BILAG 11-1
Dato: 3. november 2016
Til: Danmarks Naturfonds bestyrelse og DN’s Hovedbestyrelse

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem
DN og Danmarks Naturfond 2013 – 2020
Den mellem DN og fonden indgåede samarbejdsaftale har til formål, dels at styrke relationerne
mellem de to enheder, dels at være rammen for en række indsatser, hvor DN bistår fonden
med henblik på, at fonden kan koncentrere sine ressourcer om sine væsentligste aktiviteter på
Skovsgaard og på de øvrige naturarealer. Yderligere er formålet, at det bidrag på 430.000 kr.
årligt, som DN hidtil har ydet til fondens drift, på længere sigt skulle kunne afløses af den bistand DN yder samt eventuel mere målrettet økonomisk støtte til konkrete tiltag, som vil kunne formidles til DN’s medlemmer.
Nedenfor følger i oversigtsform en status over, hvor de enkelte elementer i samarbejdsaftalen
står i dag. Status kan danne udgangspunkt for mødet med naturfondens bestyrelse og en drøftelse af, hvordan parterne ser på denne, og om der er behov for at ændre på indsatserne
og/eller fremdriften i samme.
På baggrund af status og mødet mellem parterne, skal parterne drøfte om det arbejde, der er
reflekteret i status, er passende for nærværende og fremadrettet mod og ind i 2017, eller om
der er behov for at øge eller mindske de enkelte elementer.

1.

Fondens ejendomme

1.1 Skovsgård
Landbruget, skovbruget og naturen på Skovsgård skal tjene som demonstration af DN’s politikker på områderne og opleves som et aktiv for DN’s medlemmer. Derfor skal der tages følgende initiativer:

Opgave

Ansvarlig

Status og Tidsplan

Landbruget udvikles, så det
økologiske landbrug både kan
give højere indtjening, mere
varieret afgrødevalg og større
naturindhold.

Danmarks Naturfond,
Evald Vestergaard,
Lars

Løbende proces bl.a drives
Skovsgaard fra 2014 af gårdens ansatte og ikke ved entreprenør. Der udlægges insektstriber i markerne.

Forslag til udviklingsplaner for
drift af landbrug

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat (Rikke Lundsgaard) i samarbejde med
Økologisk Landsforening

Løbende proces hvor flere
tiltag er afprøvet, f.eks egen
drift og dyrkning af køkkenhaveafgrøder til Skovsgaard
Mad Marked.

Forslag til udviklingsplaner for
drift af skovbrug

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat (Nora Skjernaa
Hansen)

Arbejdet med ny driftsplan for
Skovsgaards skove er igangsat i forbindelse med, at den
hidtidige udløber.

Forslag til udviklingsplaner for
natur

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat (Therese eller Bo)
og NFU

NFU har i okt. 2014 præsenteret en prioriteret liste for at
forøge naturindholdet på
Skovsgaard. Repræsentanter
for NFU besøger løbende
Skovsgaard.

Danmarks Naturfond og DN
indgår på naturområdet et
samarbejde med Århus Universitet og Københavns Universitet om registrering, forsøg og formidling.

DN, Rikke Lundsgaard

Kontrakt er indgået med biolog fra Århus universitet. registrering i gang. DN har betalt udgiften på 30.000 kr.
årligt. Efter at biologen er
blevet syg varetages opgaven
på frivillig basis.

DN markedsfører og synliggør
Skovsgård aktivt over for sine
medlemmer.

DN

Skovsgård har løbende været
omtalt i Natur og Miljø – i
nyhedsbreve og i velkomstbreve til nye medlemmer

Forslag til nye måder at inddrage både DN’s medlemmer,
frivillige og andre eksterne
interessenter.

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat (Nick Leyssac,
Rikke Lundsgaard)

Flere grupper er blevet etableret vedr. naturregistrering,
køkkenhave m.m.

