
Årsrapport 

2013

SIDE 1



C V R - n R .  3 0  2 0  5 5  9 6

 

1. FondsoplysningeR m.V.
2.  ledel sespåtegning

3. den uaFhængige ReVisoRs eRkl æRingeR
4. ledel sesbeRetning

5. Fokus, FoRnyel se og paRtneRskabeR
6. stRategiske indsatsomRådeR

7. åRets pRojek teR
8. status natuRomRådeR

9. beny ttel se
10. åRets nye pRojek teR
11. F inansielt Resultat

12. best yRel sen
åRsRegnskab

 13.  ResultatopgøRel se
14. bal anCe -  ak tiVeR

15. bal anCe -  passiVeR
 16.  anVendt RegnskabspRak sis

17.  noteR

SIDE 4

side 5
side 6
SIDE 7

SIDE 8

side 9 
side 10
side 11 -  13
SIDE 14

side 15 -  18
side 19
side 20

side 21
side 22
side 23
side 24 -  26
side 27 -  29

Indhold



SIDE 4

Fonden

diRek tion

best yRel se

ReVision

pengeinstitut

hjemmeside

aage V. jensen naturfond
kampmannsgade 1, 6.
1604 københavn V

telefon: 33 13 21 45
telefax: 33 93 90 30
e-mail: natur@avjf.dk 
CVR-nr.: 30 20 55 96
stiftet: 29. december 2006
hjemsted: københavn
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

direktør anders skov

advokat leif skov, formand
direktør, fhv. industriminister nils Wilhjelm, næstformand
professor katherine Richardson Christensen
professor bent aaby
advokat sys Rovsing

statsautoriseret revisor jens haugbyrd
bdo statsautoriseret revisionsaktieselskab

danske bank

www.avjf.dk

1. Fondsoplysninger  

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  01.01.13 - 31.12.13 for aage V. jensen naturfond.

årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling 
og resultat.

ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

handler.

københavn, den 31/5 2014

2. Ledelsepåtegning  

Direktør

______________________

anders skov

Bestyrelse

______________________

leif skov, formand

______________________ 

nils Wilhjelm, næstformand 

______________________

katherine Richardson
Christensen

______________________

sys Rovsing

______________________

bent aaby
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PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Til bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond
Vi har revideret årsregnskabet for aage V. jensen   
naturfond for regnskabsåret 01.01.13 – 31.12.13, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt 
regnskabspraksis og noter. årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-

regnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse  med årsregnskabsloven. ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-

regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at  udtrykke  en konklusion om års-

regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med interna-

tionale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

en revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. de valgte revisionshandlinger afhæn-

ger  af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-

vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er 
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 
en revision omfatter endvidere vurdering af, om le-

delsens valg af regnskabspraksis er passende, om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet.

det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor kon-

klusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af fondens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.13 samt af resultatet af fondens 
aktiviteter for regnskabsåret 01.01.13 – 31.12.13 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE om LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregn-

skabet. det er på denne baggrund vores opfattelse, 
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet.
københavn, den 31. maj 2013

bdo statsautoriseret revisionsaktieselskab

______________________

jens haugbyrd
statsautoriseret revisor

3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 

Naturfondens formål  

”At støtte naturens bevarelse og 
udvikling, samt de vilde 

dyrs beskyttelse”

dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne 
søges opnået ved:

•	 at erhverve, eje og drive naturarealer.
•	 at foretage og støtte genopretningsprojekter så-

vel i relation til de af Fonden ejede naturarealer 
som udenfor disse arealer.

•	 at yde støtte til forsknings- og formidlingsprojek-

ter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen 
af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i dan-

mark.

støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i 
Fondens eget regi som i form af kontante udlodnin-

ger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor 
Fonden.

Fonden støtter kun projekter i danmark. 

Vision, mission og værdier
For at  sikre den bedst mulige  anvendelse af de mid-

ler, Fonden bevilger til naturbevarende formål, har 
bestyrelsen vurderet og defineret Fondens strategier 
og arbejdsmetoder.

”At bevare, beskytte, udvikle og 
synliggøre danske naturværdier 
gennem samarbejde om vigtige 

naturprojekter”

Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter 
benyttes eksterne eksperter, fagfællevurderinger og 
samarbejde med myndigheder, grønne organisatio-

ner og andre interessegrupper.

Fonden finder det har stor betydning for naturbe-

skyttelsen, at befolkningen kommer ud i naturen og 
får forståelse for dens værdier.

”At give alle i Danmark  mulighed
for at opleve en rig natur

- i dag og i fremtiden”
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Naturforvaltning kræver nytænkning og 
øget samarbejde
danmark har en rig natur med store værdier og er et 
velstående land, hvor forudsætningerne for at prio-

ritere naturen og passe på naturen fra generation til 
generation er til stede. 

det kræver dog mange ressourcer og betydelige 
økonomiske midler at bevare, beskytte og udvikle 
naturen. der er brug for, at alle gode kræfter arbej-
der sammen for naturen. både det offentlige, fonde, 
etablerede organisationer, virksomheder og private 
skal kunne byde ind med deres økonomiske eller ar-
bejdsmæssige indsats.

Vi må konstatere, at på trods af den store indsats er 
naturtilstanden i danmark kun faldende.
natur- og landbrugskommissionen skrev i april 2013:

at mange af vores naturarealer er i en dårlig  
tilstand og gror til på grund af for høj belastning 
med næringsstoffer og manglende pleje,
at mange vådområder påvirkes fortsat af nærings-

stoffer og drænes og afvandes,
at skovene drives for intensivt og mangler især 
gamle træer og dødt ved for at kunne tilgodese 
truede arter og levesteder, og
at den danske natur er for opsplittet og består af 
mange steder af små arealer, der gør det svært 
for arterne at sprede sig og danne levedygtige 
bestande.

derfor, og på grund af den manglende pleje af den 
eksisterende natur, er den biologiske mangfoldig-

hed under pres.

i aage V. jensen naturfond vurderer vi derfor, at der 
er behov for en modernisering af den måde, som 
vi forvalter naturen på i danmark – og vi ønsker at 
tage aktivt del i den nødvendige modernisering. det 
kræver andre måder at arbejde sammen på og nye 
måder at gribe forvaltningen af naturen an på – det 
er nødvendigt at være nytænkende. 

naturfondens bestyrelse har i 2013 gennemført en 
omfattende strategiproces.

