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Forord
Bestyrelsen i Jægernes Naturfond kan se tilbage på et år i fonden, hvor der bl.a. er arbejdet med at følge op på den
strategi, der er udarbejdet for perioden 2013 - 2018.
Strategien har følgende hovedpunkter:
•
•
•
•

Øge kendskabet til fonden
I 2018 skal vi have en egenkapital på 7,5 mio. kr. og have uddelt mindst 2,5 mio. kr.
Uddeling af 10 mio.kr. i strategiperioden, med støtte fra andre, eksterne fonde m.v.
Forskningsinstutioner tilknyttet fonden, uden at indgå i bestyrelsen

Det har samtidig været et år med mange gode indkomne ansøgninger, som er blevet behandlet af bestyrelsen. De
forskellige projekter, som har fået tilsagn om støtte, er beskrevet senere i årsberetningen.
Der skal lyde en stor tak til at de mennesker, som har bidraget til fonden ved deltagelse i arrangementer, ved direkte og
indirekte bidrag – og ikke mindst til de mange mennesker, der har sørget for, at de forskellige aktiviteter og
arrangementer er blevet til virkelighed.

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

2015/14
566.270 kr.*

Bidrag fra DJ
Netto indtægt Nyord
Indtægt projekter
Indsamlinger
Finansielle indtægter
I alt
Udgifter
Revision, regnskab m.v.
Administrationsudgifter, DJ
Mødeudgifter
Forpagtningsomkostninger
Andre udgifter
I alt

2014/13

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

557.019 kr.
43.325 kr.
0 kr.
0 kr.
78.273 kr.
678.617 kr.

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

92.900 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
-1.376 kr.
91.524 kr.

*Bidraget fra DJ er på i alt 1.132.540,00 kr., hvoraf halvdelen er indtægt i året og halvdelen hensættes til grundkapital

Balance
Aktiver
Nyord
Værdipapirer
Andet
I alt

951.212 kr.
2.789.111 kr.
2.320.391 kr.
6.096.714 kr.

951.212 kr.
2.441.489 kr.
2.288.590 kr.
5.681.291 kr.

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

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

4.582.555 kr.
3.857.353 kr.
323.240 kr.
4.180.593 kr.

Hensat til senere uddelinger
Andet
I alt

585.000 kr.
196.034 kr.
6.096.714 kr.

850.400 kr.
650.298 kr.
5.681.291 kr.

Udvikling i grundkapital
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Indkomne bidrag
Danmarks Jægerforbunds ordinære medlemmer har bidraget 20 kr. hver via medlemskontingentet. Halvdelen af beløbet
indgår i driften som en indtægt, mens den anden halvdel lægges på grundkapitalen.
Der har i årets løb været en række aktiviteter, der alle har bidraget til fondens arbejde med kontante beløb:
•
•
•
•
•

”Skyd for naturen” – en feltskydning afholdt af tillidsfolk fra DJ’s kreds 4 på Vingsted Skydecenter for 125
skytter.
Amerikansk lotteri DJ’s kreds 4 på kredsmødet
Indsamling i DJ’s kreds 6 på kredsmødet
Indsamlinger i Danmarks Jægerforbund Mariager fjord
Haglskydeinstruktion afholdt af KVL Jagtforening for nye jægere, der skulle op til haglskydeprøve

For så vidt angår de individuelle bidrag til fonden har fonden desværre fra 2015 mistet sin mulighed for, at bidrag er
fradragsberettigede. Dette skyldes, at SKAT har ændret praksis, så fonde først kan opnå fradragsberettigelse, når der
mindst er 100 bidrag á minimum 200 kr. årligt.
Der arbejdes på at sælge gavebreve á 200 kr. med henblik på at generhverve muligheden for, at bidrag kan være
fradragsberettigede.
Derudover er der indgået en aftale med Ørbæk Bryggeri, som har brygget en ny øl til det danske marked under navnet
Hunters Choice. Målsætningen er, at denne øl kan være med til at skabe opmærksomhed om fonden, men også at skabe
et økonomisk bidrag til fonden. Fonden modtager 0,50 kr. pr. solgt øl.
Der er endvidere i øjeblikket to arvesager under behandling. Det eventuelle udbytte fra disse sager er ukendt.

