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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017 for 15. Juni Fonden.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Hørsholm, den n. juni 2018

Bestyrelse

H

Hj nner

Nls Heering
næstformand

Jette Baagøe
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i 15. Juni Fonden og fondsmyndigheden

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Vi har revideret årsregnskabet for 15. Juni Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
("regnskabet").

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
ø Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden
ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer endvidere med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den ii. juni 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

• ,,,..........e-' .
._
Gert Fisker Tbmczyk
statsautoriseret revisor

Anders Storm Hansen
statsautoriseret revisor
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Generelle oplysninger om fonden
Fonden

15. Juni Fonden
Kirkegårdsvej 3A
2970 Hørsholm
Telefon: 46400042
CVR-nr.: 15 23 21 02
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 15. juni 1991
Hjemstedskommune: Gentofte

Bestyrelse

Helene Kähler Hjenner, formand
Niels Heering
Jette Baagøe
Peter Engberg Jensen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Årets resultat
Uddelinger efter bortfald 1)

Sekretariatsomkostninger:
Pr. bevilling
Administrationsprocent 2)

Modtagne ansøgninger, antal
Bevillinger DK, antal

Gennemsnitlig størrelse pr.
uddeling

Antal bevillinger:
Mellem 0-1 mio. kr.
Mellem 1-10 mio. kr.

2017
t kr.

2016
t kr.

2015
t kr.

2014
t kr.

2013
t kr.

46.187
28.569

48.821
50.592

37.532
33.305

38.917
37.563

31.655
44.570

23,4

16,1

19,2

18,0

19,2

14%

7%

11%

9%

8%

1.015
169

1.078
223

1.042
197

905
193

1.007
184

t. kr.

t. kr.

t kr.

t kr.

t kr.

169

226

169

195

242

167

216
7

189
8

189
4

176
8

2

1) I 2017 igangsattes 15. Juni Fondens byggeri i Arboretet, hvilket er medvirkende til lavere aktivitet på
uddelingsområdet.
2) Tallene indeholder de i 2016 og 2017 besluttede og hensatte puljer indenfor kunstområdet, på henholdsvis
4,085 mio. kr. og 4,135 mio. kr.
3) Administrationsprocenten er udregnet som: administrationsomkostninger i forhold til uddelinger.
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Ledelsesberetning
Formål
15. Juni Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, at virke til gavn for det
danske samfund ved:
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

Resume
2017 har for 15. Juni Fonden været et år præget af flere markante begivenheder, hvor ikke mindst
beslutning om igangsætning af et byggeprojekt ved indgangen til Arboretet omfattende et nyt
publikumshus og 15. Juni Fondens Hus har fyldt meget.

I juni 2017 flyttede sekretariatet ind i en kontorpavillon, mens nedrivning af gamle bygninger og
nybyggeriet stod på.
For at beskytte de mange sjældne træer og buske i byggeområdet blev disse indhegnet og ca. 300 mindre
træer og buske blev gravet op og midlertidigt flyttet ned i Arboretets gartneri.
Ved mødet den 3. april 2017 blev Peter Engberg Jensen valgt ind i bestyrelsen.
I august gik fondens bogholder på efterløn og business controller Steen Clausen tog over.
Som noget nyt udmeldte Fonden Udstillingspulje 2017 på 4 mio. kr. til udvalgte mindre kunstmuseer.
Fonden endte med at støtte to af de indkomne forslag til Udstillingspuljen.
Af hovedtallene fra forrige side fremgår, at 15. Juni Fonden i 2017 har uddelt over 28 mio. kr.
169 projekter har modtaget en donation fra Fonden i løbet af beretningsåret og er fordelt på følgende
formål:
• 79 kunst- og kulturprojekter med i alt 10,4 mio. kr.
• 20 humanitære og sociale projekter med i alt 1,7 mio. kr.
• 66 naturprojekter med i alt 15,4 mio. kr.
• 5 jagtprojekter med i alt 1,2 111i0. kr.
På de efterfølgende sider er en række afsluttede projekter nærmere beskrevet.

