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Dagsordenpunkt 5.1. Skovsgaard Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

Ingen bilag 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

- tager orienteringen om Skovsgaard til efterretning 

- på mødet drøfter både indhold og proces omkring beslutningsoplægget 

til repræsentantskabsmødet i november 2022 

- beslutter, at Lars Midtiby indtræder i en mere formel ledelsesfunktion 

for fonden i 2022 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Arbejdet med et budget for fonden for 2022 er i gang. Fonden skal vedtage et 

budget for fonden i 2022 på bestyrelsesmødet d. 16. december 2021. Der 

arbejdes med en model, hvor fonden har to fuldtidsansatte på Skovsgaard. 

Forudsætningerne for budgettet – herunder fondens likviditet i 2022 er ved at 

blive belyst. 

        

  Udkast til budget for Danmarks Naturfond 2022    

      

  Indtægter     

  Hektarstøtte 654.429   

  Jagt 107.000   

  Lejeindtægter  ?    

  Tilskud 15. juni 275.000   

  Indtægter billetsalg  ?    

  Forpagtning Dansk Cater 100.000   

  Øvrige landbrugsarealer  ?    

  Partnerskabsaftale DN 450.000   

    1.586.429   

        

  Udgifter     

  Husdyrhold 40.000   

  Maskinstation 63.084   

  Ejendomsdrift 100.000   

  Vedligehold 1.000.000   



  Personaleomkostninger 1.200.000   

  Omkostninger udlejning  ?    

  Ejendomsskatter og forsikring 200.000   

  Vand og varme (Kristians bolig og Mariannes kontor og bolig) 25.000   

  Omkostninger vildtgræsning 275.000   

  Administrationsudgifter (revisor, internet, licenser) 150.000   

  Naturarealer 632.000   

  Renteudgifter 211.074   

  Buffer 250.000   

  Udgifter i alt 4.146.158   

  Resultat -2.559.729   

      

  Udviklingsomkostninger     

  Advokat til at afsøge muligheder omkring testamente 50.000   

      

  Afvikling af landbrug mm    

  Afvikling maskiner 790.000   

  Afvikling toiletvogne  XXX   

  Klæsø forpligtelse (§3 natur) 160.000   

      

  Øvrige forpligtelser    

  Forpligtelser jf. kontrakt med 15. Juni Fonden    
        

 

Der er ikke i budgettet taget højde for, at Svendborg Kommune har indstillet 

hegnet til godkendelse, men med en stribe betingelser. Hvis fredningsnævnet 

er enig i betingelserne, vil der være udgifter forbundet hermed. 

 

Udviklingsproces 

HB har på sidste møde bedt sekretariatet om at udarbejde et 

beslutningsoplæg, der forelægges repræsentantskabet på mødet i efteråret 

2022, og som kan skitsere en model for DN’s fremtidige engagement på 

fondens arealer, herunder en grundig analyse af de økonomiske konsekvenser 

en overtagelse af driften af fondens arealer vil have for DN’s samlede 

økonomi. Som et element i oplægget bør mulighederne for at reducere 

bygningsmassen på Skovsgaard og dermed vedligeholdelsesforpligtigelserne 

undersøges. Herudover bør det belyses, om det er muligt at overdrage 

Skovsgaard Gods til en tredjepart, hvor fokus fortsat vil være på at udvikle 

naturværdierne. 

 

På mødet vil der være lejlighed for HB til at give input til det arbejde, der nu 

går i gang. Det gælder både indhold og proces.   

 

Ledelsesstruktur i 2022 

Fonden har anmodet om, at Lars Midtiby forestår den overordnede ledelse af 

fonden i 2022. HB skal beslutte om denne anmodning skal imødekommes.  



 

Landbrug  

 

Afvikling  

Afviklingen af landbrugsproduktionen går planmæssigt. Alle medarbejdere er 

opsagt. Den sidste fratræder med udgangen af januar 2022. 

 

Lager af korn, grøntsager og kød er ved at blive afviklet. Det forventes solgt i 

2021.  

 

Det forventes, at leasingforpligtigelser og gæld i maskinerne overstiger 

værdien af maskinerne med ca. 500-700.000 kr. Det vil belaste likviditeten 

kraftigt, hvorfor forpligtigelserne endnu ikke er indfriet. Det undersøges 

nærmere i den kommende tid, om det er muligt at få afviklet maskinparken 

på fornuftig vis.  

 

2022 

Market garden  

Der er konkret dialog med Cater om en driftsaftale for de 3 HA market garden 

samt grøntsagsrummet mm. Forpagtningsafgiften vil være 110.000 kr. årligt. 

Aftalen er endnu ikke endelig.  

 

Øvrige landbrugsarealer  

Anders Kay Gormsen er i dialog med to forskellige landmænd, der har vist 

interesse for at forpagte de øvrige landbrugsarealer – herunder også de 

forpagtede arealer ved Klæsø. Den ene er desuden interesseret i at leje en af 

staldene 

 

Sammenhæng 

til andre af DNs 

opgaver 

 

Opgaven vedr. Skovsgaard er i AP2022-23 kun meget overordnet beskrevet, 

og der er ikke sat ressourcer af på forhånd til opgaven vedr. Skovsgaard. 

Evt. 

kommunikation 

 

 

Danmarks Naturfond holder bestyrelsesmøde 16. december 2021, hvorfor 

afklaringen af både budget og hjælp fra DN-sekretariatet bør være afklaret så 

vidt muligt inden da. 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

Det er endnu uklart, hvordan Danmarks Naturfonds/Skovsgaards samlede 

økonomi og likviditet ser ud i 2022, ligesom størrelsen af den forventede arv 

og datoen for modtagelse af denne endnu ikke er afklaret. 

 

 


