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FONDSOPLYSNINGER  FONDENS FORMÅL, MISSION OG VISION

Naturfondens formål
Aage V. Jensen Naturfonds vision og mission er kernen i 
Fondens virke og kan føres direkte tilbage til det formål, 
stifteren, tømrermester Aage V. Jensen, havde med 
Fonden, nemlig:

Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges 
opnået ved:

• At erhverve, eje og drive naturarealer.
• At foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i 

relation til de af Fonden ejede naturarealer som uden-
for disse arealer.

• At yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter 
med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, 
samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark.

Støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fon-
dens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån el-
ler 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 midler, 
Fonden bevilger til naturbevarende formål, har bestyrel-
sen vurderet og defineret Fondens strategier og arbejds-
metoder.

Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter benyttes 
eksterne eksperter, samarbejde med myndigheder, grønne 
organisationer og andre interessegrupper.

Fonden finder, det har stor betydning for naturbeskyttel-
sen, at befolkningen kommer ud i naturen og får forståelse 
for dens værdier.

Naturfondens vision

Naturfondens mission

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

naturprojekter”

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

- i dag og i fremtiden”

”At støtte naturens 
bevarelse og udvikling, samt de vilde 

dyrs beskyttelse”
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VISIONEN OG MISSIONEN FØRES UD I LIVET

Gyldensteen Strand er et godt eksempel på, hvordan Aage 
V. Jensen Naturfond arbejder aktivt ud fra sin vision og mis-
sion.

Gyldensteen Strand er nu et enestående stykke natur, som 
Aage V. Jensen Naturfond førte tilbage fra dyrket land til 
rig natur. I 2011 købte Aage V. Jensen Naturfond det ind-
dæmmede Gyldensteen Strand, og i foråret 2014 blev di-
gerne ud mod havet gennembrudt. 

Enestående pilotprojekt
Formålet med opkøbet var at gennemføre en naturgenop-
retning af området ved at genskabe det gamle havområde 
samt at sikre og forbedre de nuværende naturværdier – og 
ikke mindst at give befolkningen mulighed for at få en god 
naturoplevelse i området. 

Projektet er det første af sin art i Danmark, der gør det mu-
ligt at undersøge konsekvenserne af klimabetingede stig-
ninger i havvandstanden på natur- og landbrugsområder. 

I forbindelse med genopretningen er der blandt andet 
skabt 20 særlige øer til fugle, og der er etableret strøm-
render og placeret sten for at skabe levesteder til fisk og 
smådyr. Der er etableret 3.350 m nye diger til beskyttelse 
af Bogense by m.m., og der er skabt en lavvandet sø på 
142 ha. Tilsammen er der flyttet 300.000 m³ jord og 5.000 
m³ sten. 

Det forventes, at det nye område både vil tiltrække yng-
lende fugle og generelt genoprette og sikre gunstige for-
hold for rig og naturlig biodiversitet. 

Videnskabeligt samarbejde 
Der foretages i de kommende år en række videnskabelige 
undersøgelser af biodiversiteten i Kystlagunen og havet ud 
for, og der foretages ligeledes undersøgelse af udviklingen 
i natur, miljø og klima, når havvand igen ledes ind i et ind-
dæmmet areal. Via disse undersøgelser, som sker i sam-
arbejde med Syddansk Universitet og Dansk Ornitologisk 
Forening, vil der blive indsamlet viden og praktisk erfaring 
til fremtidige projekter inden for klimasikring og naturgen-
opretning af havområder.

Mulighed for unikke naturoplevelser

Det har meget høj prioritet for Aage V. Jensen Naturfond, 
at besøgende får adgang til unikke naturoplevelser. 
Oplevelserne skal dog ske på naturens præmisser, så 
naturgrundlaget ikke skades, og fugle og pattedyr får 
mulighed for at yngle og raste uforstyrret. Der er derfor 
anlagt nye cykelstier til området, der er opført nye udkigs- 
og fugletårne og et nyt naturrum, ligesom der er anlagt 
fem parkeringspladser og fem kilometer nye veje og stier, 
der fører frem til spændende mål. 

NYTÆNKNING OG SAMARBEJDE 

Danmark har stadig en rig natur med store værdier og er et 
velstående land, hvor forudsætningerne for at prioritere og 
passe på naturen er til stede. Det kræver dog mange res-
sourcer og betydelige økonomiske midler at bevare, be-
skytte og udvikle naturen.

Det ved vi i Aage V. Jensen Naturfond, hvor vi over en lang 
årrække har arbejdet for naturens sag og i dag er den stør-
ste private besidder af naturarealer i Danmark. 

Det offentlige har tidligere varetaget en meget stor del af 
naturforvaltningen i Danmark, men i de senere år er det 
blevet stadig vanskeligere at afsætte tilstrækkelige midler 
til dette område. Så selvom der i dag er mange, der arbej-
der for naturens sag og gør et stort arbejde, så må vi des-
værre konstatere, at naturtilstanden i Danmark er under 
pres. Derfor er der brug for, at alle gode kræfter arbejder 
sammen, hvis indsatsen for naturen skal nå et rimeligt ni-
veau. 

Vi vil bidrage til at skabe de rette rammer for, at både det 
offentlige, fonde, etablerede organisationer, virksomhe-
der og private skal kunne byde ind med deres økonomiske 
eller arbejdsmæssige indsats. Vi har brug for en meget bre-
dere indsats og et større engagement helt generelt, hvis 
vi skal beskytte og fremme Danmarks store naturrigdom. 

Det er det, Aage V. Jensen Naturfond arbejder for, og vi 
tror på, at det kan lade sig gøre. Men det kræver, at der 
sker en modernisering af den måde, vi tænker forvaltning 
af naturen på i Danmark. Det kræver andre måder at arbej-
de sammen på og nye måder at gribe selve forvaltningen 
af naturen an på – det er nødvendigt at være nytænkende. 

Denne modernisering ønsker Aage V. Jensen Naturfond at 
tage aktivt del i. Vi vil derfor søge at øge naturværdien på 
de arealer, som vi allerede ejer, vi vil være med til at skabe 
stærke partnerskaber og nye samarbejdsformer, og vi vil 
endnu mere fokuseret støtte en række nyttige projekter, 
der forbedrer den danske naturtilstand og sætter naturen 
på dagsordenen. Samtidig vil vi bidrage til at aktivere alle 
de aktører, der har mulighed for at handle til fordel for 
naturen. Det overordnede mål er at give alle i Danmark 
mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden. 
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VÆRDIER

Med udgangspunkt i visionen og missionen for Aage V. 
Jensen Naturfond har vi en række værdier, som danner 
grundlaget for vores arbejde:  

Vi formidler 
Vi mener, at formidling er vigtig for opnåelse af målene in-
den for alle vores indsatsområder. Indsatsen inden for for-
midling har høj prioritet, fordi vi mener, at kendskab til, ind-
sigt i og forståelse for naturens rigdom er en forudsætning 
for, at naturværdier værdsættes. 

Vi vil den rige natur
Vi prioriterer rig natur og ønsker at foretage en aktiv natur-
forvaltning for at sikre en bedre tilstand i naturen. Vi arbej-
der for biodiversitet og mangfoldighed, som er væsentlige 
for naturens overlevelse og balance. 

