Jægernes Naturfond

Årsberetning
2019

Forord
I Jægernes Naturfond kan vi se tilbage på en godt år. Et år, hvor vi har mødt velvilje og opbakning til fondens
arbejde både i de projekter, vi støtter, hos de mange donationsgivere, vi modtager økonomisk støtte fra og fra de
testamenter vi er blevet begunstiget med.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at lade en stor tak lyde til alle, der støtter fonden. I har været med til at sætte
et positivt aftryk på den danske natur, og jeres støtte er værdifuld.
På bestyrelsens vegne
Claus Lind Christensen
Formand

Fondens bestyrelse
•
•
•
•
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Formand Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund
Claus Lykke, Jægerrepræsentant
Henrik Bertelsen, udpeget af Landbrug & Fødevarer
Niels Otto Lundstedt, udpeget af Dansk Skovforening

Årets aktiviteter
Arbejdet i Jægernes Naturfonds bestyrelsen har i 2019 haft fokus på strategien og de emner, som Fonden ønsker at se
ansøgninger på og støtte op omkring.

Projekter
Fonden har i 2019 valgt at støtte følgende projekter:
• Analyse af den genetiske diversitet hos havlit og fløjlsand
• Dødelighed for agerhønekyllinger
• Projekt Vadehavet
• Undersøgelse af unge kirkeuglers spredningsadfærd
• Økologisk rum del II
Nogle af projekterne påbegyndes først senere, da der mangler fuld finansiering til projekterne.
Fonden ser frem til at følge projekterne hen over det næste stykke tid og for nogle projekters vedkommende over de
næste par år.
Fonden modtager løbende status for projekterne og i Jæger kan man finde artikler om de igangværende projekter.

Donationer og arvesager
Fonden har ikke i 2019 modtaget ekstraordinære donationer i form af arv eller lignende. Fonden har dog modtaget over
100 donationer à 200 og det vil Fonden gerne benytte lejligheden til at takke for. De mange personlige donationer og
gode initiativer også ude i jagtforeningerne har medført, at der stadig kan opnås skattefradrag for bidrag til fonden.
Eksterne samarbejdspartnere
Vi fortsætter vores gode samarbejde med Land og Fritid, som donerer et flot bidrag til fonden i form af et tilskud pr.
solgt haglpatron.
Fonden er pt. i dialog med andre potentielle eksterne aktører.
Følge med på Fondens hjemmeside: https://www.jaegernes-naturfond.dk/

Støt Jægernes Naturfond

Du kan stadig købe vores harebamser og harenøgleringe.
De sælges til hhv. 75 kr. og 25 kr.
Alt du skal gøre er at sende din bestilling på
e-mail fonden@jaegerne.dk
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Fondens vision, mission og strategipunkter

Det støtter Jægernes Naturfond
Fondens formål er at virke for...
•
•
•

at bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt
at udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.
at udnyttelse af naturens ressourcer, herunder fx ved jagt, foregår på en bæredygtig måde

Fondens formål opnås blandt andet gennem:
•
•
•
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forskning eller ved tilskud til forskning og forsøg.
naturgenopretning, naturopbygning og i tilknytning hertil forskning og forsøg med bæredygtig
anvendelse af naturen.
støtte til uddannelse (ph.d., speciale og lignende).

Årets resultat
Resultatopgørelse
Indtægter

2019
539.836 kr.*

Bidrag fra DJ
Netto indtægt Nyord
Indtægt projekter
Indsamlinger/arv
Finansielle indtægter
I alt
Udgifter
Revision, regnskab m.v.
Administrationsudgifter, DJ
Mødeudgifter
Andre udgifter (bl.a. til advokat - ifm. arv sag)
Finansielle udgifter (kursregulering)
I alt

Resultat i alt

2018

27.640 kr.
38.203 kr.
30.873 kr.
514.489 kr.
1.151.041 kr.

16.457 kr.
21.038 kr.
42.237 kr.
2.639.952 kr.
15.883 kr.
2.735.567 kr.

56.563 kr.
128.906 kr.
3.935 kr.
164.745 kr.
7.794 kr.
361.943 kr.

30.625 kr.
89.719 kr.
4.688 kr.
19.278 kr.
85.131 kr.
229.441 kr.

789.098 kr.

2.506.126 kr.

*DJ’s bidrag i 2019 er i alt på kr. 1.079.672, hvoraf kr.539.836 kr. indtægtsføres resten tilføres virksomhedskapitalen
direkte.
På grund af omlægning af regnskabsåret, består regnskabsåret 2018 kun af 9 måneder (1. april til 31. december).

Balance
Aktiver
Nyord
Værdipapirer
Andet
I alt

Aktiver i alt
Passiver
Virksomhedskapital
Henlagt til uddelinger
Overført overskud
Egenkapital i alt
Hensat til senere uddelinger
Andet
I alt

Passiver i alt

951.212 kr.
9.043.888 kr.
1.024.121 kr.
11.019.221 kr.

951.212 kr.
4.575.068 kr.
4.439.714 kr.
9.965.994 kr.

11.019.221 kr.

9.965.994 kr.

6.955.497.kr.
1.794.000 kr.
2.090.319 kr.
10.839.816 kr.

6.415.661.kr.
1.414.000 kr.
1.757.345 kr.
9.587.006 kr.

25.000 kr.
154.405 kr.
179.405 kr.

354.000 kr.
24.988 kr.
378.988 kr.

11.019.221 kr.

9.965.994 kr.

Danmarks Jægerforbunds ordinære medlemmer har bidraget 20 kr. hver via medlemskontingentet. Beløbet deles
op, så en del af beløbet indgår i driften som en indtægt, mens den anden del lægges på grundkapitalen.
5

Udvikling i virksomhedskapitalen
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Egenkapitalen består af virksomhedskapital, henlæggelser til uddelinger samt overført overskud.
Virksomhedskapitalen kan ikke uddeles og udgør i 2019 ca. 64% af egenkapitalen.
Der er i det senere år sket en bevidst opbygning af virksomhedskapitalen til det nuværende niveau.
Bestyrelsen skal til efteråret drøfte om dette niveau skal øges yderligere.
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Støt naturen – støt Jægernes Naturfond
Hvis du vil være med til at forbedre vildtets levevilkår og give kommende generationer en mulighed for at
opleve vildtet og jagtens glæder, så støt Jægernes Naturfond.
MobilePay på tlf. 56753.
Angiv venligst dit navn og cpr-nummer i tekstfeltet.
Kontant betaling.
Bankoverførsel til Jyske Bank:
Reg.nr.: 7854
Kontonr.: 0004700004
Angiv venligst dit navn og cpr-nummer i tekstfeltet.

Hjælp Fonden og de mange gode natur- og vildtforvaltningsprojekter med dit bidrag
Fonden er indimellem begunstiget med arv og støttebidrag. For at Fonden og giverne kan spare mest muligt i
skat og afgifter, kræver det, at Fonden hvert år modtager minimum 100 donationer af minimum kr. 200,Vi håber derfor at du vil overveje at give et bidrag.
Skattefradrag for dig som bidragsyder
Ønsker du at trække dit bidrag fra i skat, så er det vigtigt, at du husker at oplyse dit cpr.-nr. sammen med
donationen.
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Jægernes Naturfond
Jægernes Naturfond
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. 88 88 75 00
E-mail: fonden@jaegerne.dk
CVR-nr.: 25 51 43 86
Jyske Bank:
Reg.nr.: 7854. Kontonr.:0004700004
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