
192  

Den anonyme givers 
fonde

Aage V. Jensen havde gjort sig mange tanker om, hvordan 
hans formue kunne være mest til gavn efter hans død. 

De tanker blev hans nærmeste ansvarlige og ven, advokat Leif 
Skov involveret i meget tidligt. Han fortæller her historien om, 
hvordan Aage V. Jensens Fonde blev til:

’Tanken om at oprette en fond havde Aage V. Jensen drøftet gennem 
flere år med sin gode ven, landsretssagfører Rolf Ricklefs, inden jeg kom 
ind i billedet. 

17.

Aage V. Jensens tre fonde 
arbejder med samme 
formål: Naturens bevarelse 
og de vilde dyrs beskyttelse. 
(Foto © Jakob Skriver / 
AVJF)
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Ricklefs boede efter sin udrejse i 1971 i en lejlighed i samme 
boligkompleks som Aage V. i Anzere, og ligesom Aage V. byggede han 
senere et hus længere ned af bjerget få km fra Aage V.`s hus i Botyre. De 
var desuden naboer i Imperia i Italien

Der var oprettet et udkast til en dansk fond, som efter nogle mindre 
rettelser blev registreret i januar1977 som Aage V. Jensens Fond med en 
startkapital på 50.000 kr. Aage V. var ikke helt afklaret med formålet, og 
derfor blev det formuleret lidt bredt som dækkende erhvervsmæssige, 
kunstneriske, uddannelsesmæssige, videnskabelige og sociale samt 
almenvelgørende formål i ind- og udland.

Det var fra starten mest de uddannelsesmæssige og kunstneriske 
formål, der var i Aage V.´s tanker, men senere gled de i baggrunden. 
Han fandt blandt andet, at de studerende her i landet havde gode 
studievilkår - og noget af den kunst, der blev støttet, fandt han elendig.

Det var egentlig meningen, at det var denne fond, der skulle arve den 
del, der ikke gik til hans livsarvinger, men i slutningen af 1970’erne var 
der en kraftig debat i de danske medier om netop fonde. Der var nedsat 
både et fondsudvalg og et fondsskatteudvalg til at fremkomme med 
forslag om nye lovregler om fonde og deres skattepligt.

Der gik mange rygter om, hvad disse forslag ville indeholde, herunder 
at der skulle indsættes bestyrelsesmedlemmer udpeget af de politiske 
partier – som det skete i banker og forsikringsselskaber – og pålægges 
fonde en høj skatteprocent. Det endte med at blive 50% som for 
selskaber.

Disse rygter, og den debat, der foregik om fondes skæbne, påvirkede 
selvsagt Aage V. I stedet for at satse alene på den danske fond besluttede 
han derfor også at oprette en fond, eller trust, i udlandet for senere at 
tage stilling til, om det skulle være den ene eller anden af disse fonde, 
der i sidste ende skulle være hans livsarving.

Det medførte nogle overvejelser og undersøgelser om, hvor 
fonden, eller trusten, skulle oprettes. Aage V. så helst, at det skete i 
hans bopælsland, Schweiz, men her stødte vi på det problem, at 
myndighederne i Schweiz i givet fald forlangte, at minimum 25% af 
fondens udlodninger skulle ske til formål i Schweiz. Det syntes Aage 
V. ikke om. Schweiz var efter hans opfattelse rigt nok til selv at dække 
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eget behov. I Luxembourg var der nogle bureaukratiske bestemmelser, 
som han heller ikke brød sig om, og derfor endte det med at blive 
Liechtenstein.

Aage V. havde efter oprettelsen af fonden i Danmark nærmere 
overvejet, hvilke mere konkrete formål den liechtensteinske fond skulle 
have, og der var ikke nogen tvivl hos ham længere om, at det skulle være 
naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse.

Ikke mindst efter opførelsen af de to huse i Botyre og Imperia med de 
store tilhørende naturgrunde, og efter han havde fået mere fritid til at 
beskæftige sig med andet end sin forretning, var det naturen, der optog 
ham. Han snedkererede selv fuglefodringspladser og fuglekasser, og det 
glædede ham meget at holde øje med de mange fugle i haven. Han slog 
ofte ind på de mange natur- og dyrefilm, der blev vist i TV og fulgte i 
øvrigt interesseret med i pressen om disse forhold. Det er i øvrigt også 
min egen erfaring, at jo ældre man bliver, jo mere interesseret bliver 
man i naturen og dyrelivet.

Gennem flere år havde Aage V. og landsretssagfører Rolf Ricklefs 
arbejdet på et udkast til fondsbestemmelser for en udenlandsk fond. 
Det fremlagde de i juli 1980 for Aage V.s schweiziske advokat, dr. Peter 
Lotz, dr. jur. Bruno Güggi fra Liechtenstein og Leif Skov. Formålet i 
dette udkast blev, med mindre sproglige korrektioner, fondens endelige 
formål og var formuleret således:

’T o support the conservation of nature and species of 
animals in the whole world’

Den første bestyrelse kom til at bestå af Aage V. Jensen, dr.jur. Bruno 
Güggi, bankdirektør Sven Hoffmann og Leif Skov. 

Aage V. besluttede, at det skulle være den udenlandske fond, der 
skulle være livsarving. Medvirkende hertil var, at det trak ud med 
fondslovene. Selve fondsloven blev iværksat fra 1. januar 1985 og 
fondsbeskatningsloven først i 1987. Inden da var der flere fonde, der 
havde besluttet at flytte deres hjemsted til udlandet. Mest omtalt blev 
A.P. Møllers Familiefond, hvor det i maj 1982 blev kendt, at bestyrelsen 
allerede i december 1981 havde besluttet at flytte den til Liechtenstein 
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og samtidig havde iværksat denne flytning. Nationalbanken nægtede 
imidlertid at overføre fondens midler til den nyoprettede fond i 
Liechtenstein, og Justitsministeriet gik ligeledes ind i sagen og nægtede 
fonden at flytte hjemsted. Fonden indbragte sagen for Østre Landsret, 
der gav ministeriet medhold ved en dom i 1985. A.P. Møllers Familiefond 
appellerede dommen til Højesteret, men frafaldt senere anken og måtte 
således omgøre udflytningen.