Vi beskytter naturen og skaber basis for gode 
naturoplevelser 
Vi tilgodeser befolkningens nutidige og fremtidige ønsker 
om rige naturoplevelser, og vi er meget bevidste om at sik-
re den størst mulige tilgængelighed på vores naturarealer, 
så flest muligt kan få gode natur oplevelser. Vi ønsker også 
at der er plads til fri naturlig dynamik i naturen.

Vi er forskningsorienterede
Vi støtter og opfordrer til forskning på egne arealer 
samt andre former for projekter, som viser, hvordan 
naturindholdet kan forbedres. Vi ønsker vidensdeling og 
formidling af de opnåede resultater, og vi evaluerer vores 
projekter på basis af fakta. 

Vi vil dialog og kommunikation
Vi søger åbenhed og dialog. Vi ønsker at have en klar pro-
fil, at skabe kendskab til vores indsats for naturen og til de 
udfordringer, der knytter sig til at skabe rig natur. Vi ønsker 
at indbyde til dialog, men også at kommunikere om de na-
turoplevelser, som vi skaber basis for.

Vi er nyskabende
Vi er langsigtede, risikovillige og nyskabende. I praksis har 
vi frihed til at løbe en risiko og igangsætte eksperimenter, 
som hverken det offentlige eller private personer har mu-
lighed for. 

Vi samarbejder
Vi skaber resultater via samarbejde. Vi arbejder for at del-
tage i og formidle samarbejde mellem alle parter inden for 
naturbeskyttelse for at nå et fælles mål. Vi samarbejder 
med grønne foreninger i lokale naturråd for vores store 
ejendomme for at sikre lokal forankring og den optimale 
naturforvaltning. Det er gennem samarbejdet, at faglighe-
den højnes, og det er i den lokale forankring, vi sikrer at de 
mange lokale hensyn tilgodeses. Der er brug for alle gode 
kræfter og ressourcer for at få en rig natur. Vi deler gerne 
vores viden og erfaringer.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktør

______________________

Anders Skov

Bestyrelse

______________________

Leif Skov, formand

______________________ 
Nils Wilhjelm, næstformand 

______________________

Katherine Richardson
Christensen

______________________

Sys Rovsing

______________________

Bent Aaby

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar - 31. december 2014 for Aage V. Jensen Natur-
fond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en ret-
visende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 26. maj 2015
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond 

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Aage V. Jensen Naturfond 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, der om-
fatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-  
loven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse  med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at  udtrykke  en konklusion om årsregnska-
bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen 
i overensstemmelse med internationale 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 årsregn-
skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger  af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlin-
formation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes be-
svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 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 konklu-
sion om effektiviteten af Fondens interne kontrol. En re-
vision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs-
mæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation 
af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31.december 2014 samt af resultatet af Fondens akti-
viteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det 
er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet.

København, den 26. maj 2015

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

______________________

Jens Haugbyrd
Statsautoriseret revisor

ÅRETS PROJEKTER

De samlede uddelinger til projekter i 2014 er på knap

49 MILLIONER KR.

Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne pro-
jekter og dels ved erhvervelse, etablering, genopretning og 
drift af egne naturområder i Danmark. 

Udvælgelsen af eksterne projekter
Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor 
forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at 
forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre mulig-
heder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samti-
dig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter 
indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare na-
turen.

Fonden udvælger projekter under hensyntagen til vores 
tre indsatsområder, som 
• forbedrer - øger naturværdier i dansk natur
• påvirker - fremmer en naturdagsorden
• iværksætter - igangsætter, støtter og driver aktiviteter 

samt indgår i stærke partnerskaber

Vi konkurrerer ikke med det offentlige, andre fonde og 
grønne organisationer om erhvervelse af naturarealer el-
ler andre projekter. 

Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde 
mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fæl-
les mål, samt søger samarbejde med kompetente interes-
senter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori 
indgår kapacitets- og vidensopbygning.

Støtten til en række projekter er fortsat i 2014.

I år er der givet støtte til følgende nye projekter:
1. DOF - trykning af caretakerprojekt
2. Vejlerne - støtte til fugletællinger
3. Dansk Botanisk Forening - tillæg til Atlas Flora Danica
4. Danmarks Jægerforbund - efteruddannelse af flugtskyd-

ningsinstruktører
5. Danmarks Jægerforbund - 3 årigt forskningsprojekt og 

dokumentation af den biologiske effekt ved oprettelse af 
markvildslav

6. Nordfyns Efterskole - Legat
7. Vesthimmerlands Kommune - Bro ved Vilsted Sø (tillægs-

bevilling)
8. Københavns Universitet - Basismonitering Lille Vildmose
9. DOF - Danmarks fugleliv i forandring
10. Fugleværnsfonden - støtte til naturprojekter
11. Randers Naturcenter - Køb af ny handicapbåd
12. Danmarks Naturfredningsforening - Dataanalyser vedr. 

projekt ”Biodiversitet nu”
13. Søborg Sø - Støtte til konsulentrapport
14. Kjeld Hansen - Udgivelse af bog ”Det tabte land II”

Vores naturområder
På vores 28 naturområder søges naturen tilgodeset bedst 
muligt. Vi beskytter, bevarer og forbedrer naturen blandt 
andet ved at fremme naturlig dynamik og naturnær for-
valtning. Vi er parate til gå nye veje i forsøget på at opnå 
større biodiversitet, og bedre og mere effektive plejefor-
mer.

Fonden arbejder meget med at gøre områderne tilgænge-
lige for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstårne, 
skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgende en god 
og lærerig naturoplevelse. Vi ønsker at sikre den størst    
mulige tilgængelighed på vores naturarealer - dog på na-
turens præmisser.

En detaljeret gennemgang af aktiviteter på vores områder 
kan ses i afsnittet status for naturfondens ejendomme.
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Den Danske Naturfond
Aage V. Jensen Naturfond indgik i december 2013 en 
aftale med staten og Villum Fonden om at etablere Den 
Danske Naturfond, som gennem sine aktiviteter skal 
forbedre naturtilstanden i Danmark. I 2014 har fondene og 
staten arbejdet på grundlaget for Den Danske Naturfond, 
herunder vedtægter og loven om Den Danske Naturfond, 
der blev vedtaget, 19. december 2014 i Folketinget.

Aage V. Jensen Naturfond har i en årrække haft et stort 
ønske om etablering af en politisk uafhængig naturfond, 
som hele befolkningen kan støtte op om og tage medejer-
skab til. Etableringen af den nye fond ligger i naturlig 
forlængelse af vores strategi om at opkøbe arealer og 
varetage naturforvaltningen på disse arealer, ligesom 
vi med etableringen af den nye naturfond får mulighed 
for at etablere et bredt samarbejde omkring danske 
naturprojekter. Vi håber, at den nye naturfond kan bane 
vej for en helt ny form for indsats for den danske natur.

For Aage V. Jensen Naturfond har der særligt været tre 
grunde til at deltage i stiftelsen af Den Danske Naturfond: 

Med Den Danske Naturfond får Danmark en national 
naturfond, hvor naturen kommer i højsædet. Fondens 
aktiviteter vil forbedre naturtilstanden i Danmark. Konkret 

betyder det, at naturens mangfoldighed bliver styrket gen-
nem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige 
dyr og planter. 

