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Vi passer på naturen - for alle - for altid
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Danmarks natur i tilbagegang
Vi skal vende udviklingen

Naturen i Danmark har brug for mere plads og 
bedre sammenhæng, hvis årtiers tilbagegang 
skal vendes til fremgang. Naturen skal sikres 
bedre, hvor den allerede findes og er truet, og 
genoprettes, hvor den tidligere har været. 

Den Danske Naturfond vil yde et ambitiøst bi-
drag til at vende udviklingen og være med til at 
skabe et Danmark med plads til dyr og planter, 
hvor alle kan opleve storslået natur på naturens 
betingelser. Der skal udvikles nye, markante 
naturværdier både i det åbne landskab, skove, 
vandløb, søer og ved kysterne.

En rigere og mere mangfoldig natur har meget 
mere at byde på. Den er spændende at gå på 
opdagelse i og giver større mulighed for at 
komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk 
natur til noget særligt. En værdifuld og storslået 
natur skaber mulighed for store naturoplevel-
ser. På den måde kan Den Danske Naturfond 
yde sit bidrag til at skabe større folkelig bevidst-
hed og forankring af behovet for en mere rig 
natur i Danmark.

Fonden arbejder langsigtet med det mål at 
skabe blivende værdier med en sikker be-
skyttelse af naturen og en solid forankring af 
den langsigtede forvaltning af naturområder. 
Fonden og dens indsats skal også findes om 10, 
50 og 100 år.

Der er store muligheder for, at fonden kan gøre 
en forskel. Som privat, nonprofit og uafhængig 
fond kan vi møde lodsejere, organisationer og 
samarbejdspartnere i øjenhøjde. Vi arbejder i 
netværk og tilpasser samarbejdsformer fra pro-
jekt til projekt. Vores fleksibilitet betyder også, 
at vi frit kan anvende de virkemidler og værktø-
jer, som er mest effektive i det konkrete projekt 
eller partnerskab. Og vi kan udnytte synergier, 
hvor de findes. Samtidig har fonden mulighed 
for at prioritere sin økonomi med stor tålmo-
dighed og vedholdenhed. Vores midler har 
ikke udløbsdato, og vi kan derfor også forpligte 
os på projekter og partnerskaber, som kræver 
langsigtet tilstedeværelse og forudsætter man-
ge års investeringer.

Store udfordringer kræver fælles løsningerr. 

Læsten bakker og Skals Ådal rummer 
næsten alle danske naturtyper.  
Naturfonden opkøber arealer og udvikler et 
stort sammenhængende naturområde sam-
men med Randers kommune.
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Den Danske Naturfond skal have en afgørende 
betydning for udviklingen af dansk natur og 
biodiversitet, og kendskabet til fondens indsats 
skal forankres i den danske befolkning. Fonden 
vil gennemføre naturprojekter, der med tiden 
dækker hele landet og alle slags natur og på 
den måde være en væsentlig bidragsyder til 
Danmarks indsats for at stoppe tabet af natur 
og biodiversitet.

Fonden vil vokse. Om 5 år skal flere tusinde 
hektar natur være beskyttet og forvaltet af fon-
den, om 10 år er det endnu flere, og om 50 år 
har fonden bidraget væsentligt til, at vi har me-
get store, sammenhængende naturområder 
i hele Danmark, hvor naturen har førsteprioritet.

’Den Danske Naturfond er kendt og aner-
kendt i den danske befolkning for at gøre 
en afgørende forskel for Danmarks natur og 
biodiversitet.’

Vi ved, at fondens ambition kræver en langsig-
tet og vedholdende indsats. I de kommende 
år skal der derfor fortsat fokuseres på at gen-
nemføre markante projekter, der har en direkte, 
synlig og varig effekt. Projekter understøttes af 
natur- og plejeplaner, og projekter moniteres 
for at følge udviklingen og evaluere indsatsen. 
Fondens projekter kan fokusere på alle natur-
typer og både berøre den natur, som kræver 
bekyttelse, bevaring og pleje af eksisterende 
naturkvaliteter, den natur, som kræver genop-
retning, og den natur som skal være urørt og 
uden indgreb og pleje.

