
 

Bilag 5.2.1 

 

  

Dato: 25. oktober 2021  
Til: Hovedbestyrelsen – møde d. 3. november 2021  
Kontaktperson: Lisbet Ogstrup, lo@dn.dk, telefon: 3119 3209  

  

  

 
 

Forslag til retningslinjer for DNs overtagelse af fast 
ejendom  
 
DN’s overtagelse af fast ejendom, sker ud fra følgende retningslinjer: 

 

1) Arealerne skal opfylde følgende funktioner:  

• Indeholde store naturværdier eller kunne give klare naturforbedringer.  

• Formidlingsværdi skal være høj.  

• Rekreativ værdi skal være til stede og gerne høj.  

• Skal kunne synliggøre DNs naturpolitik.  

• Være hensigtsmæssigt lokaliseret.  

 

2) De strategiske mål for overtagelse af fast ejendom er:  

• De skal være en udbygning af nuværende arealer, som ejes og drives af DKNF.  

• Der skal stræbes mod, at der er én lokalitet i hver region (samråd)  

• Der skal være mulighed for udvidelse af arealet, så der med tiden kan skabes 

stor sammenhængende natur.  

• At bygge på og udbygge samarbejdet med DN lokalt. Også i forbindelse med 

overvejelser om køb.  

• Styrke foreningens naturbevarende profil og naturpolitik.  

• Mulighed for etablering af naturvejledning og anden naturformidling.  

• Mulighed for at etablere en hensigtsmæssig administration og drift/pleje.  

• Undgå overtagelse i områder, hvor andre naturfonde er til stede.  

 

3) DN kan modtage fast ejendom, der er på mindst 10 ha med en HNV-score på mindst 7, 

eller med potentiale for at øge naturværdierne – særligt til gavn for truede plante- 

og/eller dyrearter - gennem ekstern finansiering.  

 

4) DN kan modtage fast ejendom under 10 ha, hvis arealet grænser op til anden fast ejen-

dom, som ejes af foreningen eller Danmarks Naturfond.  

 

5) DN overtager ikke fast ejendom med bygninger, med mindre disse kan frasælges, er 

væsentlige for ejendommens kulturhistoriske og/eller landskabelige værdi, eller kan an-

vendes ifm. forvaltning og formidling af ejendommen.   

 

6) DN forhører sig altid om mulighederne for, at kommunen, staten eller andre overtager 

driften af en ejendom, som tilbydes foreningen, med henblik på, at det indgår i forenin-

gens beslutning om, hvorvidt foreningen skal overtage ejendommen.  
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7) DN opfordrer DN-afdelinger til altid og så tidligt som muligt at kontakte DN, når de til-

bydes overtagelse af fast ejendom eller pengegave/arv, der er båndlagt til at anvende 

til køb af fast ejendom.  

 

8) DN kan vælge at købe eller på anden måde at overtage fast ejendom, uanset retnings-

linjerne 3 til 9 ovenfor, hvor særlige grunde taler herfor.  

 

 