Aage V. ønskede ikke, at hans fonde skulle virke før efter hans død. 
Han fortsatte med at give anonyme gaver, som han havde gjort både før 
og efter sin udrejse fra Danmark. Han var blandt andet begejstret for 
den indsats WWF (Verdensnaturfonden World Wildlife Foundation) 
udførte rundt omkring i verden. Han støttede jævnligt WWF i Schweiz, 
indtil de fik en del dårlig presse, fordi man mente, de brugte for stor 
en del af donationerne til administration. Også de danske grønne 
organisationer som DN (Danmarks Naturfredningsforening) og DOF 
(Dansk Ornitologisk Forening) modtog anonyme gaver. Men udover 
disse formål var hans personlige donationer mere præget af, hvilke 
projekter han enten læste om eller på anden måde fik kendskab til.

Aage V. havde således sammen med ægteparret Ricklefs ført nogle 
drøftelser med den lokale schweiziske hjemstedskommune om 
oprettelsen af en mindre fond, der skulle støtte kommunens syge og 
svage. Denne fond nåede han ikke at oprette, men efter hans død 
besluttede bestyrelsen i Aage V. Jensen Charity Foundation at oprette 
fonden med en lokal bestyrelse. Som tak for dette besluttede byen 
at gøre Aage V. til æresborger. Ud over et æresbrev blev der hængt et 
våbenskjold med hans svendestykke (det spær, som findes i fondens 
logo) op på rådhuset sammen med de øvrige, tidligere modtagere af en 
tilsvarende æresbevisning.

Bestyrelsen i Aage V. Jensen Charity Foundation besluttede samtidig 
at gennemføre nogle af de projekter og planer, som Aage V. havde givet 
udtryk for, han kunne tænke sig at støtte personligt. Det drejede sig 
blandt andet om støtte til de to museer i Skagen, Michael & Anna 
Anchers hus Saxilds gaard og Skagen Museum. Endvidere havde Aage 
V. drøftet med Sven Hoffmann at støtte opførelsen af et center ved 
Dybbøl Skanse. Det resulterede i fondens opførelse af Dybbøl Skanse. 



196  

Aage V. Jensen gjorde Ayent gældfri og blev efter sin død udnævnt til kommunens æresborger. 
Her ses det officielle dokument. (Privatfoto)
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P.S. Krøyers ’Vent på os!’, 
1892, blev købt i 1987 og 
doneret af Aage V. Jensens 
Fonde til Skagen Museum. 
Det var et forstadie til 
’Badende Drenge’, der 
blev solgt til en ungarsk 
greve i 1893 og siden er 
forsvundet. Yderligere to 
kunstværker blev købt 
og doneret til museet af 
fondene. 
(Foto © Skagen Museum)

Aage v. Jensens Fond 
sikrede Saxilds Gaard 
til fremtidige museums 
udstillinger.
(Foto © Skagen Museum)

Aage V. Jensens Fond 
donerede i 1992 
Dybbølcentret på Dybbøl 
Skanse til oplysning om det 
historiske forløb i 1864. 
Bag bygningen ses Dybbøl 
Mølle. 
(Foto © Ajour Press)
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Endelig bidrog fonden sammen med Karen Elise Jensens Fond med 
et fælles bidrag på 28 millioner kroner til indkøb af Skejby Sygehus’ 
første MR-skanner og opførelsen af en bygning til at huse dette MR-
center som udtryk for en fælles tak fra de to forældre for Aarhus 
Sygehusvæsens gode behandling af deres leukæmiramte datter. Aalborg 
Sygehus modtog fra Aage V. Jensen Charity Foundation tilskud til køb 
af en af landsdelens første nyrestensknusere.

Aage V. Jensens Fond
Efter stifterens retningslinjer yder denne fond primært støtte til samme 
formål som den udenlandske fond, nemlig naturens bevarelse og de 
vilde dyrs beskyttelse. Mens den udenlandske fond yder støtte over hele 
verden, yder Aage V. Jensens Fond alene støtte til projekter i Danmark 
og Grønland op til et beløb på normalt maksimalt 4-500.000 kr., 
mens ansøgninger vedrørende projekter i Danmark ud over dette beløb 
henvises eller overføres til Aage V. Jensen Naturfond og ansøgninger 
vedrørende udlandet til Aage V. Jensen Charity Foundation.

Gennem årene har Aage V. Jensens Fond ydet støtte til udgivelsen 
af flere hundrede naturbøger samt en lang række formidlings- og 
forskningsprojekter.

Fondens bestyrelse består af direktør, forhenværende industriminister 
Nils Wilhjelm, landsretssagfører B. Villum Pedersen, der startede 
samarbejdet med Aage V. i 1952, professor Bent Aaby og advokat Leif 
Skov som formand. Fondens formål, vedtægter og regnskab kan ses på 
dens hjemmeside.

