Jægernes Naturfond

skaber bedre vilkår
for natur og dyreliv

At sikre de vilde danske dyrearter og deres levesteder udgør det overordnede
formål for Jægernes Naturfond. Indtil nu har fondens midler realiseret en lang
række projekter, som alle bidrager til at forbedre vilkårene for en række dyrearter
i den danske natur, og tre nye projekter har netop fået tilsagn om bevilling.
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går hånd i hånd, og netop denne tanke
ligger til grund for Jægernes Naturfond. Fonden har udover at værne om
de danske dyrearter og deres levesteder til hensigt at sikre, at udnyttelsen
af naturens ressourcer foregår på bæredygtig vis. Her kommer jagten i særlig grad ind i billedet, da bæredygtighedsaspektet er essentielt i denne
kontekst.
Derudover søger fonden at medvirke
til udbredelsen af viden om naturen og
ikke mindst de biologiske processer,
som yder indflydelse på vildtbestandene. Dette vigtige arbejde bidrager
Danmarks Jægerforbunds medlemmer
til i kraft af et årligt bidrag på 20 kr.

Tilbagegangen for mange insektarter udgør
et stort problem for mange dyr, hvis fødegrundlag hovedsageligt består af insekter.
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– Det er afgørende, at danske jægere
gør noget for bæredygtighed og naturbevarelse. Jeg mener derfor, at Jægernes Naturfond er af stor betydning i
forhold til at demonstrere overfor vores omverden, at vi jægere passer på
naturen og dens beboere, fortæller
Claus Lind Christensen, som udover
sin formandspost ved Danmarks Jægerforbund også besidder formandsposten i Jægernes Naturfond.

Fondens arbejde

For at kunne bidrage til den danske
natur på bedst mulig vis arbejder
fonden på flere forskellige måder. Én
tilgang er, at fonden giver tilskud til
forskningsprojekter og forskelligartede forsøg, som har til hensigt at øge
den viden, som vildtforvaltningen baseres på.
– For at sikre jagtens bæredygtighed er forskningen af meget stor betydning, da den sikrer en fornuftig og
sund forvaltning af vildtbestandene.
Netop derfor prioriterer Jægernes Naturfond forskningen meget højt, påpeger Claus Lind Christensen.
En anden tilgang er muligheden for
at opkøbe eller leje ejendomme med
henblik på jagt og naturbevarelse.
Herved opstår der mulighed for naturgenoprettelsesprojekter og naturopbygning, som forenes med forskning centreret omkring bæredygtig
anvendelse af naturens ressourcer.
Ydermere kan en række af fondens
midler gå til uddannelse for at sikre et

Med det nye projekt fokuseres der på den
negative bestandsudvikling for fløjlsand og
havlit.

højt forskningsmæssigt niveau fremadrettet.
På nuværende tidspunkt bidrager
fonden med en halv million kroner til
store såvel som små projekter, og
dette bidrag forventes at stige de kommende år.

En ny strategi

I bestyrelsen arbejdes der løbende
med at udvikle fondens strategi, og i
forbindelse med den seneste nytænkning af det strategiske fokus er der
blevet lagt vægt på at styrke fondens
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image, så eventuelle donorer har Jægernes Naturfond med i deres overvejelser, når der skrives testamente.
Dernæst ligger der et fokus på at øge
indtjeningen, så der fremadrettet kan
realiseres flere projekter til gavn for
natur og dyreliv. Disse projekter skal
på bedst mulig vis bidrage til ny viden
om naturen, og det er afgørende for
fonden, at forskningsresultater og undersøgelser videreformidles, så projekterne på den måde kommer naturen, vildtet og jægerne til gode.
Ydermere er det afgørende for Jægernes Naturfond at sikre et tæt samarbejde med andre interessenter, som
arbejder målrettet for at forbedre den
danske natur.

Økologisk Rum II

Som nævnt er der på nuværende tidspunkt tre projekter i støbeskeen, som
alle indledes i løbet af 2019. Det ene
projekt har fået titlen Økologisk Rum
II, og det beskæftiger sig med den tilbagegang af insekter, som ifølge undersøgelser har fundet sted i Tysklands åbne kulturlandskaber gennem
30 år. Dermed er det blevet sværere
for en række fuglearter som agerhøne
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Markvildtindsatsen er også et område, som Jægernes Naturfond har bidraget til.

og kobbersneppe at finde føde. Rasmus Ejrnæs, som er seniorforsker ved
Aarhus Universitet, fortæller følgende
om projektet:
– I projekt Økologisk Rum II vil vi
tage afsæt i de senere års markvildtforskning om, hvordan man kan skabe
flere levesteder ved at udvide det økologiske rum. Denne gang vil vi målret-

tet undersøge, om det er muligt at få
det til at summe og myldre med insekter igen, hvis vi skaber levesteder på de
dele af pløjemarkerne, som det ikke
kan betale sig at dyrke – små ukurante hjørner eller kiler med våd og
skygget jord. Samtidig vil vi undersøge, hvordan man kan undgå, at levestederne i agerlandet bliver til økolo- >
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