Opgave

Ansvarlig

Tidsplan

DN vil tage initiativ til:
Pilotprojekt med oprettelse af
Caretaker-grupper på de områder, hvor dette er mest
oplagt, og hvor det lokale
fundament er velegnet.

DN Ole Laursen, Nick Leyssac

Der er oprettet grupper i
Allindelille, på Skovsgaard,
Bundsbæk Mølle, Højris Mølle
og i Vrøgum Kær og senest
på Elbækengen.

Fonden forvalter fortsat en
række områder, hvor driften
kræver professionelle entreprenører, eller hvor det er
vanskeligt at involvere frivillige i drift, pleje og formidling.

Danmarks Naturfond,
Lars

Varetages af fonden og efter
samarbejdsaftale med Hede
Danmark på baggrund af
driftsplanerne for de enkelte
områder

DN vil tage initiativ til støtte
til styrkelse af DN’s lokale
engagement i alle øvrige områder, f.eks. til lokal formidling med ture, skiltning og
foldere.

DN

DN opfordrer afdelingerne til
at arrangere ture i de af Fondens arealer, som ligger tæt
på afdelingen.

1.2

Naturområderne
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DN vil tage initiativ til støtte
til lokale Giv Naturen en Hånd
aktiviteter på arealer, hvor
der er lokal opbakning.

2.

DN Ole Laursen/Nick Leyssac

De afdelinger, der bor tæt på
fondens områder opfordres
generelt til samarbejde med
fonden når der laves plejearrangementer. Flere steder er
der jf. ovenfor etableret faste
plejegrupper.

Fælles visuel identitet

DN og Fonden skal fremstå med en beslægtet visuel identitet, der giver sig udslag på hjemmesider og ved skiltning på Skovsgård og naturområderne. Dette indebærer bl.a. følgende:
Opgave

Ansvarlig

Tidsplan

Fondens hjemmeside integreres på DN’s hjemmeside, og
DN har ansvaret for drift og
vedligehold, herunder:
- at alle Fondens besiddelser beskrives på
DN’s hjemmeside, og
- at der under ”Om os”
på DN’s hjemmeside
tilføjes en beskrivelse
af Danmarks Naturfond og sammenhængen mellem Fonden og
DN.

DN, kommunikation

Første del gennemført i 2014
– opdatering af indhold er
sket i 2015. I forbindelse med
at DN får ny hjemmeside,
føres fondens hjemmeside
over i samme format og opdateres i denne sammenhæng ultimo 2016/primo
2017

DN har ansvaret for at sikre
skiltning på Fondens besiddelser. Tekst, layout og tryk
udarbejdes/styres af DN’s
Sekretariat på foranledning af
bestyreren, og DN fakturerer
Fonden for layout og tryk.
Følgende skal udvikles/opdateres:
- Al skiltning skal omtale såvel Naturfonden
som DN.
- DN’s historie skal udstilles på Skovsgård.
- Skiltningen på Fondens besiddelser gennemgås, og mangler
udbedres.

DN, Ole Laursen og fonden,
Lars

Nyt oversigtsskilt er lavet og
sat op på Skovsgård.
Skiltning på øvrige arealer
gennemgås løbende i samarbejde med Lars.
Der er søgt om og opnået
fondsmidler til udstilling på
Skovsgaard om DN/fondens
historie – den forventes færdig ultimo 2016/primo 2017.

DN har ansvaret for at skrive,
layoute og trykke alle pjecer
om Fondens besiddelser og
for at sikre lagerføring af det
nødvendige antal pjecer. DN
fakturerer Fonden for layout
og tryk. Følgende skal udvik-

DN, Ole Laursen

Alle pjecer er under gennemgang og ændres/redigeres
løbende i overensstemmelse
med nyt design og logo. 6
pjecer er/bliver færdiggjort i
2015 – 11 er planlagt produceret i 2016. DN har en fast
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les/opdateres:
- Tekster gennemgås og
opdateres om nødvendigt. Teksterne skal
- indeholde en beskrivelse af området med
særligt fokus på, hvad
gæsterne kan opleve.
- Alle pjecer får et ensartet layout, der følger
DN’s designmanual.
DN og Naturfonden bør have
en ensartet grafisk identitet,
så ”slægtskabet” bliver tydeligt. I forbindelse med opdatering af hjemmeside og pjecer skal følgende udvikles:
- Fondens logo tilpasses
DN’s med eget navn.