Aage V. Jensen Charity Foundation.
Denne fond arvede knapt en tredjedel af Aage V. Jensens arv, der blev 
udlagt ved overførsel af alle Aage V. Jensens danske og udenlandske 
ejendomme med samtidig overtagelse af alle låneforpligtelser. 
Bestyrelsen lagde en langsigtet plan for afhændelse af disse ejendomme 
– ca. 60 ialt, heraf 6 hoteller, hotel Sheraton, København, Hvide Hus 
hotellerne i Aalborg, Køge, Maribo og Aabenraa, samt hotel Fem Svaner, 
København - over en periode på ca. 25 år. På grund af finanskrisen og det 
faldende ejendomsmarked er afhændelsen af de sidste 17 ejendomme 
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midlertidigt stillet i bero, indtil prisniveauet igen bliver acceptabelt.
’Siden 1971 havde jeg været med i alle aftaler og handler om Aage V.’s 
hoteller og ligeledes hyppigt deltaget med Aage V. i rundrejser til dem, 
hvor drift og udvikling blev drøftet. Aage V. havde i sine retningslinier 
henstillet, at bestyrelsen så vidt muligt beholdt nogle af Hvide Hus 
hotellerne i en årrække, såfremt de økonomiske resultater gav grundlag 
for det. De sidste to Hvide Hus hoteller i Aalborg og Køge blev solgt i 
2007.

Fondens primære formål er som de danske fondes naturens bevarelse 
og de vilde dyrs beskyttelse. Aage V. brød sig ikke om indespærring af 
dyr i zoologiske haver, hvor han ikke mindst i udlandet havde oplevet 
anlæg, der gav dyrene usle vilkår, og det er en af de retningslinjer, 
bestyrelsen i hans fonde må rette sig efter.

Aage V. havde fastsat nogle retningslinjer for, hvordan han ønskede 
fonden skulle virke. Derudover havde bankdirektør Sven Hoffmann og 
jeg mange møder med Aage V. i perioden fra 1980 til hans død. Vi 
drøftede blandt andet, hvad der skulle ske med fonden og hans tanker 
bag den.

Noget af det, Aage V. præciserede, var forholdet til pressen og 
offentligheden. Han sagde flere gange til mig, at han ikke ville se mig 
i pressen med en stor check ligesom Simon Spies, Handelsbanken og 
flere andre, der på den tid optrådte foran et opbud af presse og TV. Aage 
V. afskyede den facon.

Han gav sine gaver anonymt. Mens han levede, skete det ofte igennem 
mig for ikke at vække opmærksomhed. Han ville ikke stå som den store 
gavegiver i medierne.

Jeg husker hans holdning klart tilkendegivet i forbindelse med en 
donation, han havde ydet til Fregatten Jylland. En dag ringede de og 
ville lave et interview med ham på grund af det store beløb, han havde 
givet. Han svarede: 

’Det kan jeg ikke se nogen grund til. Jeg har givet 
det, jeg har mulighed for, lige så vel som Ane i 

kæret har givet det, hun har mulighed for. Hvorfor skal 
jeg så interviewes og fotograferes?’
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Det var den besked, jeg måtte aflevere.
Helt i overensstemmelse med hans ønske om, at fondene ikke skulle 

virke før efter hans død og hans anonymitet ved ydelse af gaver, indsatte 
han bestemmelser i vedtægterne, der pålagde bestyrelsen snævre rammer 
for åbenhed omkring fondens forhold. Aage V. var en meget beskeden 
mand, der absolut ikke brød sig om at stå frem. Han ønskede heller ikke, 
at fonden skulle oplyse, hvad han havde efterladt den, og han ønskede 
ikke, at fonden skulle promovere sig ved uddeling af donationer.’

Leif Skov fremlægger undtagelsesvis et af de dokumenter, der ligger til 
forklaring på den ofte manglende åbenhed fra hans og bestyrelsens side. 
Det er punkt e) i en af vedtægtsparagrafferne for Aage V. Jensen Charity 
Foundation i Lichtenstein:

e) All matters concerning the Foundation and all negotiations and 
decisions made by the Board, shall be completely confidential and must in 
no circumstances be passed on to unauthorized persons.

The Board may decide who shall make possible public announcements on 
behalf of the Board, such announcements to be made under full responsibility 
towards the Board.

In the event that a Board Member should make a breach of secrecy, the 
said person shall be obliged to resign immediately from the Board. The said 
stipulation shall also apply to the appointed auditor.

’Vi er blevet beskyldt for hemmelighedskræmmeri omkring fondens 
økonomiske forhold, men vi har en forpligtelse til at følge stifterens 
ønske.

Ved overtrædelse af vedtægterne bliver man ikke blot smidt ud af 
bestyrelsen, men man kan også ifølge Lichtensteins lovgivning blive 
straffet. Landet har en meget strikt privatlivs- og bankhemmelighed, så 
hvis jeg gik til pressen og viste regnskabet, ville jeg ikke alene være røget 
ud af bestyrelsen, mens jeg sad der, men jeg ville også få en straffesag på 
halsen – og det gælder stadig.

Når man skal vurdere en sådan bestemmelse, må man se på stifterens 
baggrund. Man må huske på, at Aage V. var født i 1911 og døde i 
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1986. Tilbage i den tid var det ikke almindeligt, at man spurgte om 
folks økonomi. Spørgsmålet om hvilken formue, folk havde, og hvad 
de tjente, betragtede Aage V. som uhøfligt. Det var den generations 
generelle opfattelse modsat i dag, hvor alt skal være så åbent - i hvert 
fald når det drejer sig om naboens forhold.

Det, Aage V. bestemte i 70’erne og begyndelsen af 80’erne, hvor 
fonden blev oprettet, var baseret på hans opvækst og den kultur, han 
kom fra. Når folk så i dag bombarderer os, sker det med spørgsmål som: 
’Hvorfor vil I ikke oplyse det og det? – Er der noget at skjule?’ – Jeg 
kan kun svare: ’Nej, det er der ikke, men når man måske ikke altid kan 
svare på spørgsmålene, skyldes det ofte, at man ikke forstår baggrunden 
for Aage V.’s kultur og de bestemmelser, han indsatte om privatlivets 
integritet’.

