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Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond  

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 – 16.00 

Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.  

 

Til stede: Claus Lind Christensen - Danmarks Jægerforbund; Verner W. Hansen -  

Danmarks Sportsfiskerforbund; Jan Søndergaard - Dansk Skovforening; 

Ella Maria Bisschop-Larsen - Danmarks Naturfredningsforening; 

Flemming Skov - Aarhus Universitet; Egon Østergaard - Dansk 

Ornitologisk Forening; Charlotte Moshøj - Det Grønne Kontaktudvalg; 

Troels Garde - Kommunernes Landsforening; Gustav Garth-Grüner - 

Bæredygtigt Landbrug; Per Kølster - Økologisk Landsforening; Lars 

Mortensen – Friluftsrådet; Lone Andersen - Landbrug og Fødevarer. 

Afbud: Jørgen Primdahl - Københavns Universitet. 

Endvidere 

deltog 

Bestyrelsesformand Lauritz Holm-Nielsen (LHN), direktør Flemming 

Nielsen (FLN); Mads Jakobsen (ref.).  

 

REFERAT: 

Flemming Nielsen og Lauritz Holm-Nielsen bød velkommen til udvalgets første møde. Begge lagde 

vægt på, at Den Danske Naturfond gerne vil være kendetegnet af stor åbenhed. Fonden og dens 

bestyrelse ser derfor meget frem til samarbejdet i det rådgivende udvalg. 

1. Orientering om status for fonden  

Der blev kort redegjort for forhistorien bag fonden og status for arbejdet. Fonden er etableret 

som opfølgning på anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen fra foråret 2013. Den 

daværende regering og VILLUM FONDEN og Aage V Jensen Naturfond indgik således i efteråret 

2013 en principaftale om etableringen af fonden. Et lovforslag, der fastlagde de overordnede 

rammer for fonden, blev herefter udarbejdet og vedtaget i dec. 2014. Fonden blev endeligt stiftet i 
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jan. 2015 af den danske stat og de 2 private fonde. Medio 2015 er fondens direktør ansat, og fra 1. 

okt. 2015 er sekretariatet bemandet. 

 

Fonden har i sin første fase udover selve etableringen af fonden bl.a. arbejdet med fastlæggelsen 

af en investeringsstrategi, udvikling af en hjemmeside mv. samt påbegyndt drøftelser om 

indholdet i en strategi for fonden. Derudover har fonden haft en række møder med 

organisationer, konsulenter og andre fonde mv. med henblik på at etablere og udvikle sit 

netværk. 

 

Der var spørgsmål til, om de skattemæssige forhold for fonden er afklaret. Det kunne oplyses, at 

fonden i forhold til skat vil blive behandlet som en almindelig, erhvervsdrivende fond.  Der 

gælder ikke særlige forhold for Den Danske Naturfond. 

 

2. Kommissorium for det rådgivende udvalg.  

Til mødet var der udsendt et forslag til kommissorium for udvalget.  

 

Der var en diskussion om muligheden for at lade flere være repræsenteret i udvalget. Der var 

generel enighed om, at udvalget ikke må blive for stort og enighed om, at udvalget så vidt muligt 

må arbejde og diskutere på et mere overordnet og strategisk niveau og ikke så meget på det 

konkrete og tekniske. Fra fonden nævnte man muligheden for, at man, hvis behovet opstår, på et 

senere tidspunkt evt. kan etablere arbejdsgrupper af mere teknisk art.  

 

Fonden nævnte også, at man gerne vil sikre en kontinuitet i fondens arbejde og drøftelser, og at 

man derfor meget gerne ser, at det er de udpegede medlemmer selv, der deltager i udvalgets 

møder. Det blev tilføjet, at man umiddelbart forventer, at udvalget vil afholde ca. 2 møder om 

året. Men at det antal og længden af de enkelte møder selvfølgelig kan øges, hvis der er behov, og 

udvalget ønsker det. 