7

Ledelsesberetning
Kunst- og kulturprojekter
90 kunst- og kulturprojekter, der har modtaget bevillinger fra 15. Juni Fonden, blev afsluttet i
beretningsåret.
Nedenstående tabel indeholder de kunst- og kulturprojekter, der har fået bevilget 250.000 kr. eller
derover.

Bevillingsmodtagere:

Bevilling
(kr.)

Statens Museum for Kunst. "Japonomania i Norden 1875-1918".
Ordrupgaard. Kunstpark Ordrupgaard 2016-2018.
ARoS. "The Garden — end of times, beginning of times".
Museum Jorn. Munchs hovedværker til Silkeborg.
Faaborg Museum. "Johannes Larsen 150 år på Faaborg Museum".
Fonden Aarhus. Europæisk Kulturhovedstad. Formidling af Røde Orm og
Artist Coast to Coast.
Brandts. "Wilhelm Lundstrøm".
CLAY Keramikmuseum. "Axel Salto — Stentøjsmageren".

1.000.000
500.000
500.000
500.000
300.000
250.000
250.000
250.000

Ovenstående bevillinger afspejler fondens ønske om at støtte formidling af kunst og kultur, gerne via
museer og andre formidlingsinstitutioner, der formidler moderne kvalitetskunst — hovedsagelig
billedkunst og skulpturer.

Priser til ny dimitterede kunstnere og designere
I 2017 har der været afholdt en prisuddeling for unge kunstnere og designere, der har taget afgang fra
kunstakademier og designskoler i Danmark. Det er fjerde gang, at Fonden foretager en prisuddeling til
denne målgruppe. Med priserne ønsker fonden at give hædersprismodtagerne et anerkendende
skulderklap, samt en økonomisk håndsrækning i håb om, at dette kan være med til at lukke døre op for de
unge kunstnere på deres fremtidige færd inden for kunst og/eller design.
Modtagere af de uansøgte kunstpriser hver på 40.000 kr. var:
Asger Dybvad Larsen, Det Jyske Kunstakademi
Johanne Rude Lindegaard, Det Fynske Kunstakademi
Kirsten Astrup, Det Kgl. Danske Kunstakademi — Billedskolerne
Modtagere af de uansøgte designpriser hver på 40.000 kr. var:
Claire Donohoe og Signe Willersted, Det Kgl. Danske Kunstakademi — Designskolen København (til
deling)
Agnethe Schmidt Bigum, Det Kgl. Danske Kunstakademi — Designskolen Bornholm
Ghazaleh Akhavan, Designskolen Kolding
To bedømmelsesudvalg for henholdsvis kunst og design har foretaget besigtigelser ved
afgangsudstillingerne på Charlottenborg Kunsthal, Aarhus Kunsthal, Brandts, Holmen, Koldinghus og
CLAY Keramikmuseum.
Bedømmelsesudvalget for Kunst bestod af:
Museumsinspektør Anders Kold
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Ledelsesberetning
Kunstner Claus Carstensen
Skribent Mai Misfeldt
Bedømmelsesudvalget for Design bestod af:
Museumsdirektør Anne-Louise Sommer
Afdelingsleder Tine Kjølsen
Underviser Christian Heide Pedersen
Ved prisuddelingen, der foregik på Designmuseum Danmark, motiverede medlemmerne af de to
bedømmelsesudvalg indstillingerne til hæderspriserne. De seks hæderspriser udgjorde samlet 240.000 kr.

1

15. JUNI FONDENS DESIGNP

Ghazateh Akhavan

Direktør for Designmuseum Danmark Anne-Louise Sommer overrækker prisen
til Gazaleh Akhavan.