Lige fra starten har jeg været bombarderet med spørgsmål om, hvorfor 
jeg ikke ville udlevere regnskaberne eller oplyse størrelsen på formuen, 
men når jeg prøver af forklare, hvorfor det er sådan, har jeg måttet 
konstatere, at det preller af som vand på en gås.

Man kan altid drøfte, i hvilket omfang og hvor længe man skal følge 
testators, eller fondsstifters bestemmelser, men ved en så relativ ny 
fundats er friheden begrænset.

Det var noget af en opgave i starten dels at få fastlagt en plan for 
afviklingen af de mange ejendomme dels at fastlægge retningslinjerne 
for fondens virke fremover.

Hvad angår afviklingen var jeg så heldig, at min datter, Mette 
Fabricius Skov, kort tid efter boets afslutning blev uddannet som advokat 
og civiløkonom. Hun har siden bistået med driften og afviklingen 
af ejendomme og hoteller og nu efterhånden overtaget denne del af 
fondens virke som formand for Aage V. Jensen Charity Foundation og 
for det danske administrationsselskab A/S Dansk Inveco, ligesom hun 
igennem mange år har haft ansvaret for fondens investeringer.

Aage V. skrev i sine retningslinier: ’Jeg forventer, at du i god tid selv 
finder din afløser og sørger for, at det er en person, som er absolut 
pålidelig og dygtig, og som du sætter virkelig godt ind i sagerne. Det vil 
nok være en god idé at optage din afløser i god tid i bestyrelsen, så han 
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får kendskab til, hvordan det hele fungerer’.
Det lovede jeg Aage V. at følge, og med de mange års arbejde med 

fonden og indsigten i fondens forhold, har jeg trygt overladt stafetten 
til min datter. Min søn Anders Skov, der er specielt interesseret i generel 
naturforvaltning, har ligeledes gennem mange år bistået mig med denne 
del af fondens virke. I forbindelse med etableringen af Aage V. Jensen 
Naturfond i 2007, blev han dens direktør og har blandt andet stået i 
spidsen for de store genopretningsprojekter Filsø, Gyldensteen Strand 
og Lille Vildmose. Jeg føler mig helt tryg ved, at de begge vil videreføre 
fonden i Aage V.’s ånd, og at jeg herved har opfyldt mit løfte til ham.

Fastlæggelse af fondens organisation og uddelingspolitik blev udfærdiget 
i samarbejde med den daværende bestyrelse bestående af Aage V.’s 
gode ven, tidligere bankdirektør i Københavns Handelsbank Sven 
Hoffmann, statsaut. revisor Knud Andersen og dr.jur. Guido Meier 
samt vores faglige rådgivere, tidligere direktør for Fredningsstyrelsen 
Viggo Nielsen, og tidligere formand for DOF og Fugleværnsfonden 
Lorentz Ferdinand, der begge ydede en stor og værdifuld indsats, ikke 

Den spættede sæl kan i 
dag opleves på holmene 
omkring Æbelø, der ikke 
længere er en lukket, privat 
ø med adgang forbudt-
skilte, men øen er nu 
ved at få sin oprindelige 
naturpræg tilbage. 
(Foto © Jan Skriver / 
AVJF)
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mindst i opbygningsfasen.
Da vi begyndte at støtte projekter her i landet i 1986-87, havde vi 

ingen intentioner om at købe naturarealer, som vi selv skulle stå for 
driften af. Vi ville derimod leve op til at støtte naturbevarelsen og de 
vilde dyr, som det var vores formål.

Det gjorde vi blandt andet ved at gå ind og give staten penge til at 
købe naturarealer. Ved siden af landets største vandreklit, Råbjerg Mile 
ved Skagen, som er fredet, lå der et areal, som var planlagt til udstykning, 
og det så man meget nødigt ske af hensyn til bevarelsen af naturen 
i området. Vi blev opfordret af Danmarks Naturfredningsforening, 
Nordjyllands amt og Naturstyrelsen til at købe dette areal for at hindre 
udstykningen til sommerhusgrunde, men i stedet gav vi staten pengene 
anonymt til at købe arealet for, så det kunne fredes, hvilket blev 
godkendt i finansudvalget. Det anonyme kom selvfølgelig af Aage V.’s 
måde at gøre det på.

Det var den måde, vi havde besluttet at gå frem på her i landet, men kort 
tid efter skete der det i 1987-88, at Poul Schlüter-regeringen manglede 
penge i kassen, og miljøminister Christian Christensen blev pålagt at 
sælge ud af landets naturarealer.

Annonce fra Skagen Avis i 
oktober 1986.
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Både departementschefen og direktøren for Skov- og Naturstyrelsen, 
der begge var kede af denne udvikling, mødte op på mit kontor og 
bad mig, om fonden dog ikke kunne gå ind og købe nogle af disse 
naturarealer, for eksempel Store og Lille Vildmose, Kalø og flere andre 
vigtige naturområder.

Jeg blev lidt rystet og spurgte dem: ”Hvorfor skal vi købe op, og hvad 
skal vi bruge arealerne til?”.

”I skal stille dem til offentlighedens disposition” svarede de.
”Jamen hvorfor beholder I dem så ikke?”.
”Fordi vi mangler penge i kassen”.

Vore to faglige rådgivere var dybt rystet – ikke mindst Viggo Nielsen, 
der havde rejst land og rige rundt for at opkøbe arealer og sikre dem ved 
at lægge dem ind under staten – og så skulle de pludselig sælges.

