømmet helt eller delvist. Som en 
del af den naturlige vanddynamik i Limfjorden. Der er ikke kystsikring på øen, og den afvanding, der sker på øen med 
grøfter har kun svag effekt, hvorfor fugtighedsbundvegetationen er udbredt.  
 
Vår Holm er en del af Ramsar-området, Nibe- og Gjøl Bredning, og omfattet af jagtforbuddet i området. Der anvendes 
ikke sprøjtegifte på øen, og den er ikke truet af eutrofiering fra gødskning eller tilskudsfodring. Der er en beskeden 
vækst af dværgbuske. Græs og urtevegetation er derfor helt dominerende. DN Aalborg har over for sekretariatet op-
lyst, at afdelingen finder, at Vår Holm er godt naturbeskyttet. Udfordringen i forhold til at værne om og udvikle natur-
kvaliteterne på øen er fortløbende at tilpasse afgræsningen af området. Det er særligt dette forhold, som et ejerskab 
af et lod af Vår Holm kan give mulighed for at få medindflydelse på. 

 
Budgetoverslag af udgifter for DN ved overtagelse af jordlod 
Sekretariatet har opstillet et budgetoverslag over de udgifter, der pålægges DN såfremt loddet på Vår Holme overta-
ges af DN (se tabel 1 nedenfor). Det skønnes, at DN samlet set vil have indledende omkostninger på i alt 11.750 kr. til 
advokat og tinglysning. Derudover skønnes det, at der vil være løbende årlige omkostninger til tilsyn (primært trans-
portudgifter) og administrative udgifter på i alt 4000 kr. (primært til dialog med medejere samt øvrige ejere af Vår 
Holm, til fastlæggelse af mål for driften samt formidling om området). 
 
Tabel 1: Budgetoverslag 

Advokat og sekretariatsbetjening 10.000 kr. 

Tinglysning 1.750 kr. 

Initialomkostninger i alt 11.750 kr. 

 

Tilsyn og diverse administration  4.000 kr. 

Løbende årlige driftsomkostninger i alt 4.000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Lokalisering af Vår Holm og matr. Nr. 15 Vår Holme, Farstrup. 
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Vår Holm 

 

Matr. Nr. 15 Vår Holme, Farstrup. 

 

 

 