15. Juni Fondens udstillingspulje 2017
I 2017 henvendte Fonden sig til en række mindre kunstmuseer, der primært arbejder med en enkelt
kunstner og inviterede 19 museer til at indsende en ansøgning til en ny udstillingspulje på 4,085 mio. kr.
Målet med udstillingspuljen var at støtte udstillinger på mindre museer, der i stedet for at fokusere på
besøgstal kunne fokusere på den unikke og visionære udstilling. Endvidere, at udstillingerne kunne få et
højere fagligt og videnskabeligt niveau. Bestyrelsen lagde op til, at udstillingerne kunne gennemføres
indenfor en horisont af tre år.
Ni museer responderede på invitationen, og to af disse blev støttet hver med 1,975 mio. kr.
Det drejer sig om:
•
•

J.F. Willumsen Museum med en udstilling af J.F. Willumsen og den tyske ekspressionist Ernst
Ludvig Kirchner.
Vejen Kunstmuseum med en udstilling af Niels Hansen Jacobsens keramik.
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Ledelsesberetning
Humanitære og sociale projekter
I beretningsåret blev 36 projekter på det humanitære og sociale område afsluttet.
Nedenfor omtales to projekter, der har modtaget en bevilling på 200.000 kr. eller derover.

Bevillingsmodtagere:

Bevilling (kr.)

Danners Krisecenter. Naturen — redskab til et liv uden vold.
Børns Vilkår. Teknologisk udvikling af Børnetelefonens SMS-rådgivning.

263.000
200.000

Naturbaseret terapi til kvinder og børn på krisecenter
I 2017 støttede 15. Juni Fonden, at kvinder og børn på krisecentre kan få hjælp til at komme videre
gennem naturbaseret terapi. Mange voldsudsatte kvinder og børn kæmper med PTSD-lignende
symptomer og er i risikogruppen for at udvikle depression og angst. Forskning viser, at ophold og terapi i
naturen understøtter heling og rehabilitering fra traumatiske oplevelser og modvirker symptomer på
netop stress, angst og depression. Derfor har Danners krisecenter i samarbejde med Københavns
Universitet arbejdet med at integrere naturbaseret terapi i Danners behandlingstilbud for at fremme den
mentale sundhed for voldsudsatte kvinder og børn. I løbet af et år samarbejdede krisecenteret og
universitet om dette mål gennem en optimering af Danners eksisterende terapihave, en styrkelse af det
teoretiske og metodiske fundament for naturbaseret terapi.
Danners Krisecenter har således kunnet renovere krisecenterets terapihave, så den i dag udgør en optimal
ramme for den naturbaserede terapi, mens den samtidig fungerer som et trygt frirum for krisecenterets
beboere. Terapihaven blev renoveret på baggrund af Københavns Universitets evaluering og indeholder i
dag otte rum, der på forskellig vis understøtter de behov, som voldsudsatte kvinder og børn har, mens de
bor på krisecenteret. Projektet har også sikret, at krisecenterpersonalet har opbygget et teoretisk og
metodisk fundament til at kunne gennemføre naturbaserede aktiviteter.
Projektet har igangsat en ny metodisk og teoretisk tilgang i Danners krisecenter, hvor naturen inddrages
bevidst fx i arbejdet med stabilisering af nervesystemet, mindfulness og sansning. Et vigtigt element har
været at formidle naturens helende virkning for kvinder og børn, så de mere intuitivt bruger naturen som
et sted, hvor de kan skabe gode oplevelser med deres børn og styrke deres mor-barn-relation samt som et
sted, hvor de kan finde ro og opleve naturens helende virkning, også efter et krisecenterophold.
Siden projektets afslutning har Danner fortsat videreudviklingen og forankringen af naturbaserede
metoder i krisecenterets praksis.