Vi drøftede det længe og indgående i fonden og med vore rådgivere 
og kom til den konklusion, at det kunne ikke nytte noget, at vi opkøbte, 
eller gav staten penge til at opkøbe arealer, hvorefter de så blev solgt fra 
næste gang, der manglede penge i statskassen.

Vi besluttede derfor at undersøge, om der var andre fonde, vi 
kunne overdrage arealerne til, eller om vi på andre måder kunne 
sikre naturperlerne. Vi undersøgte Fugleværnsfonden og Danmarks 
Naturfond, men de havde ikke så forfærdelig mange midler, og vi 
kunne se, det ikke kunne nytte at lægge udgiftskrævende ejendomme 
ind under dem.

Da der ikke var andre, besluttede vi selv at gå ind at købe, så vi var 
sikre på, at naturarealerne blev bevaret og ikke risikerede samme skæbne 
som under den borgerlige regering på det tidspunkt.

Vi oplevede dog det samme ske også under en socialdemokratisk 
ledet regering, så der var ingen forskel på det punkt mellem dem, når 
statens kasse var slunken. Da Københavns Kommune for en del år siden 
var i økonomisk uføre, dikterede finansminister Mogens Lykketoft, at 
kommunen skulle gå ud at sælge en af deres naturperler, som de oven 
i købet havde modtaget i sin tid som gave, nemlig Bidstrup Skov ved 
Roskilde.

Det udløste en voldsom harme og protest fra de grønne organisationer 
og private, som var vant til at komme der og nu frygtede, at et salg ville 
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betyde, at skovene ville blive købt af et privat jagtselskab, som ville 
lukke området.

Daværende miljøminister Svend Auken, der var under pres for, at 
staten skulle erhverve skoven, mødte op på mit kontor og spurgte, om 
ikke fonden ville købe den. Jeg svarede, at vi ikke ville gå og samle op 
efter staten, hvilket han udmærket forstod.

Han var heldigvis så stærk i den socialdemokratiske regering, at han 
kunne gå tilbage og slå i bordet over for Lykketoft og få de nødvendige 
midler, så staten kunne gå ind og overtage skoven. Ingen anden 
miljøminister ville have haft den magt, så takket være Svend Auken er 
Bidstrup Skoven i dag en del af statens områder.
Tilsvarende sendte staten i 2011 igen nogle af perlerne i udbud. Det 
skete gennem ejendomsselskabet Freja og drejede sig om en del af de 
naturperler, som i årevis havde tilhørt Københavns Universitet. En af 
dem var Alillelinde Fredskov, der ligger ved Ringsted, og som rummer 
nogle af de mest talrige og værdifulde biotoper i nogen skov.

Danmarks Naturfredningsforening og Botanisk Forening kom til os 
og bad os om at købe skoven. Vi gentog, at vi ikke ville gå og samle op 
efter staten. Det kunne ikke være rigtigt, understregede vi.

Det endte med, at DN i sidste øjeblik selv købte skoven og lavede 
en landsindsamling for at skaffe midler til købet. Det gav vi en million 
til, fordi vi syntes, det var et godt initiativ. Men det viser igen, at når 
der er lavvande i kassen, viger staten ikke tilbage for at sælge ud af 
naturværdierne.

Aage V. Jensen Naturfond
Den ændrede strategi med selv at stå som ejer af og drive og eventuelt 
genoprette de arealer, vi erhvervede her i landet, gav anledning til en 
langt større indsats i det daglige fra bestyrelse og medarbejdere, og det 
blev nødvendigt at opbygge en stærkere organisation med kompetente 
medarbejdere på de forskellige områder. Jeg skal ikke lægge skjul på, at 
dette sammen med den igangværende drift og afvikling af de mange 
ejendomme og hoteller gav en arbejdsdag ud over det sædvanlige, og kun 
gennem en stigende interesse for naturområdet og et godt sammenhold 
i og bistand fra familien, var det muligt at overkomme det hele med et 
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relativt beskedent personale. Det har imidlertid været interessant, og 
når man ser det ene projekt efter det andet fuldføres, får man ofte lidt 
ekstra kræfter.

Det, vi startede på i slutningen af 1980erne, var, hvad mange fonde i 
dag er begyndt på, nemlig en mere offensiv tilgang, hvor fondene i større 
og større omfang går ind og selv deltager i strategiske initiativer i stedet 
for blot at sidde og dele donationer ud. Det atypiske ved vor fond har 
ikke blot været denne tidlige offensive tilgang, men også, at vi samtidig 
skulle drive en større erhvervsvirksomhed med mange ejendomme og 
hoteller, som vi samtidig skulle afvikle langsomt hen ad vejen.

Efterhånden som antallet af vore naturejendomme her i landet 
voksede, blev det klart for os, at der måtte en anden struktur til. De 
udenlandske medlemmer af bestyrelsen i Aage V. Jensen Charity 
Foundation, der består af Aage V. Jensens ældste søn, Vagn Forring og 
dr. jur. Guido Meier, Liechtenstein, havde ikke den fornødne indsigt i 
naturforvaltningen her i landet, og da to af de gode støtter i bestyrelsen, 
bankdirektør Sven Hoffmann og statsautoriseret revisor Knud Andersen 
faldt fra på grund af alder, besluttede vi i 2007 at oprette en ny dansk 
fond, Aage V. Jensen Naturfond, der som gave fik overdraget alle den 
udenlandske fonds danske naturejendomme samt et kontant beløb til at 
dække de løbende udgifter ved driften af ejendommene og til uddeling 
til forskning og formidling. Aage V. Jensen Naturfond er en ren dansk 
fond underlagt de danske fonds- og skatteregler og under tilsyn af de 
danske myndigheder med fuld adgang til vedtægter, regnskab med 
videre, som det fremgår af fondens hjemmeside www.avjf.dk .

