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Indledning 
 

Fondsbranchen består af mange mindre og forholdsvis få store fonde og fondslignende 
foreninger, hvor de store står for en meget stor andel af de samlede bevilgede midler. 
Ud af de i alt 4.629 fonde og fondslignende foreninger, der uddelte i 2017, stod de 200 
største for 95 % af alle bevilgede midler, og tendensen bliver endnu tydeligere, når vi 
ser på de 10 største, der alene bevilgede 65 % af alle midlerne.  

Der har været et forholdsvist stabilt bevillingsniveau i perioden 2016 til 2017 med en 
stigning på 0,4 mia. kr. fra 16,7 mia. kr. til 17,1 mia. kr. Kigger man lidt dybere i tallene, 
er der dog også væsentlige bevægelser, hvor især de store fondsbevillinger giver 
markante udsving i statistikken. Hvis en fond det ene år foretager en flerårig bevilling på 
flere hundrede millioner til et bestemt formål, og ikke gør det året efter, kan det således 
tydeligt aflæses i tallene.  

Der kan være store forskelle på, hvor meget den enkelte fond eller fondslignende 
forening uddeler i forhold til bevillingsstørrelse og formål. Årsagerne til udsving i 
bevillingsniveauerne kan f.eks. være, at en fond ændrer strategi, eller at størrelsen på 
fondens uddelingspenge 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. 

Denne analyse er baseret på de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik 
fondsstatistik, herunder en række særkørsler foretaget for Fondenes Videnscenter, 
samt tal indhentet fra enkelte udvalgte fonde. Danmarks Statistiks fondsstatistik 
indeholder data fra 2016 og 2017, og fordi det derfor på nuværende tidspunkt kun er 
muligt sammenligne to år, er der grund til at være tilbageholdende med at konkludere 
entydigt på de udviklingstendenser, som analysen antyder.  

Analysen er udført af senioranalytiker Christian Edelvold Berg i samarbejde med 
sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen med kommunikationschef Jacob Møller 
Overgaard som redaktør. 

Fondenes Videnscenter vil gerne takke for gode råd og input fra især Lundbeckfonden, 
Villum Fonden og Velux Fonden, Novo Nordisk Fonden, professor Anker Brink Lund fra 
CBS Center for Civilsamfundsstudier og professor Steen Thomsen fra CBS Center for 
Corporate Governance. 

 

Hanne Elisabeth Rasmussen 
Sekretariatschef i Fondenes Videnscenter  
2019 
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Hovedpointer 
 
Fonde og fondslignende foreninger bevilgede over 17 mia. kr. i 2017, svarende til 0,8 % 
af BNP 
Fonde og fondslignende foreninger bevilligede ca. 17,1 mia. kr. i 2017, hvilket er en 
mindre stigning på ca. 2 %, eller knap 0,4 mia. kr. set i forhold til 2016. Bevillingerne er 
dermed stort set på samme niveau som i 2016.  

Der var 10.215 fonde i 2017, hvoraf 4.629 var uddelende 
Ifølge Danmarks Statistik var der 10.215 fonde og fondslignende foreninger i 2017, 
hvoraf 4.629 – svarende til 45 % – foretog bevillinger. I 2016 var der 10.257 fonde og 
fondslignende foreninger, hvoraf 4.118 foretog bevillinger. 

Der var således 42 færre fonde og fondslignende foreninger i 2017 sammenlignet med 
2016. Antallet af fonde, der foretog bevillinger, steg dog samtidig med 511. Det svarer til 
en stigning på 12,4 % af det samlede antal uddelende fonde.  

De 200 største fonde bevilgede 95 % af alle midler i 2017 
De 200 fonde og fondslignende foreninger med de største bevillinger bevilgede i alt 
16,1 mia. kr., hvilket svarer til 95 % af de samlede bevillinger. De stod samtidig for 92 % 
af udbetalingerne og for 44 % af det samlede antal bevillinger.   

De ti største fonde og fondslignende foreninger stod for 62 % af de samlede bevillinger i 
mio. kr., og stod for 50 % af udbetalingerne, men kun for 8 % af antallet af bevillinger.  

Flest bevillinger fra de små og mellemstore fonde i 2017 
Mens de store fonde og fondslignende foreninger står for flest bevilgede midler, er det 
de mellemstore og små fonde med bevillinger mellem 0 og 5 mio. kr., der står for det 
største antal bevillinger. De små og mellemstore fonde stod således for i alt 49.065 
bevillinger ud af 87.263, svarende til 56,2 % af alle bevillinger. 

De 100 største fonde støttede især Videnskabelige og Kulturelle formål i 2017 
De 100 største fonde og fondslignende foreninger støttede især Videnskabelige formål 
og Kulturelle formål med henholdsvis 8,9 og 2 mia. kr. svarende til 96 % og 93 % af den 
samlede fondsstøtte til de to formål.  

13.587 flere bevillinger i 2017 
Fonde og fondslignende foreninger foretog i alt 87.263 bevillinger i 2017, hvilket er en 
stigning på 13.587 bevillinger i forhold til 2016. Det svarer til en stigning på 18 %. 

4.188 fonde bevilgede hver under 1 mio. kr. i 2017  
4.188 fonde og fondslignende foreninger bevilgede hver under 1 mio. kr. i 2017. 
Tilsammen stod de for 2,3 % af de bevilgede midler og 42 % af det samlede antal 
bevillinger. De 4.188 fonde og fondslignende foreninger udgør ca. 90,4 % af de 4.629 
fonde og fondslignende foreninger, der foretog bevillinger i 2017.  
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Det offentlige modtog flest fondsmidler i 2017 
10,3 mia. kr. af fondenes bevillinger blev i 2017 givet til offentlige institutioner. Det 
svarer til 60 % af de samlede bevillinger, hvilket er en stigning på 6 % i forhold til 2016. 
Foreninger og organisationer modtog 3,1 mia. kr., hvilket er et fald på 3 % i forhold til 
2016. 

82 % af bevillingerne gik til modtagere i Danmark i 2017 
Ud af de samlede bevillinger på 17,1 mia. kr. i 2017 blev næsten 14 mia. kr. bevilliget til 
modtagere i Danmark. Det svarer til 82 % og er et fald på knap 0,2 mia. kr. i forhold til 
2016.  
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Værd at vide, før du læser videre 
 

Fonde og fondslignende foreninger 
Vi bruger i det følgende betegnelsen ”fonde” som dækkende for både ”fonde og 
fondslignende foreninger”, da det gør teksten nemmere at læse. Undtaget er de steder, 
hvor der er en analytisk pointe i at se på de to grupper 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 formål1 2 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. 

Store, mellemstore og små 
Vi bruger betegnelserne ”store fonde”, ”mellemstore fonde” og ”små fonde” baseret på, 
hvor store bevillinger fondene har foretaget i de pågældende år. ”Stor” betegner fonde, 
der bevilgede over 5 mio. kr., ”mellemstore” er fonde, der bevilgede mellem 1 og 5 mio. 
kr., mens ”små” er fonde, der bevilgede under 1 mio. kr.  