Et stemningsbillede fra "Danners terapihave"
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Teknologisk rådgivning af BørneTelefonens SMS-rådgivning.
15. Juni Fonden har støttet teknologisk udvikling af BørneTelefonens SMS-rådgivning.
Der er bl.a. udviklet et nyt køsystem i SMS-rådgivningen, som giver en lettere og hurtigere adgang til børn,
der henvender sig til BørneTelefonen allerførste gang.
BørneTelefonen har i kraft af den teknologiske udvikling med rådgivning via SMS kunnet gennemføre
11.467 rådgivningssamtaler. SMS-rådgivningen har vist sig at appellere meget til børn og unge og feedback
fra brugerne viser, at de i høj grad profiterer af den skriftlige rådgivning via SMS. I 2015 var svarprocenten
på 35,1 % på rådgivningen via SMS, mens der i 2016 har været en svarprocent på 47,9 % på samme
platform.
Arbejdet med den teknologiske udvikling har på mange måder været en kickstartproces i forhold til,
hvordan BørneTelefonen via ny, forbedret og mere agil teknologi kan være med til at hjælpe flere børn.
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Naturprojekter
I beretningsåret blev der afsluttet 38 naturprojekter.
Af tabellen fremgår de afsluttede naturprojekter, der har modtaget en bevilling fra Fonden på 250.000 kr.
eller derover.

Bevillingsmodtagere:
Naturstyrelsen Storstrøm. Et integreret projekt i Natura 2000 med kernepunkt i
Nyord.
Skovdyrkerne. Håndbog "Årets gang med vildt- og naturpleje i skoven"
Naturturisme I/S. Nyt vådområde ved det gamle jagtslot Søbygaard på Ærø.
Made By Us. 10 programmer "Bidt af dyr".
Naturstyrelsen Himmerland. Ansøgning til LIFE IP — "Landmanden som
naturforvalter".

Bevilling (kr.)
2.000.000

585.000
525.000
500.000
483.000

Ovenstående bevillinger afspejler fondens ønsker om at give naturen mere plads i det danske landskab, at
forbedre kvaliteten af naturen samt at øge befolkningens bevidsthed om den danske natur.
Nogle få af ovennævnte projekter er omtalt kort i den efterfølgende tekst, der primært bygger på uddrag
fra rapporter modtaget ved afslutningen af projekterne.
De omtalte projekter er karakteriseret ved, at de så vidt muligt involverer aktører fra jordbruget og har
elementer af såvel forskning som forvaltning og formidling.

Natura 2000 med kernepunkt på Nyord/Ulvshale
Den unikke natur på Ulvshale på Møn med en kompleks naturmosaik bestående af hede, enebærkrat,
tidvis våd eng, surt overdrev, rigkær og forskellige skovnaturtyper er i udstrakt grad blevet plejet, så der er
sket en markant strukturforbedring på mere end wo ha af disse naturtyper.
Fondsbevillingen i 2013 på 2 mio. kr. har været grundlaget for, at der yderligere har kunnet genereres over
i mio. kr. til rydnings- og hegningsprojekter under EU's landdistriktsprogram.
Samlet er der blevet fjernet 4.500 m3 træ. Visuelt har landskabet åbnet sig med nye udsigter til åbne
vidder med enebærvegetation og rigkær.
Af effekter som følge af gennemførelsen af projektet kan bl.a. omtales:
•
•
•
•

På Nyord er der de seneste 3 — 4 år sket en flerdobling af ynglebestandene af kystfuglene, der både kan
relateres til bedre rævebekæmpelse og forbedring af levestederne.
Insektlivet har fået gavn af mere lys og vand i det lysåbne landskab.
Effektmåling af fjernelsen af invasive arter viste, at under i % af arealet stod tilbage med invasive
arter, som kan holdes nede via den almindelige drift.
Opretholdelse af de tørre og lysåbne naturtypers forbedrede tilstand er sikret bl.a. ved nye arter af
plejedyr i naturplejen og drift med inddragelse af en socioøkonomisk virksomhed sammen med
Vordingborg Kommune. En stor skovfold er forberedt til vildheste, som ventes introduceret i 2018.