Fokus for Fonden
strategien for de kommende år tager udgangspunkt 
i, at Fondens bestyrelse, ledelse og medarbejdere 
aktivt udvikler og fortsat forbedrer den måde, hvor-
på Fonden arbejder. 

i forbindelse med fastlæggelsen af strategien er der 
i bestyrelsen i løbet af 2013 blevet drøftet en række 
overordnede forhold vedrørende Fondens arbejde:
bestyrelsen har konkluderet, at for at fremme effek-

ten af vores arbejde og skabe basis for gode naturo-

plevelser i danmark vil vi i strategiperioden:

• Fokusere vores indsats – både på egne natur-    
arealer og hvad angår donationer og deltagelse 
i projekter, så vi udnytter vores ressourcer mest 
hensigtsmæssigt.

• Fremme samarbejde omkring naturbeskyttelse 
og i højere grad virke som katalysator inden for 
nye indsatsområder.

• søge nye løsninger og eksperimentere med nye 
projekter.

• arbejde aktivt med at styrke Fondens viden og 
kompetencer.

• kommunikere endnu mere til danskerne om natur- 
oplevelser og vores aktiviteter.

• måle effekten af vores arbejde.

For Fondens egne arealer skal historikken omkring 
hvert areal kortlægges og evalueres i strategiperio-

den, således at arealernes nuværende status ses i for-
hold til, hvorfor arealerne er blevet købt, hvad der er 
gjort på arealerne, og hvad effekten af indsatsen har 
været. på baggrund af denne kortlægning skal frem-

tidige planer for naturforvaltningen på arealerne 
fastlægges. ligeledes skal formålet med og rammer-
ne for aktiviteterne inden for forskning og formidling 
præciseres.

5. Fokus, fornyelse og partnerskaber 

-

-

-

-

Stratetiske indsatsområder
bestyrelsen har besluttet at koncentrere aage V. jen-

sen naturfonds indsats inden for tre strategiske ind-

satsområder:

Forbedrende
øge naturværdierne på egne arealer, dvs. at opti-
mere forvaltningen og øge naturoplevelserne på 
naturfondens arealer.

Iværksættende
Få en betydende donorrolle, dvs. igangsætte og dri-
ve aktiviteter samt opnå stærke partnerskaber. 

Påvirkende
deltagelse i og støtte til projekter, der kan medvirke 
til at fremme den overordnede naturdagsorden.

i løbet af strategiperioden er det målet af skabe stør-
re sammenhæng i Fondens aktiviteter, herunder i 
højere grad at fokusere på Fondens indsatsområder.

Via indsatsen på disse tre områder ønsker vi at blive 
opfattet som naturens frontløber – vi ønsker at blive 
opfattet som aktive, fremadrettede, dynamiske og 
alternativt tænkende. det kræver større synlighed 
om vores aktiviteter i forhold til en række af vores 
vigtige interessenter, og derfor vil der også i strategi-
perioden blive arbejdet mere aktivt med at styrke 
kommunikationen fra aage V. jensen naturfond.

6. Strategiske indsatsområder

Strategiske 
indsatsområder

Forbedrende
øge naturværdierne på egne arealer, 
dvs. at optimere forvaltningen og øge 

naturoplevelserne på naturfondens 
arealer.

Iværksættende
Få en betydende donor-          
rolle, dvs. igangsætte og 

drive aktiviteter samt opnå 
stærke partnerskaber.

Påvirkende
deltagelse i og støtte til 

projekter, der kan medvirke til 
at fremme den overordnede 

naturdagsorden.

opgradere 
egne arealer

opbygge evidens-

baserede erfaringer

optimere vilkår for 
naturens udvikling

etablere eksempler 
til efterlevelse

øge naturoplevelse 
og kendskab

identificere barrierer
 og muligheder for 
optimal udvikling

Finde løsninger, der 
kan skaleres op og 

kopieres

tage ansvar og 
deltage i projekter/

processor

identificere de rette 
samarbejdspartnere

politisk og folkelig 
opbakning og forståelse

øge bevidsthed om natur - 
begejstre

støtte samfundsaktører, 
der taler naturens sag

Flere ud i naturen
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7. Årets projekter

de samlede uddelinger til projekter i 2013 er på 
knap 

203 millioner kr.

Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne 
projekter og dels ved erhvervelse, etablering og drift  
af egne naturområder i danmark. på de 28 naturområ-

der søges naturen tilgodeset bedst muligt, og fonden 
arbejder meget med at gøre områderne tilgængelige 
for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstår-
ne, skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgen-

de en god og lærerig naturoplevelse.

Fonden yder støtte til mange naturprojekter inden-

for forskning, indsamling af viden og naturformid-

ling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand 
skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet 
naturforvaltning. samtidig sikrer formidling af viden 
om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår 
og et engagement i at bevare naturen.

Fonden arbejder for at deltage i og formidle samar-
bejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse 
for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med 
kompetente interessenter. Fonden støtter gerne 
langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vi-
densopbygning.

støtten til en række eksterne projekter er fortsat i 
2013. 

i år er der givet støtte til følgende nye projekter:

1. DCE, Aarhus Universitet - overvågning og analyse  
 af fuglelivet i Vejlerne
2. Søborg Sø - konsulentrapport vedr. genopretning
3. Naturstyrelsen - projekt: grøn omstilling - naturpleje  
 som driftsgren
4. CmEC, Københavns Universitet - basismonitering  
 at terrestrisk natur ved Filsø
5. Vesthimmerlands Kommune - tilskud til broforbin- 
 delse ved Vilsted sø

6. Lille Vildmose Centeret - udstilling
7. Inst. For Geovidenskab og Naturforvaltning,  
 Københavns Universitet og Naturstyrelsen -  
 kortlægning af handlingskræven de naturområder -  
 undersøgelses- og indsatsprojekt for skovene
8. A. K. Sverdrup Lauridsen - konsekvensvurdering af  
 fredninger på arealer ved Filsø
9. Biologisk Institut, Københavns Universitet
 Forskningsprojekt vedr. fiskebestandens udvikling  
 ved Filsø
10. SydProduktion - 4 film om Filsøs historie
11. Nordfyns Turistbureau - inspirationskogebog med  
 nordfynske oplevelser
12. Kjeld Hansen - Fremstilling af ”det tabte land” som  
 e-bog
13. Biologisk Institut, Syddansk Universitet
 ph.d. projekt: kolonisering og habitatudvikling ved  
 gyldensteen strand efter oversvømmelse
14. Tange Sø - konsulentrapport vedr. fosfor- og kvæl- 
 stofreguleringen
15. WWF - danskerne og havet - projekt vedr. havets  
 natur, bl.a. med overvågning ved hjælp af citizen  
 science
16. Danmarks Naturfredningsforening 
 biodiversitet, der hvor du bor - projekt vedr. udvik 
 ling af biodiversitets indikatorer ved hjælp af citizen  
 science
17. Biologisk Institut, Syddansk Universitet
 køb af analyse- og overvågningsudstyr og tillæg  
 til undersøgelsesprojektet ved havet ved gylden- 
 steen strand
18. SkovByKon og Skovdyrkerforeningen
 Feltstudier, analyse og skrivearbejde vedr. naturgen
 opretning af vandmiljø på skovrejsnings arealer til  
 brug for udarbejdelse af metodehåndbog
19. Den Danske Naturfond - tilskud til oprettelse af  
 fonden

Bjerget
medlemmer af lokalforeningen af danmarks natur-
fredningsforening har i flere år gennemført en syste-

matisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo på bjerget.  
”bjørnebanden” som de går under lokalt er efterhån-

den kommet helt i bund med bekæmpelse af kæm-

pebjørnekloen på arealerne, og hjælper nu naboer 
med bekæmpelsen.

