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Side

Formål

Fonde og foreninger giver hvert år store, primært almennyttige, bevillinger til 
projekter og aktiviteter i hele landet og i udlandet. Denne analyse har til formål at 
belyse, hvor mange penge der blev bevilget i 2020, hvilke områder der blev støttet, og 
hvem pengene gik til. 

Analysen giver desuden et indblik i udviklingen i fondenes bevillinger og uddelinger i 
perioden 2016-2020.

Analysen er udarbejdet i 2022, hvor alle tal for 2020 var til gengængelige ved 
Danmarks Statistik.
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Executive summary

4

På trods af en verdensomspændende COVID-19-pandemi og en helt igennem forandret hverdag, var 2020 et aktivt år 
for de danske fonde.

Der blev bevilget mere end 19,6 mia. kr. fordelt på en lang række formål, og fondene tog ansvar, når det kom til at 
hjælpe mennesker og organisationer, der var udfordret af den nye COVID-19-prægede hverdag. Der blev bevilget flere 
penge til sundheds- og motionsformål end tidligere, samt gennemført et stort antal bevillinger på det sociale område. 
Der blev også bevilget mere end 8 mia. kr. til videnskabelige formål.

Mens både bevillinger og udbetalinger lå på et højt niveau i 2020, så faldt antallet af bevilgende fonde i 2020 med 864 
fonde i forhold til 2019. Antallet af bevilgende fonde var meget højt i 2019 (5.300 bevilgende fonde), og er det eneste 
år siden 2016, hvor der har været flere bevilgende fonde end ikke-bevilgende fonde. Den flerårige tendens, med at der 
samlet set bliver færre fonde i Danmark, fortsatte også i 2020.

Langt størstedelen af de bevilgede midler i 2020 (ca. 93 %) kom fra de 200 mest bevilgende fonde, og det samlede 
bevillingsniveau var markant højere i perioden 2019-2020 end tilfældet var i 2016-2018. 

Når vi ser på, hvem der modtog fondsbevillingerne, så er det de offentlige institutioner (48 % af de samlede bevilgede 
midler) og nonprofitorganisationer (21 % af de samlede bevilgede midler), der modtog flest fondsmidler i 2020. Det er 
en tendens, vi har set siden Fondsstatistikken startede i 2016.



Side

Hovedpointer fra analysen
Fondenes bevillinger og udbetalinger fra 2016-2020
Fondene bevilgede tilsammen 19,6 mia. kr. i 2020
Samlet set bevilgede danske fonde i alt 19,6 mia. kr. i 2020. Bevillingsniveauet 
var stabilt sammenlignet med 2019, dog med et lille fald på 53 mio. kr. 
De erhvervsdrivende fonde har bevilget mere i 2020 end 2019 (svarende til ca. 
645 mio. kr.), mens de almene fonde og fondslignende foreninger har bevilget 
mindre i 2020 end 2019 (svarende til ca. 698 mio. kr.). Se side 9 og 12.

Fondene udbetalte 1,2 mia. kr. mere i 2020 end i 2019
Fondene udbetalte tilsammen ca. 17,1 mia. kr. i 2020. Det er 1,2 mia. kr. mere 
end i 2019, svarende til en stigning på 7 %. Siden 2016 har der været en 
konstant, stabil stigning i niveauet for de udbetalte midler. Fra 2016 til 2020 er 
der tale om en stigning på 6,3 mia. kr., svarende til en stigning på 59 %. Se side 
9.

Færre fonde i Danmark i 2020
I 2020 var der 9.551 fonde i Danmark, hvoraf 1.391 var erhvervsdrivende fonde 
og 8.160 var almene fonde. Samlet set var der 200 færre fonde i 2020 
sammenlignet med 2019. Antallet af fonde i Danmark er faldende gennem hele 
perioden fra 2016 til 2020. I 2020 er der 707 færre fonde end i 2016. Ser vi 
længere tilbage, har der været en negativ udvikling i antallet af fonde siden 
1999, hvor der var 11.343 fonde. Se side 10.

Der var færre bevilgende fonde, end ikke-bevilgende fonde, i 2020
Ud af de 9.551 fonde i Danmark i 2020 var der 4.416 fonde, der foretog 
bevillinger, mens 5.135 fonde ikke foretog bevillinger i 2020. I 2019 var der 
5.280 fonde, der foretog bevillinger. Antallet af fonde, der foretog bevillinger i 
2020, faldt altså med 864, svarende til 16 %. Der var ekstraordinært mange 

fonde, der foretog bevillinger i 2019, og antallet af bevilgende fonde i 2020 var 
derfor tilbage på samme niveau som i perioden 2016-2018. Se side 10.

De mest bevilgende fonde
De fem mest bevilgende fonde stod for 48 % af de bevilgede midler
De fem mest bevilgende fonde bevilgede tilsammen ca. 9,4 mia. kr. i 2020, 
hvilket udgjorde 48 % af fondenes samlede bevilgede midler. De udbetalte ca. 
7,4 mia. kr., svarende til 43 % af de samlede udbetalte midler, mens de stod for 
3 % af det samlede antal bevillinger. Meget få fonde stod altså for en stor andel 
af de bevilgede og udbetalte midler, hvilket ligner fordelingen fra tidligere år. En 
gennemsnitlig bevilling var i 2020 på 0,3 mio. kr., mens en gennemsnitlig 
bevilling fra de fem mest bevilgende fonde var på 4,5 mio. kr. Se side 15 og 16.

De 200 mest bevilgende fonde bevilgede 18,2 mia. kr. i 2020
De 200 mest bevilgende fonde bevilgede 18,2 mia. i 2020, hvilket svarer til 93 % 
af de samlede bevilgede midler fra fondene. De stod samtidig for 92 % af de 
udbetalte midler. De 200 mest bevilgende fonde stod således for langt 
størstedelen af de bevilgede og udbetalte midler. Se side 15.

De mest bevilgende fonde bevilgede i gennemsnit et større antal bevillinger 
pr. fond end de mindre fonde
De 200 mest bevilgende fonde stod for 51 % af det samlede antal bevillinger i 
2020, mens de resterende 4.216 bevilgende fonde stod for de 49 % af det 
samlede antal af fondenes bevillinger. De mest bevilgende fonde bevilgede i 
gennemsnit således et større antal bevillinger pr. fond end de mindre fonde. Se 
side 16. 
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Hovedpointer fra analysen
Fondsbevillinger fordelt på formål
41 % af de bevilgede midler blev tildelt videnskabelige formål
Ligesom tidligere år bevilgede fondene flest midler til videnskabelige formål i 
2020. I 2020 modtog videnskabelige formål 8,1 mia. kr., hvilket svarer til 41 % af 
de samlede bevilgede midler. Det er en stigning på ca. 64 mio. kr. i forhold til 2019 
og ca. 143 mio. kr. mere end i 2016. Se side 19.

Fondene bevilgede færre midler til kulturelle formål, internationale humanitære 
formål og uddannelses- og folkeoplysningsformål i 2020
I 2020 bevilgede fondene færre midler til internationale humanitære, kulturelle og 
uddannelses- og folkeoplysningsformål sammenlignet med 2019. I 2019 blev der 
dog bevilget ekstraordinært mange midler til disse formål, og bevillingsniveauet i 
2020 var tilbage på samme niveau som i 2018 eller højere. Sammenlignet med 
2016 bevilgede fondene i 2020 68 mio. kr. mere til kulturelle formål, 709 mio. kr. 
mere til internationale humanitære formål og 788 mio. kr. mere til uddannelses -
og folkeoplysningsformål. Se side 19.

