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I 2018 krævede det et trecif-
ret millionbeløb i udde-

linger at klare cuttet til top 25 
over de mest uddelende fonde.

Novo Nordisk Fondens 
uddelingsniveau ligger fort-
sat i en liga for sig, og med 3,9 
mia. kr. udgør fondens bevil-
linger mere end en tredjedel 
af top 25’s samlede uddelinger 
på godt 11 mia. kr. De samlede 
uddelinger for top 25 faldt i 
øvrigt med 1,7 mia. kr. i forhold 

til året før. Novo Nordisk 
Fonden tegner sig for største-
delen af ændringen efter det 
rekordhøje bevillingsbeløb på 
5,8 mia. kr. i 2017. 

Med en uddelingsre-
kord på 708 mio. kr. springer 
Nordea-fonden fire pladser 
frem og bliver den næstmest 
uddelende fond.  Årsagen til 
den nu 30 år gamle sparekas-
sefonds rekordår skal blandt 
andet findes i periodiseringen 

af et større uddelingsprojekt, 
nemlig donationen på 300 mio. 
kr. til det kommende vandkul-
turhus på Papirøen i Køben-
havn. Beløbet blev ‘sparet op’ 
i 2017, men først endeligt bevil-
get i 2018. Omvendt havde 
Villum Fonden sit rekordår i 
2017, hvor fonden rundede en 
milliard kroner. I 2018 uddelte 
Villum Fonden 625 mio. kr. 
og er den fjerde mest udde-
lende fond. Trygfonden ligger 

stabilt med et uddelingsniveau 
på 600 mio. kr. Trygfonden er 
en del af Tryghedsgruppen 
smba, som er ejet af de 1,3 
mio. kunder i forsikringssel-
skaberne Tryg og Alka. 

Siden 2015 har gruppens 
repræsentantskab prioriteret 
at bruge en del af indtægterne 
på bonus til forsikrings-
kunderne. I år blev det til 
925 mio. kr. 

I forhold til 2017 er tre nye 

fonde kommet med i top 25. 
Det drejer sig om Leo Fondet, 
som i sidste regnskabsår 
uddelte 300 mio. kr., heraf en 
bevilling på 250 mio. kr. til et 
nyt center for hudforskning 
ved Københavns Universi-
tet. Ole Kirks Fond, som med 
133 mio. kr. er tilbage i top 25. 
Og den indsamlende fond, 
Læger uden Grænsers Fond, 
er med 153 mio. kr. den 17. mest 
uddelende fond. Dermed er 

to indsamlende, humani-
tære fonde nu med i top 25. 
Den anden, SOS Børnebyer-
nes Fond går en plads frem 
til nr. 14. 

Danmarks Statistik har 
for 2017 opgjort det samlede 
uddelingsbeløb for hele den 
uddelende fondssektor. De 25 
mest uddelende fonde bevil-
gede samme år ca. 75 pct. af 
sektorens samlede uddelinger.