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. En 
bevilling og de efterfølgende, relaterede udbetalinger sker ofte i forskellige kalenderår. 
Det kan f.eks. være en fond, der i 2016 siger ja (bevilger) til at støtte en festival, men 
hvor pengene først udbetales i 2017, når festivalen gennemføres. Eller når store 
bevillinger til f.eks. anlægsprojekter udbetales over flere år. 

 
 
1 Da der ikke er skattefradrag for ikke-almennyttige bevillinger, kunne man tro, at det er muligt at 
sammenstille Danmarks Statstisks 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 Statstisks fondsstatistik med SKATs opgørelse. 
2 Vi har (marts 2020) kigget på bevillingerne hos de fonde og foreninger, der er medlem af Fondenes 
Videnscenter, der samlet stod for 11.846 mio. kr., svarende til ca. 70 % af alle de bevilgede midler i 
2018. Fra disse fonde og foreninger gik 11.680 mio. kr. til almennyttige formål, hvilket er 99 % af deres 
bevilgede midler.  
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Om den anvendte population  
Danmarks Statistiks fondsstatistik er baseret på dataindsamling blandt tre kategorier af 
fonde og fondslignende foreninger: 1) private erhvervsdrivende fonde, 2) private fonde 
og andre private selvejende institutioner og 3) private foreninger o.l., der agerer som 
fonde med betydelige uddelinger, f.eks. patientforeninger og filantropiske foreninger.  

Foreningerne 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 selv som og arbejder som uddelende fonde. 

Løbende priser 
Beløbene i analysens tabeller er opgivet i løbende priser. Derved er tallene 
sammenlignelige med den opgørelse over fondsstatistikken, der er offentliggjort af 
Danmarks Statistik. En opgørelse over hovedtal baseret på PL-2017 kan findes som 
bilag sidst i analysen.  
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Analyse: Fonde og fondslignende foreningers 
uddelinger i 2017 
 
Fondes bevillinger og udbetalinger i 2016 og 2017 
De penge, fonde bevilger det ene år, bliver nogle gange udbetalt over flere år. Det 
gælder især de helt store bevillinger. Derfor skal man se på både bevillingerne og 
udbetalingerne, og helst over en længere periode, hvis man vil have et reelt billede af, 
de penge, der kommer fra fondene og ud i samfundet. Figur 1 viser udviklingen i 
bevillinger og udbetalinger i perioden 2016-2017.  

 
Figur 1: Fondenes bevillinger og udbetalinger i mio. kr. efter fondstype i 2016-2017 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Fondene bevilgede samlet mere end 17 mia. kr. i 2017 
Ser man på fondene samlet, bevilligede de i 2017 ca. 17,1 mia. kr., hvilket er en 
stigning på ca. 2 % eller knap 0,4 mia. kr. set i forhold til 20163. Det svarer til ca. 0,8 % 
af BNP i både 2016 og 2017. 

Erhvervsdrivende fonde bevilgede 11,4 mia. kr. i 2017 
De erhvervsdrivende fonde stod i 2017 for 67 % af de bevilgede midler, svarende til 
11,4 mia. kr. Det er en stigning på 1,6 mia. kr. i forhold til 2016, hvor de 
erhvervsdrivende fonde bevilgede 9,9 mia. kr. 

Almene fonde og fondslignende foreninger bevilgede 5,6 mia. kr.  
De almene fonde og fondslignende foreninger bevilgede 5,6 mia. kr. i 2017. Det er et 
fald på 1,2 mia. kr., hvis man sammenligner med 2016, hvor de bevilgede 6,8 mia. kr. 

Fondene udbetalte 11,9 mia. kr. i 2017, hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i 2016 
Ser vi i stedet på udbetalinger, så udbetalte fondene samlet set 11,9 mia. kr. i 2017. Det 
er 1,1 mia. kr. – eller 10 % – mere end i 20164.  

Erhvervsdrivende fonde udbetalte 6,8 mia. kr. i 2017, hvilket er næsten 1,4 mia. kr. – 
eller 25 % – mere, end de udbetalte i 2016. Almene fonde og fondslignende foreninger 
udbetalte lige over 5 mia. kr. i 2017, hvilket er et fald på næsten 0,3 mia. kr. set i forhold 
til 2016.  

 

Antal fonde fordelt på bevillingsniveau 
Nogle få store fonde bevilger flere hundrede millioner – og enkelte uddeler milliarder – 
mens langt størstedelen uddeler under 1 mio. kr. For den enkelte fond kan der også 
være store forskelle på uddelingsniveauet fra år til år. For eksempel kan en fond, der 
ikke uddeler det ene år, således godt uddele det næste, ligesom en fond, der det ene år 
uddeler 50 mio. kr. godt kan uddele 200 mio. kr. året efter.  

Tabel 1 viser antallet af fonde grupperet efter bevillingsniveau i 2016 og 2017. Tabellen 
viser også, hvor stor en procentandel fondene inden for de forskellige bevillingsniveauer 
udgør af det samlede antal fonde. 

 

 
 
3 Opgjort i faste priser udgør stigningen 168 mio. kr. Opgørelse i faste priser får man, hvis man tager 
højde for pris- og lønudviklingen ved at korrigere 2016-beløb, så de svarer til 2017-priser (PL-2017: 
1,2 pct.) 
4 Opgjort i faste priser udgør stigningen 952 mio. kr. 
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Tabel 1: Antal fonde efter bevillingsniveau og tid (antal og procent af total)  
 

Bevillingsniveau 2016 2017 Ændring i Antal 
0 kr. 6.139  (60 %) 5.586  (55 %) -553 

0-1 mio. kr. 3.763  (37 %) 4.188  (41 %) 425 

1-5 mio. kr. 184  (2 %) 267  (2,6 %) 83 

5-10 mio. kr. 89  (1 %) 61  (0,6 %) -28 

10-25 mio. kr. 31  (0,3 %) 58  (0,6 %) 27 

25-50 mio. kr. 7  (0,1 %) 10  (0,1 %) 3 

50-100 mio. kr. 17  (0,2 %) 19  (0,2 %) 2 

100-500 mio. kr. 20  (0,2 %) 22  (0,2 %) 2 

500+ mio. kr. 7  (0,1 %) 4  (0,04 %) -3 

Total 10.257 (100 %) 10.215 (100 %) -42 
 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
  
Der var 10.215 fonde i 2017, hvoraf 4.629 foretog uddelinger 
Ifølge Danmarks Statistik var der 10.215 fonde og fondslignende foreninger i 2017, 
hvoraf 4.629 foretog bevillinger. I 2016 var der 10.257 fonde og fondslignende 
foreninger, hvoraf 4.118 foretog bevillinger. 

Der var således 42 færre fonde og fondslignende foreninger i 2017 set i forhold til 2016. 
Antallet af fonde, der foretog bevillinger, steg dog samtidig med 511. Det svarer til en 
stigning på 12,4 % af det samlede antal uddelende fonde.  