Projektet har medvirket til at Vordingborg Kommune igangsatte processen med at blive udpeget til
Danmarks første UNESCO Man and Biosfære Reserve. Efter at certificeringen kom på plads, har
kommunen opprioriteret området, så der nu arbejdes videre med de integrerede
naturforvaltnings-løsninger, som dette projekt har haft som målsætning, ligesom kommunen overtager
Hyldevang med henblik på at lave et biosfærecenter der.
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Demonstrationsprojekt for Naturpleje i Natura 2000

Håndbog om årets gang med vildt- og naturpleje i skoven
Formålet med bogudgivelsen er at samle viden om vildt- og naturpleje i skoven til de 24.000 skovejere i
Danmark.
Bogen er en praktisk håndbog om natur- og vildtpleje i skoven med masser af inspiration til de skovejere,
der ønsker at forbedre biodiversiteten og jagtmulighederne på deres ejendom.
Bogen fokuserer på praktiske indgangsvinkler til emnet og på små projekter, der nemt kan sættes i gang og
gennemføres af den enkelte skovejer.
Bogen indeholder information om naturværdier og biodiversitet, samt om, hvordan man forøger
mangfoldigheden på sit terræn, om naturgenopretning og plantning, om hvordan der skabes mere lys i
skoven, om grøfter, vandløb og søer, samt om vildtets behov, om tilskudsfoder, vildtagre og foderbuske.
Bogen afsluttes med et årshjul for natur- og vildtpleje, der måned for måned gennemgår aktuelle
aktiviteter.
I tillæg til bogen er indholdet formidlet på Skovdyrkernes hjemmeside, i deres medlemsblad og på
generalforsamlinger i lokalforeninger. Derudover er der gennemført efteruddannelsesforløb over bogens
temaer for skovfogederne hos Skovdyrkerne.
Bogen er en opfølgning på bogen "Skovdrift med begge hænder — og omtanke", ligeledes støttet af 15. Juni
Fonden.

Nyt vådområde ved det gamle jagtslot Søbygaard på Ærø og basismonitering
Søbygaard er Ærøs eneste herregård og opført som jagtslot i 1580'erne. Oprindelig har Søbygaard ligget på
en ø midt i et større vådområde med forbindelse til havet. Med projektet ønskede man at retablere den
gamle voldgrav og at retablere et vådområde, der tidligere har ligget på en nu tilgroet, drænet brakmark.
For at få vådområdet retableret, er dræn blevet sløjfet og det gamle stemmeværk genetableret.
Det retablerede vådområde er på ca. 4 ha, hvor der i dag primært lever padder og findes et rigt fugleliv. I
forbindelse med etableringen af vådområdet bevilgede Fonden et beløb til basismonitering af vådområdets
padder og fugle.
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I 2014 blev der således kun registreret to par gråænder, da der endnu ikke var etableret en åben vandflade,
mens der i 2016 efter reetablering af voldgravsanlæg og dammen ved Søbygaard blev registreret gråand,
knarand, taffeland, lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, grønbenet rørhøne og blishøne. Udover
vandfugle er det registreret bysvaler og mursejlere.
I forbindelse med projektet er der opdrættet og udsat klokkefrøer fra Avernakø. Disse er udsat i
forlængelse af et større EU-LIFE Naturprojekt med bevaring og forvaltning af Ærøs ldokkefrøbestand.

Bidt af dyr
Programserien "Bidt, Brændt og Stukket" er en tv-serie til DR Ultra, hvor Sebastian Klein lader sig bide,
brænde og stikke i naturformidlingens navn. I hvert af de 10 programmer er der en naturformidler
involveret, så børn gennem spændende formidling kan blive klogere på en række dyr fra den danske natur.
Der er produceret 10 programmer å 15 minutter. Hvert program har fokus på ét dyr, hhv. lægeiglen, rød
skovmyre, hummeren, hugorm, vandrøveren, en vandedderkop, fjæsing, rød brandmand, stor gedehams
og en vortebider.
Tv-serien er vist på DR Ultra, på deres webside samt via en app. Derudover er der formidlet via Instagram,
Facebook og You-tube. Endelige er serien lagt op på DR.DK/skole, så programmerne også kan bruges i
undervisningsøjemed de næste mange år frem. Der er skabt et langtidsholdbart format for den ønskede
målgruppe på de 7-10-årige.
Den første uge, hvor serien blev vist, var "Bidt, Brændt og Stukket" det mest sete program på DR.

