Jægernes Naturfond

Årsberetning
2016 - 2017

Forord
2016 - 2017 har været et godt år i Jægernes Naturfond.
Fonden har igangsat flere indtægtsgivende aktiviteter, herunder fået flere varer til salg, der bidrager med
økonomisk støtte til fondens virke. Det drejer sig f.eks. om harebamser og harenøgleringe.
Fra bestyrelses side skal der lyde en opfordring til, at jagtforeninger bestiller et større antal af disse til videresalgs
ved lokale aktiviteter. Det kan se ved henvendelse til administrationen på e-mail fonden@jaegerne.dk
På bestyrelsens vegne
Claus Lind Christensen
Formand

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

Det støtter Jægernes Naturfond
Fondens formål er:
• At bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt.
• At udnytte naturens ressourcer – f.eks. ved jagt - på en bæredygtig måde.
• At udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.
Fondens formål opnås blandt andet gennem:
• 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. og lignende).
• Opkøb eller leje af fast ejendom med særlig henblik på jagtlig anvendelse i sammenhæng med naturbesvarelse.

Fondens vision, mission og strategipunkter

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

Tæt samarbejde
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Årets resultat
Resultatopgørelse
Indtægter

2016/17
558.963 kr.*

2015/16

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

103.727 kr.
35.561 kr.
128.754 kr.
146.894 kr.
973.899 kr.

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

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

60.500 kr.
115.601 kr.
24.987 kr.
35.000 kr.
72.554 kr.
308.642 kr.

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

*Bidraget fra DJ er på i alt 1.117.926 kr., hvoraf halvdelen er indtægt i året og halvdelen hensættes til grundkapital

Balance
Aktiver
Nyord
Værdipapirer
Andet
I alt

951.212 kr.
2.849.880 kr.
3.385.812 kr.
7.186.904 kr.

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

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

6.627.424.kr.
5.572.912 kr.
323.240 kr.
5.896.152 kr.

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

Hensat til senere uddelinger
Andet
I alt

310.000 kr.
249.480 kr.
7.186.904 kr.

460.000 kr.
170.520 kr.
6.452.554 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.
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Udvikling i grundkapital
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Aktiviteter og bidrag
Årets har budt på flere nye tiltag:
Plysbamse og nøglering
Jægernes Naturfond har fået lavet en plyshare og en
harenøglering i træ, der sælges til hhv. 75 kr. og 25 kr.
De to produkter er I årets løb blevet solgt sammen
med gavebreve på repræsentantskabsmødet og på
kredsmøderne i Danmarks Jægerforbund samt ved
indvielsen af Jagtens Hus.
Jagtøl og jagtvin
I 2015/16 blev der indgået aftaler med Ørbæk
Bryggeri om salg af jagtøllen Hunters Choice samt
med Haller vine om salg af jagtvin.
Begge aktiviteter er fortsat i det seneste år, og har fondens arbejde med kontante beløb.
Sømarke markvildtlaug
På Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde fik Sømarke markvildtlaug tildelt Jægerprisen for deres
indsats. Sømarke markvildtlag valgte efterfølgende at donere prisen på 10.000 kr. til Jægernes naturfond.
Arv
I 2015 satte fonden fokus på mulighederne for at testamentere beløb til Jægernes Naturfond. Denne indsat har
resulteret i, at fonden i 2016 har arvet fra afdøde Egil Røge..
MobilePay
I 2016 blev det muligt at støtte fonden via MobilePay på tlf. 81 88 09 29, hvilket længe har været efterspurgt til
arrangementer og messer.
Brochure
I 2016 har fonden planlagt og udarbejdet en brochure med overskriften Støt de
vilde dyr og deres levesteder. Brochuren er udsendt som indstik med
magasiner Jæger i februar 2017.
Brochuren vil endvidere blive brugt til markedsføring af fonden
fremover.
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Bevilligede projekter i 2016
Jægernes Naturfond støtter både løbende projekter samt projekter med en slutdato.
Løbende projekter:
• Årets Naturpris
• Nyord
Projekter med en slutdato:
•
•
•
•
•
•
•

Redeprædation hos agerhøns
Agerhønen tilbage på Ærø
Agerhønen på Fanø
Mårhundens fødevalg
Ederfugleprojekt
Bogprojekt hjortevildt (oversættelse)
Sømarke Markvildtslav

På hjemmesiden www.jaegernes-naturfond.dk findes der en komplet liste over bevilligede projekter i det seneste
år samt en liste over afsluttede projekter.
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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. 81 88 09 29.
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.
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 fonden modtager mere end 100 donationer á minimum 200 kroner, for
at donor kan trække beløbet fra i skat.
Opnår fonden det mål, og ønsker du muligheden for at trække beløbet fra i skat, skal du oplyse dit cprnummer 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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