 

Der var spørgsmål til, om udvalget løbende vil kunne følge med i f.eks. materiale vedr. 

bestyrelsens arbejde. Fonden fremhævede, at man på den ene side ønsker en så stor åbenhed om 

sit arbejde som muligt, men at der samtidig må tages hensyn til, at bestyrelsen i visse situationer 

vil have behov for mere frit at kunne diskutere og afsøge forskellige muligheder og scenarier for 



   
 

Side 3 
 

 

 

DRU01, 20 . okt. 2015  

 

Side 3/5 

 

 

sit arbejde, inden der træffes beslutninger, og at dette bedst kan gøres, hvis der ikke er 

offentlighed om alt. Også materiale vedr. f.eks. konkrete projekter vil vanskeligt kunne deles. Der 

var i udvalget forståelse for dette. 

 

Det blev konkluderet, at det rejste spørgsmål vil blive taget op og drøftet på det førstkommende 

bestyrelsesmøde, og at udvalgtes medlemmer i øvrigt altid er velkomne til at rette henvendelse 

til sekretariatet, hvis man har spørgsmål til arbejdet i fonden.   

 

Der var spørgsmål til, om materiale til udvalgets møde kunne udsendes tidligere end 1 uge før 

mødet. Fonden noterede sig ønsket. 

 

3. Naturfondens 1. strategi – indledende synspunkter fra udvalget 

Fonden skal jf. sine vedtægter hvert 3. år udarbejde en strategi for sine indsatser. Fondens første 

strategi skal vedtages inden for et år fra fondens stiftelse. Der var til mødet udsendt et oplæg 

vedr. rammer og indhold i en strategi for fonden. Udvalgets medlemmer blev bedt om at komme 

med synspunkter på indholdet i en strategi.  

 

Projekternes naturindhold 

Mange lagde vægt på, at der skal arbejdes for at sikre den sårbare natur og på behovet for at 

beskytte og forbedre eksisterende natur, herunder resterende forekomster af truede naturtyper 

og arter. Skovene blev nævnt, men der blev også peget på et behov i forhold til de lysåbne, tørre 

naturtyper, f.eks. overdrev. Muligheden for at arbejde med vandløb, enge og hele ådale blev 

samtidig nævnt. Og der blev peget på behovet for at skabe en bedre sammenhæng i den danske 

natur. Endelig blev muligheden for nogle steder at skabe en mere vild natur drøftet. Der var også 

synspunkter på samspillet mellem vores kulturhistorie og naturforståelse og dermed om 

balancen mellem egentlig, vild natur og den kulturskabte natur. 

 

Projekternes størrelse 

Skala for fondens projekter blev ligeledes diskuteret. Der var mange tilkendegivelser i forhold til, 

at fonden skal søge at arbejde med relativt store, unikke projekter, som andre ikke vil have 

mulighed for at løfte. Andre talte om nødvendigheden af at komme i gang og derfor at kunne 

arbejde med lidt mindre og hurtigere projekter. Det blev også tilkendegivet, at man skal være 
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opmærksom på de helt aktuelle muligheder, der fra tid til anden opstår rundt omkring i landet. 

Derfor skal strategien ikke være for snæver, hvis man vil udnytte sådanne muligheder. Andre 

nævnte et behov for at udnytte mulige synergier i forhold til de andre indsatser, der foregår. Det 

gælder f.eks. i forhold til naturarealer, hvor fonden måske kan gå ind og skabe større 

sammenhæng mellem eller udvide allerede eksisterende naturarealer. 

 

Erhvervelse af arealer, samarbejdsformer og åbenhed.  

