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Forord
Bestyrelsen har i 2015/16 arbejdet videre med strategien for fonden og den handlingsplan, der er lavet med henblik på
at udmønte strategien.
Det lykkedes desværre ikke i 2015 at få bidrag nok til igen at kunne opnå skattefradrag for bidrag til fonden. Dette
arbejdes der videre på i 2016, bl.a. ved at få igangsat et ambassadørkorps, der kan understøtte udbredelsen af
kendskabet til fonden.
Der er i 2015/16 indkommet 5 ansøgninger til fonden, hvoraf de 4 er bevilget. Det er en stor glæde for bestyrelsen, at
fonden har kunnet bidrage til så mange spændende projekter inden for fondens formålsområde.
Vi har i bestyrelsen haft en strategisk drøftelse af, hvordan vi vil prioritere ansøgninger fremadrettet. Der er i
bestyrelsen enighed om, at forsknings- og formidlingsprojekter vil være de vigtigste for fonden at støtte.
Fonden har desuden fået ny revisor, ligesom der er arbejdet med de nye anbefalinger for god fondsledelse og den nye
lov om erhvervsdrivende fonde.
Det har været et travlt år i fonden og der er efterhånden mange af de ting, vi som bestyrelse har sat i gang, der er ved at
være eller bliver løst.

På bestyrelsens vegne

Claus Lind Christensen
Formand
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Det støtter Jægernes Naturfond
Fondens formål er at virke for...
•
•
•

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

Fondens formål opnås blandt andet gennem...
•
•
•
•
•
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Opkøb eller leje af fast ejendom med særligt henblik på jagtlig anvendelse i sammenhæng med naturbevarelse.
Naturgenopretning, naturopbygning og i tilknytning hertil forskning i og forsøg med bæredygtig anvendelse af
naturen.
Forskning eller tilskud til forskning.
Forsøg eller tilskud til forsøg.
Støtte til uddannelse.
Støtte til produktudvikling.

Resultatopgørelse
Indtægter

2015/16
526.760 kr.*

2015/14

Bidrag fra DJ
Netto indtægt Nyord
Indtægt projekter
Indsamlinger
Finansielle indtægter
I alt

46.446 kr.
45.486 kr.
17.935 kr.
63.944 kr.
700.571 kr.

566.270 kr.
74.054 kr.
39.960 kr.
39.414 kr.
317.537kr.
1.037.235 kr.

Udgifter
Revision, regnskab m.v.
Administrationsudgifter, DJ
Mødeudgifter
Forpagtningsomkostninger
Andre udgifter
I alt

37.500 kr.
109.313 kr.
13.599 kr.
27.366 kr.
16.332 kr.
204.110 kr.

61.125 kr.
72.050 kr.
9.788 kr.
66.295 kr.
23.801 kr.
233.059 kr.

*Bidraget fra DJ er på i alt x kr., hvoraf halvdelen er indtægt i året og halvdelen hensættes til grundkapital

Balance
Aktiver
Nyord
Værdipapirer
Andet
I alt

951.212 kr.
2.734.056 kr.
2.767.286 kr.
6.452.554 kr.

951.212 kr.
2.789.111 kr.
2.356.391 kr.
6.096.714 kr.

Passiver
Egenkapital
- Heraf grundkapital
- Euroducks (grundkapital)
Grundkapital i alt

5.822.034.kr.
5.013.949 kr.
323.240 kr.
5.337.189 kr.

5.315.680 kr.
4.472.654 kr.
323.240 kr.
4.795.894 kr.

Hensat til senere uddelinger
Andet
I alt

460.000 kr.
170.520 kr.
6.452.554 kr.

585.000 kr.
196.034 kr.
6.096.714 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.

Aktiviteter og bidrag
Der har i årets løb været en række aktiviteter, der alle har bidraget til fondens arbejde med kontante beløb:
•
•
•
•
•

Amerikansk lotteri DJ’s kreds 4 på kredsmødet
Indsamling og salg af gavebreve på de øvrige kredsmøder i DJ
Salg af Ørbæk Bryggeris jagtøl Hunters Choice
Salg af Jagtvin via Haller Vine
Salg af gavebreve på DJ’s repræsentantskabsmøde 2015

Desværre kunne Skyd for Naturen-arrangementet ikke gentages i år, da prisen for at leje banerne blev så høj, at det ikke
kunne lade sig gøre.
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Der er indgået aftale om betaling via PBS, så man kan nu se på hjemmesiden, hvordan man tilmelder sig, så man årligt
støtter fonden med 200 kr.
Der er udarbejdet en ny testamentefolder, som ligger på hjemmesiden. Fonden giver efter aftale med sekretariatet
tilskud til udarbejdelse af testamente, hvor fonden indgår som arving. Der er indgået aftale med et advokatfirma (Leoni
Advokater med kontorer i Viborg og Holstebro) om en vis gratis telefon rådgivning om oprettelse af testamente
generelt. På disse kontorer ligger den nye testamentefolder også i venteområderne.
Der er lavet nye roll-ups til brug ved messer og andre arrangementer.
Der er fortsat to arvesager under behandling. Det eventuelle udbytte fra disse sager er ukendt.

Udvikling i grundkapital
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Bevilgede projekter i 2015/16
Bogprojekt – Ung eller gammel? (tilsagt 20.000 kr.)
Arbejdslegat til oversættelse af bogen fra tysk. Bogen handler om aldersbestemmelse af klovbærende vildt.