Med etablering af Den Danske Naturfond åbnes der også 
for alvor op for muligheden for at støtte naturen her-
hjemme for andre fonde og virksomheder. Et af hoved-
formålene for Fonden er netop at gøre det mere enkelt for 
bl.a. virksomheder, og fonde at donere midler til at støtte 
naturens sag.

Endelig har det været afgørende for Aage V. Jensen 
Naturfond, at Den Danske Naturfond er uafhængig og får 
en bred folkelig forankring. Det er Aage V. Jensen Natur-
fonds håb, at Den Danske Naturfond på sigt vil være i 
stand til at engagere den brede befolkning i de danske 
naturrigdomme.

ÅRETS PROJEKTER

   ”Vi er stolte af at være med til at stifte 
Den Danske Naturfond, og vi glæder os til 
sammen med alle naturelskere i Danmark 
at forbedre naturens tilstand”

ÅRETS PROJEKTER

Gyldensteen strand
2014 blev året for indvielsen af Gyldensteen-projektet. 
Forud var gået en hektisk periode med planlægning og 
udførelse af projektet med at ændre naturgold landbrugs-
jord til frodig natur, rejsegilde for bygningerne ved Erikholm 
med det nye store Naturrum Gyldensteen og med skolerum 
og -tjeneste samt et stort forberedende logistisk arbejde 
omkring selve indvielsen af naturgenopretningsprojektet. 
Dertil var hyret et professionelt eventfirma.

Selve indvielsen 29. marts 2014 blev en kæmpe succes, 
hvor ca. 5.500 besøgende fragtet til med busser fra Bo-
gense samt et stort presseopbud, herunder TV 2s nyheds-  
helikopter samt flere flyvemaskiner og droner, bidrog til 
at kaste glans over arrangementet. Nordfyns Borgmester, 
Morten Andersen, og bestyrelsesformand Leif Skov holdt 
direkte TV-transmitterede åbningstaler, og efterfølgende 
klippede de snoren, så saltvandet til Kystlagunen løb ind 
og dermed skabte landets første store uddigning. Drama-
tisk så det ud, selvom de mange tilskuere måske havde hå-
bet på en mere tsunami-lignende opfyldning af lagunen.
Efterfølgende var der underholdning og bespisning for de 
mange fremmødte.

De følgende dage blev hektiske for entreprenøren, som 
skulle fjerne digerne - i sig selv en stor logistisk opgave, når 
lagunen i løbet af et døgn var helt fyldt. Men væk kom di-
gerne, og vandet flyder nu naturligt ud og ind i Kystlagunen 
med tidevandet.

Projektet markerer en milepæl i dansk naturforvaltning – 
et demonstrationsprojekt til uddigning af tidligere fjord-
områder. Og samtidig er der skabt forudsætninger for 
svar på nogle af tidens store udfordringer, som de klima-                                    
betingede kraftigere storme, øget nedbør og ikke mindst
havstigninger har på inddigede kystområder i hele verden.

Til at give nogle af de svar udfører Syddansk Universitet 
omfattende undersøgelser af bl.a. tilbageholdelse af næ-
ringsstoffer, reduktion i udledning af CO₂ til atmosfæren 

og naturens udvikling fra pløjemark til produktiv lagune. 
Lokale ornitologer supplerer med koordinerede fugle-  
tællinger – og netop fuglene er et meget synligt bevis for 
besøgende på forandringerne nede under vandet. I de 
kommende år vil forskningsresultater nå forskerkredse, 
naturforvaltere og offentlighed. De vil afsløre omfanget af 
forbedringer for natur, miljø og klima, og samtidig vil erfa-
ringer til lignende projekter kunne høstes. 

Siden indvielsen har folk fra nær og fjern taget projek-
tet til sig, og hver eneste dag er der mange mennesker i 
området. De mange faciliteter i form af borde og bænke, 
tørvejsrum, opvarmede toiletter, stier, udsigtsplatform og 
-tårn er i høj grad med til at trække folk til. På en god week-
end er der flere hundrede mennesker i området, og i løbet 
af det første halve år fra indvielsen vurderes det, at 65.000 
har besøgt området. De mange besøgende sikres ordnede 
forhold med vores nyansatte opsynsmand på Eriksholm, 
Jens Bækkelund.

Før

Efter

Stifterne præsenterer den første bestyrelse i 
Den Danske Naturfond
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På den baggrund finansierede Naturfonden i 2013 et pilot-
projekt med Naturstyrelsen Vestsjælland og Københavns 
Universitet. Målet er at udvikle en metode til registrering 
af skovarealer med højt naturindhold, at identificere om-
råder med potentiale for at opnå et højt naturindhold, og 
at målrette velovervejede indsatser mod disse steder.

Med udgangspunkt i forekomsten af sjældne arter og værdi-
fulde skovnaturtyper og med inddragelse af topografi, 
hydrologi, drift og landskabselementer er nøglebiotoper 
kortlagt.

Metoden beskriver fremgangsmåde med informationsind-
samling, udvælgelse af arealer i et kortprogram, feltbesig-
tigelser, klassifikation af nøglebiotoperne og afsluttende 
identifikation af indsatsområder på skovniveau samt en 
samlet vurdering af områdernes potentiale på regionalt 
og nationalt niveau for enheden.

Resultatet er blevet et katalog over handlingskrævende 
naturområder og udpegning af samlede områder, hvor der 
kan ske økologisk restaurering for at give sammenhæng, 
spredningsmuligheder og stabilitet til værdifuld natur. 
Rapporten er trykt og udgivet i december 2014 og vil tjene 
til inspiration for Naturstyrelsens øvrige skovenheder og 
private skovejere.

Naturindhold i Naturstyrelsens skove på Vestsjælland
En nylig udgivet rapport udgivet af Københavns Universitet konkluderede, at trods indsats for biodiversitet i Natursty-
relsens skove de sidste 20 år, er biodiversiteten faldende. Skovdriften har manglet fokus, og der er behov for at målrette 
indsatsen. 

Udsætning af elge
Aage V. Jensen Naturfond samarbejder med Aalborg Kom-
mune om at udsætte 8-10 elge i Lille Vildmose i første 
halvdel af 2016. Elgene skal udsættes i Mellemområdet - 
området mellem Høstemark Skov og Tofte Skov. Mellem- 
området bliver hegnet i løbet af 2015, som en del af et 
LIFE-naturgenopretningsprojekt, der foregår i samarbejde 
med Naturstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg 
Kommune. Elgen er en gammel dansk art, som sidst vides 
at vandre rundt i vore skove for 5.000 år siden. 

Introduktion af elge er et af de bedste midler til at opfylde 
områdets målsætning om igen at blive en højmose. Elgen 
har en meget stor appetit på træer og buske, og naturlig 
tilgroning er en af højmosens største trusler, idet træerne 
udtørrer mosen og hindrer lysfølsomme højmoseplanter i 
at spire og gro. 