Mange mente, at fonden bør lægge vægt på som et led i sine projekter at erhverve arealer. Der 

var dog samtidig synspunkter på, at det i den sammenhæng er vigtigt at have øje for 

omkostninger til vedligeholdelse og løbende drift. Her påpegede andre, at projekterne skal 

tilrettelægges, så de giver varige og langsigtede forbedringer for naturen. Der blev nævnt, at 

fonden har muligheder for at udvikle helt nye samarbejdsformer. Og det blev nævnt, at fonden 

skal have stor fokus på borgerinddragelse, formidling, lokale brugergrupper men evt. også 

nationale partnerskaber. Der var bred enighed om, at det er vigtigt for fondens succes og 

mulighed for at tiltrække yderligere midler og skabe en folkelig bevidsthed om fonden, at man 

prioriterer projekter, som er markante og synlige for almindelige mennesker. Og det er vigtigt, at 

der bliver gjort noget ud af at få projekterne formidlet og gjort projektarealer tilgængelige, så 

naturen kan forstås og opleves. 

 

Vidensgrundlag. 

Det blev nævnt, at fonden bør arbejde målfokuseret og efter en overordnet handlingsplan, som 

fondens projekter kan vurderes i forhold til. Og at fonden skal være eksemplet på en god og 

vidensbaseret naturforvaltning. I den sammenhæng pegede andre på behovet for at sikre en 

monitorering af resultaterne af fondens arbejde.  Mange nævnte dog, at det vigtigste er at 

komme i gang med konkret at udvikle og gennemføre projekter, og at der allerede er relativ 

meget viden om behov og måder at gennemføre projekter på. 

 

Flemming Nielsen og Lauritz Holm-Nielsen opsummerede de mange indlæg, som vil indgå i det 

kommende arbejde med en strategi. Bl.a. noterede man sig synspunkterne om at skulle arbejde 

for at sikre den sårbare og truede natur og biodiversitet samt en bedre sammenhæng i naturen 

men også synspunkterne vedr. muligheden for at arbejde med projekter, som er synlige i den 

brede offentlighed. Man noterede sig ligeledes synspunkterne vedr. de forskellige typer natur, 
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der bør arbejdes med. Men nævnte også, at fondens projekter naturligvis må ses i sammenhæng 

med de konkrete muligheder og hæftede sig ved behovet for at kunne arbejde med både de store, 

komplekse og langsigtede projekter men også de mindre. Og man nævnte, at det mange steder 

vil være oplagt at sikre et samspil med andre offentlige eller private indsatser, og at fonden 

selvfølgelig må søge at udnytte evt. tilskudsmuligheder. Fonden vil i forhold til sine projekter 

gerne kunne tænke langsigtet men vil også kunne udnytte de konkrete muligheder, der findes. 

 

I forhold til fondens formål bemærkede man, at drøftelsen afspejlede et meget stor fokus på 

natur og biodiversitet, og dette naturligvis er meget vigtigt for fonden. Fonden har flere formål, 

men det centrale er at skabe bedre plads til planter og dyr. Samtidigt er det dog væsentligt også 

at have øje for de andre elementer i fondens vedtægter og formål. Der blev også understreget 

vigtigheden af, at fonden også er folkeligt engagerende, og at man selvfølgelig må arbejde for den 

natur, som alle danskere holder af. Derfor vil der være et behov for formidling.  

 

Man nævnte, at man overvejer at gennemføre en runde med mulighed for at indsende forslag til 

projekter, men at man endnu ikke har besluttet, om dette er en farbar vej. Der er således en 

risiko for, at man får skabt nogle forventninger, som ikke kan honoreres. Der var i den 

sammenhæng en diskussion af, hvordan foreningerne evt. kan bidrage med konkrete forslag til 

projekter og hvornår i det kommende forløb, dette bedst kan ske.   

 

Bestyrelsen vil nu arbejde videre med et udkast til en strategi. Dette udkast vil blive drøftet på 

udvalgets næste møde i starten af januar. Når strategien foreligger, vil man for alvor begynde 

arbejdet med at se på mulige projekter. På det tidspunkt skal det også drøftes igen, hvordan 

foreningerne og andre bedst kan komme med forslag til projekter – enten løbende eller ved at 

arbejde med nogle runder, hvor der kan indsendes forslag eller lignende. 

 

Næste møde afholdes d. 12. januar 2016 fra kl. 10.30-13.30. Inden mødet vil udkast til strategi for 

fonden blive udsendt.  

 

4. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 