Natur- og miljøformål samt sundheds- og motionsformål fik mere 
opmærksomhed i 2020
I 2020 blev der bevilget 376 mio. kr. mere til natur- og miljøformål end i 2019, 
hvilket svarer til en stigning på 41 %. Samtidig bevilgede fondene i 2020 510 mio. 
kr. mere til sundheds- og motionsformål end i 2019, svarende til en stigning på 54 
%. Det formodes, at de øgede fondsmidler bevilget til disse formål helt eller 
delvist skyldes COVID-19-pandemien og samfundets øgede opmærksomhed på 
klima- og miljøspørgsmål. Den gennemsnitlige bevillingsstørrelse for bevillinger til 
natur- og miljøformål var på 1,8 mio. kr., hvilket var større end de gennemsnitlige 
bevillingsstørrelser på de andre formål. Se side 19.

Flest bevillinger til sociale formål, men færre midler end til andre formål
Sociale formål var det formål, der fik flest antal bevillinger i 2020 med hele 39 % af 
det samlede bevillingsantal. Bevillingsstørrelsen på bevillingerne til de sociale 
formål er dog markant lavere end til andre formål. Den gennemsnitlige 
bevillingsstørrelse til sociale formål i 2020 er på 50.000 kr., hvilket er væsentligt 
mindre end til andre formål. I 2020 blev der bevilget 1,4 mia. kr. til sociale formål, 
hvilket var 91 mio. kr. mere end i 2019. Set i et længere tidsperspektiv blev der 
dog bevilget 263 mio. kr. mindre i 2020 sammenlignet med 2016. Se side 19 og 20.

Modtagere af fondsmidler
9,5 mia. kr. eller 48 % af fondenes bevilgede midler gik i 2020 til offentlige 
institutioner
Med ca. 9,5 mia. kr. var offentlige institutioner den modtagergruppe, der modtog 
flest fondsmidler i 2020. Offentlige institutioner modtog 48 % af de samlede 
bevilgede fondsmidler. Sammenlignet med 2019 var der tale om en stigning på ca. 
337 mio. kr. Se side 25 og 25.

4,1 mia. kr. i fondsmidler gik til nonprofitorganisationer i 2020
Nonprofitorganisationer var den næststørste modtagergruppe i 2020, der samlet 
set modtog bevillinger for 4,1 mia. kr., svarende til 21 % af de samlede bevilgede 
fondsmidler. Sammenlignet med 2019 modtog nonprofitorganisationer bevillinger 
for 254 mio. kr. mere i 2020. Omvendt modtog private virksomheder færre 
fondsmidler i 2020 sammenlignet med 2019, ligesom at færre midler blev bevilget 
til interne donationer, og færre midler blev ikke fordelt på et formål. Se side 24 og 
25.

Langt de fleste fondsmidler gik til modtagere i Danmark
15,8 mia. kr. blev tildelt modtagere i Danmark. Det svarede til 80 % af de samlede 
midler, som fondene bevilgede i 2020. Det var en stigning på 824 mio. kr. 
sammenlignet med 2019. Se side 26. 6
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Side

Hovedpointer om fondenes bevillinger og udbetalinger fra 2016-
2020
Fondene bevilgede tilsammen 19,6 mia. kr. i 2020
Samlet set bevilgede danske fonde i alt 19,6 mia. kr. i 2020. Bevillingsniveauet var stabilt sammenlignet med 2019, dog med et lille fald på 53 mio. kr. De 
erhvervsdrivende fonde har bevilget mere i 2020 end i 2019 (svarende til ca. 645 mio. kr.), mens de almene fonde og fondslignende foreninger har bevilget mindre i 
2020 end 2019 (svarende til ca. 698 mio. kr.). Se side 9 og 12.

Fondene udbetalte 1,2 mia. kr. mere i 2020 end i 2019
Fondene udbetalte tilsammen ca. 17,1 mia. kr. i 2020. Det er 1,2 mia. kr. mere end i 2019, svarende til en stigning på 7 %. Siden 2016 har der været en konstant, 
stabil stigning i niveauet for de udbetalte midler. Fra 2016 til 2020 var der tale om en stigning på 6,3 mia. kr., svarende til en stigning på 59 %. Se side 9.

Der var færre bevilgende fonde, end ikke-bevilgende fonde, i 2020
Ud af de 9.551 fonde i Danmark i 2020 var der 4.416 fonde, der foretog bevillinger, mens 5.135 fonde ikke foretog bevillinger i 2020. I 2019 var der 5.280 fonde, der 
foretog bevillinger. Antallet af fonde, der foretog bevillinger i 2020, var altså faldet med 864, svarende til 16 %. Der var ekstraordinært mange fonde, der foretog 
bevillinger i 2019, og antallet af bevilgende fonde i 2020 var derfor tilbage på samme niveau som i perioden 2016-2018. Se side 10.

Færre fonde i Danmark i 2020
I 2020 var der 9.551 fonde i Danmark, hvoraf 1.391 var erhvervsdrivende fonde og 8.160 var almene fonde. Samlet set var der 200 færre fonde i 2020 sammenlignet 
med 2019. Antallet af fonde i Danmark var faldende gennem hele perioden fra 2016 til 2020. I 2020 er der 707 færre fonde end i 2016. Ser vi længere tilbage, har 
der været en negativ udvikling i antallet af fonde siden 1999, hvor der var 11.343 fonde. Se side 10 og bilag side 35-36.

Færre små fonde i 2020, der bevilgede mindre end 250.000 kr. 
Fra 2019 til 2020 var der et fald på 1.210 i antallet af små fonde, der bevilgede mindre end 250.000 kr. Samtidig var der 355 f lere fonde i 2020, der bevilgede mellem 
250.000 og 1 mio. kr. Ser vi på udviklingen fra 2016 til 2020, var der en stigning i antal fonde der bevilgede mere end 10 mio. kr. Se side 10.
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Så mange midler bevilgede og uddelte fondene fra 2016 til 2020
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Figur 1 viser udviklingen i 
bevillinger og udbetalinger i 
perioden 2016-2020.

• Fondene bevilgede tilsammen 
19,6 mia. kr. i 2020.

• Fondene udbetalte tilsammen 
17,1 mia. kr. i 2020.

• De erhvervsdrivende fonde stod 
for den største andel af de 
bevilgede midler. De bevilgede 
13,2 mia. kr. i 2020, svarende til 
67 % af de samlede bevilgede 
midler.

