
Fonden har modtaget ikke færre end 
2,6 millioner kroner, som nu vil 
komme naturen til gode.

Tekst: Max Steinar

ØVRIGT: Der var stor glæde i bestyrelsen for Jægernes Natur-
fond, da der rullede 2.600.000 kr. ind på fondens konto. Der er 
tale om en arv efter Torben Holmslund Andreasen, som – ud 
over at drive en større landbrugsvirksomhed ved Vester Sker-
ninge på Fyn – også var ivrig jæger.

Hver en krone af arven vil gå til naturens bedste, idet forenin-
ger og fonde med almennyttige formål IKKE skal betale afgift 
til staten.

Meget forståeligt er formanden for bestyrelsen for Jægernes 
Naturfond, Claus Lind Christensen, meget glad for de mange 
penge: – Et beløb i denne størrelsesorden har vi ikke oplevet 
tidligere, så ja, jeg er lykkelig på fondens vegne. Nu skal vi have 
diskuteret i bestyrelsen, hvad pengene skal anvendes til.

I bestyrelsen sidder også Claus Lykke, repræsentant for Dan-
marks Jægerforbund, Henrik Berthelsen som repræsentant for 
Landbrug & Fødevarer, samt Niels Otto Lundstedt, repræsen-
tant for Dansk Skovforening.

Fondens formål
• At bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt 

og internationalt
• At udnyttelse af naturen ressourcer, herunder specielt ved 

jagt, foregår på en hensigtsmæssig måde
• At udbrede kendskabet kendskab til naturen, vildtet og de 

biologiske processer.

Stor arv til 
Jægernes 
Naturfond

Hvem har fået?
Fonden har foretaget ét jordopkøb, nemlig af en parcel på 18 
hektar på øen Nyord, tilbage i 2010. Derudover har fonden  
støttet og støtter fortsat et projekt til belysning af edderfugle-
bestanden på Christiansø ved Bornholm, og fonden støtter 
også forskning i prædation på markvildt.
Herudover har fonden støttet:
• Undersøgelse af ringduens yngleperiode
• Mårhundens fødevalg
• Agerhønen tilbage på Fanø og Ærø
• Oversættelse af bogen ”Ung eller gammel?  

Om aldersbestemmelse af hjortevildt”
• Bogen ”Kampen om Danmarks Natur”
• International AEWA-workshop om guidelines for bæredygtig 

udnyttelse af trækkende vandfugle.
Uddannelse og produktudvikling er to andre områder, som 
fonden kan yde støtte til.

Hvem kan søge?
Alle, som mener at have et projekt eller en ide, der kan komme 
ind under fondens formål, er velkommen til at søge. Gå ind på 
jaegernes-naturfond.dk. Du kan læse mere detaljeret om fond-
en, dens baggrund og dens projekter, samt hvordan du bærer 
dig ad med at indføje naturfonden som arving. Endelig kan du 
via hjemmesiden sende en mail.
mst@jaegerne.dk

 

Læs Jæger – uanset hvor du er...

Hent App’en gratis til din smartphone eller tablet  
og læs Jæger online.

Hent vores nye app ’Jæger’

Få adgang…
Vil du læse de fulde versioner af Jæger,  
skal du blot logge ind med din mail og selvvalgte  
adgangskode, som du bruger på medlemsnettet.

Har du aldrig været på medlemsnettet, kan du bestille en adgangskode via ”glemt adgangskodefunktionen”.  
Det kræver, at vi har en gyldig mail på dig. Har vi ikke det, så send medlemsnummer og mailadresse til medl@jaegerne.dk.
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