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Indstilling om DNs tilgang til at være jordbesidder 

 

Sagsfremstilling 
DN har gennem en længere årrække overdraget naturarealer, som foreningen har modtaget i arv, til Danmarks Natur-

fond (DKNF). Med seneste samarbejdsaftale mellem DN og DKNF er det aftalt, at DN betaler DKNF op til kr. 450.000 

årligt for at drive disse arealer. DKNFs bestyrelse har besluttet, at ville tage stilling i den enkelte sag, hvis arealet er 

under 10 ha og ikke ligger i umiddelbar sammenhæng med ejendomme, som fonden allerede ejer. Hvis fonden ikke 

ønsker at modtage arealet vil bestyrelsen altid anmode HB om stillingtagen i sagen, og hvis DKNF skal overtage area-

let, da skal DN afholde alle udgifter. Det betyder, at der skal tages stilling i hver enkelt sag, således som det er tilfældet 

i de to nærværende sager, som HB skal tage stilling til: ’Overtagelse af et jordlod i Hundsemyre på Bornholm’ og ’Ind-

stilling fra DN Jammerbugt om udmøntning af arv til køb af nordjysk klitnatur’. Med henblik på, at HB ikke fremadret-

tet skal tage stilling i enkeltsager, bør der fastlægges retningslinjer for, på hvilket grundlag foreningen overtager fast 

ejendom.  

 
HB skal 

- Beslutte om der skal udarbejdes retningslinjer for at overtage fast ejendom. 

 

Indstilling 
- Det indstilles, at sekretariatet udarbejder forslag til retningslinjer for på hvilket grundlag foreningen overta-

ger fast ejendom. 

- Indtil HB har besluttet retningslinjer for på hvilket grundlag foreningen overtager fast ejendom, tager HB ikke 

stilling til enkeltsager, såsom sagerne om modtagelser af et jordlod af Hundsemyre på Bornholm og køb af et 

areal i Nordjylland, som ønsket af DN Jammerbugt.   

 
Baggrund 
Med samarbejdsaftalen 2020 – 2025 mellem DN og DKNF blev det aftalt, at DN årligt yder op til kr. 450.000,- til fon-
dens drift af fondens naturarealer på baggrund af fondens budget for driften af disse arealer. Med den tidligere sam-
arbejdsaftale ydede foreningen kompensation til fonden for bl.a. reduceret jagtindtægter og ekstensiv drift på Skovs-
gård Gods. 
 
DN får løbende tilbudt større og mindre jordarealer, typisk som gave eller som direkte arv. Hidtil er disse arealer nor-
malt modtaget, og overdraget til DKNF med henblik at drive dem.  
 
DKNFs bestyrelse har i maj 2020 besluttet en række retningslinjer for at modtage sådanne arealer. Dels for at sikre, at 
fonden kan drive dem i overensstemmelse med fondens formål om at fremme natur, dels for at sikre, at der de nød-
vendige økonomiske midler hertil. Retningslinjerne fastlægger blandt andet, at hvis fonden ikke finder at kunne over-
tage og drive et areal, da at forelægge sagen for DN, så foreningen kan tage stilling. Det skal blandt andet ses i lyset af, 
at der kan være hensyn, som foreningen gerne ser varetaget. Det kan fx være afdelingers ønske om at kunne udføre 
frivilligt arbejde i et naturområde og foreningens aktiviteter lokalt. 
 
Da det både er omkostningsfuldt at eje og drive arealer, men samtidig er en mulighed for, at foreningen helt lokalt og 
konkret kan arbejde for naturfremme, samt give aktive lejlighed til at arbejde med naturarealer og vise lokalsamfund 
mulige måder at naturbeskytte, vil det være hensigtsmæssigt, at foreningen får retningslinjer at styre efter for overta-
gelse af arealer.   
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