Udsætningen hviler på et kvalificeret grundlag - baseret 
på både videnskabelige analyser og praktiske svenske er-
faringer med elge. Undersøgelser har sandsynliggjort, at 
alle dyrenes behov og de dyrevelfærdsmæssige hensyn 
kan blive tilgodeset i området. Men elgene kan ikke kla-
re opgaven alene, så der udsættes også 50 krondyr fra de 
omkringliggende skove, som allerede i dag huser en større 
bestand af krondyr.

Mellemområdet er på 2.100 ha, så inden elgene og kron-
dyrene har formeret sig til en bestand, som kan holde hele 
området lysåbent, vil der fortsat skulle afgræsses med 
kreaturer på områder med græsmarker i de første 5-10 år 
efter udsætningen. I dag græsser ca. 6-700 kreaturer på 
fennerne hver sommer, men i takt med at området bliver 
vådere udfases kreaturerne.

Hegnet, der skal holde vildtet inde, bliver 2,5 meter højt, 
og der skal opsættes 28 km nyt hegn. Da der er offentlig 
adgang til hele Mellemområdet, bliver der samtidig etab-
leret 5 færiste, 5 hestevognslåger, 20 publikumslåger og 
31 arbejdslåger. For småvildtet og råvildtet bygges også et 
større antal faunapassager, så de fortsat kan passere heg-
net. 

… og genetablering af Birkesø
Som et led i det større LIFE-naturgenopretningsprojekt i 
Lille Vildmose, der afsluttes med udgangen af 2016, indgår 
også genskabelsen af Birkesø. Søen blev afvandet for godt 
250 år siden, men forventes nu genskabt i efteråret 2015 
eller i starten af 2016. 

For at genskabe den 130 ha sø skal Vildmosevej hæves 
cirka en meter på en strækning af 400 meter, grusvejene 
på den nuværende søbund skal fjernes, og en ny lav dæm-
ning skal genskabes på søens nordøstlige side. 
For de ynglende fugle etableres et par rævesikre fugleøer 
med god vanddybde omkring og for vildmosens mange 
besøgende bygges en udsigts- og formidlingspavillon på 
søens nordside. 

Elgko
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Filsø
2014 er andet år med fuld vandspejl i Filsø. På overfladen 
et stykke færdigudviklet natur, men under vandoverfladen 
et stykke meget dynamisk natur. Københavns Universitet 
overvåger søens udvikling, heriblandt kemien, vandstand, 
vandgennemstrømningen, vegetations- og fiskesammen-
sætningen. Sidstnævnte har givet anledning til en anbe-
faling om udsætning af gedde og evt. aborreyngel for at 
sikre, at søen udvikler sig i retning af en klarvandet sø med 
en stor diversitet af vandplanter, frem for en ”grønkålssup-
pe” med dårlig sigtbarhed og mange fredfisk.

Der er anlagt en ny p-plads på søens østside for at sikre 
besøgende gode forhold – og ikke mindst et godt kig til 
søens nordøstlige-hjørne, hvor mange gæs og vadefugle 
fouragerer.
Nedskæring og flisning af bjergfyr på den nordlige del af 
Filsø Hede har været med til at sikre heden op mod Henne 
Mølle Å – og skabt en flot udsigt over åens tidligere løb 
gennem heden. 

Gudenåengene
I foråret 2014 blev den nye stibro hægtet på motorvejsbro-
en over Gudenåen. Indvielsen blev festlig, da rigtig mange 
børn og voksne var mødt op. Med stibroen er Hornbæk og 
Vorup Enge blevet forbundet, og det er nu muligt at lave 

en rundtur fra Randers centrum gennem begge områder. 
På turen passeres Randers Naturcenter og de tre fugletår-
ne. Det har givet helt nye muligheder for guidede ture for 
Naturcentret og Randers Regnskov, ligesom byens borgere 
har taget den 6 km lange rundtur til sig, så ikke kun natur-
folk færdes her, men også hundeluftere, motionsløbere og 
cyklister.

Fuglebestandene optælles løbende af lokale ornitologer. 
Gæs og ænder har stabile bestande, men vadefugle som 
vibe og bekkasin, som er afhængig af kortgræssede enge, 
er i tilbagegang. Græsningstrykket er lavt, og opvækst af 
massive bestande af siv er væsentlige årsager. Der er gen-
nemført særlig pleje til bekæmpelse af sivene, og græs-
ningstrykket vil blive søgt øget det kommende år på flere 
enge. Fåreafgræsning af øen i Hornbæk Enge har glædelig-
vis medført, at fjordternen har genindvandret og ynglet i 
en koloni.

Gyldensteen Strand
Det altoverskyggende største arrangement/event i natur-
fondens regi var indvielsen af Kystlagunen på Gyldensteen 
Strand i marts 2014, som er omtalt i en selvstændig artikel. 
For cyklende mellem Bogense og Gyldensteen Strand blev 
den nye cykelsti - finansieret af Naturfonden - lige akkurat 
færdig til indvielsen og er fortsat meget benyttet. De man-
ge besøgende gjorde desuden en udvidelse af parkerings-
pladsen på Langø fra 40 til 120 biler meget nødvendig.

Engsøen, som også var en del af genopretningsprojektet, 
har været længere om at etablere sig, og vandstanden 
kommer først op i fuld højde i løbet af foråret 2015. Eng-
søen har allerede tiltrukket rigtig mange vandfugle - selv 
med lav vandstand - og havørnen foretager daglige besøg i 
området. De besøgende har fået en eminent udsigt til Eng-
søen og fuglene fra Langø-vejen i vest.

På selve Langø er vådområdet nord for Naturrummet ble-
vet indhegnet og afgræsset med kreaturer. Det sikrer både 
attraktive levesteder for fugle, planter og padder, synlig-
gør områdets dyreliv og regulerer offentlighedens færdsel. 
I løbet af vinterhalvåret har gæs og svaner kvitteret med 
den fundne ro og raster i store flokke, selvom den nyetab-
lerede markvej over Langø til udsigten ved Pumpehuset 
tiltrækker mange mennesker.

Skolestuen og Tærskeladen blev i løbet af foråret indrettet 
til skoleelever fra folkeskolen og gymnasier m.m., og na-
turfagslærere mødte talrigt frem til de afholdte seminarer 
om skoletjenesten. Efter sommerferien er skolestuen ta-
get i brug. Den bliver flittigt benyttet, og vi har modtaget 
mange anerkendende tilbagemeldinger. Afslutningsvis er 
to flotte forskerboliger i hovedbygningen også færdigind-
rettet.

Kåsegård
I løbet af 2014 er der sket en væsentlig opjustering af for-
holdene for besøgende i vores naturområde på Bornholm. 
Parkeringspladsen er skiltet, har fået belægning og klar af-
grænsning. Nye vandreruter er anlagt, og det er nu muligt 
at gå en rundtur med klippeløkker og højlyng og komme 
tilbage på parkeringspladsen. Nye informationsskilte er sat 
op og en tydelig rutevejledning hjælper gæsterne med at 
finde rundt.

Lille Vildmose
Udmøntningen af driftsplanerne for skovene (Tofte og Hø-
stemark) sker fortsat gennem afdrift af sitka, således at 
vandstanden efterfølgende kan hæves. Vandet skal fortsat 
ud af skoven, men ikke i dybe grøfter, som det er sket gen-
nem de sidste mange årtier, men gennem gamle lavninger 
og render, som genskabes efter granskning af gamle kort 
og højdescanninger af landskabet.  