Naturen kommer først!
Fondens vision og mål

Målet er:

• at gøre en særlig indsats for den truede og 
sjældne natur og biodiversitet,

• at skabe større og mere sammenhængende 
naturområder, herunder store og markante 
projekter, hvor naturen har plads til at udvikle 
sig på egne præmisser. Muligheden for at 
understøtte meget store, sammenhængende 
områder er et vigtigt pejlemærke for perio-
den 2020-2023,

• at være en inspirationskilde for andre, her-
under vise vejen for en vildere og mere 
selvforvaltende natur i Danmark og at kunne 
forene hensyn til beskyttelse og benyttelse af 
naturen,

• at fondens projekter har blivende værdi, og 
fonden kan gøre en reel forskel for natur og 
biodiversitet. Natur, der allerede er beskyt-
tet, og som har en god og sikker forvaltning, 
prioriteres ikke.

• at prioritere projekter, der giver mulighed for 
store naturoplevelser, bedre tilgængelighed 
og formidling af en mere vild, dansk natur,

• at udnytte synergi mellem forskellige indsat-
ser, herunder friluftsliv, vandmiljø og klima, 
og prioritere samarbejde og opsøge mulig-
heder for samfinansiering for at opnå større 
effekter. Fondens projekter skal derfor også 
fortsat gennemføres i samarbejde med lokale 
parter og interessenter, med der skal også 
være åbenhed overfor nye samarbejdsformer.

Naturgenopretning tager lang tid, og de fulde 
effekter af en indsats opnås som oftest først på 
lang sigt – måske 10–20 år og i nogle tilfælde 
endnu længere tid. Naturens processer har 
brug for tålmodighed og kontinuitet.

Derfor har fonden også en særlig forpligtelse 
til fortsat at udvikle kvaliteten af de projekter, 
som allerede er iværksat, herunder yderligere 

arealerhvervelser og udvide aftaler hvor fonden 
allerede har etableret projekter. Større, sam-
menhængende naturområder er vigtige.

Selv om der skal arbejdes på en geografisk 
spredning af fondens projekter, kan en bred 
dækning af landet først opnås på lang sigt. 
Ønsket om spredning må ikke kompromitere 
målet om at gennemføre ’de bedste’ projekter.

Fyns Hoved ligger smukt omgivet 
af vand på alle sider og med mange 
besøgende, der nyder den flotte natur. 
Naturfonden opkøber jordlodder og 
markparceller for med tiden at kunne 
samle arealer på Fyns Hoved til 
ét stort naturområde
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Den Danske Naturfond er uafhængig og arbej-
der ikke for særlige interesser. Fonden er blevet 
til i et offentligt-privat samarbejde, og fonden 
hviler med loven om Den Danske Naturfond 
på et bredt funderet politisk mandat. Det er et 
godt og solidt fundament. Og det forpligter.

Fonden  er meget bevidst om behovet for en 
konkret og ambitiøs udmøntning af mål og 
intentioner og til at inddrage, udvise åbenhed 
og lytte til fondens samarbejdspartnere lokalt 
og nationalt. Fonden ønsker at medvirke til at 
engagere og mobilisere brede samarbejder om 
dansk natur, og projekter baseres på frivillige 
aftaler med private lodsejere.

Fondens arbejde skal ses i sammenhæng med 
andre lokale og nationale naturindsatser, og 
muligheden for at bygge bro mellem land- 
og skovbrug og hensyn til friluftsliv, turisme, 
kulturhistorie, landskab og bosætning. De 
multifunktionelle hensyn er ofte en god måde 
at skabe en lokal forankring og ejerskab, og det 
kan understøtte en mere ambitiøs naturind-
sats, end det ellers vil været tilfældet. 