55 % af fondene foretog ikke bevillinger i 2017 
I alt 5.586 fonde foretog ikke bevillinger i 2017. Det svarer til 55 %. I 2016 foretog 60 % 
af fondene ikke bevillinger.5  

Mange fonde med mindre bevillingsbeløb 
4.188 – eller 41 % – af det samlede antal fonde bevilgede under 1 mio. kr. i 2017. Det 
er en stigning på 425 fonde, der bevilger under 1 mio. kr., i forhold til 2016. 

 
 
5 Ikke alle fonde har indskrevet i deres vedtægt, at de skal foretage almennyttige uddelinger. Nogle 
fonde er såkaldte ”operative fonde”, hvilket vil sige, at de arbejder almennyttigt, men ikke foretager 
uddelinger, f.eks. som private herberger eller kulturhuse. Deres overskud går i stedet til drift og 
udvikling af det arbejde, som fonden udfører. Dertil kommer, at der også findes fonde, som ikke har 
almennyttige formål, og som af den grund ikke uddeler almennyttigt. Der findes ingen oversigt over, 
hvor mange fonde, der har skrevet almennyttige uddelinger ind i deres vedtægter. 
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441 fonde bevilgede over 1 mio. kr. 
Det er relativt få fonde, der foretager bevillinger over 1. mio. kr. Ud af de i alt 10.215 
fonde, der var i 2017, var det kun 441, der bevilgede mere end 1 mio. kr. Det svarer til 4 
% af det samlede antal fonde. I 2016 var der 355 fonde, der bevilgede mere end 1 mio. 
kr.  

Fire fonde bevilgede over 500 mio. kr. 
Fire fonde bevilgede mere end 500 mio. kr. i 2017. Det er tre færre end i 2016, hvor der 
var syv fonde, der bevilgede mere end 500 mio. kr. 

 

Opdeling af kategorien Almene fonde og fondslignende foreninger 
I Danmarks Statistiks opgørelse er almene fonde og fondslignende foreninger placeret i 
samme kategori. Betegnelsen ”fondslignende foreninger” dækker over 
patientforeninger6 og filantropiske foreninger, herunder også omdannede tidligere 
finansielle virksomheder (såkaldte OTFV’ere7). For at synliggøre, hvor mange penge de 
forskellige bidrager med, har vi i tabel 2 opsplittet bevillingerne på de forskellige 
organisationstyper. 

 

 
 
6 F.eks. Kræftens Bekæmpelse og Gigtforeningen 
7 Der er kun syv OTFV’ere. De er: Tryghedsgruppen, Realdania, Alm. Brand af 1792, Foreningen 
Nykredit, Foreningen Østifterne, Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel og 
Bornholms Brand. 
8 Opgørelsen er baseret på et skøn lavet på baggrund af de pågældende organisationers 
årsregnskaber. Samlet bevilgede de 1.616,6 mio. kr., men da årsregnskaberne ikke er helt 
sammenlignelige med fondsstatistikken, er beløbet her nedjusteret til 1.600 mio. kr. 

 
Tabel 2: Fordeling af bevillinger på de forskellige typer af fonde og fondslignende 
foreninger i 2017 (mio. kr.)  
 

Fondstype Mio. kr. %-fordeling 
Erhvervsdrivende fonde 11.446               67 % 
Almene fonde          3.707    22 % 
OTFV’er og andre filantropiske foreninger            1.6008      9 % 
Patientforeninger                300      2 % 
Total          17.053      100% 

 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, årsregnskaber fra OTFV’ere, egne beregninger 
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OTFV’erne bevilgede 1,6 mia. kr. i 2017 
OTFV’er (Omdannede Tidligere Finansielle Virksomheder) bevilgede 1,6 mia. kr. i 2017. 
Det svarer til 9 % af de samlede bevillinger det pågældende år. 

Patientforeningerne bevilgede 0,3 mia. kr. i 2017 
Patientforeningerne bevilgede 300 mio. kr. i 2017. Det svarer til 2 % af de samlede 
bevillinger det pågældende år. 

 

De store fonde 
Fondslandskabet er kendetegnet ved, at relativt få store fonde står for størstedelen af 
de bevilgede midler, mens et stort antal små og mellemstore fonde står for de fleste 
bevillinger målt på antal. De følgende figurer (2 til 5) viser, hvordan henholdsvis 
bevillingsbeløb, udbetalingsbeløb og antal bevillinger fordeler sig på de 5, 10, 50, 100, 
150 og 200 største fonde. 
 

 
Figur 2: De største fondes bevillinger i 2017 (mio. kr.) 

 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
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De 5 største fonde bevilligede 9 mia. kr. i 2017  
De fem største fonde bevilligede 5 mia. kr. i 2017. Det svarer til 53 % af de samlede 
midler fra fondene i 2017. 

De 10 største fonde bevilligede 10,6 mia. kr. i 2017 
De 10 største fonde bevilligede 10,6 mia. kr. i 2017. Det svarer til 62 % af de samlede 
bevillinger fra fondene i 2017. Springet fra 5 til 10 fonde øger bevillingerne med 1,6 mia. 
kr.  

De 50 største fonde bevilligede 14,6 mia. kr. i 2017. 
De 50 største fonde bevilligede 14,6 mia. kr. i 2017. Det svarer til 86 % af de samlede 
midler fra fondene. Springet fra 10 til 50 største fonde øgede bevillingerne med ca. 4 
mia. kr. 

De 100 største fonde bevilligede 15,5 mia. kr. i 2017 
De 100 største fonde bevilligede 15,5 mia. kr. i 2017. Det svarer til 91 % af de samlede 
midler fra fondene. Springet fra 50 til 100 øgede bevillingerne med 845 mio. kr. At der 
er tale om en relativt lille stigning synliggør, at bevillingerne falder markant, når vi 
bevæger os ud af Top-50. 

De 200 største fonde bevilligede 16,1 mia. kr. i 2017 
De 200 største fonde bevilligede 16,1 mia. kr. i 2017. Det svarer til 95 % af de samlede 
midler fra fondene. Springet fra 100 til 200 øgede bevillingerne med 691 mio. kr.  

Ud af de i alt 17,1 mia. kr., som fondene bevilgede i 2017, kom de resterende 909 mio. 
kr. fra de resterende 4.429 bevilgende fonde. 
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Figur 3: Bevillinger og udbetalinger fra de største fonde i 2017 (mio. kr.) 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
 
 
 

 
Store forskelle på bevilgede beløb og udbetalte beløb 
Særligt for de største fonde er der markante forskelle på, hvor meget de bevilgede og 
hvor meget de udbetalte i 2017. At der er forskel på bevillinger og udbetalinger skyldes, 
at nogle bevillinger, særligt de store, ofte udbetales over flere år. At forskellene mellem 
bevillinger og udbetalinger er så store i 2017, skyldes bl.a., at nogle fondes bevillinger 
er steget markant de senere år, hvilket først kan aflæses i udbetalingerne over de 
kommende år. 