I Mellemområdet arbejdes der fortsat på LIFE+ projektet, 
som løber frem til og med 2016. I 2014 blev Portlandsmo-
sen genryddet for birkeopvækst på den østlige del. Planen 
er, at næste gang, der er behov for genrydning, kommer 
det til at ske med udsat kronvildt og elge, som efter planen 
skal udsættes i første halvdel af 2016. 

På publikumsfronten blev der i 2014 opført og indviet et 
nyt ”Brandvagt”-tårn efter inspiration fra fotos af et brand-
vagttårn, som stod i Mellemområdet, da der blev gravet 
tørv. Tårnet blev en øjeblikkelig succes og havde over 
25.000 besøgende fra ultimo maj til udgangen af året. 

Mågerodde
Naturområdet er mest kendt for den meget vigtige raste-
plads forår og efterår af lysbuget knortegås, hvor en stor 
procentdel af den lille verdensbestand raster forår og ef-
terår. Men mange andre fugle yngler og raster her, odder 
ses tit, og om foråret kan man også høre strandtudsens 
trillen fra strandsøerne. Få har imidlertid oplevet områ-
dets rige dyreliv. Men i kombination med Kystruten Mors, 
kommunen og ikke mindst aktive borgere i Karby er der 
søgt og opnået tilladelse til en udsigtsplatform, som Fon-
dens folk har bygget. Udsigten stod færdig ved årets ud-
gang og indvielse sker i foråret 2015.
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Digeåbning, Gyldensteen Strand
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Ovstrup 
Stormen Bodil var hård ved flere af de gamle granbevoks-
ninger, og oprydning kombineret med en nødvendig ryd-
ning og udtynding af uønskede og syge bevoksninger er 
foretaget. I samarbejde med kommunen er der desuden 
foretaget udtynding af træer og buske på dele af heden.

Sammen med Naturrådet og Herning kommune er der   
arbejdet på placering og udformning samt at indhente 
tilladelser til et nyt udsigtstårn. Den nye udsigt vil forbed-
re publikums muligheder for at iagttage dyrelivet og især 
hjortevildtet på Ovstrup Hede uden at gribe forstyrrende 
ind i dyrenes daglige færden. Et større hegn af fyr er blevet 
fjernet, så overdrev og hede er bundet sammen og udsig-
ten fra tårnet bliver væsentligt forbedret. Tårnet forventes 
opsat i 2015.

Efter tre vellykkede, koordinerede jagter i samarbejde med 
naboer i området blev der nedlagt mere end 80 hinder og 
kalve af krondyr. Reduktionen vil hjælpe til at nedsætte 
den store bestands gener på dyrkede naboarealer. Fortsat 
regulering er nødvendig.

Der er i 2014 blevet observeret spor af bæver i Røjen Bæk. 
Flere træer langs med åen er med sikkerhed fældet af den 
store gnaver. Det bliver spændende at følge, om bæveren 
får ro nok og vil slå sig ned permanent i området. I februar 
blev 8 perleuglekasser opsat. Vi håber den lille bestand i 
området vil udvide territoriet og flytte ind i naturområdet.

Snarup Mose 
Dåvildtbestanden på sydvest-Fyn har over de seneste år 
vokset sig så stor, at det lokale hjortelag har åbnet op for 
jagt på dåvildtet. Snarup Mose huser en pæn bestand af 
dåvildt, så Fonden har valgt at udleje jagten. Kontrakten er 
udformet så tilpas restriktivt, at der dels vil blive nedlagt 
mosens tilvækst af dåvildt, dels sikret fred og ro til den øv-
rige fauna i mosen.    

Vaserne
Som opfølgning på sidste års erhvervelse af yderligere 34 
ha af Vaserne sker der nu en oprustning af forholdene for 
de besøgende og naturen. Der er sat nye egebænke op, 
og på centrale steder borde-bænkesæt. Nye piktogram-
standere markerer vores ejendom og regulerer færdslen, 
og de nye plancher fortæller publikum om vores mange 
tiltag, som sker i samarbejde med Rudersdal Kommune og 
Fugleværnsfonden. Områdets store rigkær er blevet slå-
et for første gang og i løbet af vinteren 2014-15 er opsat 
hegn til afgræsning af de gamle engområder, og uønsket 
træbevoksning er fældet. Samtidig har alle stier fået ny be-
lægning. Hermed er der gjort klar til næste års store sats-
ning på fugletårn, fugleskjul og undervisningsbro samt ny 
information.

Vejlerne
Fondens tidligere driftsleder på Vejlerne gik på pension i 
det forgangne år – og hans afløser Skov- og Landskabsin-
geniør Niels Dahlin Lisborg er kommet godt på plads, såvel 
i driftslederboligen, som i den daglige drift.   

Forvaltningen af Vejlerne er underlagt naturens elemen-
ter i form af nedbør, temperatur og vind. Vandstanden på 
Vejlerne forsøges styret via opstemninger, så der sikres 
den for ynglefuglene rette vandstand på den rette tid af 
foråret. Udfordringen er her, at vandstanden i Limfjorden 
ikke altid gør det muligt, at komme af med vandet, når der 
er behov for det. Næste udfordring er at sikre den rette 
afgræsning og afslåning af arealerne, så de ikke fremstår 
for tætte i vegetationen. Der græsser mange hundrede 
kreaturer på Vejlerne for netop at sikre den rette biotop 
for ynglefuglene. Såvel vandstanden, som afgræsningen 
forsøges styret med største omhu, så der skabes de rette 
forhold for ynglefuglene.

Græsningstrykket og den supplerende afslåning af tagrør 
og græs lykkedes fint i 2014, ligesom vandstanden i Byg-
holm Vejle var på plads til ynglefuglene i maj, men som-
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mertørken gav udslag i faldende vandspejl i de efterfølgen-
de måneder. Mange forhold skal gå op, før det hele lykkes. 
Fuglene har kvitteret positivt i 2014 med stigende antal 
ynglende fokusarter (engryle, brushøne og sortterne).

Æbelø 
Æbelø er efterhånden ved at ligne det den skal ifølge fred-
ningen fra 2002, nemlig en skov der skal have lov til at ud-
vikle sig som urørt. Som hjælp hertil er et projekt til fred-
ningens krav om naturlig hydrologi nu afsluttet. De gamle 
afvandingsgrøfter er lukket og derved er der opstået nogle 
mindre vådområder med åbent vand. 

Der kommer mange mennesker på Æbelø - særlig i som-
merperioden. Man regner med, at der på en god sommer-
dag kan være 400-500 besøgende på øen samt 80-100 
sejlbåde på vandet op til øen. Det giver et stort pres på 
øen, som er svær at håndtere uden en lokal boende op-
synsmand. Det glæder os, at de besøgende stort set over-
holder adgangsforbuddet for havørn på den centrale del 
af Æbelø. Roen nyder de ynglende havørne godt af, og de 
kunne i 2014 for 3. gang sende flyvefærdige unger på vin-
gerne. Ret godt gået med alle de besøgende! 

