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Debatoplæg om DN’s bidrag og ønsker
til Naturfonden
Den indgåede samarbejdsaftale giver et umiddelbart indblik i en række bidrag fra DN til fonden
vedrørende aktiviteterne og driften på Skovsgård, vedrørende driften og plejen af fondens naturområder samt fondens kommunikation og økonomi.
Ud over de af samarbejdsaftalen flydende bidrag, bidrager DN i øvrigt til fonden med følgende:
 Lejemål på Skovsgård – DN lejer bygning til naturvejlederens værksted for 24.000 kr.
+ moms pr. år.
 DN’s naturvejleder er stationeret på Skovsgård og formidler naturligvis Skovsgård og
fonden ved siden af formidlingen af naturen.
 DN’s naturvejleder lejer Møllegården på Skovsgård.
 DN har ydet fonden et lån på 500 t.kr. til indkøb af maskiner.
 DN betaler for Aarhus Universitets naturregistrering på Skovsgård (30.000 kr. pr. år).
 DN har udvirket at sponsormidler fra vinfirmaet Banrock Station (75.000 kr.) er gået til
projekt i Allindelille Fredskov.
 DN bidrager med 430 t.kr. årligt til driften af fondens ejendomme – Skovsgård og naturområderne rundt om i landet.
Ud over disse aktuelle bidrag kan nævnes at DN i nyere tid har købt Allindelille Fredskov for 5
mio. kr. og overdragede denne til fonden som gave. DN har udvirket at RealDania gennemførte
analyseprojektet ”Naturens tankegods” omkring den mulige udvikling af et konferencecenter
på Skovsgård (værdi 600 t – 1 mio. kr.).

På baggrund af de tætte relationer mellem DN og fonden og DN’s ikke ubetydelige
bidrag til fondens økonomi lægger Sekretariatet op til, at HB overvejer en række ønsker fra DN til Naturfonden:


Skovsgård skal fremstå som et demonstrationsprojekt for DN’s landbrugspolitik i løbende udvikling med højværdiafgrøder, hvoraf i hvert fald en del er rettet mod salg via
MadMarked eller lignende forhandlere, der prioriterer økologi og lokale produkter samtidig med at der demonstreres en fornuftig økonomi i landbrugsdriften.
I den sammenhæng kan det vurderes om alle tidligere trufne beslutninger om driften på
Skovsgård stadig er relevante – her tænkes særlig på skovdriften og beslutningen om
ikke at gøde med konventionel gødning inden for økologiens rammer.



Uanset ovenstående kan det overvejes om DN’s årlige tilskud regnskabsmæssigt holdes
isoleret i fondens regnskab, således at det tydeligere fremgår, hvad de reelle driftsresultater for de enkelte aktiviteter rent faktisk er (det skal understreges, at dette ikke
skal have betydning for størrelsen af DN’s tilskud).



Fonden afstår fra at erhverve flere arealer, før der er en solid økonomi i fonden og de
eksisterende besiddelser lever op til vedtagne plejeplaner, testamentebestemmelser
m.m.

Disse overvejelser må – uanset deres resultat – gerne danne baggrund for at DN og fonden i
fællesskab finder frem til hvad man ønsker at kommunikere om fonden og dens besiddelser og
dens relationer til DN, med henblik på at alt det arbejde, der i forvejen er omfattet af samarbejdsaftalen bliver så målrettet som muligt i forhold til DN og fondens ønsker og disses fælles
relationer til DN’s medlemmer og danskerne i almindelighed.
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