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Ledelsesberetning for 2012

Formål
Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere
bestemmelse,
a)
b)
c)
d)
e)

at støtte kunst og kulturelle formål
at støtte forskning og uddannelse
at støtte humanitære og sociale formål
at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna
at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og
på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.

Ansøgninger og uddelinger
I 2012 modtog 15. Juni Fonden i alt 972 ansøgninger indenfor projektkategorierne kunst og kultur, humanitære og
sociale forhold, samt natur og jagt. 106 af ansøgningerne blev støttet med i alt 32,7 mio. kr. Den helt overvejende
del af ansøgningerne er modtaget digitalt via ansøgningsskemaet på Fondens hjemmeside.
I alle opgørelser i beretningen er hele det uddelte beløb medtaget i bevillingsåret; også for projekter, der løber
over flere år.
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Støttebeløb i 2012

antal

antal

Kunst og kultur

554

37

10.181

t. kr.

Humanitære- og sociale

255

11

2.102

Natur

140

45

15.068

Jagt

23

13

5.332

I alt

972

106

32.683

Som det fremgår af figuren og ovenstående tabel, så udgør andelen af støttede projekter i modtagne ansøgninger
en relativt større andel for kategorierne Natur og Jagt. Forklaringen på dette skal søges i, at for netop disse 2
kategorier medvirker Fonden til igangsætning af disse projekter.
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Procentvis fordeling af uddeling 2012
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Figuren viser den procentvise fordeling på de 4 projektkategorier. Fordelingen baserer sig på det
samlede støttebeløb i hver af projektkategorierne.

Uddelinger i 2012 efter
størrelseskategorier
4%

40%
Små
56%

Mellem
Store

Figuren viser den procentvis fordeling mellem ”Store”, ”Mellem” og ”Små” projekter uddelt i 2012.
”Store projekter” er defineret som donation større end eller lig med 1 mio. kr.
”Mellem projekter” er defineret som beliggende mellem 100 t. kr. og op til 1 mio. kr.
”Små projekter” er defineret som donation mindre end 100 t. kr.
I 2012 blev endvidere 2 uddelinger fra 2011 trukket tilbage med et samlet beløb på 1,2 mio. kr. Tilbagetrækningen
skyldtes, at de 2 projekter ikke kunne realiseres, som oplyst i ansøgningerne.
Af note 1 til årsrapporten fremgår, at der er uddelt for i alt 31,4 mio. kr. Dette tal er nettouddelingen foretaget i
2012 dvs. bruttouddelingen på i alt 32,6 mio. kr. minus de tilbagetrukne uddelinger på 1,2 mio. kr.
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Nedenstående figurer viser udviklingen i antallet af uddelinger og uddelingernes samlede størrelse inden
for de 4 projektkategorier, som 15. Juni Fonden yder støtte til.

Antal

Antal uddelinger i perioden 2011-2012
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Uddelinger i mio. kr. i perioden 2001-2012

35

30

25

20
Jagt

15

Natur
Humanitære

10

Kunst
5

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Det store spring fra 2009 til 2010 skal ses i lyset af, at i 2009 fik Fonden tilført et meget væsentlig beløb efter boet
fra stifterne Lise og Valdemar Kähler.
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Uddelinger akkumuleret for perioden 2010-2012
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Figuren viser den procentvise fordeling på de 4 projektkategorier i perioden 2010 til 2012.
Fordelingen baserer sig på det samlede uddelingsbeløb i hver af projektkategorierne.