Bestyrelsen i denne fond er ren dansk og består, foruden af Leif Skov 
som formand, af direktør, fhv. industriminister Nils Wilhjelm, de to 
naturvidenskablige professorer Katherine Richardson og professor Bent 
Aaby samt tidligere formand for Advokatrådet, advokat Sys Rovsing.

Aage V. Jensen Naturfond ejer i dag 28 naturejendomme spredt rundt 
om i landet. Oversigten kan ses bag i bogen. Fondens formål er ikke 
blot bevarelse og genopretning af naturarealer, men også forskning og 
formidling. Der er ydet støtte til en lang række forskningsprojekter, 
herunder en række atlasprojekter, der ofte løber over en periode på 5-20 
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år og som involverer en række frivillige fra forskellige organisationer 
m.v. og har til formål at kortlægge de danske arter:

Ligeledes lægger fonden vægt på at støtte formidlingen af den danske 
natur og har med dette formål for øje støttet et utal af naturbøger og 
andet formidlingsmateriale. Et væsentlig mål for fonden er at give alle 
mulighed for at komme ud i naturen og se, hvad der foregår derude. 
Derfor har fonden på sine ejendomme opført flere udsigtstårne med 
forklarende plancher og brochurer, udlagt boardwalks og stier og opført 
informationscentre m.v. Det samme gælder tilsvarende faciliteter 
på andre naturarealer, det være sig offentlige, organisationers eller 
private, som fonden i en række tilfælde har støttet erhvervelsen eller 
genoprettelsen af.

Projekter i udlandet
Mens Aage V. Jensens Fond og Aage V. Jensen Naturfond tager sig 
henholdsvis af mindre og større projekter i Danmark, yder Aage V. 
Jensen Charity Foundation donationer til projekter i udlandet. Vi  har  
i skrivende stund støttet projekter i over 60 forskellige lande. Aage V. 
havde en overgang planer om at bygge et hotel i Grønland. Det blev 
dog aldrig til noget, men han faldt for den grønlandske natur og har i 
sine retningslinjer henstillet til bestyrelsen at yde støtte til grønlandske 
naturprojekter. Det har bestyrelsen fulgt i væsentlig omfang.

Grønland havde i 1987-88 ikke selv nogen egentlig naturforvaltning. 
Hovedparten af forskningen udgik fra danske forskningsinstitutioner. 
Derfor besluttede vi at forsøge at medvirke til at ændre det. Ved et møde i 
Nuuk med landsstyreformanden for natur og miljø og hans embedsfolk, 
havde jeg på forhånd bedt dem undersøge, hvilke naturprojekter de 
kunne ønske sig at gennemføre. På mødet fik jeg udleveret en liste over 

Dansk Pattedyr Atlas
Fuglenes Danmark II
Fuglenes Danmark III

Atlas Flora Danica
Danmarks Svampeatlas

Dansk Trækfugleatlas
Atlas over Danske Ferskvandsfisk
Atlas over Danske Saltvandsfisk

Danske Dagsommerfugle
Færøsk Trækfugleatlas
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deres forslag. Vi havde på forhånd afsat 15 millioner kroner til disse 
første projekter. 

Så vidt jeg husker, var der en 10-12 projekter, blandt andet 
registrering af levende ressourcer, hvalros- og isbjørneundersøgelser, 
moskustællinger, foto-identifikation af pukkelhvaler, grønlandssælens 
fødevalg, botaniske og arkæologiske undersøgelser, hvor udgifterne 
tilsammen lå inden for de 15 millioner kroner. Efter en nærmere 
gennemgang af listen sagde jeg, at jeg syntes, det var gode projekter, de 
havde foreslået, og dem kunne vi alle acceptere. Der blev pinlig tavshed, 
og de sad alle og kiggede ned i bordet og skottede til hinanden. Jeg blev 
lidt overrasket og skuffet. Her kom de med en ønskeliste, som jeg fuldt 
ud accepterede, og så sagde de ikke engang tak.

Efterhånden kom det frem, at de slet ikke var vant til at køre den 
slags projekter og havde regnet med, at jeg måske højst ville støtte et par 
stykker af forslagene, som de så kunne bruge som erfaringsgrundlag. 
De havde ganske enkelt ikke den nødvendige ekspertise til at stå for 
så mange forskellige projekter. Sagen blev løst ved, at Grønlands 
Hjemmestyre hyrede eksperter udefra til at forestå undersøgelserne, 
men under Grønlands styre.

På den måde startede den selvstændige grønlandske naturforvaltning, 
som vi gennem årene har kunnet yde en del støtte til. Først ved opførelsen 

Grønlands Naturinstitut. 
Hovedbygningen er 
fra 1998 og rummer 
laboratorier, kontorer 
og fællesfaciliteter til 40 
medarbejdere, i 2011 
udvidet til yderligere 
25 medarbejdere. 
Anneksbygningen fra 2000 
har lejligheder og værelser 
til gæsteforskere samt 
mødelokaler.
(Foto © AVJF)
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af Grønlands Naturinstitut, der gav Grønland mulighed for at hjemtage 
naturforvaltningen fra Danmark. Senere fulgte yderligere to udvidelser 
med en selvstændig bygning, der huser kontor- og beboelse for forskere, 
og en bygning, der rummer et nyt klimacenter. Dertil kom støtte til 
indkøb af flere både, udstyr samt en række forskningsprojekter over 
hele Grønland.

Herudover har fonden også på nordøstkysten af Grønland støttet 
forskningsstationerne Zackenberg og Daneborg med byggefaciliteter 
og i øvrigt en lang række forskellige naturprojekter.

