Jægernes Naturfond

Årsberetning 2021

Forord
I Jægernes Naturfond kan vi se tilbage på et år præget af corona. Møder og aktiviteter har været påvirket og projekter
sat i bero. Vi håber, at fremtiden ser lysere ud, og at projekterne snart er tilbage på fuld damp.
Fonden brugte året på at have mere fokus på markedsføring og synlighed. De gjorde fonden ved bl.a. at igangsætte
indsamlinger til specifikke projekter og en mere synlig profil på de sociale medier.
Vi følger med i de mange igangværende og spændende projekter, som fonden har ydet tilskud til. Bestyrelsen er godt
tilfreds med de løbende, positive og optimistiske tilbagemeldinger fra projektindehaverne.
Jeg vil gerne på fondens vegne 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. Jeres støtte er værdifuld for fondens virke indenfor forskning af vildt,
dets levesteder, naturen mv.
På bestyrelsens vegne.
Claus Lind Christensen
Formand

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

Årets aktiviteter
Arbejdet i Jægernes Naturfonds bestyrelsen har i 2021 haft fokus på markedsføring på SoMe, indsamlinger og de
emner, som Fonden ønsker at se ansøgninger på og støtte op omkring.
Grundet Corona har bestyrelsen kun afholdt online-møder i 2021, men forventer, at mødeafholdelsen i 2022 (hhv. maj
og oktober/november) genoptages på sædvanligvis.
Projekter
Fonden har i 2021 bl.a. bevilliget støtte til følgende projekter:
•
•
•
•

Ducktubes i Randers Fjord, Vildtforvalterholdet 2021
Redskaber t. en bæredygtig og fælles europæisk jagtforvaltning – grågæs, Århus universitet
Edderfugleshelter ved Hou Røn og Svanegrunden, Bråskovgårds efterskoles jagtforening
Project Penelope/Ringmærkning og GPS-overvågning af pibeand i Nordeuropa, Institut for Ecoscience –
Faunaøkologi, Aarhus Universitet

Derudover har fonden ønsket at undersøge reproduktion og kyllingedødelighed hos agerhøns i forhold til leveområdets
kvalitet. Opgaven blev sendt i licitation. Undersøgelsen har fokus på følgende:
•

at belyse omfanget af dødelighed hos agerhøns samt -kyllinger i perioden fra klækning til jagtsæson, set i forhold til
landskabets heterogenitet og afstand mellem rede og fødebiotop for kyllingerne.

•

at karakterisere habitatvalg, samt undersøge hvad der strukturelt og fødemæssigt kendetegner den gode
kyllingebiotop med høj kyllingeoverlevelse.

•

at benytte den opnåede viden om dødelighed og produktion hos agerhøns til at vurdere hvilke forvaltningsmæssige
tiltag og rammer der vil fremme muligheden for en livskraftig bestand af agerhøns som grundlag for en bæredygtig
jagtlig udnyttelse i fremtiden.

I arbejdet ønskes, i videst mulig grad belyst, hvilken effekt forskellige prædatorer har på bestanden af agerhøns. Det forventes
at studierne baseres på et sufficient antal mærkede vilde fugle
Udbuddet blev bl.a. sendt til de større danske universiteter og forskningsinstitutter. Fonden modtog et tilbud fra Danmarks
Jægerforbund, som bestyrelsen ønskede at acceptere.

Fonden i 2021 haft særlig fokus på indsamlinger til specifikke projekter. Det drejer sig om:
•
•
•

Projekt Penelope, Waterfowlers’ Network
Udbredelse af kirkeuglen, Aalborg universitet
Bevar edderfuglen, Bge efterskoles jagtforening

Der vil fortsat blive samlet ind til ovenstående projekter i 2022.
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 magasinet Jæger kan man løbende finde artikler om de igangværende
projekter.