Ølundgård
Endnu engang blev det en tør sommer, og 4-talsstranden 
tørrede helt ud og Ølundgårds Inddæmning næsten ligeså. 
Søen i Mellemstykket svandt også ind, men der var stadig 
godt med vand. I Lammesø Inddæmning var der stadig lidt 
vand omkring øen i området.

Men før det blev sommer, var det vår, og det blev for 
mange fugle en fantastisk ynglesæson. Det kan vi takke 
øerne for, den udbredte undervandsvegetation og sidste 
sommers udtørring, som fjernede de fleste fisk, som ellers 
lever af det samme som fuglene. 

På øerne er der fred for ræven, og her fandtes 6 kolonier 
af hættemåger med tilsammen 2.400 par. Til vores store 
glæde ynglede der også sorthovedet måge med hele 3 
par. Herudover ynglede mange par sorthalset lappedyk-
ker – foruden lille og gråstrubet lappedykker samt mange 
grågås, gravand, gråand og knarand. Vadefuglene har det 
som alle andre steder svært og de klyder der påbegyndte 
at yngle fik heller ikke i år unger på vingerne.

2014 vil blive husket som det år, hvor Ølundgårdområdet 
trak særlig mange spændende fugle til. En meget smuk 
hvidøjet and trak besøgende til. Årets invasion af hvidvin-
gede terner ”ramte” også Ølundgårdområdet, og hele 22 
smukke terner kunne ses samtidig. Og som om det ikke var 
nok satte en sort ibis rekord i antal tilbragte dage på en 
dansk lokalitet. Og så var der selvfølgelig lige silkehejren, 
sølvhejren og skestorkene …

Ølundgård
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I Vejlerne og i en del af Lille Vildmose (Tofte og Høstemark) 
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 tilfredsstillende at konstatere det meget store og 
stigende antal besøgende på Fondens ejendomme.

Ud over de mange besøgende foregår der en række moni-
terings- og forskningsprojekter dels af studerende og for-
skere fra undervisnings- og forskningsinstitutioner,  dels af 
mange amatørforskere, der alle yder et væsentligt bidrag 
til undersøgelse og forståelse af den biodiversitet, der fin-
des på de forskellige ejendomme og dermed giver bedre 
mulighed for den fremadrettede drift af disse.

Der har i 2014 været 34 studerende fra Københavns Uni-
versitet, Syddansk Universitet samt Aalborg Universitet i 
gang med forskningsprojekter på Fondens ejendomme, 
heraf 17 kandidatafhandlinger, 10 bachelorafhandlinger 
og 2 Phd-afhandlinger samt 1 Postdoc.

Forskningen berører de fleste af naturfondens ejendom-
me og vedrører meget forskellige og relevante problem-
stillinger. 

Som eksempler er følgende projekter med udgangspunkt i 
vores ejendomme afsluttet i 2014:

• Miljøfaktorernes påvirkning på artssammensætningen af 
biller i Tøndersvamp (Fomes fomentarius).

• Befolkningens opfattelse af rewilding i naturgenopret-
ningsprojekter - en kvantitativ undersøgelse af den danske 
befolknings holdning til og forståelse af fænomenet.

• Home range sizes and habitat use of two long-distance mi-
gratory songbirds, Willow Warbler (phylloscopus trochilus) 
and Wood Warbler (phylloscopus sibilatrix) in Danish 
forests.

• An assessment of different monitoring methods , of repti-
les and amphibians in three different Danish habitats.

• Kortlægning af ynglefugle - i skovområder nær Filsø.
• Does one size fit all? The importance of differentiated con-

servation planning for red-listed forest species.
• Areal anvendelsens Påvirkning på Karplanters Arts rigdom 

- En undersøgelse baseret på data fra projektet Atlas Flora 
Danica.

• Spiders (Araneae) in Tofte forest, Denmark: Diversity and 
succession trends in a restoration project.

• Undersøgelse af krondyr (Cervus elaphus ): hvor de befin-
der sig i løbet af dagen og bestandssammensætning.

• Udvikling af Filsø med fokus på kulstofdynamik og nærings 
salte

• Lysbegrænsning af undervandsplanter i Filsø.
• Epifytiske laver og mosser på eg i Tofte Skov, Lille Vildmose.
• Field investigation of Danish heathlands; lichens and bry-

ophytes as candidates for quality assessment.
• Changes in the Danish macrofungal species during the last 

50 years.
• CO2-afgivelse fra markerne ved Gyldensteen Strand før og 

efter oversvømmelse med havvand; et lokalt, nationalt og 
globalt perspektiv.

• Udvalgte bunddyrs evne til at etablere sig efter oversvøm-
melse af marker med havvand ved Gyldensteen Strand.

• Succession of microbial community structure and biogeo-
chemical processes in soil flooded with seawater.

• Vandløbsundersøgelser i Tofte Skov – Foråret 2013. 
Referencerapport for Sellegård Bæks tilstand forud for 
reetablering af naturlig hydrologi i Tofte Skov.

BENYTTELSE ØKONOMISK UDVIKLING

Fondens økonomiske udvikling
Årets resultat er opgjort til et overskud på 161,4 mio.kr. 
I resultatopgørelsen indgår modtagne gaver med 204,5 mio.kr. 
Naturejendomme er som følge af gennemførelse af genop-
retningsprojekter med bl.a. oversvømmelse af arealer m.v. 
nedskrevet 42,7 mio.kr. Egenkapitalen opgøres til 849,1 
mio.kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Investeringsstrategi og resultat
For at skabe grundlag for drift af naturejendommene og 
fremtidige uddelinger råder Aage V. Jensen Naturfond 
over en større investeringsformue. Denne blev i løbet af 
året betragteligt forøget, efter modtagelse af en større 
donation. Investeringsformuen investeres, primært via af-
taler med porteføljemanagere eller direkte i værdipapirer 
og fast ejendom. Fonden har en lang investeringshorisont, 
og søger at opnå størst muligt afkast under en kontrolle-
ret risikoramme. Investeringerne spredes såvel geografisk 
som på forskellige aktivklasser. Udgangspunktet for inve-
steringsstrategien er endvidere, at Fonden skal foretage 
uddelinger i danske kroner, samt har betydelige årlige, fa-
ste omkostninger til naturejendommene. På grund af det 
historisk lave renteniveau, er der alt andet lige behov for 
en større investeringsformue end tidligere, for at kunne 
foretage de samme uddelinger.

Årets resultat af investeringer i værdipapirer og øvrige fi-
nansielle indtægter bidrog netto med 49,4 mio.kr. hvortil 
kom et positivt nettoresultat fra en erhvervsudlejnings-
ejendom på 3,5 mio.kr.

Naturejendommene bidrager ikke til det finansielle resultat, 
men kræver betydelige tilskud til driften.

Forventninger til 2015
2015 ser ud til at blive året, hvor Europa kan træde ud af 
skyggerne efter finanskrisen, som startede i 2008. Alt pe-
ger dermed i retning af pæne aktieafkast også i 2015.

Modsat trækker negative pengemarkedsrenter afkast fra 
de kontantindeståender, som er en nødvendighed for at 
drive Fonden. Obligationsinvesteringerne forventes heller 
ikke at bidrage væsentligt til Fondens drift. 