Filsø
genetableringen af søen blev gennemført ultimo 
2012, så 2013 var det første år, hvor udviklingen af 
naturen ved søen kunne følges. dyrelivet indfandt 
sig hurtigt. især mange ynglende og meget sjældne 
fugle. ornitologer fra hele landet valfartede for bl.a. 
at observere ynglende havørn, blåhals og sandterne 
samt masser af rastende skestorke. 

Fugletårnene ved peterholm, storeholm og kirkeby-

vad stod klare til at tage imod – efterhånden også 
med information og kikkerter til publikum. publi-
kum fik forøget adgang til området via en nyetab-

leret asfalteret cykelsti langs porsmosevej. ny folder 
samt nye vejvisningsskilte blev udarbejdet. antallet 
af besøgene oversteg alle forventninger. lokale or-
nitologer har sammen med københavns universitet 
overvåget naturens udvikling intensivt. Vi ser frem til 
at få de første resultater.

på anlægssiden kom der en ny stor ø syd for dæm-

ningsvejen, et nyt stem mellem søndersøen og mel-
lemsøen, en ny midlertidig parkeringsplads ved Fil-
søgård med udsigt og picnicplads, en ny vandresti 
mod søen uden om Filsøgård og 5 nye vandhuller til 
padder på kirkeodden samt en masse bænke.  i plan-

tagen ved kirkebyodde blev der skovet sitkagran og 
tyndet skovfyr. på Filsø hede blev der fjernet bjerg-

fyr, som havde spredt sig ud fra lange plantage. 

Gyldensteen strand
et stort fokusområde for naturfonden i 2013 har 
været gyldensteen strand. anlægsprojektet med at 
etablere 3 km nye diger, 13 øer i kystlagunen samt 
7 øer i den nye engsø kom godt fra start med de 
bedst tænkelige vejrforhold. arbejdet stod færdigt 
i september, hvorefter digerne skulle have tid til at 
sætte sig hen over vinteren. pumperne til engsøen 
blev slukket, hvorefter vandet langsomt steg og gav 
liv på de tidligere dyrkede jorde. 

parallelt med jordarbejderne påbegyndtes en større 
ombygning af eriksholms hovedbygning, tærskela-

den og et nyt naturrum med skolestue til besøgen-

de og skoler. 4 parkeringspladser blev etableret. sti-
er til publikum på langø blev udbedret og nye stier 
etableret. Velkomstskilte og særlig information om 
byggeprojekterne hjalp de besøgende til at forstå 
projektets omfang. syddansk universitet og lokale 
ornitologer udførte intensive undersøgelser som for-
beredelse til indvielsen af projektet. stormen bodil 
var tæt på at indvie projektet allerede i december, 
hvor vandstand og bølger var meget tæt på at gen-

nembryde de gamle diger.

Gudenåengene
bisonfolden i Vorup enge var rammen for et storsti-
let forsøg med høslæt på de våde arealer. særlige 
maskiner fra bl.a. holland viste deres duelighed og 
høstede store mængder biomasse. dette var en del 
af et forsøg med at omdanne biomasse fra våde enge 
til biogas. seancen, som blev overværet af mange 
fagfolk og naturplejere, blev filmet til projektet ’na-

turpleje som driftsgren i landbruget’.

i 2013 afsluttede fem ornitologer fire års fugletællin-

ger. optællingerne viser bemærkelsesværdige for-
skelle mellem antallet af ynglende og rastende fugle 
på fondens tre engarealer, som giver stof til eftertan-

ke i den følgende pleje.

8. Status for naturfondens ejendomme 2013
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Hulsig Hede 
tæt på hulsig er der nogle tidligere landbrugsarea-

ler, som naturrådet vurderede havde potentiale til 
noget spændende. området blev ryddet, hegnet 
og kreaturer blev sat ud. Ved gennemgang i juni tal-
tes mindst 6000 orkideer fordelt på bakke-gøgelil-
je, purpur-gøgeurt og plettet gøgeurt – et meget 
smukt syn og nye arter på området! engen benyttes 
nu også af de lokale traner, storspover og tornskader. 
havørn ynglede og skulle sikres ro. det lykkedes, og 
der kom unger på vingerne ligesom for kongeørnen 
i høstemark skov. 

Lille Vildmose
i tofte og høstemark skove fortsatte udmøntningen 
af driftsplanerne med afvikling af sitkagran og udvik-

ling af naturlig hydrologi. mariagerfjord kommune 
og fonden afbrændte et hedeparti i den sydlige del 
af tofte skov i det tidlige forår. Flammerne sprang, 
så resultatet blev ikke de planlagte 1-2 ha, men 20 
ha. plejen viste sig på kort sigt at have stor natur-
mæssig værdi. udviklingen af det afbrændte areal 
følges over de kommende år. der er opsat en række 
mindre hegninger, så kronvildtet og vildsvinene ikke 
har adgang til hele brandfladen. københavns uni-
versitet gennemførte en storstilet monitering af tof-
te skov samtidig med, at ornitologerne overvågede 
fuglelivet.  moniteringen måtte begrænses, da både 
kongeørn og havørn ynglede og skulle sikres ro. det 
lykkedes, og der kom unger på vingerne ligesom for 
kongeørnen i høstemark skov. 

i mellemområdet er liFe-projektet nu i fulde om-

drejninger. planlægning og tilladelser er i afslutten-

de faser til sikring og genskabelse af især højmosen.  
Vandstanden er hævet i flere af de afgravede fenner, 
og det har givet et fantastisk rigt fugleliv. stylteløbe-

ren fra sidste år kom igen og ynglede succesfuldt. 

den kommende pleje af mellemområdet har været 
drøftet i 2013. udfaldet bliver en kombineret afgræs-

ning med krondyr og elge, som i de første 5-10 år 
kombineres med kreaturgræsning. 

sidst - men ikke mindst - er lille Vildmose udpeget 

som verdens første klima-Ramsar-område til binding 
af Co₂, hvilket skabte stor medieopmærksomhed.