Det har været en stor glæde for hele bestyrelsen at se, hvilken 
forskel disse donationer har betydet for udviklingen i den grønlandske 
naturforvaltning. Som direktøren for Grønlands Naturinstitut, Klaus 
Nygaard udtrykker det: 

’Støtten fra Aage V. Jensens Fonde gav startskuddet 
til og grundlaget for den videnopbygning, der i dag 

udgør fundamentet for Grønlands naturforvaltning.’
I Sydafrika har fonden erhvervet ca. 40.000 ha beliggende i et tørt, 
ufrugtbart område. Der er udviklet et større naturreservat for at 
bevare den oprindelige natur og beskytte de oprindelige dyreracer. Til 

Indgangen til det over 
40.000 hektar store  
Maremani Naturreservatet 
ved Limpopo River 
nordøst for Johannesburg 
i Sydafrika. På blot en 
halv snes år er der ved 
en ihærdig indsats skabt 
skelsættende resultater 
for dyr og mennesker i 
området, der nu rummer 
naturskoler og mange 
andre faciliteter. 
(Foto © AVJCF)
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opfyldelse af det sidste er der udsat en række fordrevne og i visse tilfælde 
truede dyr, for eksempel elefanter, sorte og hvide næsehorn, flodheste, 
forskellige antiloper som for eksempel sable, roan, liechtenstein-
hartebeest, mountain reedbok med flere. Dette projekt er gennemført 
til opfyldelse af Aage V.’s ønske om, at fonden skulle søge at etablere et 
større naturreservat i et underudviklet land - gerne i Afrika. På grund 
af den politiske situation og landets stabilitet faldt valget på Sydafrika. 
Projektet har en sådan størrelse, at fonden selv har kunnet indsætte 
ledelse og føre tilsyn.

Gennem de første år erfarede fonden hurtigt, at med mindre der 
findes en lokal, uafhængig organisation til at føre tilsyn med projekter, 
specielt i de mindre udviklede lande, eller projekter har en sådan 
størrelse, at fonden selv kan indsætte ledelse og føre jævnligt tilsyn, vil 
mange projekter ikke opnå de tilsigtede resultater. Derfor støtter fonden 
typisk udenlandske projekter gennem internationale organisationer 
som BirdLife, WWF, IUCN, WSPA med flere. De har alle lokale 
repræsentationer spredt over verden og påtager sig ansvaret for at føre 
tilsyn med de af fonden støttede projekter.

Aage V. Jensen Charity Foundation’s partnerskab med BirdLife 
International resulterede i juni 2013 i, at fonden tildeltes ’President’s 

En naturvejleder fra 
Maremani Nature Reserve 
fortæller her skolebørnene 
om områdets dyreliv og 
beskyttelse.
(Foto © AVJCF)
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Medal 2013’ ved årets BirdLife konference i Ottawa i Canada. 
BirdLife International’s ærespræsident, HKH prinsesesse Takamado 

af Japan, takker på ovenstående billede, Aage V. Jensen Charity 
Foundation i varme vendinger for indsatsen i beskyttelsen af tusindvis 
af hektar i nogle af de mest truede områder i blandt andet de tropiske 
Stillehavsområder, Latinamerika, Caribien og Vestafrika. Mere end 
350.000 afrikanske børn har lært om naturens beskyttelse og muligheder 
igennem fondenes ’African Wildlife Clubs’, en slags naturskoler etableret 
i samarbejde med lokale folk. 

Samtidig har BirdLife International udgivet Caroline Pridham and 
Nick Langley’s værk ’Living Landscapes - For Nature And People’ for at 
markere prisen og det internationale samarbejde med fondene. Det går 
tilbage til 2004, da direktør i Aage V. Jensen Naturfond Anders Skov 
blev inviteret med som gæst ved BirdLife World Congress i Durban af 
DOF’s direktør Jan Ejlsted. Her konstaterede han en klar parallellitet 
til Aage V. Jensen Fondes arbejde for naturens bevarelse og de vilde dyrs 
beskyttelse.

’Det er nok det vigtigste møde, jeg har arrangeret i 
min karriere, siger Jan Ejlsted i dag.’

BirdLifes ærespræsident , 
HKH prinsesse Takamado 
af Japan overrækker her 
bogen ’Living Landscapes - 
For Nature And People’ til 
bestyrelsesformand Mette 
Fabricius Skov, Aage V. 
Jensen Charity Foundation 
og direktør Anders Skov fra 
Aage V. Jensen Naturfond 
ved verdenskongressen i 
Ottawa 2013.
(Foto © AVJCF)
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Siden 2004 har Aage V. Jensen Charity Foundation givet direkte støtte 
til BirdLife Internationals arbejde i 46 lande verden over. Men fonden 
bidrager til naturbeskyttelsen i mange flere lande gennem støtten til 
BirdLifes kerneaktiviteter inden for videnskab, politik, borgerinddragelse 
og miljøundervisning, som har betydning på globalt plan.

Desuden har samarbejdet med Aage V. Jensens Charity Foundation 
gjort det muligt for BirdLife International at udpege mere end 3.000 
biologiske hotspots i verdenshavene, som er særlig vigtige at beskytte 
for den marine biodiversitet.

Det globale omfang og diversiteten i samarbejdet er beskrevet i 
den engelsksprogede bog, hvor BirdLife giver udtryk for, at omfanget 
af og kontinuiteten i støtten fra Aage V. Jensen Charity Foundation 
og fondens engagement i samarbejdet med BirdLife Partnership 
har muliggjort resultater på globalt plan med en klar prioritering af 
veldefinerede projekter.