Vurdering af 15. Juni Fondens støtte til naturprojekter i perioden 2010-2016
I 2017 iværksatte 15. Juni Fonden en vurdering af, om støttemidler til naturprojekter er uddelt i
overensstemmelse med fondens formål, krav og kriterier for støtte til naturprojekter gennemført i
perioden 2010 til 2016 og resultaterne af vurderingen kan kort opsummeres i det følgende.
I årene 2010-2016 har fonden støttet naturprojekter med cirka 126,6 mio. kr.
Som led i behandlingen af ansøgninger om støtte inddeler Fonden naturprojekterne i tre kategorier:
Forvaltning, Forskning og Formidling.
Samlet set er forvaltningsprojekterne gennem årene blevet tildelt den største andel af støttemidlerne til
naturprojekter.
Bevillinger fordelt efter formål og kategori primært i årene 2010-2016
Sum af bevilget beløb i t.kr.
Naturprojekter
%

Formidling Forskning Forvaltning
38.789
50.888
36.875
I
31
29
40

-1

Hovedtotal
126.553
100

I vurderingen indgik 36 ud af 384 projekter med en samlet støtte på ca. 30 mio. kr. Vurderingen omfatter
således godt 9 procent af periodens naturprojekter og næsten 24 procent af den samlede økonomiske
støtte til naturprojekter.
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Vurderingen anses på denne baggrund som rimelig repræsentativ for en analyse af støtten til de
naturprojekter, som 15. Juni Fonden har støttet i perioden.
Konklusionen på analysen var, at de naturprojekter, som 15. Juni Fonden har støttet i perioden
2010-2016, i bred forstand lever op til fondens overordnede mål om at "medvirke til at sikre danske

landskabelige værdier og den danske flora og fauna". I forhold til fondens nuværende strategi, krav og
kriterier vurderes det, at der generelt er en tilfredsstillende overensstemmelse i forhold til den portefølje af
naturprojekter, som 15. Juni Fonden har valgt at støtte. "Støtteværdigheden" blandt de støttede
naturprojekter vurderes således til at være høj eller meget høj.

15. Juni Fondens Naturpriser 2017
15. Juni Fondens Naturpris 2017 på 150.000 kr. blev annonceret i maj med anmodning om at modtage
indstillinger inden den 20. august. Med Naturprisen ønsker fonden at prise de aktører, der frivilligt gør en
særlig indsats for Danmarks natur, for derved at understrege, at indsatser som disse er af stor betydning,
men også i håb om at omtale kan inspirere andre til lignende initiativer.
Bedømmelsesudvalget - bestående af agronomerne Jørn Jensen og Lars Hvidtfeldt samt seniorforsker Rita
Merete Buttenschøn - udvalgte og besigtigede tre af de indstillede naturprojekter i eftersommeren.
Udvalget indstillede til bestyrelsen, at Jersore Galloway vi Jytte Schaldemose og Erik Pedersen skulle
tildeles 15. Juni Fondens Naturpris 2017 på 150~0 kr. for deres pionerarbejde som
græsningsentreprenører i Brende Ådal.
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og besluttede tillige at uddele en naturpris på kr. 75.000 til Poul
Martin Petersen, fordi han i positivt og tæt samarbejde med Mariager Fjord Kommune frivilligt havde
taget 9 ha ud af omdrift og ladet området overgå til naturpleje for at sikre den meget sjældne orkide hvid
sækspore.
Prisuddelingerne foregik på Plantekongressen 2018 i Herning under overværelse af ca. 1000
landbrugskonsulenter, landmænd m.fl. Der har været en del omtale af prismodtagerne i både
landsdækkende og lokale medier.