Sømarke Markvildtlav (tilsagt 118.832 kr.)
Projektets formål er at udarbejde et koncept indeholdende det nødvendige juridiske, biologiske og praktiske grundlag
for translokation af vilde agerhøns til brug i den fremtidige forvaltning af arten. Konceptet afprøves og dokumenteres i
et udvalgt markvildtlav (forvaltningsområde). En forvaltningsmæssig tilgang baseret på terrænanalyse, der er udviklet i
forbindelse med ”Markvildtprojektet” og det tilknyttede projekt ”Økologiske rum og biodiversitet i det åbne land”,
afprøves som levested og dokumenteres derigennem for første gang i praktisk forvaltningssammenhæng.

Nyt mål for biodiversitet (tilsagt 100.000 kr.)
Projektet er et forskningsprojekt, der er udsprunget af det tidligere støttede projekt om mårhundens fødevalg. Det nye
projekt skal munde ud i et nyt mål for biodiversitet på baggrund af fødebestemmelse hos ræv og grævling i Lille
Vildmose.
Der er søgt om støtte til løn- og laboratorieomkostninger ved udførsel af makroskopiske undersøgelser, som en del af
projektet.

Udvidet ederfugleprojekt (tilsagt 100.000 kr.)
Projektet er en udvidelse og videreførelse af specialeprojektet, som også blev støttet af fonden. Projektet har til formål,
på baggrund af resultaterne fra specialeprojektet, at undersøge yderligere, om de ynglende ederfugle sulter ihjel
hovedsageligt p.g.a. fødemangel eller p.g.a. parasitter. Projektet vil ligeledes arbejde videre med undersøgelserne af
golde æg.
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Kort status på igangværende projekter
Redeprædation hos agerhøns
I projektet indfanges agerhøns og der monteres en radiosender på dem. Herefter slippes de fri i det område hvor de er
fanget, hvorefter det er muligt at lokalisere dem over de næste 6-7 måneder. I projektet er mere end 40 agerhøns
forsynede med radiosender.
Undersøgelsen har hidtil bl.a. vist, at agerhøns formentlig ad naturlig vej kan rekolonisere forladte områder, hvor
levevilkårene er blevet forbedret, og at agerhøns i Danmark, i modsætning til udenlandske fugle, vælger at lægge deres
rede langt fra læhegn, hyppigt i vinterafgrøder der tidligt giver god dækning som f.eks. vinterafgrøderne rug og raps.
Undersøgelsen fortsætter i 2016, og resultaterne er derfor endnu foreløbige, men har ikke desto mindre været
overraskende.

Agerhønen tilbage på Ærø
Projektet har til formål at samle lokale lodsejere om en koordineret indsats for at skabe egnede levesteder m.v. for den
genetablerede bestand af agerhøns på Ærø. Projektet er i god gænge og vokser fortsat, både for så vidt angår etablerede
vildtplejetiltag, som for antallet af lokale lodsejere og antallet af talte agerhøns.

Agerhønen tilbage på Fanø
Der skal afleveres slutrapport efter sommer 2016.

Fødeanalyse af mårhunden i Danmark
Opgaven med at få samlet op på data og skrevet artiklen er i gang. Det er intentionen at publicere en dansksproget
artikel om føden hos mårhunde i DK i Flora & Fauna og en artikel til Jæger.

Nyord
Fonden ejer ca. 18 ha på Nyord, som er forpagtet ud til et græsningslaug, der varetager driften og forvaltningen af et
større samlet område. Fonden har endvidere nedsat en driftsbestyrelse til at varetage sine jagt- og naturplejeinteresser i
området og i græsningslauget. Forpagtningsaftalen løber frem til og med 2019.
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Andre aktiviteter
Bestyrelsen arbejder sammen med sekretariatet på at få iværksat en række tiltag m.v. med henblik på at understøtte
strategien. Nogle af de tiltag, der forventes gennemført i 2016 er:
•
•
•
•
•
•

Salg af gavebreve og strategi for dette
Opfølgning på aftaler om en jagtøl og -vin.
Aftale om betaling via Mobile Pay
Udarbejdelse af et koncept for indsamling i udvalgte jagtforretninger
Udarbejdelse af et koncept for afholdelse af netauktioner
Salg af tøjhare og nøglering med logo, bl.a. i Jagtens Hus’ formidlingshus

Fondens vision, mission og strategipunkter
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Jægernes Naturfond virker for
bæredygtighed i jagten
og viden om naturen
i Danmark

Jægernes Naturfond vil være
Danmarks største fond til støtte
for de vilde dyrs levesteder

Mere udvikling

Øget indtjening

Stærke projekter

Fondens bestyrelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Formand Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund
Næstformand Martin Andersen
Claus Lykke
Klaus Vedel Simonsen
Arne Greve
Jens Bjørn Andersen
Henrik Bertelsen, udpeget af Landbrug & Fødevarer
Frederik Lüttichau, udpeget af Landbrug & Fødevarer
Niels Otto Lundstedt, udpeget af Dansk Skovforening

Tæt samarbejde

Støt naturen – støt Jægernes Naturfond

STØT JÆGERNES NATURFOND
Du kan bidrage på følgende måder:
•
•

•

Kontant betaling
Bankoverførsel til Jyske Bank:
Reg.nr.: 7854
Kontonr.: 0004700004
PBS: PBSnr. 8294038, Deb.grp. 00001, Kundenr. Angiv cpr.nr. Du støtter hermed automatisk
fonden med 200 kr. om året.

HJÆLP OS MED AT OPNÅ EN SKATTEFORDEL TIL DIG
Den nuværende lovgivning kræver, at en fond modtager mere end 100 donationer á minimum 200
kroner, for at donatorer kan trække beløbet fra i skat. Det håber vi naturligvis, at vi kan opnå.
Opnås målet, og ønsker du muligheden for at trække beløbet fra i skat, skal du oplyse dit cpr.-nummer
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
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