Den Danske Naturfond
- status, strategi og perspektiver
Direktør Flemming Nielsen

NATUR & MILJØ 2016
- den 9. juni 2016
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Formål
Fonden har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal således
arbejde for:
• at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og
planter,
• at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringsstoffer reduceres som
et led i fondens aktiviteter,
• at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge
bindingen af disse og
• at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og
-beskyttelse.

Opgaver
Formålet skal søges realiseret gennem konkrete, arealrelaterede aktiviteter, herunder sikring, forbedring
og udvidelse af eksisterende naturområder, etablering af nye naturområder og sikring af bedre
sammenhæng mellem naturområder.
Fondens aktiviteter kan gennemføres både i fondens eget regi, herunder ved fondens erhvervelse, drift
og udvikling af arealer, og ved indgåelse af aftale med private eller offentlige ejere eller brugere af
ejendomme om drift eller samdrift m.v. og ved ydelse af tilskud, lån eller lignende.
Fonden skal ved tilrettelæggelsen af sine aktiviteter lægge vægt på mulige synergieffekter
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Privat fond underlagt offentlig regulering
Privat erhvervsdrivende fond

Særlig regulering

• Lov om erhvervsdrivende fonde

• Lov om Den Danske Naturfond

• 1. bestyrelse udpeget af stifterne.

• Forvaltningsretlige grundsætninger principper om lighed,
magtfordrejning og proportionalitet

• Kapital udskilt:
- i alt ca. 900 mio. kr.
- 4 rater fra 2015-2018

• Fonden skal arbejde for yderligere
kapital og medfinansiering
• Uafhængig / ikke løse offentlige
opgaver og forpligtelser

• Regler om aktindsigt og habilitet mv. i
forvaltningslov og offentlighedslov
• Regler om statsstøtte, udbud og
revision
• Naturområder åbne for
offentligheden
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Bestyrelse
-

Lauritz Holm-Nielsen - formand (tidligere rektor på Aarhus Universitet)

-

Bente Overgaard (koncerndirektør i Nykredit)

-

Per Holten Andersen (rektor på CBS)

-

Frank Erichsen (tv-vært og forfatter)

-

Karoline Prien Kjeldsen (tidligere departementschef i Kulturministeriet)

-

Jørn Jespersen (direktør i Dansk Miljøteknologi)

-

vakant

Det Grønne Kontaktudvalg:
Biologforbundet, Dansk Botanisk Forening Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Entomologisk Forening Dansk Geologisk Forening Dansk Ornitologisk ForeningBirdLife Denmark Dansk Pattedyrforening Det Økologiske Råd Dyrenes Beskyttelse
Foreningen til Svampekundskabens Fremme Geografforbundet Greenpeace
Danmark Jydsk Naturhistorisk Forening Natur og Ungdom Verdens Skove
(Nepenthes) WWF Verdensnaturfonden.
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1. strategi
Lang sigt
• En særlig indsats for truet og sjælden natur
• Indsats for større og mere sammenhængende områder, fri
dynamik
• Også indsats for mere almindelig natur
• Projekter med blivende værdi
• Projekter med mulighed for naturoplevelser
• Udnytte synergier / samarbejder / samfinansiering
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1. strategi
Prioriteringer 2016-2019
Markere sig som ny aktør, opbygge organisation og viden samt
udvikle netværk og samarbejdsformer:
• Udnytte aktuelle muligheder
• Forskellige typer projekter og samarbejdsformer
• Synlige projekter
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De første projekter
- 12-15 stk. under forberedelse
- Spredning i forhold til geografi/naturtyper/samarbejdsformer mv.
- Fokus på lokale samarbejdsparter
- Første projekt i Mols Bjerge
- Call 2016 (15 mio. kr.)
- Næste projekter inkluderer (formentlig) erhvervelse af arealer
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Hvad er et godt projekt ?
Ide/vision
- Forundersøgelse/kvalificering
Indhold
- Natur- og biodiversitetspotentiale
- Oplevelsesværdi
- Vandmiljø, klima, kulturhistorie ….
Realiserbarhed
- Ejerforhold (offentlig/ss for salg)
- Muligheder for samarbejde
- Lokal forankring
Økonomi
- Med-/samfinansiering
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