Figur 1: Fondenes bevillinger og udbetalinger i mio. kr. efter fondstype fra 2016-2020

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik

Note: Når man taler om fondenes uddelinger, er det vigtigt at være opmærksom på forskellen på bevill inger og udbetalinger. En bevilling er et ti lsagn en fond 
giver om at vil le udbetale penge til  en aktivitet. En udbetaling er fondens faktisk udbetalte beløb på baggrund af en bevill ing. En bevill ing og de efterfølgende 
relaterede udbetalinger sker ofte i  forskellige kalenderår. Et eksempel kan være en fond, der siger ja (bevilger støtte) ti l  at støtte en festival i  2019, men først 
udbetaler pengene i 2020, når festivalen gennemføres. Et andet eksempel kan være, når store bevill inger til  f.eks. anlægsproj ekter udbetales over flere år. 
Ordet uddelinger bruges ofte som en samlebetegnelse for både bevill inger og udbetalinger.
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Antallet af fonde i perioden 2016 til 2020
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Fondenes 
bevillingsniveau

2016 2017 2018 2019 2020
Ændring 

2016-2020
Ændring 

2019-2020

%-vis 
ændring 

2016-2020

%-vis 
ændring 

2019-2020

Total 10.258 10.214 9.945 9.751 9.551 -707 -200 -7% -2%

Samlet antal bevilgende 
fonde

4.119 4.628 4.885 5.280 4.416 297 -864 7% -16%

Ikke-bevilgende 6.139 5.586 5.060 4.471 5.135 -1.004 664 -16% 15%

1 kr. - 0,25 mio. kr. 3.366 3.782 3.607 4.020 2.810 -556 -1.210 -17% -30%

0,25 - 1 mio. kr. 396 407 748 550 905 509 355 129% 65%

1 - 5 mio. kr. 185 267 384 495 532 347 37 188% 7%

5 - 10 mio. kr. 89 61 41 80 43 -46 -37 -52% -46%

10 - 25 mio. kr. 31 58 38 75 66 35 -9 113% -12%

25 - 50 mio. kr. 7 10 21 18 16 9 -2 129% -11%

50 - 100 mio. kr. 17 19 18 13 12 -5 -1 -29% -8%

100 - 500 mio. kr. 20 22 20 23 22 2 -1 10% -4%

500+ mio. kr. 7 4 8 6 8 1 2 14% 33%

Tabel 1 viser fondene grupperet 
efter deres individuelle 
bevillingsniveau i årene fra 2016 til 
2020. Tabellen viser antallet af 
fonde i hver gruppe. Se desuden  
side 35 og 36.

• I 2020 var der 9.551 fonde i 
Danmark. Det er 200 færre 
fonde end i 2019.

• 4.416 fonde foretog bevillinger i 
2020, hvilket er 16 % færre end 
i 2019. Der var dog ekstra-
ordinært mange fonde, der 
foretog bevillinger i 2019.

• De fleste fonde bevilgede under 
250.000 kr. om året.

Tabel 1: Antal fonde 2016-2020 grupperet efter fondenes individuelle bevillingsniveau

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Antallet af bevillinger fra 2016 til 2020, efter fondes bevillingsniveau

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Fondenes 
bevillingsniveau

2016 2017 2018 2019 2020
Ændring 

2016-2020
Ændring 

2019-2020

%-vis 
ændring 

2016-2020

%-vis 
ændring 

2019-2020

Total 73.639 84.396 77.136 78.886 77.123 3.484 -1.763 5% -2%

1 kr. - 0,25 mio. kr. 22.435 24.932 19.631 25.922 13.690 -8.745 -12.232 -39% -47%

0,25 - 1 mio. kr. 8.978 11.339 10.243 6.157 12.335 3.357 6.178 37% 100%

1 - 5 mio. kr. 12.495 12.794 19.326 8.328 12.683 188 4.355 2% 52%

5 - 10 mio. kr. 7.363 12.346 4.079 10.469 3.694 -3.669 -6.775 -50% -65%

10 - 25 mio. kr. 3.444 3.082 4.935 7.869 15.260 11.816 7.391 343% 94%

25 - 50 mio. kr. 2.737 574 963 2.414 3.043 306 629 11% 26%

50 - 100 mio. kr. 4.967 7.637 3.950 3.393 2.648 -2.319 -745 -47% -22%

100 - 500 mio. kr. 6.834 10.141 9.289 12.063 10.507 3.673 -1.556 54% -13%

500+ mio. kr. 4.386 1.551 4.720 2.271 3.263 -1.123 992 -26% 44%

I tabellen er fondene grupperet 
efter, hvor mange penge, de hver 
især samlet set bevilgede i 
perioden 2016 til 2020. Den viser 
således, hvordan antallet af 
bevillinger fordeler sig ift. fondens 
samlede bevillingsniveau i et 
givent år.
• Der var samlet set 2 % færre 

bevillinger i 2020 end 2019.
• Det største antal af bevillinger 

kom fra fonde med et 
bevillingsniveau mellem 10-25 
mio. kr.

• Fonde med et bevillingsniveau 
mellem 1 kr. og 10 mio. kr. stod 
for 55 % af det samlede antal 
bevillinger. 

Tabel 2: Fondenes bevillinger i antal 2016-2020 fordelt efter fondenes individuelle bevillingsniveau
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Bevilgede fondsmidler fra 2016 til 2020, efter fondes 
bevillingsniveau
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Fondenes 
bevillingsniveau

2016 2017 2018 2019 2020
Ændring 

2016-2020
Ændring 

2019-2020

%-vis 
ændring 

2016-2020

%-vis 
ændring 

2019-2020

Total 16.686 17.054 16.998 19.677 19.625 2.939 -52 18% 0%

1 kr. - 0,25 mio. kr. 204 195 321 268 242 38 -26 19% -10%

0,25 - 1 mio. kr. 158 206 328 254 427 269 173 170% 68%

1 - 5 mio. kr. 519 619 874 903 868 349 -35 67% -4%

5 - 10 mio. kr. 665 421 329 594 296 -369 -298 -55% -50%

10 - 25 mio. kr. 538 854 599 1.145 977 439 -168 82% -15%

25 - 50 mio. kr. 217 357 676 643 556 339 -87 156% -14%

50 - 100 mio. kr. 1.228 1.350 1.272 919 869 -359 -50 -29% -5%

100 - 500 mio. kr. 4.067 4.509 4.056 4.968 4.183 116 -785 3% -16%

500+ mio. kr. 9.090 8.543 8.543 9.983 11.207 2.117 1.224 23% 12%

I tabellen er fondene grupperet 
efter, hvor mange penge, de hver 
især bevilgede i henholdsvis 2016 
til 2020. Den viser, hvor mange 
penge der blev bevilget af 
henholdsvis store og små fonde 
(kategoriseret efter 
bevillingsniveau).
• De mest bevilgende fonde, der 

bevilgede mere end 500 mio. 
kr., har stor indflydelse på det 
samlede bevillingsniveau. Som 
det kan ses fra 2019 – 2020, 
kan en stigning i bevillinger over 
500 mio. kr. udligne et fald i 
bevillinger blandt fondene med 
bevillingsniveau mellem 5 – 500 
mio. kr.

• De mest bevilgende fonde 
bevilgede 11,2 milliarder kr. i 
2020.

Tabel 3: Fondenes bevillinger i mio. kr. 2016-2020 fordelt efter fondenes individuelle bevillingsniveau

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Bevillinger fra de mest 
bevilgende fonde
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Hovedpointer om bevillinger fra de mest bevilgende fonde

De fem mest bevilgende fonde stod for 48 % af de bevilgede midler og 43 % af de udbetalte midler
De fem mest bevilgende fonde bevilgede tilsammen ca. 9,4 mia. kr. i 2020 , hvilket udgjorde 48 % af fondenes samlede bevilgede midler. De udbetalte 
ca. 7,4 mia. kr., svarende til 43 % af de samlede udbetalte midler, mens de stod for 3 % af det samlede antal bevillinger. Meget få fonde stod altså for 
en stor andel af de bevilgede og udbetalte midler, hvilket ligner fordelingen fra tidligere år. En gennemsnitlig bevilling va r i 2020 på 0,3 mio. kr., mens 
en gennemsnitlig bevilling fra de 5 mest bevilgende fonde var på 4,5 mio. kr. Se side 15 og 16.