Omtale af udvalgte projekter
Nedenfor er præsenteret nogle projekter, som bestyrelsen i 2012 har fulgt særlig tæt.
Evidensbaseret naturgenopretning
Projektet er støttet med 6 mio. kr. og er udført i perioden 2010-2012 af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Projektets afslutning blev markeret med afholdelse af temadagen ”Evidensbaseret naturforvaltning ” den 13.
december 2012.
Temadagen havde til formål at samle forskere, forvaltere og beslutningstagere i en diskussion om målsætninger,
virkemidler og dokumentation i den danske naturforvaltning. Der blev set på den forvaltning, som er gennemført i
Danmark siden slutningen af 1980’erne i forbindelse med de store naturgenopretningsprojekter, skovrejsning,
vandløbsrestaurering, etablering af nye vådområder og pleje i form af kratrydning, græsning og høslæt. På
temadagen blev endvidere præsenteret idéen om evidensbaseret naturforvaltning og der blev set på den danske
biodiversitetsforvaltning i dette lys. Endelig blev der præsenteret et forslag til, hvordan man fremover sikrer en
bedre dokumentation for de indsatser, som konkret udføres ved at genoprette eller forvalte naturen, med
mulighed for at præcisere målsætninger, begrunde virkemidler og dokumentere udviklingen.
Temadagen var meget velbesøgt med ca. 230 deltagere, der repræsenterede forskere, administratorer, NGO’er,
fonde samt studerende. Deltagerne på temadagen udtrykte et stort behov for arrangementer af denne type –
også i fremtiden.
Link til alle præsentationerne er at finde på Aarhus Universitets hjemmeside.
http://bios.au.dk/fagdatacenter-biodiversitet/2012-12-13_Evidensbaseret_Naturforvaltning/

Jagt, vildtforvaltning og samfund
Projektet, der løber i perioden 2011-2014, støttes med 6 mio. kr. og udføres af Skov & Landskab, Det
Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Projektet omhandler jagt- og vildtforvaltningens praksis i et samfundsmæssigt perspektiv. Hovedformålet er at
opnå forbedret viden om jagt- og vildtforvaltning, som den udøves af jægere og lodsejere, samt at frembringe
forslag og metoder til at fremme praksis herom, så praksis kan tilpasses skiftende vilkår.

5

I 2012 gennemførtes først og fremmest 3 store spørgeskemaundersøgelser:
-

befolkningsundersøgelsen med 1.000 gennemførte interviews
jægerundersøgelsen med et internetbaseret skema, hvor 1.099 indtil videre har svaret
lodsejerundersøgelsen ligeledes med et internetbaseret skema, hvor 508 har svaret.

Ved årsskiftet 2012/2013 forventes, at det samlede antal personer, der har bidraget med data når op på ca. 3.000
personer.
I 2012 blev endvidere publiceret 2 populærvidenskabelige artikler.

Fri for Mobberi
Projektet gennemføres af Mary Fonden og Red Barnet og er støttet af 15. Juni Fonden med 4,6 mio. kr. for
perioden 2011-2012.
”Fri for Mobberi” har til formål at foretage en indsats mod mobning for at sikre at alle børn får et trygt og godt
institutions- og skoleliv. Det forebyggende antimobbe program består af en kuffert med pædagogiske redskaber,
hvis mål er at skabe inkluderende børnefællesskaber. (www.friformobberi.dk).
Udbredelsen af ”Fri for Mobberi” udgør nu 1300 ud af Danmarks 4500 børnehaver. I beretningsåret er der bl.a. en
ny ”Fri for Mobberi” DVD til alle deltagende skoler og børnehaver, samt et natur- og aktivitetshæfte ”Fælles i det

fri”.

Soldaterlegatet
Soldaterlegatet arbejder med at yde hjælp til sårede soldater eller civile, der har været på internationale
missioner. Hjælpen omfatter såvel fysisk som psykisk sårede soldater. (www.soldaterlegatet.dk).
15. Juni Fonden har støttet Soldater legatets arbejde med 5 mio. kr. i perioden 2010-2014.
Soldaterlegatet har siden januar 2009 ydet økonomisk støtte for op mod 22 mio. kr. til mere end 650 tidligere
udsendte.
Soldaterlegatet har derudover gennemført projekter for 19 mio. kr., hvor forskningsprojektet ”Danske Hjemvendte
Soldater” har været det hidtil størst. I forskningsprojektet har Det Nationale Center for Velfærd kortlagt samtlige
udsendte i perioden 1992 til 2010 med henblik på at undersøge, hvordan en udsendelse påvirker den enkelte og
den nærmeste familie på en lang række faktorer før, under og efter udsendelse i en international militær mission.
Den 9. oktober 2012 afholdt Soldaterlegatet i samarbejde med Det Nationale Center for Velfærd en
forskningskonference ”Danske Hjemvendte Soldater” hvor resultaterne fra forskningsprojektet blev præsenteret.

”Forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland”
Projektet gennemføres i 2012-2014 af Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
i samarbejde med rådgivere fra Danmarks Jægerforbund, Skovforeningen samt Videncenter for Landbrug. Den
samlede projektstøtte er på 2 mio. kr.
Projektet sigter på at understøtte en bæredygtig og integreret forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på
Sjælland. Dette sker i et nært samspil med lokalsamfundet og jordbruget for herved at indpasse kronvildtet og om
muligt at afbøde ulemper i forhold til skov- og landbrug. Ydermere har projektet til formål at skabe et viden- og
samarbejdsgrundlag, således at bestandene kan udnyttes optimalt i forhold til publikumsoplevelse, jagt og
naturpleje.

6

Projektet indeholder en kortlægning af eksisterende bestande, en vurdering af spredningsmønstre samt
demonstration af udvalgte metoder i en forvaltningsværktøjskasse til brug for den enkelte ejendom.
Der har i beretningsåret været arbejdet indgående med kortlægningen interviews og indberetninger. De
feltorienterede aktiviteter er startet med forsøg med skovkulturer samt spørgebrevsundersøgelse blandt jægere,
der har nedlagt kronvildt på Sjælland. Resultaterne er publiceret i rapporten ”Jagt på kronvildt på Sjælland i
sæsonen 2010/2011 – resultater af en spørgebrevsundersøgelse”.
Information om projektet er at finde på projektets hjemmeside www.kronvildtsjælland.dk. samt
http://sl.life.ku.dk/forskning/skov_og_oekologi/naturpleje_og_genopretning/kronvildt_sjaelland/observationer.aspx.

Store naturprojekter med EU støtte
I 2010-2012 har 15. Juni Fonden medfinansieret til nogle meget store danske naturprojekter, der er omfattet af
EU’s fugle og habitatdirektiv og som derfor har kunnet opnå dækning på 50-75 % fra EU’s LIFE NATURE
Program. Projekterne til EU’s LIFE Nature program skal være demonstrations- eller bedste praksis projekter og
yde et væsentlig bidrag til genopretning af gunstig bevaringsstatus for habitattyper og/eller arter i ovennævnte
direktiver.
Projekter, der er under realisering, med støtte fra bl.a. EU’s LIFE NATURE Program og 15. Juni Fonden er:
Genopretning af højmose i Sølsted Mose, der udover mosenaturtyper også indeholder fiskearten
dyndsmerling. Projektet er ansøgt af Fugleværnsfonden og gennemføres i samarbejde med Tønder Kommune.
Det samlede projektområde er på 220 ha og projektsummen er opgjort til 14,6 mio. kr., hvor 15.Juni Fonden har
støttet med 1 mio. kr. Der blev holdt et Kick-Off seminar den 31. januar 2012 og projektet forventes afsluttet i
2016. Der findes en hjemmeside for projektet. http://www.soelstedmose.dk/
Moser og rigkær på Fyn. Projektet er et samarbejdsprojekt med involvering af syv kommuner, Naturstyrelsen på
Fyn og Fugleværnsfonden. Projektet fokuserer særligt på at sikre 18 højmoser, rigkær og andre sårbare
mosetyper. Projektet skal sikre bedre natur ved, at der foretages rydninger og pleje af områderne, så afgræsning
gøres muligt. I nogle områder hæves vandstanden og landbrugsjord udlægges til natur. Derudover er der fokus
på sikring af levesteder for truede paddearter. Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 ha. Det
samlede budget er på 32,9 mio. kr., hvoraf 15. Juni Fonden har støttet med 2 mio. kr.
http://www.faaborgmidtfyn.dk/nyheder/nyhed/artikel/eus-life-program-stoetter-18-naturprojekter-paa-fyn-og-imidtjylland/
Sårbar natur langs vestkysten har fået et betinget tilsagn på 3 mio. kr. Projektet omfatter11 projektområder på
over 500 ha. Den samlede projektsum er på 21,7 mio. kr. og tilsagnet til Naturstyrelsen er betinget af, at projektet
opnår EU støtte. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen, Ringkøbing-Skjern - og Thisted
Kommune.

Projekter, der i beretningsåret, har fået støtte til udarbejdelse af ansøgninger til indsendelse til EU’s LIFE
NATURE Program er:
-

Genopretning af moser på Sjælland Horreby Lyng og Store Åmose omfattende i alt 410 ha.
Pleje og genopretning af hede og klitnatur på Anholt omfattende i alt 113 ha.