Kåsegård
Fondens område på bornholm har været genstand 
for særlig indsats. Flere nåletræsbevoksninger er 
fjernet, og på tidligere afskovede områder er afgræs-

ningen suppleret med fjernelse af selvsået birk for 
at genskabe den gamle højlyng. For de besøgende 
er der udarbejdet en fornyet plan, som omlægger 
vandreruter og skaber en rundtur med en ny natursti 
over den fredede kåsegårds løkke.

mjels Sø
For at bidrage til en positiv udvikling i vandkvalite-

ten og samtidig øge søens rekreative værdi blev der 
i årene 2006-2008 udsat 65.000 stk. geddeyngel. Fi-
skeriet har været forvaltet af sportsfiskerforeningen 
nordborg, der også holder opsyn med området. Re-

sultaterne ses her 8 år efter genskabelsen af søen. 
geddeynglen har udviklet sig meget positivt. der 
meldes nu om fangster af gedder over 1 meter og 
over 11 kg! Forvaltningen af søen sker fortsat i tæt 
samarbejde med sønderborg kommune.

ovstrup Hede
krondyrsbestanden har gennem årene vokset sig 
meget stor, hvilket sammen med en voksende be-

stand af dådyr og rådyr giver en megen fin pleje af 
heden. landbrugere, som er naboer til området, op-

lever imidlertid et stort græsningstryk på deres mar-
ker. naturfonden arrangerede derfor en række regu-

leringsjagter i samarbejde med naboerne. mere end 
80 hinder og kalve blev taget ud, og arrangementet 
var en succes i mere end en forstand. det meget 
vildt tiltrækker store rovdyr, og området besøges nu 
af både ulv og kongeørn. der er bevilget penge til 
opsætning af perleuglekasser, som vil komme op in-

den ynglesæsonen 2014. perleuglen yngler kun få 
km fra ovstrup hede. 

Råbjerg Hede
Frederikshavn kommune er fredningsmyndighed for 
området og udfører en vedvarende pleje af arealer-
ne. dette samarbejde fortsatte i 2013, hvor der igen 
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blev ryddet opvækst af fyr på heden. 
Fonden har desuden gennemført en kraftig lysstilling 
af  sitka, fyr  og  birk  i  den  sydøstlige  del af  Råbjerg 

hede. lysstillingen gavner planten djævelsbid, som 
hedepletvingen er afhængig af, og som findes på et 
naboareal. Vi håber, at hedepletvinge etablerer sig 
på fondens arealer i løbet af få år.

Råbjerg mose
For få år siden påbegyndtes afgræsning af engare-

alerne ved stor Rød.  tranen er indvandret og ses 
hyppigt fouragerende, og den sjældne sommerfugl, 
hedepletvinge, er begyndt at sprede sig fra nabo-

parcellen ind på vores areal. 
et samarbejde med Realdania om adgang til det 
meget spændende system af rimmer og dobber har 
mundet ud i forsøg med udlægning af en prototype 
på pontoner. tanken er, at give offentligheden ad-

gang til det svært tilgængelige område og samtidig 
kunne formidle naturen.

Råbjerg mose er desuden med i et life-projekt, hvor 
især rydninger på fondens og naboarealerne genåb-

ner smukke udsyn og skaber levesteder for den me-

get lysafhængige natur.

Rågø
Fonden har nedrevet en række gamle bygninger på 
øen og opført en mindre materielbygning ved den 
nu nedlagte Rågøgård. da der var entreprenørma-

skiner på øen blev der ved samme lejlighed gravet 
4 vandhuller til grønbroget tudse og strandtudser. 
et havørnepar har igen i 2013 ynglet på øen, hvilket 
også skete i 2010 og 2011. Fonden har igangsat en 
undersøgelse af den forskningsmæssige værdi af de 
genbevarede træer og buske samt muligheder for 
brug i en større national sammenhæng.

Vaserne
naturfonden har udvidet sit engagement ved Va-

serne ved at erhverve 35 ha. Fonden ejer de nu de 
centrale og væsentlige dele af dette spændende 
område. sammen med Rudersdal kommune og Fug-

leværnsfonden er der planlagt informationsmateria-

le, fornyelse af fugletårn til et handicapvenligt tårn 
samt fundet placering til to nye fugleskjul.  

Vejlerne
sommeren i 2013 blev et ekstremt år for Vejlerne. 
det viste sig at være den tørreste sommer i over 20 
år.  grundet tørken kunne store arealer, som ellers 
har været meget fugtige, nu slås med alm. land-

brugsmaskiner. dette blev udnyttet til fulde, så der 
var hektisk aktivitet hen over sommeren.
Fuglemæssigt var der tilbagegang for rørdrum, kly-

de, havterne, sortterne og vibe og fremgang for 
fokusarterne engryle og brushane. de mange yng-

lende og rastende traner synes at have negativ ind-

flydelse på de ynglende fugle på bygholmengen, 
hvilket er en naturlig omkostning. 

Æbelø 
egehjorten havde sit sidste levested i danmark på 
æbelø. af samme grund har naturfonden taget po-

sitivt imod en anmodning fra naturstyrelsen om en 
genudsætning - som én af ti lokaliteter i danmark. 
der er etableret et leje af dødt ved, som skal tjene 
som ammestue for larverne, når de ankommer.  på 
grund af mangel på larver ankom der ingen til æbelø 
i 2013. Vi håber at modtage nogen i 2014. 

genetableringen af sumpskov som foreskrevet i fred-

ningen er nu afsluttet. bestanden af dådyr og muflon 
opretholder et højt græsningstryk, som fortsat har 
indflydelse på skovens foryngelse og urteopvækst. 
der kommer mange besøgende på æbelø, så det 
er nødvendigt med særlig skiltning til beskyttelse af 
ynglende havørn.  havørneparret fik to unger i 2013. 
Flere par af de eksotiske piroler ynglende igen i år på 
æbelø. 

Ølundgård
på trods af den meget varme og udtørrende sommer 
har der været meget fine yngletal for fuglene ved øl-
undgård, og for første gang ynglede sorthalset lap-

pedykker. 
Fonden har arbejdet aktivt med at hæve vandstan-

den yderligere i 4-talsstranden og i mellemstykket.