De 200 mest bevilgende fonde bevilgede 18,2 mia. kr. i 2020
De 200 mest bevilgende fonde bevilgede 18,2 mia. i 2020, hvilket svarer til 93 % af de samlede bevilgede midler fra fondene. De stod samtidig for 92 
% af de udbetalte midler. De 200 mest bevilgende fonde stod således for langt størstedelen af de bevilgede og udbetalte midler. Se side 15.

De mest bevilgende fonde bevilgede i gennemsnit et større antal bevillinger pr. fond end de mindre fonde
De 200 mest bevilgende fonde stod for 51 % af det samlede antal bevillinger i 2020, mens de 4.216 resterende bevilgende fonde stod for de 49 % af 
det samlede antal af fondenes bevillinger. De mest bevilgende fonde bevilgede i gennemsnit således et større antal bevillinger pr. fond end de mindre 
fonde. Se side 16. 
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Bevillinger og udbetalinger fra de mest bevilgende  
fonde i 2020
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Figuren fokuserer på de 5, 10, 20, 
30, 40, 50, 100 og 200 mest 
bevilgende fonde (kaldet ”største” 

i figuren) og viser, hvor mange 
penge de bevilgede, og hvor 
mange penge de udbetalte i 2020.
• De 5 mest bevilgende fonde 

bevilgede 9,4 mia. kr., svarende 

til 48 % af de samlede bevilgede 
midler i 2020.

• De 200 mest bevilgende fonde 
bevilgede 18,2 mia. kr. i 2020, 
svarende til 93 % af de samlede 

bevilgede midler i 2020.
• Dvs. at de 5 mest bevilgende 

fonde stod for ca. samme 
mængde bevilgede midler som 
fondene fra 6 – 200 i størrelse.

• Udbetalingerne var mindre, 
men følger samme mønster 
som bevillingerne.

Figur 3: Bevillinger og udbetalinger fra de mest bevilgende fonde i 2020 (mio. kr.)

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Antal bevillinger fra de mest bevilgende fonde i 2020
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Figuren viser hvor mange bevillinger 
fondene foretog i 2020. Figuren 
fokuserer på de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 
100 og 200 mest bevilgende fonde 
(kaldet ”største” i figuren).
• De 5 mest bevilgende fonde stod 

for 2.099 bevillinger, svarende til 
3 % af det samlede antal i 2020, 
mens de 200 mest bevilgende 
fonde stod for 39.549 bevillinger, 
svarende til 51 % af det samlede 
antal. 

• De resterende 4.216 fonde, der 
ikke kategoriseres som de mest 
bevilgende i 2020, stod for 49 % 
af bevillingerne. 

• De mest bevilgende fonde stod 
således både for en stor andel af 
de samlede bevilgede midler og 
bevilgede i gennemsnit et større 
antal bevillinger pr. fond end de 
mindre fonde. 
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Figur 4: Antal bevillinger fra de mest bevilgende fonde i 2020

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Hovedpointer om fondsbevillinger fordelt på formål
41 % af de bevilgede midler blev tildelt videnskabelige formål
Ligesom tidligere år bevilgede fondene flest midler til videnskabelige formål i 2020. I 2020 modtog videnskabelige formål 8,1 mia. kr., hvilket svarer til 41 % 
af de samlede bevilgede midler. Det er en stigning på ca. 64 mio. kr. i forhold til 2019 og ca. 143 mio. kr. mere end i 2016. Se side 19.

Fondene bevilgede færre midler til kulturelle formål, internationale humanitære formål og uddannelses- og folkeoplysningsformål i 2020
I 2020 bevilgede fondene færre midler til internationale humanitære, kulturelle og uddannelses - og folkeoplysningsformål sammenlignet med 2019. I 2019 
blev der dog bevilget ekstraordinært mange midler til disse formål, og bevillingsniveauet i 2020 var derfor tilbage på samme niveau som i 2018 eller 
højere. Sammenlignet med 2016 bevilgede fondene i 2020 68 mio. kr. mere til kulturelle formål, 709 mio. kr. mere til internationale humanitære formål og 
788 mio. kr. mere til uddannelses- og folkeoplysningsformål. Se side 19.

Natur- og miljøformål samt sundheds- og motionsformål fik mere opmærksomhed i 2020
I 2020 blev der bevilget 376 mio. kr. mere til natur- og miljøformål end i 2019, hvilket svarer til en stigning på 41 %. Samtidig bevilgede fondene i 2020 510 
mio. kr. mere til sundheds- og motionsformål end i 2019, svarende til en stigning på 54 %. Det formodes, at de øgede fondsmidler bevilget til disse formål 
skyldes COVID-19-pandemien og samfundets øgede opmærksomhed på klima og miljøspørgsmål. Den gennemsnitlige bevillingsstørrelse for bevillinger til 
natur- og miljøformål var på 1,8 mio. kr., hvilket er større end de gennemsnitlige bevillingsstørrelser på de andre formål. Se side 19.

De 5 største bevillingsområder i 2020 modtog 77 % af de bevilgede midler
De 5 største bevillingsområder i 2020 modtog 77 % af fondenes samlede bevilgede midler. Videnskabelige formål modtog 41 %, kulturelle formål 13 %, 
uddannelses- og folkeoplysningsformål 8 %, internationale humanitære formål 8 % og sundheds- og motionsformål 7 % af de samlede bevilgede midler. 
Det var de samme fem bevillingsområder, som var størst i 2019. Se side 19.

Flest bevillinger til sociale formål, men færre midler end til andre formål
Sociale formål var det formål, der fik flest antal bevillinger i 2020 med hele 39 % af det samlede bevillingsantal. Bevilling sstørrelsen på bevillingerne til de 
sociale formål var dog markant lavere end til andre formål. Den gennemsnitlige bevillingsstørrelse til sociale formål i 2020 var på 50.000 kr., hvilket er 
væsentligt mindre end til andre formål. I 2020 blev der bevilget 1,4 mia. kr. til sociale formål, hvilket er 91 mio. kr. mere end i 2019. Set i et længere 
tidsperspektiv blev der dog bevilget 263 mio. kr. mindre i 2020 sammenlignet med 2016. Se side 19 og 20 (samt bilag side 33-34).
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2016 2017 2018 2019 2020
Gennem-

snit 
2016-2020

Forskel 
2016-2020

Forskel 
2019-2020

%-vis 
forskel 

2019-2020

Videnskabelige formål 7.915 9.253 8.093 7.994 8.058 8.263 143 64 1%

Kulturelle formål 2.470 2.182 1.766 2.956 2.538 2.382 68 -418 -14%

Sociale formål 1.709 1.010 1.431 1.355 1.446 1.390 -263 91 7%

Natur- og miljøformål 540 730 589 914 1.290 813 750 376 41%

Sundheds- og 
motionsformål

955 886 832 953 1.463 1.018 508 510 54%

Uddannelse og 
folkeoplysning

754 620 1.358 1.846 1.542 1.224 788 -304 -16%

Erhvervs- og regionale 
formål

708 657 776 755 864 752 156 109 14%

Internationale humanitære 
formål

786 640 1.567 1.740 1.495 1.246 709 -245 -14%

Religiøse formål 66 13 31 12 22 29 -44 10 83%

Andre formål 781 1.063 553 1.152 907 891 126 -245 -21%

Total 16.685 17.053 16.996 19.677 19.624 18.007 2.939 -53 0%

19

Tabellen viser, hvordan 
bevillingerne fordeler sig på de 
forskellige formål. Se desuden 
bilag side 33-34.
• En stor andel af de bevilgede 

midler gik til videnskabelige 
formål i 2020 ligesom tidligere 
år.