Foto: Torben Worsøe,
Landbrugsmedierne
Prismodtager Jytte Schaldemose, Jersore Galloway, med fondens formand Helene Kähler Hjenner, der stod for prisoverrækkelsen.
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Jagt
I beretningsåret har fonden modtaget afrapportering fra fire afsluttede jagtprojekter. Af tabellen fremgår
de afsluttede jagtprojekter, der har modtaget en bevilling på 250.000 kr. eller derover.

Bevillingsmodtagere:

Bevilling
(kr.)

Danmarks Jægerforbund, Oprettelse og drift af markvildtslav
Danmarks Jægerforbund. Økologiske Rum og biodiversitet i det åbne land.
Aarhus Universitet, Forbedret gåsejagt: Lokal frivillig organisering

3.500.000
2.777.500
1.204.218

Ovenstående bevillinger afspejler fondens ønske om at øge befolkningens bevidsthed om en balanceret
jagts betydning for den danske natur. De to bevilgede jagtprojekter er omtalt nærmere i den efterfølgende
tekst. Disse omtaler bygger primært på uddrag fra rapporter modtaget ved afslutningen af projekterne.

Oprettelse og drift af markvildtlav
Efter et indledende pilotprojekt startedes i 2014 projektet "Oprettelse og drift af markvildtlav" — i daglig
tale "Markvildtprojektet" eller "Markvildtsindsatsen".
Projektets overordnede formål har været at organisere en forvaltningsindsats overfor markvildtarterne
hare og agerhøne gennem udmøntning af forvaltningsplanerne udarbejdet af Miljøministeriet for de to
arter.

I perioden 2014-16 blev 58 markvildtlav oprettet, med et samlet deltagerareal på ca. 62.500 ha., et
deltagerantal på 862 personer og et samlet interesseområde på ca. 190.000 ha, svarende til ca. 7 % af det
samlede landbrugsareal. For alle markvildtslav er der udarbejdet naturplejeplaner af området på tværs af
skel.
Sideløbende med markvildtprojektet gennemførtes projektet "Økologiske rum og biodiversitet i det åbne
land", som er baseret på data indsamlet i 10 udvalgte markvildtlav.
Med projektet "Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land" ønskede Danmarks Jægerforbund at være
med til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt en mere målrettet forvaltningsindsats overfor hare og
agerhøne resulterer i mere biodiversitet i det åbne land.
Projektet er blevet til og gennemførtes i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Institut for
Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet.
Markvildtsindsatsen har lokalt sat flere fodaftryk i landskabet i form af tiltag, som skal medvirke til at øge
naturindholdet i landbrugslandet, med et særligt fokus på at forbedre og udbygge levesteder for hare og
agerhøne. Markvildtindsatsen bidrager til at øge det økologiske rum og derved skabe grundlag for
biodiversitet i landbrugslandet.
Deltagerne yder en stor frivillig indsats i form af anlæg, vedligehold og pleje af naturelementer og gennem
tællinger af agerhøne og hare. Netop fordi deltagernes engagement i markvildtlavene er frivillig, er de
tiltag som udføres med sikkerhed båret af reel interesse og ikke udelukkende af økonomiske incitamenter.
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Tællinger af hare og agerhøne foretaget i markvildtlavene bidrager med data, som på længere sigt vil give
et indblik i de lokale bestandes udvikling. På kort sigt giver de indsamlede data markvildtlavene et
øjebliksbillede af den lokale bestands størrelse og vil være et brugbart forvaltningsværktøj i en jagtlig
sammenhæng. Tidligere har det alene være vildtudbyttestatistikken, som har ligget til grund for en
vurdering af markvildtarternes generelle trivsel.
Det reelle udbytte af "Markvildtindsatsen" kan ikke kun kvantificeres i forhold til mængden af udførte
tiltag og antallet af talte harer og agerhøns. En meget vigtig del af det arbejde, der er gjort i
markvildtlavene, er også den formidling, som er sket fra markvildtrådgivere til deltagere ved det gode
eksempel som projekterne fremstår i deres lokalområder. Bevidsthed om naturværdier på ejendommen,
hvordan disse bedst beskyttes eller plejes og det ejerskab og den ejerglæde, det medfører, og en øget
forståelse for natur og dyreliv i landbrugslandet, er blivende effekter, som ikke er mulig at registrere, men
som er af stor betydning for at sikre levesteder i landbrugslandet.