8. Status for naturfondens ejendomme 2013
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i Vejlerne og i en del af lille Vildmose (tofte og hø-

stemark) er der gamle begrænsninger i adgangen, 
fastsat forud for fondens overtagelse, for at beskytte 
den sårbare natur. til gengæld er der gjort meget 
ud af at formidle en oplevelse af denne natur, ved 
besøgscentre, fugletårne m.v.  på alle de øvrige (25) 
naturarealer er der almindelig adgang, og det er til-
fredsstillende at konstatere det meget store og sti-
gende antal besøgende på fondens ejendomme.

ud over de mange besøgende foregår der en række   
moniterings- og forskningsprojekter dels af stude-

rende og forskere fra undervisnings- og forsknings-

institutioner,  dels af mange amatørforskere, der alle 
yder et væsentligt bidrag til undersøgelse og forstå-

else af den biodiversitet, der findes på de forskellige 
ejendomme og dermed giver bedre mulighed for 
den fremadrettede drift af disse.

der har i 2013 været 30 studerende fra københavns 
universitet og syddansk universitet i gang med spe-

cialeprojekter på fondens ejendomme, heraf 18 kan-

didat afhandlinger, 7 bachelor afhandlinger og en 
phd afhandling.

de mange specialeprojekter berører de fleste af na-

turfondens ejendomme og vedrører meget forskelli-
ge og relevante problemstillinger. som eksempler er 
følgende projekter med udgangspunkt i vores ejen-

domme afsluttet i 2013:
•	 har forvaltningen af engfugle i skandinavien 

(inkl. Vejlerne) indflydelse på populations stør-
relsen?

•	 bestands- og diversitetsudviklingen hos yngle-

fugle i dansk naturskov (høstemark skov) over 
22 år.

•	 Vurdering af næringsstoffrigivelse fra markerne 
ved gyldensteen gods, når de oversvømmes 
med havvand

•	 Co₂-afgivelse fra markerne ved gyldensteen 
strand før og efter oversvømmelse med havvand; 
et lokalt, nationalt og globsalt perspektiv.

•	 udvalgte bunddyrs evne til at etablere sig efter 
oversvømmelse af marker med havvand ved gyl-
densteen strand

9. Benyttelse

Biodiversitet hvor du bor
den grundlæggende idé i projektet er at involvere 
naturinteresserede danskere i et storstilet projekt, 
som skal hjælpe med at målrette den kommunale 
naturforvaltning. projektet skal lede til varige natur-
forbedringer i alle 98 kommuner efter samme model, 
som pisa- undersøgelserne har ført til politisk fokus 
på folkeskolen. dn vil i samarbejde med forskere 
på nationalt Center for miljø og energi (dCe) 
og Center for makroøkologi, evolution og klima 
(CmeC) udvikle, teste og implementere et sæt af 
enkle, men sigende, lokale indikatorer for tilstanden 
i den biologiske mangfoldighed. 

Baggrund
i den seneste revision af den danske rødliste er 
10.382 ud af danmarks mindst 32.000 flercellede 
organismer gennemgået. af disse har 2.226 arter 
(21 procent) en rødlistekategori (regionalt uddøde, 
truede eller næsten truede) 66 procent af vores 
eu-beskyttede heder, klitter, enge og overdrev har 
ugunstig bevarings-status, og alle skovnaturtyperne 
vurderes nu at være i ugunstig bevaringsstatus.

der er altså et akut behov for handling for at forbedre 
tilstanden. kommunalreformen i 2006 pålægger de              
98 kommuner hovedansvaret for den nationale 
natur-forvaltning, men ultimo 2013 foreligger der 
ingen dansk handlingsplan og ingen officielle danske 
mål, der kan samordne indsatserne for at bevare bio-
diversiteten i danmark samt indikere, hvornår eller 
om det overordnede mål om at standse tabet af bio-
diversitet nås.

Formål og resultater
projektets formål er at gøre biodiversitet håndgribeligt 
for flere borgere og motivere kommunale politikere 
m.fl. til konkrete forbedringer for naturen lokalt ved 
at udvikle redskaber til - og gennemføre - en løbende 
registrering og formidling af tilstand og udvikling for 
biodiversiteten på kommunalt niveau i årene 2015-
2020.

•	

•	

•	

•	

projektet vil udvikle et sæt af simple indikatorer 
om elementer af biodiversitet, som tilsammen 
giver et troværdigt udsagn om tilstand og 
udvikling af biodiversitet på kommunalt niveau.

projektet vil generere et enestående, offentligt 
tilgængeligt datasæt af ny viden om biodiversiteten 
i danmark på lokalt niveau i årene 2015-2020 som 
vil bidrage til den nødvendige nationale vurdering 
i 2020.

projektet skaber forudsætninger og motivation 
for konkret handling i kommunerne til fordel for 
biodiversiteten i form af nye lokale data, som giver 
overblik og kan fungere som prioriteringsredskab, 
samt i form af en god samarbejdsrelation og 
handlingsanvisende indikatorer.

projektet skaber nye samarbejdsrelationer mellem 
relevante forskningsgrupper på universiteterne 
og danmarks største grønne organisation og 
ny videns-udveksling med politikere lokalt og 
nationalt.

10. Nogle af årets nye projekter
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Danskerne og havet
Formålet med dette projekt er at sikre en bedre be-

varelse af naturen i de danske havområder.  de over-
ordnede målsætninger for projektet er at:

•

•

•

Baggrund
med den godt 7.000 km. lange kyststrækning er dan-
marks kystlinje en af de længste i verden set i forhold 
til landets areal. de danske kystnaturtyper er vores 
væsentligste bidrag til verdens samlede biodiversitet. 
Vores kystklitter og klitheder er specielle, og ligeledes 
er Vadehavet særegent for nordvesteuropa. de 
stene-de og sandede lavvandede kyster i de indre 
farvande danner livsgrundlag for et utal af unikke 
arter. i kattegat findes mange af de unikke boblerev, 
ligesom der også findes store stenrev og stenvægge, 
der danner grobund for et rigt dyreliv.

selvom den marine natur er allestedsnærværende, 
ved hverken forskere, forvaltere, politikere eller den 
almene dansker nok om livet i havet. det kan ofte 
være svært både for politikere og for den almene 
dansker at forholde sig til, hvad der foregår under 
havoverfladen.

derfor ligger beskyttelsen og bevaringen af vores 
havnatur meget lavt på den politiske dagsorden, 
selvom havnaturen presses af såvel erhvervsinteres-

ser som klimaforandringer. der ligger derfor en stor 
opgave i at udbrede kendskabet til de danske hav- 

områder og deres værdier, så der kan skabes folkelig 
opbakning til sagen.

Folkelige kystarrangementer - opdag havet
WWF vil afholde en række arrangementer ved kyster-
ne rundt omkring i landet, som skal give almindelige 
danskere mulighed for selv at opleve havnaturen. 

en ”opdag havet” dag vil foregå i selskab med en 
biolog/naturvejleder fra WWF. arrangementet vil 
blandt andet indeholde vandreture langs stranden, 
hvor naturvejlederen fortæller om flora og fauna, og 
der vil være mulighed for snorkling og øvelser, hvor 
deltagere selv skal identificere dyr og planter. 

der vil også være sjove aktiviteter målrettet de yng-

re deltagere, hvor havnatur og dyrearter formidles i 
børnehøjde. det er desuden hensigten, at en vigtig 
del af arrangementet bliver indsamling og registre-

ring af biologisk data.

projektet vil strække sig over i alt tre år - fra starten af 
2014 og til slutningen af 2016.