Samlet set forventes det dog, at investeringsformuen 
vil bidrage med et positivt afkast, primært som følge af 
Fondens investeringer i aktier og ejendomme. Der er efter 
regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som 
væsentligt vil kunne påvirke Fondens finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

2014

15.079.510

-35.394.248
-3.448.909

-42.710.957

-66.474.604

-1.381.473
-953.159

204.452.339
3.459.177

139.102.280

8.154
49.394.299

-4.824

188.499.909

-27.099.848

161.400.061

8.069.012
100.000.000

53.331.049

161.400.061

40.434.887

Note

1

2

3

2013
t.kr.

16.310

-45.017
-1.774

0

-30.481

-889
-682

73.650
3.317

44.915

3
33.233
-6.234

71.917

26.323

98.240

151.023
0

-52.783

98.240

51.975

Nettoomsætning

Omkostninger naturejendomme: 
Drifts- og ejendomsomkostninger
Afskrivning af materielle anlægsaktiver
Nedskrivning af materielle anlægsaktiver

Bruttoresultat

Fondsmæssige administrationsomkostninger
Depot- og bankgebyrer samt managementhonorar til bank
Andre driftsindtægter: 
Gaver
Resultat af investeringsejendom

Resultat før finansielle  poster

Indtægt af andele i interessentskaber
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat, hensættelse til udskudt skat m.v.

Årets resultat 

Resultatdisponering 
Uddelinger i 2014
Henlæggelse til uddelinger, ramme 
Overføres til overført resultat   

I alt disponeret 

Interne uddelinger

BALANCE 31.DECEMBER

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
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

2014

211.543.473
26.134.528

2.325.820

240.003.821

179.461

179.461

240.183.282

359.490
14.494.602

9.870

14.863.962

808.003.483

13.145.371

836.012.816

1.076.196.098

Note 2013
t.kr.

253.683
26.748

1.609

282.040

180

180

282.220

799
5.770

17

6.586

450.450

19.322

476.358

758.578
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BALANCE 31. DECEMBER

Passiver

Egenkapital

Grundkapital
Henlæggelse til uddelinger, ramme
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

Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Bevilgede uddelinger
Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Medarbejderforhold
Eventualposter
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

2014

400.000.000
100.000.000
349.092.193

849.092.193

44.497.747

44.497.747

0
1.852.198

1.852.198

202.345
1.292.517

177.338.840
1.920.258

180.753.960

182.606.158

1.076.196.098

Note

4

2

5

5

6
7
8

2013
t.kr.

250.000
0

295.761

545.761

17.649
125.000

142.649

202
1.807

2.009

0
1.739

64.468
1.952

68.159

70.168

758.578

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Aage V. Jensen Naturfond for 2014 er af-
lagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse B-virksomheder.

Ændring af regnskabsmæssige skøn
Fra og med 2014 er der foretaget ændring af regnskabs-
mæssige skøn vedrørende forventede brugstider for byg-
ninger på Fondens naturejendomme og tilhørende facilite-
ter, idet den forløbne årrække har vist, at brugstiderne må 
skønnes mindre end hidtil antaget. Bygninger på Fondens 
naturejendomme afskrives herefter over en årrække på 
15-20 år og tilhørende faciliteter over 10 år. Det ændre-
de regnskabsmæssige skøn har for 2014 medført forøgede 
afskrivninger på 1.830 t.kr. og en formindskelse af årets 
resultat og egenkapital med 1.418 t.kr.

Der er ikke foretaget andre ændringer af regnskabsmæs-
sigt skøn eller af regnskabspraksis ved årsregnskabets ud-
arbejdelse.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indreg-
nes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs-
ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af be-
løb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Fonden, og akti-
vets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Fonden, og for-
pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amorti-
seret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som 
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt 

tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af for-
skellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved forde-
les kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens 
løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab 
og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og 
som vedrører forhold, der eksisterede 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 på-
lideligt og forventes modtaget. 

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med 
fradrag af rabatter i forbindelse med salget. I nettoomsæt-
ningen indgår tilskud.

Drifts- og ejendomsomkostninger
Drifts- og ejendomsomkostninger omfatter omkostninger 
til natur- og vildtpleje, naturformidling, publikumsfacilite-
ter, kulturanlæg, kultur- og bevoksningspleje, ejendoms-
skatter, forsikringer, vedligeholdelse, projektomkostninger, 
lønninger og øvrige omkostninger vedrørende natur-ejen-
dommene.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter honorarer til be-
styrelse og øvrige kontorholdsomkostninger.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder rente-
indtægter og renteomkostninger, realiserede og urealise-
rede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, 
gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt rentetillæg 
og rentegodtgørelse ved skattebetaling. Finansielle ind-
tægter og omkostninger indregnes med de beløb, der ved-
rører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskyd-
ning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på 
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterin-
ger direkte på egenkapitalen.

Hensatte uddelinger
Hensatte uddelinger, ført under hensatte forpligtelser, om-
fatter uddelinger, der er vedtaget af Fondens bestyrelse, 
og endeligt tilsagn er meddelt modtageren, men hvor der 
ikke er foretaget endelig konkretisering, hvad angår beløb 
eller tidspunkt.

Bevilgede uddelinger
Bevilgede uddelinger, ført under kortfristede gældsforplig-
telser, består af foretagne uddelinger, der er disponeret, 
både hvad angår formål/modtager som beløb og tids-
punkt, men som på statustidspunktet endnu ikke er betalt.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner må-
les til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger 
og nedskrivninger. Kostprisen reduceres med modtagne 
betalinger vedrørende fredning og rådighedsindskrænk-
ning. Der afskrives ikke på naturarealer og grunde. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forven-
tet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostnin-
ger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger, naturejendomme
Faciliteter, naturejendomme
Bygninger, investeringsejendom
Produktionsanlæg og maskiner

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle an-
lægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes 
i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Andele i interessentskaber måles til skønnet dagsværdi.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver 
vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud 
over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages 
nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe 
af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindings-
værdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-
sige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af 
nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra 
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

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 for-
ventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under akti-
ver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, 
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Unotere-
de værdipapirer måles til skønnet dagsværdi.

Egenkapital
Grundkapitalen er Fondens kapital, der er indskudt ved 
Fondens stiftelse samt senere gaver, der er ydet til forhø-
jelse af grundkapitalen.

Åremål

15 - 20
10
30

5

Restværdi

0%
0%
0%
0%

Henlæggelse til uddeling er den ramme for uddelinger be-
styrelsen har besluttet til brug for beslutning om faktiske 
uddelinger i det kommende eller senere regnskabsår. Be-
løbet for rammen indgår som en bestanddel af årets resul-
tatdisponering og som henlæggelse under egenkapitalen.

Gaver i form af kontantbeløb og værdi af naturejendom-
me, der er ydet umiddelbart efter Fondens stiftelse, er 
posteret direkte på overført resultat og er reduceret med 
den herpå hvilende skatteforpligtelse. Øvrige senere gaver 
indtægtsføres i resultatopgørelsen.