Udbetalingerne er mindre men følger samme mønster som bevillingerne 
Fondenes udbetalinger ligger lavere end deres bevillinger men følger derudover 
nogenlunde samme mønster, hvor det er de første 50 fonde, der står for størstedelen, i 
alt 81 %. De 200 største fonde udbetaler samlet 10.9 mia. kr., svarende til 92 % af det 
samlede udbetalte beløb i 2017. De resterende 4.429 fonde stod for de resterende 985 
mio. kr.  
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Figur 4: Antal bevillinger fra de største fonde i 2017 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 

 
De 5 største fonde stod for 1.983 bevillinger 
De 5 største fonde foretog i gennemsnit 397 bevillinger i 2017. Samlet stod de for 1.983 
bevillinger, hvilket svarer til 2 % af det samlede antal. De 10 største fonde stod for 
6.951 bevillinger, hvilket svarer til 8 %.  
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Figur 5: De største fondes andel af bevillinger (mio. kr. og antal) og udbetalinger (mio. kr.) i 
2017 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
 
De 5 største fonde 
De 5 største fonde står for 53 % af de samlede bevillinger i mio. kr., 33 % af 
udbetalingerne i mio. kr., men kun for 2 % af det samlede antal bevillinger. 

De 10 største fonde 
De 10 største fonde står for 62 % af de samlede bevillinger i mio. kr., 50 % af 
udbetalingerne i mio. kr., men kun for 8 % af det samlede antal bevillinger.  

De 50 største fonde 
De 50 største fonde står for 86 % af de samlede bevillinger i mio. kr., 81 % af 
udbetalinger i mio. kr., men kun for 25 % af det samlede antal bevillinger.  

De 100 største fonde 
De 100 største fonde står for 91 % af de samlede bevillinger i mio. kr., 86 % af 
udbetalingerne i mio. kr. og for 28 % af det samlede antal bevilliger. 
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Fra de 50 største til de 100 største begynder stigningen af bevillingskurven i figur 5 at 
flade ud, hvilket synliggør, at der er markante forskelle i uddelingsniveauerne blandt de 
allerstørste og de fonde, der kommer lige bagefter.  

Springet fra de 50 største til de 100 største giver en begrænset stigning i andelen af 
bevilgede midler (+5 procentpoint), og en tilsvarende begrænset stigning i antallet af 
bevillinger (+3 procentpoint). 

De 200 største fonde 
De 200 største fonde står for 95 % af de samlede bevillinger i mio. kr., 92 % af 
udbetalingerne i mio. kr., og for 44 % af det samlede antal bevillinger.  

Springet fra de 100 største til de 200 største giver en begrænset stigning i andelen af 
bevilgede midler (+4 procentpoint), men til gengæld en markant stigning i antallet af 
bevillinger (+16 procentpoint). 

 

Store fondes bevillinger efter formål  
Der er store forskelle på, hvor mange penge, der går til de enkelte formål. Hvordan de 
forskellige formål prioriteres, hænger bl.a. sammen med, hvilke formål der er skrevet 
ind i de enkelte fondes vedtægter. Tabel 3 viser, hvor mange penge de største fonde 
giver til hvilke formål (i mio. kr.). I procent er angivet, hvor stor en andel 
bevillingsbeløbet fra den pågældende gruppering af fonde udgør af det samlede beløb, 
der tildeles de forskellige formål. 
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De 5 største fonde støtter først og fremmest Videnskabelige formål  
De 5 største fonde prioriterer i høj grad Videnskabelige formål – I alt 79 % af de 5 
største fondes midler tildeles Videnskabelige formål, hvilket svarer til 77 % af de 
samlede bevillinger til formålet. De 50 største fonde bidrog med 94 % af pengene til 
Videnskabelige formål og de 100 største med 96 %. 

 
Tabel 3.: Bevilgede midler (mio. kr.) fordelt på formål i 2017 
  

5 
største 
fonde 

10 
største 
fonde 

50 
største 
fonde 

100 
største 
fonde 

150 
største 
fonde 

200 
største 
fonde 

Total 

Videnskabelige formål 7.166 7.419 8.675 8.922 9.058 9.073 9.253 
(77%) (80%) (94%) (96%) (98%) (98%) (100%) 

Kulturelle formål * 1.202 1.794 2.030 2.043 2.089 2.182 
 (55%) (82%) (93%) (94%) (96%) (100%) 

Sociale formål 311 339 678 730 778 804 1.010 
(31%) (34%) (67%) (72%) (77%) (80%) (100%) 

Natur- og miljøformål * * 524 568 606 606 730 
  (72%) (78%) (83%) (83%) (100%) 

Sundheds- og 
motionsformål 

* 408 694 719 739 783 886 
 (46%) (78%) (81%) (83%) (88%) (100%) 

Uddannelse og 
folkeoplysningsformål 

126 215 356 381 495 500 620 
(20%) (35%) (57%) (61%) (80%) (81%) (100%) 

Erhvervs- og regionale 
formål 

* * 639 656 657 657 657 
  (97%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Internationale 
humanitære formål 

* * 565 588 588 628 640 
  (88%) (92%) (92%) (98%) (100%) 

Religiøse formål * * 11 11 11 11 13 
  (85%) (85%) (85%) (85%) (100%) 

Andre formål * 518 673 849 937 993 1.063 
 (49%) (63%) (80%) (88%) (93%) (100%) 

Alle formål 9.015 10.627 14.608 15.453 15.912 16.144 17.053 

(53%) (62%) (86%) (91%) (93%) (95%) (100%) 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
  
Note: * angiver, at tallet ikke kan vises. Ifølge Danmarks Statistiks regler må de ikke offentliggøre tal, 
hvis de to største observationer i den pågældende celle udgør mere end 85 pct. af den samlede sum i 
cellen. Hvis beløbet til kultur fra de fem største fonde f.eks. var på 500 mio. kr., og to af fondene 
bevilgede 425 mio. kr., så ville beløbet udgøre 85 % af summen i cellen, og den vil således skulle 
markeres med en *. Reglen er lavet for at sikre respondenternes anonymitet. 
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De 100 største fonde støttede især Videnskabelige og Kulturelle formål 
De 100 største fonde støttede især Videnskabelige og Kulturelle formål med 
henholdsvis 8,9 og 2 mia. kr. svarende til 96 % og 93 % af de samlede midler til 
formålet. Ser vi på den relative andel af bevillingerne, var de 100 største fonde også en 
markant støtte til Erhvervs- og regionale formål samt Internationale humanitære formål, 
hvor de dækker henholdsvis 97 % og 88 % af de samlede bevillinger til formålet i 2017.  

De små og mellemstore fonde støttede især Sociale formål og Videnskabelige formål 
De resterende 4.429 små og mellemstore bevilgende fonde støttede især Sociale 
formål (206 mio. kr.) og Videnskabelige formål (180 mio. kr.). Dernæst støttede de 
Natur- og miljøformål med 124 mio. kr., Uddannelses- og folkeoplysningsformål med 
120 mio. kr. og Sundheds- og motionsformål med 103 mio. kr. 