• Der blev bevilget markant flere 
midler (en stigning på over 50 
%) til sundheds- og 
motionsformål i 2020 end 2019, 
hvilket må formodes at hænge 
sammen med COVID-19-
pandemien.

• Bilag 3 viser den procentvise 
fordeling af disse tal.

Fordelingen af fondsmidlerne på formål i 2016 til 2020

Tabel 5: Bevilgede midler fordelt på formål 2016-2020 (mio. kr.)

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Fordelingen af antal bevillinger på formål i 2016 til 2020

2016 2017 2018 2019 2020
Forskel 
2016-
2020

Forskel 
2019-2020

%-vis forskel 
2016-2020

%-vis forskel 
2019-2020

Videnskabelige formål 5.463 6.352 11.531 5.316 4.667 -796 -649 -15% -12%

Kulturelle formål 9.530 7.564 8.095 15.076 9.469 -61 -5.607 -1% -37%

Sociale formål 28.520 36.234 20.262 24.307 29.983 1.463 5.676 5% 23%

Natur- og miljøformål 333 677 476 1.358 714 381 -644 114% -47%

Sundheds- og 
motionsformål

5.381 6.301 6.709 6.351 8.204 2.823 1.853 52% 29%

Uddannelse og 
folkeoplysning

12.428 19.124 17.629 13.321 10.843 -1.585 -2.478 -13% -19%

Erhvervs- og regionale 
formål

1.969 1.160 3.523 1.095 2.755 786 1.660 40% 152%

Internationale humanitære 
formål

1.325 1.070 1.567 1.138 1.716 391 578 30% 51%

Religiøse formål 113 21 106 311 235 122 -76 108% -24%

Andre formål 8.576 6.112 7.239 10.613 8.532 -44 -2.081 -1% -20%

Alle formål 73.638 84.396 77.136 78.886 77.123 3.485 -1.763 5% -2%

20

Tabellen viser antallet af 
bevillinger, der er givet til de 
forskellige formål i perioden 2016-
2020.
• Der blev givet flest bevillinger til 

sociale formål i 2020, hvilket 
også var tilfældet i de andre år i 
perioden. I 2020 var antallet af 
bevillinger til sociale formål dog 
hele 23 % højere end i 2019.

• Der var også en stor stigning i 
antallet af bevillinger til 
erhvervs- og regionale formål 
samt internationale 
humanitære formål i 2020. 

Tabel 6: Antal bevillinger i 2016-2020 fordelt på formål

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Den gennemsnitlige bevilling pr. formål i 2020

2016 2017 2018 2019 2020
Gns.-bevilling i 

2016-2020

Placering efter 
gns.-bevilling i 

2020

Natur og miljøformål 1,62 1,08 1,24 0,67 1,81 1,28 1

Videnskabelige formål 1,45 1,46 0,70 1,50 1,73 1,37 2

Internationale humanitære formål 0,59 0,60 1,00 1,53 0,87 0,92 3

Erhvervsfremme- og 
regionaludviklingsformål

0,36 0,57 0,22 0,69 0,31 0,43 4

Kulturelle formål 0,26 0,29 0,22 0,20 0,27 0,25 5

Sundhedsformål 0,18 0,14 0,12 0,15 0,18 0,15 6

Uddannelse og folkeoplysningsformål 0,06 0,03 0,08 0,14 0,14 0,09 7

Andre formål 0,09 0,17 0,08 0,11 0,11 0,11 8

Religiøse formål 0,58 0,62 0,29 0,04 0,09 0,33 9

Sociale formål 0,06 0,03 0,07 0,06 0,05 0,05 10

Alle formål 0,23 0,20 0,22 0,25 0,25 0,23 -

21

Bevillingernes gennemsnitlige 
størrelse giver en fornemmelse af, 
hvilke bevillingsområder der 

modtog henholdsvis store og små 
bevillinger. Tabellen viser 
bevillingernes gennemsnitlige 
størrelse på de forskellige formål 
fra 2017-2020. I tabellen er 

formålene skrevet i rækkefølge i 
forhold til, hvor stort et 
gennemsnitligt beløb der blev 
givet til dem i 2020. 
• Bevillingsstørrelserne var størst 

til natur- og miljøformål i 2020 
med en gennemsnitlig 
bevillingsstørrelse på 1,81 mio. 
kr.

• Bevillingsstørrelserne var 

mindst til sociale formål med en 
gennemsnitlig 
bevillingsstørrelse på 0,05 mio. 
kr.

Tabel 7: Gennemsnitlige bevillingsstørrelser pr. formål i 2016-2020 (mio. kr.) 

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Hovedpointer om modtagere af fondsmidler

9,5 mia. kr. eller 48 % af fondenes bevilgede midler gik i 2020 til offentlige institutioner
Med ca. 9,5 mia. kr. var offentlige institutioner den modtagergruppe, der modtog flest fondsmidler i 2020. Offentlige institutioner modtog 48 % af de 
samlede bevilgede fondsmidler. Sammenlignet med 2019 var der tale om en stigning på ca. 337 mio. kr. Se side 24 og 25.

4,1 mia. kr. i fondsmidler gik til nonprofitorganisationer i 2020
Nonprofitorganisationer var den næststørste modtagergruppe i 2020, der samlet set modtog bevillinger for 4,1 mia. kr., svarende til 21 % af de 
samlede bevilgede fondsmidler. Sammenlignet med 2019 modtog nonprofitorganisationer bevillinger for 254 mio. kr. mere i 2020. Omvendt modtog 
private virksomheder færre fondsmidler i 2020 sammenlignet med 2019, ligesom at færre midler blev bevilget til interne donationer, og færre midler 
blev ikke fordelt på et formål. Se side 24 og 25.

Langt de fleste fondsmidler gik til modtagere i Danmark
15,8 mia. kr. blev tildelt modtagere i Danmark. Det svarer til 80 % af de samlede midler, som fondene bevilgede i 2020. Det var en stigning på 824 mio. 
kr. sammenlignet med 2019. Se side 26.

1,4 mia. kr. til udenlandske modtagere
I 2020 bevilgede fondene ca. 1,4 mia. kr. til modtagere i udlandet. Det er et fald på 399 mio. kr. sammenlignet med 2019. Samtidig var der færre 
midler i 2020, der ikke blev fordelt på et formål; 481 mio. kr. mindre sammenlignet med 2019. Se side 26.
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Modtagere af fondsmidler fra 2016 til 2020

24

9,695

10,290

9,424
9,180

9,517

604 735 825 789 823
502 410 348

923
639

3,178 3,067 2,996

3,850
4,104

565 472
833

1,499

1,020

508 364 419 532

1,099

1,634 1,715

2,150

2,904

2,423

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2016 2017 2018 2019 2020

Offentlige institutioner Individuelle personer Private virksomheder mv. Nonprofitorganisationer Interne donationer Andet Ikke fordelt

Figur 5: Fordeling af bevilgede midler på modtagergrupper i 2016-2020 (mio. kr.) 

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik

Figuren viser, hvordan fondenes 
bevillinger fordelte sig på 
forskellige modtagergrupper i 

perioden fra 2016 til 2020. 
• Offentlige institutioner var den 

største modtager af 
fondsmidler (se definition på 
side 36), efterfulgt af 

nonprofitorganisationer. 
• Fordelingen af midler til 

forskellige modtagergrupper 
fortæller dels noget om, hvem 
der ansøger fondene, og dels, 
hvem fondene søger som 
samarbejdspartnere. 