10. Nogle af årets nye projekter

skabe politisk opbakning til bedre beskyttelse af 
danmarks havområder under igangværende og 
kommende politiske initiativer.

engagere danskerne i beskyttelsen af den marine 
danske natur ved at skabe forståelse og viden om 
naturværdierne i de danske havområder.

indsamle viden og data for en række bestemte     
lokaliteter i danske havområder, med fokus primært 
på den kystnære natur.

naturfonden har taget initiativ til et projekt i samar-
bejde med organisationen ”landbrug og Fødevare”, 
naturstyrelsen under miljøministeriet og naturer-
hvervsstyrelsen under Fødevareministeriet. 

projektet vedrører kortlægning og udvikling af meto-

der til vedligeholdelse af naturarealer registreret un-

der § 3. (i naturbeskytteselsloven) og tilgrænsende 
arealer.

Første del af projektet har været en indsamling af 
oplysninger om samlet arealstørrelse og fordeling, 
antallet af ejendomme og arealernes naturtyper. 
Resultatet blev, at naturplejeindsatsen omfatter et 
samlet areal på ca. 350.000 ha. fordelt på 122.000 
ejendomme. langt den største del af disse ejendom-

me indeholder et meget lille naturareal under 2. ha., 
hvor naturplejen ret enkelt kan gennemføres af eje-

ren.

på de større arealer er naturplejen derimod langt 
mere krævende, og forskellige metoder skal tages i 
brug for at løse problemerne. andel del af projektet 
indeholder naturpleje på 5 demo-arealer, som dæk-

ker de forskellige naturtyper. hér afprøves de for-
skellige plejemetoder. de væsentligste metoder er: 
afgræsning med kvæg, slåning  og høst af den afslå-

ede vegetation.  desuden indsamling af oplysninger 
om metoder der anvendes i andre lande, specielt om 
anvendelsen af maskiner. udvikling af nye maskiner 
indgår også i projektet.

i tilknytning til projektet undersøges to tilgrænsen-

de områder. Værdien af den afslåede vegetation til 
energiformål (biogas). det påregnes, at produktio-

nen bliver lønsom, således at vedligeholdelsesom-

kostningerne kan  reduceres. endvidere vil  kravene 
til en uddannelse som ”naturplejelandmand” blive 
gennemgået.

projektet forventes afsluttet i 2014 og udgivet som 
et katalog med 20 konkrete forslag  på løsning af de 
nødvendige plejeforanstaltninger.

naturstyrelsen har været projektansvarlig.

Grøn omstilling – Naturpleje som driftsgren

10. Nogle af årets nye projekter
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Fonden har i april 2014 publiceret en rapport med 
en kortlægning af naturindholdet i nogle af natur-
styrelsens skove i Vestsjælland. Formålet med pro-

jektet var endvidere at udvikle en generel metode 
til registrering af særlig værdifulde naturtyper, øko-   
systemer og sjældne arter. 

målet med registreringen er at kunne tilvejebringe 
en plan for en prioriteret indsats for naturgenopret-
ningen på de pågældende arealer. indsatsen skal 
gennemføres af naturstyrelsen selv, hvad enten der 
er tale om tilvejebringelse af vådområder, fjernelse af 
uønsket opvækst og evt. træbevoksning. planen kan 
endvidere indeholde udpegning af mindre bioto-

per, hvor størrelsen er kritisk for bevarelsen af sjæld-

ne arter og økosystemer, og hvor tilvejebringelse af 
mere sammenhængende arealer er nødvendig.

gennemførelsen af store naturgenopretningsprojek-

ter kan være så ressourcekrævende, at hjælp ude-

fra kan blive nødvendig. Fonde, virksomheder og 
enkeltpersoner kan i disse tilfælde med donationer 
give en hjælpende hånd til bevarelsen af biodiversi-
tet og værdifuld natur.

naturstyrelsen og københavn universitet har stået 
for gennemførelsen af projektet.

10. Årets nye projekter

Naturindhold i Naturstyrelsens skove på Vestsjælland

11. Finansielt resultat

2013 var samlet set et år, hvor global vækst tog til 
– primært drevet af usa og europa. Foråret bød på 
en kort afmatning, men den blev hurtigt afløst af 
fornyet acceleration. således fortsatte den globale 
erhvervstillid med at stige i årets sidste kvartal og 
nåede niveauer, der ikke var set siden foråret 2011.

Risikable aktiver, herunder aktier og virksomheds-   
obligationer med lav kreditværdighed, gav gene-

relt set gode afkast, mens de mindre risikobetonede 
obligationer, herunder statsobligationer, var under 
pres. de stigende renter og skuffende vækst gjor-
de, at såvel aktier som obligationer fra nye markeder 
faldt.  

årets resultat af investeringer i værdipapirer og øv-

rige finansielle indtægter bidrog netto med 27,0 
mio. kr., hvortil kom et positivt nettoresultat fra en 
erhvervsudlejningsejendom på 3,3 mio. kr. 

Forventninger til 2014
i europa synes gældskrisen nu endelig at være på 
retur, og faktisk overraskede økonomiske nøgltal fra 
de fleste lande positivt i starten af 2014. også den 
amerikansk økonomi udviser  styrke, primært forår-
saget af pæne stigningstakter i det private forbrug. 
derimod er høj vækst i nye markeder og kina afløst 
af nervøsitet om udsigterne på mellemlangt sigt.

aktier er nu på et niveau, der kræver indtjenings-

vækst for fortsatte kursstigninger. den stigende 
økonomiske vækst giver gode muligheder herfor. 
Relativt set er aktier stadig den mest attraktive aktiv-

klasse, og allokeringen til netop aktier forventes øget 
i løbet af året. amerikanske og europæiske aktier vil 
udgøre den helt overvejende majoritet. Vi forventer 
moderate rentestigninger i 2014. afkastet på stats- 
og realkreditobligationer bliver derfor lavt i en pe-

riode.  