 
Bevillinger i mio. kr. i forhold til fondenes individuelle bevillingsniveau  
Ser vi på bevillingerne i forhold til fondenes individuelle bevillingsniveauer (de enkelte 
fondes samlede bevillinger i et år), bliver det synligt, hvor mange penge der bliver 
uddelt af henholdsvis store og små fonde. Tabel 4 viser fondenes samlede bevillinger 
(mio. kr.) inden for de forskellige bevillingsniveauer. Tabellen viser også 
gennemsnitsbevillingerne inden for de forskellige niveauer. 

 

 
Tabel 4: Fondenes samlede bevillinger (mio.kr.), fordelt efter fondenes individuelle 
bevillingsniveau og år 
 

Fondenes individuelle 
bevillingsniveauer (mio. kr.)  

Fondenes 
samlede 
bevillinger 
2016 

Fondenes 
samlede 
bevillinger 
2017 

Forskel 
Gns. 
bevilling 
2016 

Gns. 
bevilling 
2017 

0-1 361,5 400,3 38,8 0,1 0,1 

1-5 518,4 619,2 100,8 2,8 2,3 

5-10 664,5 420,6 -243,9 7,5 6,9 
10-25 537,7 854,5 316,8 17,3 14,7 

25-50 217,1 357,0 139,9 31,0 35,7 

50-100 1.228,5 1.350,3 121,8 72,3 71,1 

100-500 4.067,3 4.509 441,7 203,4 205,0 

500+ 9.089,7 8.542,5 -547,1 1298,5 2135,6 

Total 16.684,6 17.053,4 368,8 1,6 1,7 
 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
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Fondene, der bevilgede under 1 mio. kr., bevilgede samlet ca. 400 mio. i 2017  
De små fonde, der bevilgede under 1 mio. kr., bevilgede 400,3 mio. kr. i 2017. 
Sammenlignet med 2016 er der tale om en stigning på 38,8 mio. kr. for denne gruppe af 
fonde. 

Fondene, der bevilgede mellem 1 og 5 mio. kr., bevilgede samlet ca. 619 mio. kr. i 2017  
De mellemstore fonde, de bevilgede mellem 1 og 5 mio. kr., bevilgede samlet 619,2 
mio. kr. i 2017. Sammenlignet med 2016 er der tale om en stigning på 100,8 mio. kr. for 
denne gruppe af fonde. 

De allerstørste fonde bevilgede over halvdelen af alle fondsmidlerne i 2017 
De allerstørste fonde med bevillinger over 500 mio. kr., bevilligede ca. 8,5 mia. kr. i 
2017. Det svarer til lige over 50 % af de bevilgede fondsmidler, men er samtidig et fald 
på 547,1 mio. kr. for denne gruppe af fonde sammenlignet med 2016. 

 

Antal bevillinger fordelt på bevillingsniveauer 
Antallet af bevillinger siger noget om, hvor bredt fondenes penge kommer ud i 
samfundet. Tabel 5 viser, hvordan antallet af bevillinger fordeler sig på de forskellige 
bevillingsniveauer. 
 

 
Tabel 5: Bevillinger (antal) fordelt efter fondenes individuelle bevillingsniveau og år  
 

Fondenes 
individuelle 
bevillingsniveauer 
(mio. kr.)  

Fondenes samlede  
antal bevillinger 2016 

Fondenes samlede  
antal bevillinger 

2017 

Ændring 

Under 1 mio. kr.          31.413               36.271      4.858      

1-5          12.495               12.794      299      
5-10            7.363               12.346      4.983      

10-25            3.444               3.082  -362 

25-50            2.737                     574      -2.163      
50-100            4.967                 9.983      5.016      

100-500            6.834               10.443      3.609      

500+            4.386                 1.551      -2.835      

Total          73.676               87.263*      13.587      
 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
*Note: Det samlede antal bevillinger summer ikke med værdien af de enkelte rækker. Forklaringen er, 
at nogle fonde har indberettet bevillinger på 0 kr. Forklaringen kan f.eks. være, at en fond har uddelt 
en ærespris i 2017, hvor beløbet til æresprisen er bevilget i fonden året før. I tabellen har vi taget 
disse 0-kronebevillinger ud.  



21 
 
 

 

18 % flere fondsbevillinger i 2017 
Antallet af fondsbevillinger steg med 13.587 bevillinger fra 73.676 i 2016 til 87.263 i 
2017. Det svarer til en stigning på 18 %.  

Flest bevillinger fra de små og mellemstore fonde – 56 % af de samlede antal 
Mens de store fonde stod for flest bevilgede midler, var det de mellemstore og små 
fonde med bevillinger mellem 0 og 5 mio. kr., der stod for det største antal bevillinger. 
De små og mellemstore fonde stod således for i alt 49.065 bevillinger ud af 87.263, 
svarende til 56,2 % af alle bevillinger. 

Fonde, der bevilgede under 1 mio. kr., stod for ca. 42 % af antallet af bevillinger 
Fonde, der bevilgede under 1 mio. kr., stod for i alt 36.271 bevillinger, hvilket svarer til 
ca. 42 % af alle fondsbevillinger. De mange bevillinger udgør et samlet bevillingsbeløb 
på ca. 400 mio. kr., hvilket svarer til 2,3 % af det samlede bevillingsbeløb på 17,1 mia. 
kr. 

 

Bevillinger fordelt på formål 
Ser vi på, hvilke formål pengene går til, får vi et billede af mangfoldigheden i fondenes 
aktiviteter og hvilke områder, der modtager færrest og flest fondsmidler. Tabel 6 viser, 
hvordan bevillingerne fordeler sig på de forskellige formål. 
 

 
Tabel 6: Fondsbevillinger fordelt på formål (mio. kr. i løbende priser) 
  

2016 2017 Ændring 
Videnskabelige formål 7.915 9.253 +1.338 

Kulturelle formål 2.470 2.182 -288 
Sociale formål 1.709 1.010 -699 

Natur- og miljøformål 540 730 +190 

Sundheds- og motionsformål 955 886 -69 
Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål 
 

754 620 -134 

Erhvervs- og regionale formål 708 657 -51 
Internationale humanitære formål 786 640 -146 

Religiøse formål 66 13 -53 

Andre formål 781 1.063 +282 

Total 16.685 17.053 +368 
 

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 
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Halvdelen af fondenes bevillinger blev tildelt Videnskabelige formål  
I 2017 modtog Videnskabelige formål næsten 9,3 mia. kr. mod 7,9 mia. kr. i 2016, 
hvilket svarer til en stigning på 1,3 mia. kr. Bevillingerne til Videnskabelige formål udgør 
mere end halvdelen af de samlede bevillinger i 2017. 

De tre største områder modtog 73 % af de samlede fondsmidler 
Fondenes tre største uddelingsområder i forhold til bevillingsbeløb er Videnskabelige, 
Kulturelle og Sociale formål, i den rækkefølge. Tilsammen modtog de tre formål 12,4 
mia. kr., svarende til i alt 73 %. af bevillingerne i 2017. Mens Videnskabelige formål 
oplevede en stigning på 1,3 mia. kr., var der et fald i bevillingerne til det sociale område 
med 0,7 mia. kr. og et fald i bevillingerne til Kulturelle formål med 0,3 mia. kr. 