• Det er væsentligt at bemærke, 
at både offentlige institutioner 
og nonprofitorganisationer 
konsekvent modtog massivt 
flere bevilgede midler end de 
andre kategorier. 



Side

Modtagere af fondsmidler fra 2016 til 2020

2016 2017 2018 2019 2020
Forskel 

2016-2020
Forskel 

2019-2020

%-vis 
ændring 

2016-2020

%-vis 
ændring fra 
2019-2020

Offentlige institutioner 9.695 10.290 9.424 9.180 9.517 -178 337 -2% 4%

Individuelle personer 604 735 825 789 823 219 34 36% 4%

Private virksomheder mv. 502 410 348 923 639 137 -284 27% -31%

Non-profit organisationer 3.178 3.067 2.996 3.850 4.104 926 254 29% 7%

Interne donationer 565 472 833 1.499 1.020 455 -479 81% -32%

Andet 508 364 419 532 1.099 591 567 116% 107%

Ikke fordelt 1.634 1.715 2.150 2.904 2.423 789 -481 48% -17%

Total bevilgede midler 16.685 17.053 16.996 19.677 19.624 2.939 -53 18% 0%

25

Tabel 8: Fordeling af bevilgede midler på modtagergrupper i 2016-2020 (mio. kr.) 

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik

Tabellen viser de samme tal, som 
ligger bag figuren på forrige side, 
samt den procentvise udvikling i 
perioden fra 2016 til 2020. 
• Bevillingsniveauet til offentlige 

institutioner og 
nonprofitorganisationer var 
relativt stabilt. 

• Der blev bevilget færre midler 
til private virksomheder i 2020 
sammenlignet med 2019, 
ligesom der var færre midler, 
der gik til interne donationer, 
og færre midler som ikke blev 
fordelt.  
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Danske og udenlandske bevillingsmodtagere
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Danske fonde har historisk set 
primært støttet formål i Danmark. 
Men en del fonde støtter også 

projekter i udlandet. Figuren viser 
fordelingen af bevillinger til 
henholdsvis indenlandske og 
udenlandske modtagere. 
Opgørelsen over bevillinger til 
udlandet er behæftet med en vis 
usikkerhed, hvilket bl.a. hænger 
sammen med, at nogle bevillinger 
til formål i udlandet gik til 
samarbejdspartnere i Danmark, 

f.eks. Dansk Flygtningehjælp.
• Langt de fleste fondsmidler gik 

til modtagere i Danmark.
• 15,8 mia. kr. blev tildelt 

modtagere i Danmark, hvilket 

svarer til 80 % af de samlede 
midler.

Figur 6: Fondsbevillinger fordelt på modtagernationalitet i 2016-2020

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Bilag 1: Fondenes udbetalinger i mio. kr. 2016-2020 fordelt 
efter fondenes individuelle bevillingsniveau

28

Fondenes 
bevillingsniveau

2016 2017 2018 2019 2020
Ændring 

2016-2020
Ændring 

2019-2020

%-vis 
ændring 

2016-2020

%-vis 
ændring 

2019-2020

Total 10.784 11.865 12.720 15.977 17.126 6.342 1.149 59% 7%

0 63 165 12 1 0 -63 -1

1 kr. - 0,25 mio. kr. 185 192 357 275 281 96 6 52% 2%

0,25 - 1 mio. kr. 167 202 302 300 442 275 142 165% 47%

1 - 5 mio. kr. 489 536 754 896 808 319 -88 65% -10%

5-10 mio. kr. 644 402 248 538 252 -392 -286 -61% -53%

10-25 mio. kr. 412 653 590 1.201 915 503 -286 122% -24%

25-50 mio. kr. 180 324 567 557 679 499 122 277% 22%

50-100 mio. kr. 969 1.181 1.180 829 844 -125 15 -13% 2%

100-500 mio. kr. 2.943 4.853 3.098 4.777 3.880 937 -897 32% -19%

500+ mio. kr. 4.732 3.357 5.612 6.603 9.025 4.293 2.422 91% 37%

I tabellen er fondene grupperet 
efter, hvor mange penge, de hver 
især bevilgede i henholdsvis 2016 

til 2020. Den viser, hvor mange 
penge der blev udbetalt af 
henholdsvis store og små fonde 
målt på bevillingsniveau.
• Meget store fonde, der 

bevilgede over 500 mio. kr. 
udbetalte markant mere i 2020 
end i 2019 med en stigning på 
37 %.

• Små fonde, der bevilgede 
mellem 0,25 mio. kr. og 1 mio. 
udbetalte ligeledes markant 
mere i 2020 end 2019 med en 
stigning på 47 %.

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Bilag 2: De mest bevilgende fondes andel af bevillinger (mio. kr./antal) 
og udbetalinger (mio. kr.) i procent af total i 2020
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Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik

Figuren illustrerer de mest 
bevilgende fondes andel af det 
samlede antal bevillinger, 
bevilgede og udbetalte midler i 
2020.
• Figuren illustrerer pointerne fra 

side 19 og 20, hvor det ses, at 
de 200 mest bevilgende fonde 
(kaldet ”største” i figuren) stod 
for en massiv del af de 
bevilgede og udbetalte midler 
på trods af, at de ”kun” stod for 
51 % af det samlede antal 

bevillinger.
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Bilag 3: Procentvis fordeling af bevilgede midler fordelt på formål i 
2020

30

5 mest 
bevilgende  

fonde

10 mest 
bevilgende 

fonde

20 mest 
bevilgende 

fonde

30 mest 
bevilgende 

fonde

40 mest 
bevilgende 

fonde

50 mest 
bevilgende 

fonde

100 mest 
bevilgende 

fonde

200 mest 
bevilgende 

fonde

Samlede 
bevilgede 

midler

Videnskabelige formål 53% 56% 50% 48% 46% 45% 44% 43% 41%

Kulturelle formål 12% 11% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Sociale formål 2% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 6% 7%

Natur og miljø 7% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7%

Sundhed og motion 7% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 7%

Uddannelse og folkeoplysning 10% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 8%

Erhvervs- og regional udvikling 2% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4%

Internationale humanitære 
formål

4% 3% 7% 9% 8% 8% 8% 8% 8%

Religiøse formål 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Andre formål 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabellen viser den procentvise 
fordeling af bevilgede midler, som 
fondene gav til hvert formål i 2020.

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Bevilgede midler i % af de totale fondsmidler

1 Videnskabelige formål 41%

2 Kulturelle formål 13%

3 Uddannelses- og folkeoplysningsformål 8%

4 Internationale humanitære formål 8%

5 Sundheds- og motionsformål 7%

31

Det bevillingsområde, der 
modtager flest penge, er ikke 
nødvendigvis det samme, som 
modtager det største antal 
bevillinger. Tabellen viser, hvor stor 
en procentandel bevillingerne på 
det pågældende område udgjorde 
af det samlede antal bevillinger for 
de fem største bevillingsområder i 
henholdsvis mio. kr. og antal 
bevillinger. 
• De fem største områder i 2020 

for bevillingsstørrelse og antal 
bevillinger var de samme fem, 
som var størst i 2019.