Skat og gældsforpligtelser

Aktuel skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen som beregnet skat af årets skatteplig-
tige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligti-
ge indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat 
Er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæs-
sige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser 
opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet 
henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes såvel 
udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-
tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gæl-
dende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel 
skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skat-
tesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse 
til det modtagne provenu med fradrag af afholdte trans-
aktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de 
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til 
den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rente, således at forskellen mellem provenuet og den no-
minelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånepe-
rioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandø-
rer samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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NOTER

Fondsmæssige administrationsomkostninger

Bestyrelseshonorarer 
Revisionshonorar  
Advokathonorar
Kommunikation og brochurer
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

Udgiftsført skat

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

Hensættelse 31. december 2014

Uddelinger

Eksterne uddelinger

Interne uddelinger, omkostninger og projekter vedrørende 
egne naturejendomme, køb og forbedringer m.v. vedrøren-
de egne naturejendomme

I alt

2014

850.000
85.000

0
306.850

22.500
27.499
26.000
53.689

9.935

1.381.473

0
250.890

26.848.958
0

27.099.848

47.297.735

-9.719.143
6.919.155

44.497.747

8.069.012

40.434.887

48.503.899

Note

1

2

3

2013
t.kr.

500
83
13

150
38
34
15
47

9

889

0
207

-24.566
-1.964

-26.323

37.850

-25.537
5.336

17.649

151.023

51.975

202.998

Egenkapital

1. januar 2014
Kapitalforhøjelse, gave
Overført af årets resultat

Egenkapital 
31. december 2014

Grundkapitalen fremkommer således:
29.12.2006, kontant
18.06.2010, kontant forhøjelse
19.09.2014, kontant forhøjelse

Pr. 31. december 2014 omfatter egenkapitalen 
følgende:

Grundkapital 

Grunde og bygninger m.v. 
Udskudt skat, i tilfælde af eventuelt salg af grun-
de og bygninger m.v.
Omsætningsaktiver med fradrag af gældsforplig-
telser og grundkapital
Udskudt skat, ved manglende  udbetaling af hen-
satte beløb til donationer m.v.   

Obligationslån (medarbejderobligationer)
Beløbet forfalder således:
0-1 år
1-5 år
Efter 5 år

Note

4

5

Ve
dr

. g
ru

nd
e 

og
 

by
gn

in
ge

r, 
na

tu
r- 

ej
en

do
m

m
e 

m
.v.

Gr
un

dk
ap

ita
l

I ø
vr

ig
t

I a
lt

202.345
0
0

202.345

Grundkapital

250.000.000
150.000.000

400.000.000

Uddelings-
ramme

100.000.000

100.000.000

Overført 
resultat

295.761.144

53.331.049

349.092.193

I alt

545.761.144
150.000.000
153.331.049

849.092.193

200.000.000
50.000.000

150.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

213.869.293

213.869.293

26.313.989

-47.297.735

253.406.658

2.799.988

235.222.900

400.000.000

240.183.282

-47.297.735

253.406.658

2.799.988

849.092.193
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Note

6

7

8

Medarbejderforhold
Der har i 2014 været gennemsnitlig 14 heltidsstillinger i Fon-
den, (2013: 14) fordelt over hele landet

Eventualposter m.v.

Eventualaktiver
Ingen

Eventualforpligtelser

Der foreligger solidarisk hæftelse for deltagelse i interessent-
skaber, hvis samlede gældsforpligtelser udgør 0,6 mio.kr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
I investeringsejendom, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 
26,1 mio.kr. er tinglyst ejerpantebreve på i alt 31,0 mio.kr. og 
skadesløsbrev på 5,0 mio.kr. Ejerpantebrevene og skadesløs-
brevet er ikke stillet til sikkerhed. Endvidere er ejerforenings-
vedtægter lyst pantstiftende for 0,5 mio.kr. til sikkerhed for for-
pligtelser overfor ejerforening.

I naturejendom, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 53,7 mio.
kr. er tinglyst ejerpantebrev på 110 mio.kr. Ejerpantebrevet er 
ikke stillet til sikkerhed.

Bestyrelsen
Bestyrelsen skal sammensættes således, at den på en 
effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage 
sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske 
opgaver. Bestyrelsen bør være i besiddelse af naturforvalt-
ningsmæssige og økonomiske kompetencer, herunder 
regnskabs- og investeringsmæssig forståelse. Samtidig skal 
bestyrelsen være en konstruktiv og kvalificeret sparrings-
partner for den daglige ledelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

To medlemmer, hvoraf det ene skal besidde en naturfaglig 
universitær baggrund, udpeges af bestyrelsen efter ind-
stilling fra et indstillingsudvalg. Et medlem, som skal nyde 
bred samfundsmæssig anerkendelse og have naturfaglig 
interesse, vælges af bestyrelsen ved almindelig stemme-
flertal. Et til to medlemmer udpeges af stifter.

Bestyrelsens formand og næstformand modtager hver 
200.000 kr. i årligt vederlag og de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer hver 150.000 kr årligt. Ingen bestyrelsesmedlem-
mer modtager herudover ekstra honorar.

Habilitet
Aage V. Jensens Naturfond’s bestyrelse anvender sæd-
vanlige 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 bestyrelsesmedlem, behandles uden 
det pågældende bestyrelsesmedlems tilstedeværelse.

Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage 
i behandlingen af et spørgsmål om aftaler mellem Fond-
en og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller om af-
taler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod 
tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der 
kan være stridende mod Fondens.

Good Governance
Fonden følger anbefalinger for god fondsledelse. Med 
hensyn til aldersbegrænsning følges dog anbefalinger for 
god selskabsledelse.

BESTYRELSEN

3130 ÅRSREGNSKABLEDELSE
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. Frederikshavn

Rønne .

0-100 ha.             100-500 ha.              500-2000 ha                    >2000 ha                    Område med flere 
adskilte ejendomme

1. Bjerget     
Midtsjælland, 10 km syd for Sorø 

2. Blegmosen     
Djursland, 15 km nord for Rønde 

3. Filsø     
Vestjylland, 22 km vest for Varde

4. Gudenåengene, Kronjylland   
syd for Randers og nord for Langå

5. Gyldensteen Strand   
Nordfyn, 2 km øst for Bogense

6. Hulsig & Råbjerg Hede, samt Råbjerg 
Mose Henholdvis 7, 22 og 23 km syd for 
Skagen 

7. Kallø Grå     
Lolland, 8 km nord for Sakskøbing

8. Kåsegård    
Bornholm, 3 km vest for Nexø

9. Lille Vildmose     
Himmerland, 38 km sydøst for Aalborg

10. Mjels Sø     
Als, 4 km syd for Nordborg

11. Mågerodde     
Mors, 23 km vest for Nykøbing Mors

12. Ovstrup Hede    
Vestjylland, 15 km nord for Herning

13. Rågø og Rågø Kalv   
Lolland, 18 km nord for Nakskov

14. Snarup Mose    
Sydfyn, 5 km syd for Egeskov Slot

15. Sundbakkerne    
Sydfyn, 2 km nord for Faaborg 

16. Vaserne    
Nordsjælland, 22 km nord for Køben-
havn

17. Vejlerne, Thy og Han Herred   
12 km vest for Fjerritslev 

18. Vilsted Sø     
Himmerland, 8 km syd for Løgstør

19. Vitsø Nor    
Ærø, 2 km syd for Søby

20. Æbelø    
Nordfyn, 15 km øst for Bogense

21. Ølundgård    
Nordfyn, 20 km nord for Odense
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