Her beskrives nødvendigheden af at involvere folk i bevarelsen og 
beskyttelsen af udvalgte naturområder, hvad enten det sker i samarbejde 
med lokalsamfundet, ved at inddrage børn i naturprojekter, eller ved 
at bistå virksomheder og politikere med at udvikle arbejdsmetoder og 
skabe juridiske rammer, der understøtter naturbeskyttelsen.

Fremtiden
Når jeg skal vurdere fremtiden for den danske naturforvaltning, er det 
mit håb, at der vil komme andre fonde og virksomheder med interesse 
for at støtte den danske natur.
Der er begyndt at komme flere fonde, der støtter naturbevarelsen og 
de vilde dyr, men mange flere, også virksomheder, burde melde sig. 
Jeg har lidt svært ved at forstå, at så mange støtter op om kulturen, 
teaterarrangementer og andet, men så få om naturen. Hvor man i 
dag er efter landmændene, var det i min ungdom mange af de danske 
virksomheder, der var miljøsynderne, og derfor synes jeg, at disse store 
virksomheder og deres fonde burde give noget tilbage til naturen.

Jeg tror imidlertid, at det nu er moderne at være naturbevidst, og 
derfor er jeg fortrøstningsfuld med hensyn til flere aktører på dette 
område fremover.
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Natur- og Landbrugskommissionen har for nylig udgivet en rapport 
med en række forslag med det sigte at forbedre tilstanden i den danske 
natur, som der er bred enighed om er i tilbagegang.

Et af de mange gode forslag fra kommissionen er oprettelsen af en 
ny national naturfond med en selvstændig uafhængig ledelse, som man 
kender det fra vore nabolande, for eksempel England og Holland.
staten kan ikke alene løfte opgaven med at tage vare på og udvikle vores 
natur. Det er derfor nødvendigt med et nyt initiativ, som kan sikre, at 
befolkningen føler et medejerskab for naturens bevarelse og udvikling, 
og at der etableres en god ramme for en helt ny form for samarbejde 
om naturprojekter.

Det er afgørende for en national naturfonds succes, at der opnås 
en bred, folkelig opbakning og et bredt medejerskab, da det er en 
forudsætning for, at danskerne engagerer sig - enten i form af frivilligt 
arbejde, gaver eller arv. Den folkelige opbakning er ligeledes en 
forudsætning for, at en national naturfond kan opnå støtte fra andre 
fonde og virksomheder.

Fondenes mål er at hjælpe 
med til at bevare, beskytte, 
udvikle og synliggøre 
naturværdierne. Den 
vigtigste vision er at give 
alle mulighed for at opleve 
en rig natur – i dag og 
langt ud i fremtiden.
(Foto © AVJNF)
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Når jeg skal give udtryk for mine egne naturinteresser, må jeg erkende, 
at jeg tilhører den generation, der efter 2. Verdenskrig og op i tresserne 
har ødelagt mest for den danske natur. Jeg føler derfor en forpligtelse 
til at rette op på den natur, jeg skal aflevere til mine efterkommere og 
kommende generationer. Det var det Aage V. ønskede, og det er det 
mål, jeg har haft de sidste 27 år’, understreger Leif Skov.
Det synspunkt deler Aage V. Jensens ældste søn og medlem af bestyrelsen 
i Aage V. Jensen Charity Foundation, Vagn Forring: 

’Det var min fars ønske, at Leif Skov skulle opbygge 
fondene til gavn for naturen i Danmark, 

Grønland og andre steder. Det har han arbejdet hårdt 
for og i fuld overensstemmelse med fondenes formål de 
sidste godt 25 år. Jeg er meget stolt af de resultater, der er 
opnået, og af de mange, gode naturprojekter.’

Aage V. Jensens ældste 
søn, Vagn Forring, har 
overtaget sin fars hus 
i Schweiz og sidder i 
bestyrelsen for Aage V. 
Jensen Charity Foundation 
som familiens bindeled 
til fonds-arbejdet 
for naturbeskyttelse 
både i Danmark og 
internationalt. 
(Privatfoto)
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Noget lignende har en anden af Leif Skovs bestyrelseskollegaer, fhv. 
industriminister Nils Wilhjelm givet udtryk for. Det var ham, der i 2001 
sad som formand for et bredt sammensat naturudvalg, der barslede med 
en meget ambitiøs rapport om naturgenopretning. Den var der meget 
stor enighed om, men uden at det rigtig blev til noget i praksis igennem 
det politiske system. Det har så smittet kraftigt af i fonden.

I spørgsmålet om offentlig naturbeskyttelse kontra den private, står 
Nils Wilhjelm for dette synspunkt: ’Selvfølgelig er det en offentlig 
opgave, men det er da vidunderligt også for det offentlige, at der er 
nogle mennesker, der har viet deres sjæl, hjerne og pengepung til at 
gøre noget for naturen. Fonden arbejder jo på en anden måde end det 
offentlige system. Hvis der er behov for en meget hurtig indsats, så har 
fonden udover ressourcerne også en kort beslutningsvej, hvor det ofte i 
det offentlige system kan være en lang og tung beslutningsproces, som 
kan ende med, at det hele ikke bliver til noget. Det gør det, når Leif 
Skov sidder for bordenden.’

’Da Aage V. i juli 1980 fremlagde sit udkast til vedtægter med det 
primære formål at støtte naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse, 
var mit kendskab til naturens bevarelse såvel her i landet som i udlandet 
begrænset, og det var nok ikke lige det formål, jeg på daværende 
tidspunkt selv ville have valgt. Men jo mere jeg har arbejdet med disse 
forhold, jo mere er det gået op for mig, hvilke uerstattelige værdier vi 
hver dag sætter over styr, og jo større er min beundring for den visionære 
fremsynethed Aage V. også på dette område viste, og som vi har prøvet 
at leve op til’, slutter Leif Skov.