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik

Antal bevillinger i % af totale antal bevillinger

1 Sociale formål 39%

2 Uddannelses- og folkeoplysningsformål 14%

3 Kulturelle formål 12%

4 Andre formål 11%

5 Sundheds- og motionsformål 11%

Bilag 4: De fem største områder fordelt på bevillingsbeløb og 
bevillingsantal
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Bilag 5: Bevilgede midler fra de mest bevilgende fonde fordelt 
på formål i 2020 (mio. kr.)
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5 mest 
bevilgende 

fonde

10 mest 
bevilgende 

fonde

20 mest 
bevilgende 

fonde

30 mest 
bevilgende 

fonde

40 mest 
bevilgende 

fonde

50 mest 
bevilgende 

fonde

100 mest 
bevilgende  

fonde

200 mest 
bevilgende  

fonde
Total

Videnskabelige formål 4.995 6.619 6.965 7.293 7.370 7.504 7.750 7.911 8.058

Kulturelle formål 1.105 1.323 1.774 1.928 2.056 2.095 2.228 2.293 2.538

Sociale formål 177 299 488 526 741 813 1.067 1.154 1.446

Natur og miljø 612 635 779 969 1.190 1.236 1.244 1.263 1.290

Sundhed og motion 612 628 856 884 884 965 1.021 1.107 1.463

Uddannelse og folkeoplysning 983 1.118 1.160 1.213 1.236 1.266 1.300 1.393 1.542

Erhvervs- og regional udvikling 213 471 661 713 801 826 838 857 864

Internationale humanitære 
formål

362 381 986 1.305 1.305 1.305 1.371 1.469 1.495

Religiøse formål 0 0 0 17 17 17 17 19 22

Andre formål 340 351 386 498 510 536 689 760 907

Bevilgede midler i alt 9.397 11.826 14.055 15.347 16.109 16.563 17.524 18.226 19.624

Tabellen viser, hvor mange midler 
de mest bevilgende fonde gav til 
hvert formål (i mio. kr.) i 2020. 
• De mest bevilgende fonde 

bevilgede flest midler til 
videnskabelige formål. 

• De fem mest bevilgende fonde 
stod for over 50 % af de 
bevilgede midler til 
videnskabelige formål og til 
uddannelse og folkeoplysning. 

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Bilag 6: Bevillinger og udbetalinger til ”andre formål” 
(antal og mio. kr. fra 2016-2020)
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Tabellen viser antal bevillinger og 
bevillingsbeløb samt udbetalte 
midler til ”andre formål” i årene 
2016-2020, dvs. formål, der ikke er 
nærmere defineret, jf. afsnit fra 
side 17.
• Samlet var der 8.532 bevillinger 

i 2020 til ”andre formål”, hvilket 
er et fald sammenlignet med 
2019 (-2081 bevillinger) men på 
niveau med eller over tidligere 
år.

• Der blev samlet bevilget 907 
mio. kr. til ”andre formål”, 
hvilket er et fald sammenlignet 
med 2019 (-245 mio.).

• Der blev udbetalt 854 mio. kr. til 
”andre formål” i 2020, hvilket er 
237 mio. kr. mindre end i 2019.

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik

2016 2017 2018 2019 2020
Ændring 

2016-2020
Ændring 

2019-2020

%-vis 
ændring 

2016-2020

Bevillinger 
(antal)

Alle Fonde 8.576 6.112 7.239 10.613 8.532 -44 -2.081 -1%

Erhvervsdrivende fonde 1.776 1.373 1.527 1.952 1.847 71 -105 4%

Almene fonde og 
fondslignende foreninger

6.800 4.739 5.712 8.660 6.685 -115 -1.975 -2%

Bevilgede 
midler 
(mio. kr.)

Alle Fonde 781 1.063 553 1.152 907 126 -245 16%

Erhvervsdrivende fonde 272 451 237 591 476 204 -115 75%

Almene fonde og 
fondslignende foreninger

510 612 315 561 430 -80 -131 -16%

Udbetalte 
midler 
(mio. kr.)

Alle Fonde 841 1.185 661 1.091 854 13 -237 2%

Erhvervsdrivende fonde 289 543 359 570 447 158 -123 55%

Almene fonde og 
fondslignende foreninger

552 642 302 520 407 -145 -113 -26%
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Bilag 7: Fondes bevilgede midler i mio. kr. til ”andre formål” 
grupperet efter samlet bevillingsniveau og år
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Tabellen viser bevilgede midler i 
2016-2020 til ”andre formål” 
grupperet efter fondenes 
bevillingsniveau.
• I 2020 var det især de meget 

store fonde, der bevilgede til 
”andre formål” (351 mio. kr. ud 
af samlet 907 mio. kr.). 

• I 2019 var det primært de 
mellemstore fonde, hvis 
bevillingsformål blev 
kategoriseret som ”andre” (428 
mio. kr. ud af samlet 1.153 mio. 
kr.).

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik
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Bilag 8: Antallet af etablerede og lukkede fonde 
i Danmark pr. år
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Tabellen viser udviklingen i nye og 
lukkede fonde i Danmark fra 1999-
2020.
• I alt er antallet af fonde faldet 

fra 11.343 i udgangen af 1999 
til 9.664 i udgangen af 2020. 
Selv om der er oprettet 2.547 
nye fonde og foreninger i 
perioden, er der samtidig lukket 
4.226. Det giver en netto-
ændring på -1.679 fonde.

Tabellen er baseret på en kørsel i det 
ErhvervsStatistiske Register (ESR) efter samme 
model som populationen i Fondsstatistikken 

fra Danmarks Statistik. Afvigelser mellem 
populationen i Fondsstatistikken og 
særkørslen i ESR skyldes tidspunktet for 
kørslen. ESR opdateres løbende. Vær 
opmærksom på, at der godt kan stå fonde i 

ESR, der reelt er lukket, men endnu ikke er 
fjernet fra registret pga. forsinkelse eller 
tidsforskydelse imellem processer. 

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og ESR

År
Antal etablerede 
(nye) fonde

Antal lukkede fonde Antal fonde
Nettoændring fra 
året før

1999 11.343

2000 187 166 11.364 21

2001 165 228 11.301 -63

2002 146 212 11.235 -66

2003 117 235 11.117 -118

2004 134 287 10.964 -153

2005 110 182 10.892 -72

2006 185 158 10.919 27

2007 156 117 10.958 39

2008 101 176 10.883 -75

2009 65 143 10.805 -78

2010 54 180 10.679 -126

2011 80 140 10.619 -60

2012 64 219 10.464 -155

2013 133 261 10.336 -128

2014 117 184 10.269 -67

2015 114 196 10.187 -82

2016 128 194 10.121 -66

2017 166 272 10.015 -106

2018 124 232 9.907 -108

2019 106 216 9.797 -110

2020 95 228 9.664 -133
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Bilag 9: Antallet af fonde efter type og 
hvorvidt de uddeler

36

Tabellen viser antal fonde i 
Danmark 2016-2020 opgjort efter 
type og hvorvidt de uddeler eller 
ej.
• I 2020 var der 827 færre 

almene (ikke erhvervsdrivende) 
fonde der uddelte, sammen-
lignet med i 2019. Henover 
perioden 2016-2020, er der 247 
flere uddelende, almene fonde.

• Antallet af erhvervsdrivende 
fonde har været let stigende fra 
2019 til 2020 (+21 fonde) og i 
hele perioden på de fem år (47 
fonde).

• I 2020 var der igen flere ikke-
uddelende fonde (5135) end 
uddelende fonde (4416).