året forventes at give positive afkast, omend de 
første måneder kan blive udfordrende. der er efter 
regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenhe-

der, som væsentlig vil kunne påvirke fondens finan-

sielle stilling.
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Bestyrelsen
bestyrelsen skal sammensættes således, at den på 
en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at va-

retage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de 
strategiske opgaver. bestyrelsen bør være i besid-

delse af naturforvaltningsmæssige og økonomiske 
kompetencer, herunder regnskabs- og investerings-

mæssig forståelse. samtidig skal bestyrelsen være en 
konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for den 
daglige ledelse.

bestyrelsen består af 5 medlemmer

to medlemmer, hvoraf det ene skal besidde en natur-
faglig universitær baggrund, udpeges af bestyrelsen 
efter indstilling fra et indstillingsudvalg. et medlem, 
som skal nyde bred samfundsmæssig anerkendelse 
og have naturfaglig interesse vælges af bestyrelsen 
ved almindelig stemmeflertal. et til to medlemmer 
udpeges af stifter.

medlemmerne sidder for en periode på fire år med 
mulighed for genudpegning, dog maksimalt to gan-

ge. 

bestyrelsen modtager hver 100.000 kr. i årligt veder-
lag. 

der har i 2013 været gennemsnitlig 14 heltidsstillin-

ger i fonden, fordelt over hele landet.

Habilitet
aage V. jensens naturfond’s bestyrelse anvender 
sædvanlige habilitetsprincipper i forbindelse med 
uddelingen af fondens midler. Fondens bestyrelse 
kan ikke søge midler fra fonden, og ansøgninger, 
hvori indgår et fagligt samarbejde med et bestyrel-
sesmedlem, behandles uden det pågældende besty-

relsesmedlems tilstedeværelse.

12. Bestyrelsen 13. Resultatopgørelse

2013

16.310.632

-45.017.332
-1.774.041

-30.480.741

-889.001
-682.284

73.650.000
3.316.987

44.914.961

3.056
33.233.392
-6.233.580

71.917.829

26.322.736

98.240.565

151.022.544
-52.781.979

98.240.565

note

1

2

3

2012
t.kr.

15.999

-39.803
-1.630

-25.434

-913
-642

45.000
3.272

21.283

7

38.942
-106

60.126

7.278

67.404

35.782
31.622

67.404

Nettoomsætning

omkostninger naturejendomme: 
drifts- og ejendomsomkostninger
afskrivning af materielle anlægsaktiver

Bruttoresultat

Fondsmæssige administrationsomkostninger
depot- og bankgebyrer samt managementhonorar til bank
andre driftsindtægter: 
arv og gaver
Resultat af investeringsejendom

Resultat før finansielle  poster

indtægt af andele i interessentskaber
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat

skat af årets resultat, tilbageført hensættelse af udskudt skat m.v.

Årets resultat 

Resultatdisponering 
uddelinger (eksterne) 
overføres til overført resultat   

 

I alt disponeret 
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14. Balance - Aktiver

Anlægsaktiver

grunde og bygninger, naturejendomme
grunde og bygninger, investeringsejendom
produktionsanlæg og maskiner

materielle anlægsaktiver i alt

andele i interessentskaber

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

omsætningsaktiver

tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
tilgodehavende gaver
andre tilgodehavender
periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Værdipapirer

likvide beholdninger

omsætningsaktiver i alt

Aktiver  i alt

2013

 

253.683.401
26.747.476

1.609.107

282.039.984

180.243

180.243

282.220.227

798.861
0

5.770.392
16.620

6.585.873

450.450.343

19.321.639

476.357.855

758.578.082

note 2012
t.kr.

253.172
27.360

1.701

282.233

180

180

282.413

2.974
9.000
9.484

22

21.480

364.404

45.625

431.509

713.922

Egenkapital

grundkapital
overført resultat

Egenkapital  i alt

Hensatte forpligtelser

hensættelse til udskudt skat
hensatte uddelinger

Hensatte forpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser

obligationslån
anden gæld

langfristede gældsforpligtelser i alt

leverandører af varer og tjenesteydelser
bevilgede uddelinger
anden gæld
periodeafgrænsningsposter

kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

eventualposter
pantsætninger og sikkerhedsstillelser

2013

250.000.000
295.761.144

545.761.144

17.648.789
125.000.000

142.648.789

202.345
1.807.022

2.009.367

1.739.175
64.467.701

1.951.906
0

68.158.782

70.168.149

758.578.082

note

4

2

5

6
7

2012
t.kr.

250.000
348.543

598.543

51.466
0

44.178

264
1.763

2.027

3.894
54.020

2.260
9.000

69.174

71.201

713.922

15. Balance - Passiver
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16. Anvendt regnskabspraksis

Generelt
årsrapporten for aage V. jensen naturfond for 2013 
er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens  
bestemmelser for klasse b-virksomheder.

årsrapporten er aflagt efter følgende uændrede 
regn-skabspraksis:

Generelt om indregning og måling
i resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, 
at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. i resultat-
opgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser samt tilbage-førsler som følge af ændre-

de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere 
har været indregnet i resultatopgørelsen.

aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-

synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til 
amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-

stant effektiv rente over løbetiden. amortiseret kost-
pris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af 
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumu-

lerede amortisering af forskellen mellem kostpris og 
nominelt  beløb. herved fordeles kurstab og kursge-

vinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsi-
gelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-

porten aflægges, og som vedrører forhold, der eksi-
sterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, 
så-fremt levering og risikoovergang til køber 
har fundet sted inden årets udgang, og såfremt 
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes 
modtaget.

nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og 
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. i 
netto-omsætningen indgår tilskud.

Drifts- og ejendomsomkostninger
drifts- og ejendomsomkostninger omfatter om-

kostninger til natur- og vildtpleje, naturformidling, 
publikumsfaciliteter, kulturanlæg, kultur- og bevoks-

ningspleje, ejendomsskatter, forsikringer, vedlige-

holdelse, projektomkostninger, lønninger og øvrige 
omkostninger vedrørende naturejendommene.

Administrationsomkostninger
administrationsomkostninger omfatter honorarer til 
bestyrelse og øvrige kontorholdsomkostninger.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder 
renteindtægter og renteomkostninger, realiserede 
og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrøren-

de værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed 
va- luta, samt rentetillæg og rentegodtgørelse ved 
skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostnin-

ger indregnes med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat
årets skat, som består af årets aktuelle skat og for-
skydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, 
og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Hensatte uddelinger
hensatte uddelinger, ført under hensatte forpligtel-
ser, omfatter uddelinger, der er vedtaget af fondens 
bestyrelse, og endeligt tilsagn er meddelt modtage-

ren, men hvor der ikke er foretaget endelig konkreti-
sering, hvad angår beløb eller tidspunkt.

Bevilgede uddelinger
bevilgede uddelinger, ført under kortfristede gælds-

forpligtelser, består af foretagne uddelinger, der er 
disponeret, både hvad angår formål/modtager som 
beløb og tidspunkt, men som på statustidspunktet 
endnu ikke er betalt.