Der er gode erfaringer fra fondens første år. 
Fonden deltager derfor fortsat i brede samar-
bejder, partnerskaber, konsortier og arbejds-
deling med andre – også det offentlige - men 
fonden ønsker ikke at finansiere det offentliges 
opgaver og forpligtelser.

Vi skaber fælles løsninger -
åbenhed, samarbejde og dialog

Kollund Skov ved Flensborg Fjord er en 
gammel oprindelig skov. Den gamle skov skal 
bevares, og skal have fred til at udvikle sig 
frit og naturligt. Derfor har Naturfonden købt 
hele skoven i 2017.
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Naturfonden har en forpligtelse til at skabe 
forståelse og folkeligt engagement omkring 
naturindsatsen i Danmark.

Engagement, viden og forståelse kan opnås 
gennem gode naturoplevelser. Hvor fonden 
udvikler projekter, køber jord og indgår i 
projektudvikling, skal der derfor investeres i 
tilgængelighed, formidling og gode faciliteter 
for besøgende. Alle fondens naturområder har 
offentlig adgang hele året. 

Det skal være muligt at engagere sig konkret 
i naturindsatsen. Derfor vil fonden fortsat give 
mulighed for, at alle kan bidrage økonomisk til 
fondens projekter, etablere lokale følgegrupper 

Engagement og folkelig forankring

i tilknytning til projekterne og stille fondens 
arealer til rådighed for frivillige, som ønsker at 
gøre en indsats, eller som kan udnytte fondens 
arealer til friluftsliv på naturens præmisser. 

Fondens projekter skal også med arrangemen-
ter, ekskursioner og besigtigelser i stigende 
grad bidrage til at øge kendskabet til en vildere 
dansk natur.

Fondens viden og erfaring skal deles og formid-
les mere. Det gælder især fondens kendskab 
til den praktiske virkeligheds muligheder og 
barrierer for en effektiv naturbevaring. Her vil 
fonden være en tydelig og troværdig stemme.

Holme Å ved Varde er 40 km lang. 
På de nederste 12 km ledes vandet i åen 
over i en kunstig kanal. Sammen med Varde 
Kommune, Sydenergi og Aage V. Jensen 
Naturfond gennemfører Den Danske Natur-
fond et projekt til 27 mio kroner, der skal føre 
åen tilbage til sin oprindelige form.
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De fleste af os er glade for den danske natur og 
synes, at det er vigtigt at passe på den. Man-
ge bruger naturen i deres hverdag, og når de 
holder ferie. Den danske natur tiltrækker også 
mange turister, og naturen har stor betydning 
for, hvor vi gerne vil bo, og hvor vores børn skal 
vokse op.

Selv om naturen har stor betydning for os, er 
det svært at sætte en pris på den. Vi tager må-
ske ofte en rig natur for givet. Men sandheden 
er, at naturen har været i tilbagegang i årtier, 
og mange danske dyr og planter er truede. Det 
kræver mange ressourcer og en stor økonomi 
at få vendt udviklingen. Indsatsen skal være 
langsigtet og vedvarende.

Naturen er værd 
at investere i

Den Danske Naturfond kan ikke med sin nuvæ-
rende økonomi løfte en indsats, der er ambitiøs 
nok. Der er brug for yderligere finansiering. 
Fonden vil, hvor det er muligt og på alle niveau-
er, arbejde målrettet for en større finansiering 
til fondens arbejde med den danske natur. 

Fonden vil være omdrejningspunkt for, at flere 
er med til at finansiere naturindsatsen, og den 
skal være en oplagt samarbejdspartner for alle, 
der vil bidrage konkret til at forbedre forholde-
ne for natur og biodiversitet i Danmark.
 