 

Bevillingernes gennemsnitlige størrelse  
Bevillingernes gennemsnitlige størrelse giver en fornemmelse af, hvilke områder 
modtog henholdsvis store og små bevillinger. Tabel 7 viser bevillingernes 
gennemsnitlige størrelse på de forskellige områder i henholdsvis 2016 og 2017. I 
tabellen er formålene skrevet i rækkefølge i forhold til, hvor stort gennemsnitligt beløb 
der blev givet til formålet i 2017.  
 

 
Tabel 7: Gennemsnitlige bevillingsniveauer fordelt på formål (mio. kr.) 
 

Gennemsnitlig bevilling (mio. kr.) 2016 2017 
Placering efter  

gns. Bevilling i 2017 
Alle formål 0,2 0,2 - 
Videnskabelige formål 1,4 1,4 1 
Natur- og miljøformål 1,6 1,1 2 
Religiøse formål 0,6 0,6 3 
Internationale humanitære formål 0,6 0,6 4 
Erhvervs- og regionale formål 0,4 0,6 5 
Kulturelle formål 0,3 0,3 6 
Andre formål 0,1 0,2 7 
Sundheds- og motionsformål 0,2 0,1 8 
Uddannelses- og folkeoplysningsformål 0,1 0,0 [31 t.kr.] 9 
Sociale formål 0,1 0,0 [27 t.kr.] 10 

 

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 
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Videnskabelige formål havde de højeste gennemsnitlige bevillinger  
Den gennemsnitlige bevilling til Videnskabelige formål er på 1,4 mio. kr. Videnskabelige 
formål er dermed det formål, der modtog de højeste gennemsnitlige bevillinger i 2017. 

Den gennemsnitlige bevilling til Natur- og miljøformål var på 1,1 mio. kr.  
Natur- og miljøformål lå næsthøjest med gennemsnitsbevillinger på 1,1 mio. kr. Det er 
en ændring i forhold til 2016, hvor området modtog højere gennemsnitsbevillinger end 
Videnskabelige formål. 

Laveste gennemsnitlige bevillinger gik til Sociale formål og Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål  
Sociale formål og Uddannelses- og folkeoplysningsformål modtog de laveste 
gennemsnitsbevillinger i 2017. De gennemsnitlige bevillinger til Sociale formål var på 
ca. 27.000 kr. i 2017 og til Uddannelses- og folkeoplysningsformål var de på ca. 31.000. 
For begge formåls vedkommende er der tale om et fald i forhold til 2016, hvor 
gennemsnitsbevillingerne var på mellem ca. 60.000 kr. for både Sociale formål og 
Uddannelses- og folkeoplysningsformål. 

Eksempel på bevillingsstørrelsernes spredning 
Gennemsnitsberegningerne siger ikke noget om størrelsen på de enkelte bevillinger. 
For at give et billede af, hvor stor spredningen i størrelsen af bevillinger kan være, viser 
Figur 6 et eksempel med tal fra TrygFonden, Velux Fonden og Villum Fonden. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Figur 6 ikke viser, hvordan bevillingerne 
fordeler sig i hele fondssektoren. Eksemplet med de tre fonde giver dog et billede, der 
umiddelbart stemmer overens med, hvad vi i øvrigt ved om spredningen i størrelser på 
fondes bevillinger på baggrund af de oplysninger, fondene offentliggør på deres 
hjemmesider og i deres årsrapporter.9 Figuren dækker i alt 3.093 bevillinger (2016 og 
2017-tal lagt sammen). Heraf udgør små bevillinger 65 %.  

 

 
 
9 Der er ikke muligt på baggrund af Danmarks Statistik at vise fordelingen af bevillingerne fra alle 
fonde.  
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Figur 6: Fordelingen af antal bevillinger på bevillingsstørrelser 
 

 
 

Kilde: TrygFonden, Velux Fonden og Villum Fonden, egne beregninger. 
 
 
 
Definitioner i figuren 
Små bevillinger = Mindre end 50.000 kr.  
Mellemstore bevillinger = Mellem 50.000 kr. og 1 mio. kr.  
Store bevillinger = Mellem 1 mio. kr. og 10 mio kr.  
Meget store bevillinger = Over 10 mio. kr  
 

Antal bevillinger fordelt på formål 
At nogle områder modtager flere bevillinger end andre hænger bl.a. sammen med, hvor 
mange fonde der har de enkelte formål skrevet ind deres vedtægter. Der findes ikke 
noget samlet overblik over, hvilke formål der er skrevet ind i de enkelte fondes 
vedtægter. Tabel 8 viser udviklingen i antallet af bevillinger til forskellige formål fra 2016 
og 2017. 
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Tabel 8: Antal bevillinger i 2016 og 2017 fordelt på formål  
 

Formål 2016 2017 Ændring %-vis ændring 
Videnskabelige formål 5.463 6.495 1.032 19% 

Kulturelle formål 9.530 7.834 -1.696 -18% 
Sociale formål 28.520 37.134 8.614 30% 

Natur- og miljøformål 333 677 344 103% 

Sundheds- og motionsformål 5.381 6.544 1.163 22% 
Uddannelses- og folkeoplysningsformål 12.428 20.187 7.759 62% 

Erhvervs- og regionale formål 1.969 1.160 -809 -41% 

Internationale humanitære formål 1.325 1.072 -253 -19% 
Religiøse formål 113 21 -92 -81% 

Andre formål 8.613 6.139 -2.474 -29% 

Alle formål 73.675 87.263 13.588 18% 
 

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 
  
 

87.263 bevillinger fra fondene i 2017 – en stigning på 18 % 
Antallet af fondsbevillinger var øget fra 73.675 i 2016 til 87.263 i 2017, hvilket svarer til 
en stigning på 13.588 bevillinger. Det er især Sociale formål og Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål, der driver stigningen. 

43 % af bevillingerne gik til Sociale formål  
Bevillinger til Sociale formål voksede med 8.614 fra 28.520 til 37.134, hvilket svarer til 
en stigning på 30 %. I 2017 modtog Sociale formål således 43 % af det samlede antal 
bevillinger.  

Målt på antal bevillinger er Sociale formål næsten dobbelt så stort som det næststørste 
formål, Uddannelses- og folkeoplysningsformål, og næsten tre gange større end 
Kulturelle formål. 

23 % af bevillingerne gik til Uddannelses- og folkeoplysningsformål  
Bevillinger til Uddannelses- og folkeoplysningsformål voksede med 7.759 fra 12.428 til 
20.187, hvilket svarer til en stigning på 62 %. I 2017 modtog Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål således 23 % af det samlede antal bevillinger.  