Balancen
materielle anlægsaktiver
grunde og bygninger, produktionsanlæg og maski-
ner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger og nedskrivninger. kostprisen reduce-

res med modtagne betalinger vedrørende fredning 
og rådighedsindskrænkning. der afskrives ikke på 
naturarealer og grunde.

afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. der foreta-

ges lineære afskrivninger baseret på følgende vurde-

ring af aktivernes forventede brugstider:

          

bygninger, naturejendomme        30 - 40        0%
bygninger, investeringsejendom   30   0%
produktionsanlæg og maskiner     5   0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle   
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris med fradrag af salgsomkostninger og den regn-

skabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjene-

ste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under 
afskrivninger.

Finansielle  anlægsaktiver
andele i interessentselskab måles til skønnet dags-

værdi.

Nedskrivning på anlægsaktiver
den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægs-

aktiver vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, fore-

tages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. 

der foretages nedskrivning til genindvindingsværdi-
en, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.

som genindvindingsværdi anvendes den højeste 
værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. kapitalvær-
dien opgøres som nutidsværdien af de forventede 
nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-

gruppen.

Tilgodehavender
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og 
andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. der 
nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik 
på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
periodeafgrænsningsposter,  som er indregnet under 
aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætnings-

aktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balance-

dagen. unoterede værdipapirer måles til skønnet 
dagsværdi.

16. Anvendt regnskabspraksis
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Egenkapital
grundkapitalen er fondens kapital, der er indskudt 
ved fondens stiftelse samt senere gaver, der er ydet 
til forhøjelse af grundkapitalen.

gaver i form af kontantbeløb og værdi af natur-    
ejendomme, der er ydet umiddelbart efter fondens 
stiftelse, er posteret direkte på overført resultat og er 
reduceret med den herpå hvilende skatteforpligtel-
se. øvrige senere gaver indtægtsføres i resultatop-

gørelsen.

Skat & gældsforpligtelser
Aktuel  skat og udskudt skat
aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende ak-

tuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tid-

ligere års skattepligtige indkomster samt for betalte 
aconto-skatter.

udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mel-
lem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den 
planlagte anvendelse af aktivet  henholdsvis afvikling 
af forpligtelsen. der indregnes såvel udskudte skat-
te-forpligtelser som udskudte skatteaktiver. 

udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler 
og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes 
udløst som aktuel skat. ændring i udskudt skat som 
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resul-
tat-opgørelsen.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånop-

tagelse til det modtagne provenu med fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. i efterfølgende  
perioder måles de finansielle forpligtelser til amor-ti-
seret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi 
ved anvendelse af den effektive rente, således at for-
skellen mellem provenuet og den nominelle værdi 
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til 
leverandører samt anden gæld, måles til amortise-

ret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel    
værdi.

Periodeafgrænsningsposter
under periodeafgrænsningsposter under passiver 
indregnes modtagne betalinger vedrørende ind-

tægter i de efterfølgende år.

16. Anvendt regnskabspraksis 17. Noter til årsregnskab

Fondsmæssige administrationsomkostninger

bestyrelseshonorarer 
Revisionshonorar  
advokathonorar
kommunikation og brochure
konsulentydelser, revisor
bestyrelsesmøde og rejseomkostninger
årsafgift erhvervsstyrelsen
kontorholdsomkostninger
øvrige omkostninger

Skat af årets resultat

beregnet skat af skattepligtig indkomst
udbytteskat, ikke refusionsberettiget
årets regulering af udskudt skat
nedsættelse af udskudt skat, ændret skatteprocent

Indtægtsført skat

Hensættelse til udskudt skat
Ved salg af ejendomme
efterregulering ved manglende udbetaling af hensatte   
beløb til donationer
Vedrørende obligationslån

hensættelse 31.12.13

Uddelinger

eksterne uddelinger

interne uddelinger, omkostninger og projekter vedrø-

rende egne naturejendomme, køb og forbedringer m.v. 
vedrørende egen naturejendomme

i alt

2013

500.000
83.000
13.000

149.566
37.500
34.175
15.000
47.172
9.588

889.001

0
206.950

-24.566.125
-1.963.561

-26.322.736

37.849.800

-25.537.431
5.336.420

17.648.789

151.022.544

51.975.344

202.997.888

note

1

2

3

2012
t.kr.

400
80
35

167
33
63
15

110
10

913

0
10

-7.288
0

-7.278

40.326

2.212
1.640

44.178

35.782

43.959

79.741
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Egenkapital

egenkapital 01.01.13
overført af årets resultat

Egenkapital 31.12.13

grundkapitalen fremkommer således:
29.12.2006, kontant
18.06.2010, kontant forhøjelse

pr 31.12.13 omfatter egenkapitalen følgende:

grundkapital 

grunde og bygninger m.v. 
udskudt skat, i tilfælde af eventuelt salg af 
grunde og bygninger m.v.
omsætningsaktiver med fradrag af gældsfor-
pligtelser og grundkapital
udskudt skat, ved manglende  udbetaling af 
hensatte beløb til donationer m.v.   

obligationslån (medarbejderobligationer)
beløbet forfalder således:
0-1 år
1-5 år
efter 5 år

note

4

5
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.v
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g
ru
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l

i ø
vr
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t

i a
lt

0
202.345

0
202.345

grundkapital

250.000.000

250.000.000

overført resultat

348.543.123
-52.781.979

295.761.144

i alt

598.543.123
-52.781.979

545.761.144

200.000.000
50.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

255.292.508

255.292.508

26.927.719

-37.849.800

31.189.706

20.201.011
40.468.636

250.000.000

282.220.227

-37.849.800

31.189.706

20.201.011
545.761.144

17. Noter til årsregnskab

note

6

7

Eventualposter m.v.

Eventualaktiver
ingen

eventualforpligtelser
der foreligger solidarisk hæftelse for deltagelse i interes-

sentskaber, hvis samlede gældsforpligtelser udgør 0,5 
mio.kr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
i investeringsejendom, hvis regnskabsmæssige værdi ud-

gør 26,7 mio. kr er tinglyst ejerpantebreve på i alt 31,0 
mio. kr. og skadeløsbrev på 5,0 mio. kr. ejerpantebrevene 
og skadesløsbrevet er ikke stillet til sikkerhed. endvidere er 
ejerforeningsvedtægter lyst pantstiftende for 0,5 mio. kr. 
til sikkerhed for forpligtelser overfor ejerforening.

i naturejendom, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 54,1 
mio. kr. er tinglyst ejerpantebrev på 110.000.000 kr. ejer-
pantebrevet er ikke stillet til sikkerhed

17. Noter til årsregnskab
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