I Mols Bjerge samarbejder Den Danske 
Naturfond med Nationalparken, Natursty-
relsen og private lodsejere om at forbedre 
naturen i et 100 hektar stort naturområde.
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Hammer Bakker i Nordjylland er med 720 
hektar Naturfondens største projekt. I sam-
arbejde med Aalborg Kommune og Dansk 
Botanisk Forening skal den gamle løvskov 
bevares, og plantageskov omdannes til na-
turlig løvskov og åbne græsningslandskaber.

Den Danske Naturfonds 
projekter

Hammer Bakker

Mols Bjerge

Kollund Skov

Mandø

Bøtø

Fyns 
Hoved

Læsten Bakker

Holme Å
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Fakta om fonden
Den Danske Naturfond har de seneste 4 år medvirket 
til at beskytte og forbedre ca. 2.500 ha natur. Heraf 
ejer fonden ca. 1.000 ha. Det samlede budget for na-
turindsatsen de seneste fire år er på ca. 200 mio. kr. 

• Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som 
en privat, velgørende grøn fond af den danske stat, 
VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond.

• Fonden er uafhængig. Fondens formål er fastlagt 
i fondens vedtægter, og fonden reguleres, som 
andre private fonde, af lov om erhvervsdrivende 
fonde.

• Fonden er også omfattet af ’Lov om Den Danske 
Naturfond’, som er vedtaget af Folketinget i de-
cember 2014.

• Den overordnede ledelse af fonden varetages af en 
bestyrelse på 7 personer, der er udpeget på bag-
grund af indstillinger fra en række organisationer.

• Den daglige ledelse og drift af fonden varetages af 
en direktør og et sekretariat.

• Fonden har nedsat et rådgivende udvalg med 13 
medlemmer fra landsdækkende organisationer og 
institutioner.

• Fonden følger brancheorganisationen ISOBRO’s 
indsamlingsetiske retningslinjer.

Fakta om strategien
• Strategien er fastlagt af bestyrelsen.

• Den dækker en treårig periode (2020-2023).

• Strategien er udviklet i løbet af efteråret 2019 og 
starten af 2020.

• Fondens rådgivende udvalg har drøftet og givet 
input til strategien.

Fondens vedtægter
Af fondens vedtægter fremgår det, at Den Danske 
Naturfond har til formål at forbedre naturtilstanden 
og vandmiljøet i Danmark.

Fonden skal opfylde sit formål ved:

• at styrke naturens mangfoldighed gennem forbed-
ring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og 
planter,

• at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og 
belastningen med næringstoffer reduceres som et 
led i fondens aktiviteter,

• at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere 
udledningen af drivhusgasser eller forøge bindin-
gen af disse.

• at styrke den folkelige forankring af, opbakning til 
og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning 
og -beskyttelse.

Fondens bestyrelse prioriterer projekter, som bi-
drager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og 
planter. Fonden skal herudover arbejde for et renere 
vandmiljø, herunder reduceret udledning af næring-
stoffer, som led i sine aktiviteter.

Der vil i den forbindelse ofte være positive effekter på 
udledningen eller bindingen af drivhusgasser, som 
fondens bestyrelse kan inddrage i sin beslutninger.

Fondens aktiviteter skal ikke erstatte, men supplere 
og forstærke offentlige og private indsatser for natur-
tilstanden og vandmiljøet.

I Bøtøskoven på Falster græsser vildheste 
året rundt. Naturfonden har købt skoven og 
i samarbejde med Guldborgsund Kommune 
omdannet den tætte nåletræsplantage fra en 
produktionsskov til et unikt naturområde.
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Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

Besøg Den Danske Naturfond 
på naturfonden.dk

Midt i Vadehavet ligger Mandø. Den huser en af de 
største koncentrationer af eng- og vandfugle i Danmark. 
Naturfonden har sammen med Esbjerg Kommune og 
Nationalparken gennemført en jordfordeling på øen 
for at få opkøbt og etableret et stort naturområde, hvor 
fuglene får gode betingelser i fremtiden.