I perioden 2010 til 2012 har Fonden støttet danske LIFE NATURE projekter med i alt 6,5 mio. kr.
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Markvildtslav og markvildtstriber
15. Juni Fondens har i beretningsåret givet medfinansiering til EU projektet (Femern Bælt), der kan betragtes som
et pilotprojekt for etablering og drift af markvildtlav samt til to yderligere projekter om ”Formidling af
perspektiverne ved markvildtslav”. Bevillingen vedrørende markvildtslav udgør samlet 0,6 mio. kr.
15. Juni Fonden støtter endvidere et andet samarbejdsprojekt mellem Videncenter for Landbrug,
Landsforsøgene, lokale landbrugsrådgivninger, Aarhus Universitet og jordbrugere. Projektet ”Natur og vildtvenlige
tiltag i landbruget – udførelse og effekt” er støttet med 1.8 mio. kr. i perioden 2012-2013. Projektet startede i 2012
og formålet med projektet er at udarbejde praksisnære dyrkningsvejledninger. Der er i beretningsåret etableret
natur- og vildtvenlige tiltag på 6 ejendomme, fordelt på henholdsvis forsøgs- og demonstrationsejendomme. På
forsøgsejendommene er der gennemført monitering og markvandringer. Formidling af projektet er sket gennem
artikler, film samt interview gennem lokale såvel som nationale nyhedsmedier.

www.balticdeal.eu/measure/management-of-traditional-biotopes/?...

I bilag 1 er en oversigt over udvalgte projekter afsluttet i beretningsåret.

Bestyrelsens sammensætning og mødeaktiviteter
Bestyrelsen havde i 2012 følgende sammensætning:
Hans Jørgen Rasmusen, formand for bestyrelsen (f. 1941)
Indvalgt: 2001
Titler m.m.: Civilingeniør. Lic. Techn.
Andre bestyrelser o.l. : Forhenværende teknisk direktør, DONG A/S 1984 – 2006 og medlem af koncerndirektionen DONG
A/S 1984 – 2003.
Niels Heering, næstformand f. 1955
Indvalgt: 2001
Titler m.m.: Bestyrelsesformand, partner, cand.jur.
Andre bestyrelser o.l.:
Bestyrelsesformand:
Jeudan A/S, NTR Holding A/S, Civ.ing. N.T. Rasmussens Fond, Ellos A/S, Helgstrand Dressage A/S, Nesdu A/S,
Stæhr Holding A/S
Næstformand:
15. juni Fonden
Medlem af bestyrelsen for:
J. Lauritzen A/S, Scandinavian Private Equity Partners A/S, Ole Mathiesen A/S, Lise og Valdemar Kählers
Familiefond
Helene Kähler Hjenner (f. 1972)
Indvalgt 2004
Managing Director for Micuri ApS. Akademiingeniør og Cand. Scient. Humanbiologi.
Bestyrelsesformand i Lise og Valdemar Kählers familiefond.
Jette Baagøe (f. 1946)
Indvalgt 2009
Museumsdirektør, lic.scient.
Medlem af præsidiet for Schou-Fondet på Palsgaard.
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Sekretariat og revisor
Sekretariatet ledes af sekretariatschef Else Mikkelsen, Cand.scient. et hort.
Sekretariatet har i 2012 haft kontakt til en række andre fonde for at indhøste erfaringer med IT systemer til digital
fondsadministration – herunder likviditetsstyring.
Bestyrelsen har valgt Price Waterhouse Coopers som Fondens revisor for 2012.

Fondens hjemmeside og grafisk design
Fondens sekretariat har lagt en del ressourcer i fortsat udvikling af Fondens hjemmeside www.15junifonden.dk
Der er i beretningsåret tilføjet 45 nye sider og undersider.
Endvidere er hjemmesidens layout blevet tilpasset fondens nye grafiske linje.

Resultatdisponering
Fondens disponible kapital er anvendt således:

2012

Disponibel kapital overført fra sidste regnskabsår

2.541.530

Overført realiseret kursgevinst 2011 til disponibel kapital

5.582.387

Årets resultat før donationer

32.046.166

Til disposition

40.170.063

Donationer 2012

31.484.152

Overført til disponibel kapital 2013
Disponeret

8.685.911
40.170.063
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