
Referat for bestyrelsesmødet i Danmarks Naturfond d. februar kl. 10-17 

Til stede: 

Maria Reumert Gjerding, Flemming Torp, Catrine Grønborg Jensen, Per Kølster, Anders Kay Gormsen, 

Kristian Graubæk og Lars Midtiby. 

1. Godkendelse af dagsorden  

• Dagsorden Godkendt, med tilføjelse af punkt 8 orientering om fredningssagen og nyt punkt 

9. Gadevang Mose 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde  

• Referat for sidste møde blev godkendt. 

3. Vedtagelse af revideret budget. 

• Bestyrelsen godkendte det reviderede budget. 

• Bestyrelsen udbad sig et forslag til en prioritering af vedligeholdelsesbudgettet. 

4. Henvendelse om køb af klitnatur. 

• Bestyrelsen har med baggrund i fondens retningslinjer for køb af nye arealer, samt fondens 

økonomi besluttet at takke nej til tilbuddet om at købe klitnatur i Jammerbugt Kommune 

5. Plan for frahegning i forbindelse med forskningsprojekt  

• Katrine kontakter Sagsbehandler i Svendborg kommune 

• Catrine laver en Hasteanmodning om godkendelse af frahegninger til forskningsformål til 

FN fyn. 

6. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem  

• Bestyrelsen har valgt Per Kølster som medlem af bestyrelsen, således at Per fra dags dato 

er udpeget af bestyrelsen og at Økologisk Landsforenings plads i bestyrelsen står vakant 

frem til at Økologisk Landsforening udpeger deres repræsentant. 

7. Nyt fra den daglige leder på Skovsgaard Gods 

• Flemming orienterede om frivilligmødet. Bestyrelsen opfordres til at komme den 2. april til 

oprydningsdag. 

• Anders Orienterede kort om driften. Herunder fondens to ansatte oplever et betydeligt 

pres pga. mængden af arbejde og de strukturelle ændringer fonden er i gang med.  

8. Fredningen 

• Catrine orienterede om processen. 

• S.R. Bengtson hyres til at lave notat omkring Grise på arealet. 

• Bestyrelsen blev enige om at årsagen til arbejdet med Vildgræsningsprojektet er så vigtigt, 

er at Størrelse på naturarealer har en kæmpe betydning. 

9. Gadevang Mose 

• Bestyrelsen besluttede at undersøge om Gadevang Mose kan overdrages til Naturstyrelsen. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre gives der accept til gennemførsel af Hegningsprojektet. 

10. Fremtiden for Skovsgaard Gods (punktet afvikles som en workshop) 

11. Eventuelt  