Koncentrerede skytter skyder
for naturen på Vingsted Skydecenter den 21. februar 2015.
Foto: Rasmus Palmelund
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Opfølgning på projekter
Specialeprojekt om mårhundens fødevalg (tilsagt 50.000 kr.)
Projektets overordnede formål er at lave en fødeanalyse hos mårhunde i Danmark, som kan sammenlignes med både
internationale studier af mårhundens fødevalg og fødevalg hos ræv og grævling, til påvisning af potentielt føde- og
habitatoverlap.

Arbejdslegat til bogprojekt (tilsagt 25.000 kr.)
Bogen ”Kampen om Danmarks natur” beskriver, hvordan naturfolk af alle slags, foreninger, staten og naturfonde
gennem de sidste lidt over 200 år har kæmpet og virket til gavn for en bedre og rigere dansk natur. Bogen er skrevet af
Søren Olesen.

Afholdelse af workshop i AEWA regi (tilsagt 85.050 kr.)
Professor Jesper Madsen, Aarhus Universitet, har ansøgt om midler til afholdelse af en ekspertworkshop i marts 2015
som led i udarbejdelsen af sammenhængende og opdaterede guidelines for bæredygtig udnyttelse af trækkende
vandfugle i AEWA-regionen. Workshoppen er afholdt i marts måned 2015.

Udvidelse af projektet om redeprædation hos agerhøns (tilsagt 1.470.000 kr. fra 2014-2017)
Danmarks Jægerforbund har ansøgt om midler til videreførelse af prædationsprojektet med henblik på undersøgelse af
nye forhold opstået i forbindelse med det hidtidige projekt.
De nye, midlertidige resultater forventes i væsentlig grad at kunne ændre vores viden om agerhøns og prædation, samt
have afgørende indflydelse på forvaltningsindsatsen fremover.

Specialeprojekt om ederfugles ynglesucces på Christiansø (tilsagt 46.300 kr.)
En veterinærvidenskabelig undersøgelse af ederfuglen på Christiansø i forhold til infektionssygdomme og miljøgifte i
golde æg, sundheds- og ernæringstilstand og forekomsten af P. multocida.
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Kort status på igangværende projekter
Årets Naturpris
Prisen blev i 2014 tildelt Gregers Hellemann, som på sin store ejendom fremmer levesteder for markvildtet og bevarer
den særegne natur, der findes på ejendommen. Der blev lagt vægt på ejendommens pløjefri drift med stub og
efterafgrøder, der ligger vinteren over, og at der på ejendommen er pæne bestande af agerhøns og harer, som ønskes
øget ved en fortsat terrænpleje med jagt for øje

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 2015, 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 i 2015.

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 interesser i området og i
græsningslauget. Forpagtningsaftalen er netop forlænget 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 2015 er:
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse og udbredelse af ny ”testamentefolder”, herunder undersøge mulighederne for et samarbejde med
en række advokater.
Udarbejdelse og udbredelse af ny folder om fonden
Salg af gavebreve
Opdatering af hjemmeside, herunder et betalingsmodul
Betalingsserviceaftale
Opstilling af indsamlingsbøsser
Aftale om en jagtvin.
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Fondens bestyrelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Formand Claus Lind Christensen Formand for Danmarks Jægerforbund
Næstformand Martin Andersen
Claus Lykke
Klaus Vedel Simonsen
Arne Greve
Henrik Bertelsen Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Frederik Lüttichau Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Niels Otto Lundstedt Udpeget af Dansk Skovforening
Jens Bjørn Andersen

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

Støt naturen – køb et
Mere udvikling

gavebrev
Øget indtjening

Stærke projekter

Tæt samarbejde

STØT JÆGERNES NATURFOND
Hvis du vil forbedre vildtets levevilkår og give kommende generationer en mulighed for at opleve
vildtet og jagtens glæder, så støt Jægernes Naturfond ved at købe et gavebrev på 200 kr.

Du kan bidrage på følgende måder:
•
•

Kontakt betaling
Bankoverførsel til Jyske Bank:
Reg.nr.: 7854
Kontonr.: 0004700004

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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