Fordobling af antal bevillinger til Natur- og miljøområdet 
Antallet af bevillinger til Natur- og miljøområdet blev fordoblet fra 333 bevillinger i 2016 
til 677 bevillinger i 2017. Området modtog under 1 % af det samlede antal bevillinger. 
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Kulturelle formål modtog 1.696 færre bevillinger 
I 2017 modtog Kulturelle formål 1.696 færre bevillinger end i 2016. Hvis man ser bort fra 
kategorien Andre formål er Kulturelle formål det bevillingsområde, som oplevede det 
største fald i antal bevillinger i 2017. 

 

Største bevillingsområder 
Det bevillingsområde, der modtager flest penge, er ikke nødvendigvis det samme, som 
modtager det største antal bevillinger. Tabel 9 viser de fem største bevillingsområder i 
henholdsvis mio. kr. og antal bevillinger. Tabellen viser også, hvor stor en procentandel 
bevillingerne på det pågældende område udgør af de samlede bevillinger. 
 

 
Tabel 9: De fem største områder fordelt på bevillingsbeløb og bevillingsantal 
 
 

 Bevillinger i % af de totale bevillinger Antal bevillinger i % af total 
1 Videnskabelige formål 54 % Sociale formål 43 % 
2 Kulturelle formål 13 % Uddannelses- og folkeoplysningsformål 23 % 

3 Sociale formål 6 % Kulturelle formål 9 % 

4 Sundheds- og motionsformål 5 % Sundheds- og motionsformål 8 % 
5 Natur og miljøformål 4 % Videnskabelige formål 7 % 

 

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 
  
54 % af fondenes penge og 7 % af antallet af bevillinger gik til Videnskabelige formål 
Videnskabelige formål ligger nr. 1 listen med 9,3 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til 54 % 
af alle bevilgede fondsmidler. Kigger vi i stedet på antal bevillinger, ligger 
Videnskabelige formål imidlertid kun nr. 5 på listen med 6.495 bevillinger, hvilket svarer 
til 7 % af det samlede antal bevillinger. 

13 % af fondenes penge og 9 % af antallet af bevillinger gik til Kulturelle formål  
Kulturelle formål ligger nr. 2 listen med 2,2 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til 13 % af alle 
bevilgede fondsmidler. Kigger vi på antal bevillinger, ligger Kulturelle formål nr. 3 på 
listen med 7.834 bevillinger, hvilket svarer til 9 % af det samlede antal bevillinger. 

6 % af fondenes penge og 43 % af antallet af bevillinger gik til Sociale formål  
Sociale formål ligger nr. 3 listen med 1 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til 6 % af alle 
bevilgede fondsmidler. Kigger vi på antal af bevillinger, ligger Sociale formål imidlertid 
på en 1. plads med hele 37.134 bevillinger, hvilket svarer til ca. 43 % af det samlede 
antal bevillinger.  
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5 % af fondenes penge og 8 % af antallet af bevillinger gik til Sundheds- og 
motionsformål  
Sundheds- og motionsformål ligger nr. 4 listen med 886 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til 
ca. 5 % af alle bevilgede fondsmidler. Sundheds- og motionsformål ligger også på en 4. 
plads, når vi kigger på antal bevillinger med 6.544, hvilket svarer til ca. 8 % af det 
samlede antal bevillinger.  

 
Betydningen af de største fonde med bevillinger til de respektive formål 
Ovenstående viste noget om, at de bevillingsområder, der modtager flest penge, ikke 
nødvendigvis er de samme, som modtager det største antal bevillinger. I nedenstående 
tabel 10 sætter vi fokus på, hvor meget de fonde der giver mest til de enkelte formål, 
betyder for de samlede midler til formålet. Det viser vi, ved at se på en række forskellige 
formål og hvor stor en andel af det samlede støttebeløb til et formål, der kommer fra 
henholdsvis de 5 og 10 største fonde.  

 
Tabel 10: Samlet bevilling fra de 5 og 10 fonde, der har uddelt mest til et formål i 2017 
(bevillinger i mio. kr.) 
 

 
De 5 fonde, der har 

bevilget mest til 
formålet 

De 10 fonde, der har 
bevilget mest til 

formålet 
Total 

Videnskabelige formål 
           7.402             8.019 9.253 

(80 %)   (87 %)   (100 %)  

Kulturelle formål            1.309             1.606 2.182 
(60 %) (74 %) (100 %)  

Sociale formål 
               437                585 1.010 

(43 %)  (58 %)  (100 %)   

Natur- og miljøformål 
               484                569 730 

(32 %) (78 %) (100 %)  

Sundheds- og motionsformål 
               568                668 886 

(64 %) (75 %)   (100 %)  

Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål 

               201                273 620 
(32 %)   (44 %) (100 %) 

Erhvervs- og regionale formål 
               558                639 657 

(85 %)  (97 %)   (100 %)  

Internationale humanitære 
formål 

               518                570 640 
(81 %)   (89 %)  (100 %) 

Religiøse formål 
                 13                   13 13 

(100 %) (100 %)   (100 %) 

Andre formål 
               629                692 1.063 

 (59 %)   (65 %)   (100 %)   
 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel for Fondenes Videnscenter 
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De 5 fonde med mest i støtte til religiøse formål stod for 100 % af bevillingerne til 
formålet 
De 5 fonde med mest i støtte til de enkelte formål stod for størstedelen af støtten til flere 
af formålene i 2017. Koncentrationen af støttemidlerne var størst til Religiøse formål, 
hvor 100 % af støtten kom fra de 5 største fonde. Det samlede beløbet var dog 
begrænset til 13 mio. kr. i 2017. 

De 10 fonde med mest i støtte til formålene stod for mellem 87 og 97 % af bevillingerne 
til Videnskabelige, Internationale humanitære formål og Erhvervs- og regionale formål  
Koncentrationen af fondsstøtten var også stor for Videnskabelige, Internationale 
humanitære formål og Erhvervs- og regionale formål. Her stod de 10 fonde med mest i 
støtte til de enkelte formål for mellem 87 og 97 % af de samlede bevillinger til formålet. 

Mindst koncentration af støtten til Sociale formål og Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål 
Mindst var koncentration af støtten til Sociale formål og Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål Her dækkede de 10 fonde med mest i støtte til formålene 
henholdsvis 58 % og 44 % af bevillingerne til formålet. 

 

Modtagere af fondsbevillingerne 
Fondenes bevillinger går først og fremmest til Offentlige institutioner, efterfulgt af 
Nonprofitorganisationer. Modtagergrupperne fortæller noget om, hvem der ansøger 
fondene, og hvem fondene søger som samarbejdspartnere. Figur 7 viser, hvordan 
fondenes bevillinger fordelte sig på de forskellige modtagere i henholdsvis 2016 og 
2017.  
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Figur 7: Fordeling af bevillinger på modtagergrupper (mio. kr. i løbende priser) 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 
  
Note: Kategorien ”Ikke fordelt” er samlebetegnelse for bevillinger, hvor modtagergruppen ikke er oplyst til 
Danmarks Statistik. 
 
Note: ”Interne donationer” er Danmarks Statistiks betegnelse for bevillinger, der er givet til aktiviteter 
gennemført internt i en fond. Et eksempel er C.L. Davids Fond og Samling, der driver museet Davids 
Samling og holder det gratis åbent for museumsgæsterne. Fondens hovedformål er at bevare og forøge 
de samlinger, der findes i Davids Samling samt at gøre dem tilgængelige for offentligheden.   
 
