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Vedtaget på DKNFs bestyrelsesmøde den 4. maj 2020 

 
Retningslinjer for DKNFs overtagelse af fast ejendom 
 
Baggrund 
Bestyrelsen har besluttet, at sekretariatet skal udarbejde et forslag til, hvorledes DKNF kan og vil 
overtage fast ejendom uden for Skovsgaard, jf. bestyrelsesseminar den 30. og 31. januar 2020. 
Der er tale om en revision af nuværende rammer for overtagelse af fast ejendom.  

Nuværende rammer overtagelse af naturarealer/fast ejendom, jf. hjemmesiden 

Bestyrelsen vedtog på sit møde den 11. marts 2004 en strategi for erhvervelse af naturområder. 
Strategien tog udgangspunkt i fondens formål, som er: 

 bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier, 

 beskytte plante- og dyreliv, 

 sikre rekreative områder for befolkningen ved erhvervelse og drift af fast ejendom, og 

 yde støtte til fredningsformål. 

Strategien tog også udgangspunkt i, at Danmarks Naturfond ejer et bredt udsnit af danske 
naturtyper. Fonden er konfronteret med mange af de spørgsmål og problemer, der er gældende i 
dansk naturbevaring. Fonden har gode muligheder for formidling af sine aktiviteter på nuværende 
ejendomme. Fonden ejer ikke (eller ejer kun ganske lidt) strandenge, søer, højmoser, fattigkær og 
havarealer. Fondens formål er (let omskrevet og generaliseret), at beskytte naturen og at drive 
arealer så naturligt som muligt og til glæde for os alle. Se også nedenstående tabel 1 til illustration 
heraf. 

På den baggrund vedtog bestyrelsen følgende principper, som bør ligge til grund for erhvervelse af 
nye arealer: 

1. Arealerne skal opfylde følgende funktioner: 

 Skal indeholde store naturværdier eller der skal kunne opnås klare naturforbedringer. 
 Formidlingsværdi skal være høj. 
 Rekreativ værdi skal være tilstede og gerne høj. 
 Skal kunne synliggøre DNs naturpolitik. 
 Lokalisering skal være hensigtsmæssig. 

2. Strategiske mål: 

 Udbygning af nuværende arealer. 
 Én lokalitet i hvert amt/region 
 Mulighed for udvidelse af arealet, så der med tiden kan skabes stor sammenhængende 

natur. 
 Udbygge samarbejdet med DN lokalt. Også i forbindelse med overvejelser om køb. 
 Styrke fondens naturbevarende profil og dens naturpolitik. 
 Mulighed for etablering af naturvejledning og anden naturformidling. 
 Mulighed for at etablere en hensigtsmæssig administration og drift/pleje. 
 Undgå opkøb af arealer i områder, hvor andre naturfonde er tilstede. 

Bilag 5.2.2



Forslag til retningslinjer for overtagelse af fast ejendom 

I det følgende opstilles forslag til revision af de nuværende rammer for fondens overtagelse af 
naturarealer/fast ejendom. Forslaget er udarbejdet ud fra følgende betragtninger: 
 

1. Overdragelse af fast ejendom fra DN, samt 
2. Modtagelse og overtagelse af fast ejendom og båndlagte midler i henhold til fondens formål 
 
Hovedparten af fondens 17 naturejendomme er større samlede jordarealer med en 
særlig høj naturkvalitet. Denne kvalitet er dog vigende flere steder, fordi den 
forudsætter en omkostningstung naturpleje. Ejendommenes naturværdi er desuden 
afhængig af, om der er frivillige, der kan og vil arbejde med ejendommen. Det vil 
således være vigtigt, at fonden arbejder med ejendommene også i de tilfælde, hvor 
frivillige fx ikke magter eller ønsker at arbejde med dem. 

De allerfleste af ejendommene rummer også en høj rekreativ værdi. Enten selvstændigt, eller fordi 
de ligger i direkte tilknytning til andre naturarealer med rekreativ værdi. Primært i kraft af 
ejendommenes naturværdi, som udspringer af deres geologi og landskabsform, rummer de også 
landskabelige værdier. Der er også kulturhistoriske værdier på flere af naturejendommene. 

Det ser således ud til, at den overvejende grund til, at naturejendommene er overtaget 
af fonden, er de stedlige naturkvaliteter, men ikke at der er en systematisk vurdering af, 
hvordan fonden bedst kan opfylde sit formål.  
 

Retningslinjer for overdragelse af fast ejendom fra DN 
1) Danmarks Naturfond anmoder DN om, at orientere bestyrelsen, når DN arver fast ejendom 

samt båndlagte arvebeløb til køb af fast ejendom med oplysning om, hvorvidt DN gerne vil 

overdrage ejendommen til DKNF eller ej.  