Donationer og arvesager
Fonden har modtaget over 100 donationer à 200 kr., 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.
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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:
•
•

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).
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Støt Jægernes Naturfond

Du kan også 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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Årets resultat
Resultatopgørelse
Indtægter

2021

2020

Bidrag fra DJ
Netto indtægt Nyord
Indtægt projekter
Indsamlinger/arv
Real. og ureal. kurstab, bunden egenkapital
Finansielle indtægter
I alt

1.087.137 kr.
29.576 kr.
0 kr.
30.560 kr.
378.433 kr.
120.956 kr.
1.646.662 kr.

1.076.420 kr.
30.325 kr.
19.675 kr.
27.231 kr.
0 kr.
144.077 kr.
1.297.728 kr.

Udgifter
Revision, regnskab m.v.
Konsulentbistand
Administrationsudgifter, DJ
Mødeudgifter
Andre udgifter
Real. og ureal. kurstab, bunden egenkapital
Finansielle udgifter
I alt

62.500 kr.
467.393 kr.
68.406 kr.
516 kr.
10.945 kr.
0 kr.
118.406 kr.
728.166 kr.

85.750 kr.
0 kr.
65.141 kr.
718 kr.
3.184 kr.
74.403 kr.
35.317 kr.
264.513 kr.

918.496 kr.

1.033.215 kr.

Bundne aktiver
Nyord
Værdipapirer
Mellemregning med disponible aktiver
I alt

951.212 kr.
6.955.964 kr.
295.267 kr.
8.202.443 kr.

951.212 kr.
6.577.531 kr.
196.854 kr.
7.725.597 kr.

Disponible aktiver
Værdipapirer
Andet
Mellemregning med bundne aktiver
I alt

2.356.515 kr.
2.188.946 kr.
- 295.267 kr.
4.250.194 kr.

2.451.395 kr.
1.823.053 kr.
-196.854 kr.
4.077.594 kr.

12.452.637 kr.

11.803.191 kr.

Resultat i alt

Balance

Aktiver i alt
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Passiver
Bunden kapital
Disponibel kapital
Egenkapital i alt
Hensat til senere uddelinger
Andet
I alt

Passiver i alt

8.202.443 kr.
3.364.953 kr.
11.567.396 kr.

7.725.597 kr.
3.516.434 kr.
11.242.031 kr.

276.241 kr.
609.000 kr.
885.241 kr.

466.000 kr.
95.160 kr.
561.160 kr.

12.452.637 kr.

11.803.191 kr.

Danmarks Jægerforbunds ordinære medlemmer har bidraget med 20 kr. hver via medlemskontingentet.

Udvikling i virksomhedskapitalen
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Egenkapitalen består af virksomhedskapital, henlæggelser til uddelinger samt overført overskud. Virksomhedskapitalen
kan ikke uddeles og udgør i 2021 ca. 71% af egenkapitalen.
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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.
Du kan støtte på følgende måde:
MobilePay nr. til fonden er 56753 – medmindre du ønsker at støtte et specifikt projekt, anvend da projektets
specifikke MobilePay nr., som du finder på hjemmesiden.
Angiv venligst dit navn og cpr-nummer i tekstfeltet.
Bankoverførsel til Jyske Bank:
Reg.nr.: 7854
Kontonr.: 0004700004
Angiv venligst dit navn og cpr-nummer i tekstfeltet.
Støt et specifikt projekt – indsamlingen går direkte til et specifikt projekt/emne.
På hjemmesiden finder du de projekter, som Fonden har ydet tilskud til, men som Fonden derudover har oprettet en
indsamling til. Midlerne går direkte videre til projektet.
Der er særskilte MobilPay numre til specifikke indsamlinger – se nedenfor
Husk at mærke din donation med projektets navn (fx edderfuglen, kirkeuglen el.lign.)
Kirkeuglen MobilePay til 56753
Edderfuglen MobilePay til 355401
Pibeanden MobilePay til 111688
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 200 kr.
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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