 
60 % af fondsbevillingerne gik i 2017 til Offentlige institutioner 
Med 10,3 mia. var Offentlige institutioner den modtagergruppe, der modtog flest 
fondsmidler i 2017. Det er en stigning på 0,6 mia. kr. i forhold til 2016.  

3,1 mia. kr. i fondsmidler til Nonprofitorganisationer i 2017 
Nonprofitorganisationer var den næststørste modtagergruppe med ca. 3,1 mia. kr. Det 
er et fald på ca. 0,1 mia. kr. set i forhold til 2016. 
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Samlet modtog Offentlige institutioner og Nonprofitorganisationer 78 % af de samlede 
fondsmidler 
Offentlige institutioner og Nonprofitorganisationer modtog 13,4 mia. kr. i 2017, hvilket 
svarer til 78 % af fondsmidlerne. Det er en samlet stigning for de to modtagergrupper på 
0,5 mia. kr. sammenlignet med 2016. 

 

Flest fondsmidler til indenlandske modtagere 
Danske fonde har historisk set primært støttet formål i Danmark, men en del fonde 
støtter også projekter i udlandet. Ser vi på tallene, kan vi se, hvor meget danske 
bevillinger fylder i forhold til udenlandske. Det er ikke muligt at se, om midler, der er 
bevilget en modtager med bopæl i Danmark, er gået til projekter i udlandet. Figur 8 
viser fordeling af bevillinger til henholdsvis indenlandske og udenlandske modtagere.  
 

 
Figur 8: Fondsbevillinger fordelt på modtagernationalitet 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik 
 
Note: Kategorien ”Ikke fordelt” er samlebetegnelse for bevillinger, hvor modtagernationaliteten ikke er 
oplyst til Danmarks Statistik. 
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82 % går til modtagere i Danmark 
Næsten 14 mia. kr. af de i alt 17,1 mia. fondsbevillinger i 2017 blev tildelt indenlandske 
modtagere. Det svarer til 82 % og er et fald på knap 0,2 mia. kr. sammenlignet med 
2016.  

0,5 mia. kr. mere til udenlandske modtagere end i 2016 
I 2017 bevilgede fondene 1,3 mia. kr. til modtagere i udlandet. Det er en stigning på 0,5 
mia. kr. sammenlignet med 2016. 

 
Fordeling på formål efter modtagernationalitet 
Ser vi nærmere på de udenlandske bevillinger, kan vi se, at formålene prioriteres 
nogenlunde på samme måde som de bevillinger, der går til modtagere i Danmark. 
Tabel 11 viser bevillinger fordelt på modtagernationalitet og formål. 
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Tabel 11: Fondsmidler fordelt efter modtagere i Danmark eller udlandet fordelt på formål (mio. 
kr. i løbende priser) 
 

    2016 2017 Ændring Ændring i % 

Indenlandske 
modtagere 

Videnskabelige formål 7.386 8.576 1.190 16 % 
 

Kulturelle formål 2.440 1.935 -505 -21 % 

 
Sundheds- og 
motionsformål 

905 851 -54 -6 %  
 

Sociale formål 1.569 834 -735 -47 % 
 

Erhvervs- og regionale 
formål 

702 657 -45 -6 % 
 

Natur- og miljøformål 454 576 122 27 % 
 

Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål 

699 531 -168 -24 % 

  Total 14.155 13.960 -195 -1 % 

Udenlandske 
modtagere 

Videnskabelige formål 455 677 222 49 % 
 

Kulturelle formål 29 207 178 614 % 
 Natur- og miljøformål 86 153 67 78 % 
 

Sociale formål 140 151 11 8 % 
 

Uddannelses- og 
folkeoplysningsformål 

54 52 -2 -4 % 
 

Sundheds- og 
motionsformål 

50 35 -15 -30 % 
 

Erhvervs- og regionale 
formål 

7 0 -7 -100 % 

 Total 821 1.275 454 55 % 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Fond06 
 
Note: I ovenstående tabel er bevillinger til Ikke-fordelte formål ikke medregnet. 
 
 
Samlet steg bevillingerne til udenlandske modtagere med 454 mio. kr.  
Den samlede stigning på bevillinger til udenlandske modtagere i 2017 var på 454 mio. 
kr., hvilket svarer til 55 %. Ser vi på områderne hver for sig, kan man se, at stigningen 
først og fremmest gik til Videnskabelige (+222 mio. kr.), Kulturelle (+178 mio. kr.) og 
Natur- og miljøformål (+67 mio. kr.). 
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Udenlandske bevillinger gik oftest til Videnskabelige formål  
Med henholdsvis 8.576 og 677 mio. kr. lå Videnskabelige formål øverst, både når det 
gælder Indenlandske og Udenlandske modtagere. Udenlandske bevillinger til 
Videnskabelige formål er i perioden 2016-2017 steget fra 455 mio. kr. til 677, hvilket 
svarer til en stigning på 49 %. 
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Kilder 
 

Datakilderne anvendt i analysen er kort omtalt nedenfor efterfulgt af et link, hvor man 
selv kan finde de anvendte data. 
 

Danmarks Statistiks statistik – Fondes aktiviteter (Fondsstatistikken) 
Læs om statistikken her: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/fondes-aktiviteter 
 

Bevillingsopgørelser fra udvalgte fonde 
Fondenes Videnscenter har indhentet opgørelse af enkeltbevillinger fra Velux Fonden, 
Villum Fonden og Trygfonden med henblik på illustration af spredningen af bevillinger. 
(Figur 6). Oplysningerne kan også findes på fondenes hjemmesider.  

• Velux Fonden og Villum Fonden: https://veluxfoundations.dk/da/om-os/det-har-vi-
stoettet#/ 
 

• Trygfonden: 
https://www.trygfonden.dk/searchresultpage#!npt=donation&currentPage=1&Sort=-
year  



35 
 
 

Bilag 
 

Hovedtal efter pris- og lønkorrektion  
I ovenstående analyse er alle beløb anført i løbende priser. For at give mulighed for 
sammenligning er her en tabel, der viser nogle hovedtal korrigeret for pris- og 
lønudvikling. 
 

Tabel 12: Bevilligede fondsmidler efter formål fra 2016-2017 i PL-2017 
  

2016 2017 Difference 
Videnskabelige formål 8.010 9.253 1.243 

Kulturelle formål 2.500 2.182 -318 
Sociale formål 1.730 1.010 -720 

Natur- og miljøformål 546 730 184 

Sundheds- og motionsformål 966 886 -80 
Uddannelses- og folkeoplysningsformål 763 620 -143 

Erhvervs- og regionale formål 716 657 -59 

Internationale humanitære formål 795 640 -155 
Religiøse formål 67 13 -54 

Andre formål 790 1.063 273 

Total 16.885 17.053 168 
 

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger baseret på PL-2017 (1,2 %) 
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