 

2) Bestyrelsen for Danmarks Naturfond beslutter, hvorvidt fast ejendom eller båndlagte arvebeløb 

til køb af fast ejendom arvet af DN, ønskes modtaget til DKNF.  

 

3) Ved tilbud om arv af fast ejendom til fonden, som DN ønsker, at fonden tager imod, og som 

ikke opfylder fondens retningslinjer, kan DN anmode fonden om at modtage arven mod at 

afholde alle udgifter, der er forbundet med engangsudgifter og driftsudgifter for ejendommen. 

 

4) Bestyrelsen opfordrer DN-afdelinger til altid og så tidligt som muligt at kontakte DN, når de 

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

af fast ejendom. Herefter afklarer DN, om foreningen ønsker, at Danmarks Naturfond overtager 

ejendommen. 
 

5) Bestyrelsens beslutningsgrundlag for at modtage fast ejendom fra DN er oplysninger fra DN 

om fakta (ejendomsstørrelse, lokalisering, bindinger mv.), faste udgifter samt naturstatus. I 

beslutningsgrundlaget indgår endvidere et forslag til 5-årigt budget, samt forslag til aftale 

mellem DN og fonden om DNs bidrag til at afholde udgifter. 

 

Retningslinjer for modtagelse af fast ejendom og arv i henhold til fondens 
formål 

 
 
6) Fonden ønsker at overtage fast ejendom med levesteder for truede plante- eller 

dyrearter. Ejendommene skal endvidere have rekreativt værdi for offentligheden, 
eller potentiale herfor i form af eksisterende lovlig adgang, eller hvor 



myndighederne vil forestå, at der gives offentligheden adgang hertil og forestå 
driften heraf.  

 
7) Fonden overtager ikke fast ejendom, hvor det er en forudsætning for at retablere 

levested for truede arter, at der sker naturgenopretning, som fonden skal forestå og 
betale.  

 
8) Økonomiske midler, som tilflyder fonden, skal som udgangspunkt ikke anvendes til 

at købe fast ejendom, med mindre det kan ske som tilkøb af arealer til fondens 
nuværende naturejendomme, og vil bidrage til at øge naturværdien i området. 

 
9) Fonden modtager kun ejendomme under 10 ha, hvis de ligger i umiddelbar nærhed 

af en anden af fondens ejendomme, og ejendommen kan bidrage til at øge de 
stedlige naturværdier. 

 
10)  Fonden modtager ikke ejendomme med bygninger. 

 
11) Fonden forhører sig altid om mulighederne for, at kommunen eller andre overtager 

driften af en ejendom, som tilbydes fonden mhbp. at det indgår i bestyrelsens 
beslutning om, hvorvidt fonden skal overtage ejendommen. 

 
12) For at overtage fast ejendom gennem arv, skal der foreligge en aftale om hvilke 

udgifter, der skal afholdes i form af engangsudgifter. Der skal desuden udarbejdes 
et forslag til 5-årigt budget for driftsudgifter, hvor der redegøres for betaling af 
disse. Fonden ønsker at blive friholdt for driftsudgifter. Det skal desuden være 
muligt at fonden kan etablere en hensigtsmæssig administration, drift samt pleje af 
ejendommen. 

 

 

Lokalitet Indhold Formidling/funktion  

Skovsgaard Gods 

Økologisk jordbrug 
Skovbrug 
Kulturlandskab 
Ekstensive 
græsningsarealer 

Bæredygtig anvendelse 
Naturnær skovdrift 
Landskabsforvaltning og pleje 
Naturgenopretning 

 

Longelse 
Bondegaardsskov 

Urørt skov Skovdynamik/plejeproblemer 
 

 
Jordløse Bakker 

Overdrev Pleje, kulturhistorie, økologi 
 

Langå Egeskov Græsset egeskov Kulturhistorie, økologi, pleje  

Højris Mølle 
Egekrat, egeskov, hede, 
naturgenopretning 

Naturskov, pleje, kulturhistorie 
 

Døndalen Urørt skov, klipper 
Skovdynamik, naturpleje, geologi, 
vandløb 

 

Helligdomsklipperne Kystklipper, urørt skov 
Geologi, kystlandskab, turisme, 
naturpleje 

 

Gadevang Mose Skovmose mm Bynært naturområde, pleje  

Rubjerg Kystskrænt og klitter 
Erosionskyst, klitdannelse, fri dynamik, 
bygningsbevaring 

 

 

Tabel 1: Eksempler på nogle af fondens naturarealers indhold og funktion. 