3.

student, der løser opgaven.

DN, kommunikation

Der er udviklet nyt logo, som
fondens bestyrelse har godkendt.

Styrket økonomi

DN bistår Fonden med henblik på, at Fondens økonomi styrkes (og dermed at punkt 1 i samarbejdsaftalen endnu bedre udmøntes).
Opgave

Ansvarlig

Tidsplan

DN bistår Fonden med fundraising om nærmere identificerede projekter, som Fonden
og DN i fællesskab bliver enige om. I første omgang søges
identificeret et projekt der
udvikler/forbedrer Fondens
eksisterende besiddelser.

DN, Michael Vendelbo

DN forestår i perioden 201415 en indsamling blandt DN’s
medlemmer til et konkret formål på Skovsgård eller et af
Fondens arealer. Indsamlingen
skal kunne ses som et element, der understøtter DN’s
arbejde med en stærkere organisation, involvering og
nærhed til naturen for DN’s
medlemmer og potentielle
medlemmer.

DN, kommunikation

Højris Mølle – renovering af
møllebygningen der er søgt
om eksterne midler – p.t er
opnået midler til halvdelen af
projektet. Der er søgt om
fondsmidler til erhvervelse af
areal ved Højris Mølle. Der er
søgt om fondsmidler til udskiftning af stråtag på laden
på Skovsgaard.
Det konkrete formål er ikke
fundet – fonden mangler at
fremkomme med forslag/emner.
Der er samlet mindre beløb
ind til Allindelille.

DN opretter på sin hjemme-

DN, kommunikation

DN er i gang med en større
omstrukturering af sin hjem4

side mulighed for at støtte
Fonden.

meside – ny webmaster tænker det ind i denne.

DN kan på Skovsgård lave
medlemshvervningsaktiviteter,
herunder særlige tilbud til nye
medlemmer.

DN, Michael Vendelbo og lene
Smith

Fonden forestår selv fundraising/ansøgninger vedrørende
midler fra Fødevareministeriet
– LAG midler og lignende.

Danmarks Naturfond

DN aflaster Fonden for administrative opgaver ved udlejning af feriehuse på Skovsgård.

DN, Michael Vendelbo

Er implementeret

DN aflaster Fonden for andre
administrative opgaver efter
nærmere aftale – mulige emner kan være lønudbetaling,
bogføring, projektregnskaber
o. lign. I det omfang opgaverne i forvejen varetages eksternt mod betaling aftales
samtidig, hvilket vederlag DN
skal have for opgaven.

DN, Michael Vendelbo

DN bistår fra primo 2015 med
Sekretærfunktion for fondens
bestyrelse, bogføring og andre administrative opgaver.

DN og Fonden bruger samme
revisionsfirma, men forskellige
afdelinger. Det undersøges,
om der kan opnås økonomis
fordel ved at samle revisionsopgaven.

DN, Michael Vendelbo

Da revisionsopgaverne er vidt
forskellige, er der ikke nogen
stordriftsfordele. Hvis fonden
af anden grund ønsker at
skifte revisor genovervejes.

Hvis det giver mening, kan
Fondens it-drift varetages af
DN efter nærmere aftale.

DN, Michael Vendelbo

Er en åben mulighed – fonden
må melde ud, om der vurderes at være behov.

Der er gjort forsøg med et
tilbud om at tegne medlemskab direkte via en pc i entrecenteret. I den nye billetautomat kan der købes medlemskaber. Udstillingen om
DN/fondens historie vil komme til at indeholde opfordring
til medlemskab
Sker løbende, b.la. i samarbejde med Hede Danmark.
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