Kilde: Fondenes Videnscenter 2022 og Danmarks Statistik

2016 2017 2018 2019 2020
Ændring 

2016-2020
Ændring 

2019-2020

%-vis 
ændring 

2016-2020

Erhvervsdrivende 
fonde

Ikke-uddelende 
fonde

828 820 713 766 824 -4 58 0%

Uddelende fonde 516 542 652 604 567 51 37 10%

Total 1.344 1.362 1.365 1.370 1.391 47 21 3%

Almene fonde og 
filantropiske 
foreninger

Ikke-uddelende 
fonde

5.312 4.766 4.347 3.705 4.311 -1.001 606 -19%

Uddelende fonde 3.602 4.087 4.233 4.676 3.849 247 -827 7%

Total 8.914 8.853 8.580 8.381 8.160 754 -221 -8%
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Definitioner, metode og 
kildegrundlag
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Fonde og fondslignende foreninger
Generelt bruger vi i det følgende betegnelsen ”fonde” for både ”fonde” og ”fondslignende foreninger”, da det gør teksten nemmere at 
læse. Enkelte steder, hvor der er en analytisk pointe i at adskille de to kategorier, ser vi dog på dem hver for sig.

Almennyttige og andre bevillinger
I Danmarks Statistiks fondsstatistik, der danner grundlag for denne analyse, er det ikke muligt at identificere, hvorvidt en bevilling er 
givet til almennyttige aktiviteter, eller om den er givet til f.eks. familieformål eller ikke-almennyttige erhvervsformål. Stikprøver fra 
fondenes årsregnskaber antyder, at det er en mindre del af de bevilgede midler, der går til andet end almennyttige formål. Men det er 
ikke på baggrund af det nuværende datagrundlag muligt at sige noget helt præcist om, hvor mange penge, der er tale om. I denne 
analyse fokuserer vi derfor på de samlede bevillinger.

Små, mindre, mellemstore, store og meget store fonde
Vi kategoriserer nogle steder de enkelte fonde som ”små”, ”mindre”, ”mellemstore”, ”store” eller ”meget store” fonde på baggrund af 
det totalbeløb, den enkelte fond har bevilget i et bestemt år. ”Små” fonde betegner fonde, der har bevilget under 1 mio. kr., ”mindre” 
er fonde, der har bevilget mellem 1 og 10 mio. kr., ”mellemstore” er fonde, der har bevilget mellem 10 og 50 mio. kr., ”store” er fonde, 
der har bevilget mellem 50 og 500 mio. kr., mens ”meget stor” betegner fonde, der har bevilget 500 mio. kr. og derover.

Uddelinger, bevillinger og udbetalinger
Når man taler om fondenes uddelinger, er det vigtigt at være opmærksom på forskellen på bevillinger og udbetalinger. En bevilling er et 
tilsagn, en fond giver om at ville udbetale penge til en aktivitet. En udbetaling er fondens faktisk udbetalte beløb på baggrund af en 
bevilling. En bevilling og de efterfølgende relaterede udbetalinger sker ofte i forskellige kalenderår. Et eksempel kan være en fond, der 
siger ja (bevilger støtte) til at støtte en festival i 2019, men først udbetaler pengene i 2020, når festivalen gennemføres. Et andet 
eksempel kan være, når store bevillinger til f.eks. anlægsprojekter udbetales over flere år. Ordet uddelinger bruges ofte som en 
samlebetegnelse for både bevillinger og udbetalinger. 
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Offentlige institutioner som modtager af fondsmidler

Offentlige institutioner er specificeret således (kun for de fonde som indberetter detaljerede data til Danmarks Statistik):

• MA_01_Universiteter

• MA_02_Hospitaler

• MA_03_Professionshøjskoler

• MA_04_Erhvervsakademier

• MA_05_Kunstneriske uddannelsesinstitutioner

• MA_06_Maritime uddannelsesinstitutioner

• MA_07_Stats- og sektorforskningsinstitutioner

• MA_08_Godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutter)

• MA_09_Museer, biblioteker og lignende kulturinstitutioner

• MA_10_Øvrige offentlige institutioner eller myndigheder

Det er frivilligt for fondene at indberette på det detaljerede niveau. Derfor har Danmarks Statistik ikke fordelingen af alle bevillinger på 

underkategorier.
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Definitioner, fortsat
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Metode og kildegrundlag
Denne analyse er baseret på kvantitativ metode, hvor de seneste tal fra Danmarks Statistiks fondsstatistik er benyttet, herunder en række 
særkørsler foretaget for Fondenes Videnscenter. 

Beløbene i analysens tabeller er opgivet i løbende priser. Derved er tallene sammenlignelige med den opgørelse over fondsstatistikken, der er 
offentliggjort af Danmarks Statistik. 

Danmarks Statistiks fondsstatistik indeholder data fra 2016 til 2020, og sammenligninger kan derfor kun gå fire år tilbage. Af den grund bør 
man være tilbageholdende med at konkludere entydigt på de beskrevne udviklingstendenser. 

Vi tager i analysen udgangspunkt i de bevilgende fonde og foreninger. Ud af de 9.551 fonde og fondslignende foreninger, der i 2020 er med i 
Danmarks Statistiks opgørelse, fokuserer vi således først og fremmest på de 4.416 fonde, der i 2020 foretog bevillinger. 

Danmarks Statistiks fondsstatistik er baseret på en dataindsamling blandt tre kategorier af fonde og fondslignende foreninger: 

1. Private erhvervsdrivende fonde

2. Private almene fonde og andre private selvejende institutioner

3. Private foreninger og lign., der agerer som fonde med betydelige uddelinger, f.eks. patientforeninger og filantropiske foreninger

De private foreninger er bl.a. udvalgt på baggrund af SKAT’s liste over godkendte foreninger under ligningslovens § 8 A. Derudover er der som 
del af populationen udvalgt enkelte andre organisationer, der definerer sig som og arbejder som fonde.

Da der ikke er skattefradrag for ikke-almennyttige bevillinger, kunne man tro, at det er muligt at sammenstille Danmarks Statistiks 
fondsstatistik med SKATs opgørelse over, hvor mange bevilgede midler der er betalt skat af, og på den måde få et overblik over de rent 
almennyttige uddelinger. Men særligt for de erhvervsdrivende fonde, hvis datterselskab(er) udgør fondenes hovedindtægtskilde(r), gælder 
det, at de ikke altid har fradrag for deres bevillinger, selv om de faktiske ér almennyttige. Dette skyldes den såkaldte prioriteringsregel 
(https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047570), og derfor kan man ikke direkte sammenstille Danmarks Statistiks fondsstatistik med SKATs
opgørelse.

Danmarks Statistik trækker bl.a. informationer fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret). I CVR-registret er der i enkelte tilfælde 
registreret fonde, der ikke længere eksisterer, hvilket hænger sammen med, at der er en overgangsperiode, fra en fond lukker, til det 
registreres i registret. Det betyder, at Danmarks Statistiks opgørelse ikke er 100 % præcis, når det gælder antallet af fonde. 
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Metode og kildegrundlag, fortsat

Varierende uddelingsniveau

Hvis en fond det ene år foretager en bevilling på flere hundrede mio. kr. til et bestemt formål og ikke gør det samme året efter, kan det 

tydeligt aflæses i fondsstatistikken. Årsagerne til udsving i bevillingsniveauerne kan f.eks. være, at en fond har som praksi s hvert tredje til 

femte år at give regelmæssige og flerårige større bevillinger til et område, at fonden ændrer strategi, eller at de midler, fonden har til 

rådighed til uddelinger, varierer fra det ene år til det næste. Det kan også have indflydelse på uddelingsniveauerne, hvilke projekter 

fondene bliver præsenteret for af den omverden, de støtter.