Økologiske Rum og biodiversitet i det åbne land
Økologiske Rum er de forhold, hvorunder biodiversiteten forekommer. Det økologiske rum kan fx
beskrives ves hjælp af jordens PH, fugtighed, temperatur, førnelaget og andre parametre, der beskriver de
miljømæssige, fysiske og strukturmæssige forhold. I modsætning til mange tidligere økologiske teorier er
økologiske rum et holistisk koncept, der ikke kun har fokus på bestemte artsgrupper, men forsøger at
beskrive det økologiske rum i tilstrækkelig detaljeringsgrad til at kunne udtale sig generelt om den
potentielle biodiversitet i et området
HVORDAN SER ET ØKOLOGISK RUM UD?

- Næringsrigdom +

Denne metode er søgt udviklet i forhold til ovennævnte markvildtsprojekt, så udover om indsatsen gavner
hare og agerhøns, er det undersøgt om marksvildtsindsatserne også gavner andre arter af dyr, planter og
svampe.
Metoden er brugt til systematisk at beskrive levemulighederne for biodiversiteten i 150 biotoper fordelt på
ti markvildtslav fra hele Danmark. Undersøgelsen dækker derfor over de fleste af de biotoptyper, der kan
findes på en typisk landbrugsejendom såsom marker, vibelavninger, vildttiltag som blomsterstriber,
læhegn, naturarealer, markveje, gravhøje, diger m.m.
Undersøgelsen viser, at man generelt får mest biodiversitet og økologisk rum ved at passe på de
eksisterende biotoper og bevare biotoper med økologiske forhold, som er sjældne og som adskiller sig fra
forholdene på marken.
Det kan også give mening at udvide det økologiske rum lokalt, men det er svært at lave noget, som kan
blive til levesteder for de sårbare og truede arter ude i det monotone agerland. Anlægning af blomster- og
barjordsstiber kan være en fin måde at skabe åndehuller indenfor marken, da tiltagene udvider det
økologiske rum i forhold til markfladen. Disse kortvarige tiltag er dog flygtige og understøtter

17

Ledelsesberetning
hovedsageligt arter, som er almindelige i det danske agerland. Det kan have en positiv effekt på
biodiversiteten, hvis de udlægges som beskyttelseszoner i forbindelse med permanente strukturer, så
landbrugspåvirkningen mindskes for de mere sårbare og truede arter i de gamle biotoper.
I afslutningsrapporten er beskrevet, hvordan markvildtstiltagene kan målrettes, så biodiversiteten og
udvidelse af det økologiske rum i højere grad kan bringes ind i rådgivningen. Der er udarbejdet et nyt
værktøj der kan hjælpe naturrådgivningen i agerlandet. Med udgangspunkt i de biodiversitetsværdier, som
findes på en ejendom kan ejendommen vurderes efter et såkaldt NaturkapitalPlus-indeks. Ved at udføre
naturforbedrende tiltag, som pointgives efter deres effekt på biodiversiteten, kan indekset øges.
Dette system kan potentielt være med til at motivere yderligere naturindsatser og samtidig sikre, at de
tiltag, der udføres, faktisk gør en positiv forskel for biodiversiteten.

Forbedret gåsejagt ved adaptiv naturforvaltning
Gåsejagt er populær i Danmark, og jægerne har glæde af, at antallet af gæs er stigende. Nogle bestande er
dog vokset så kraftigt, at de giver problemer for landbrug og kan true værdifuld biodiversitet. Det gælder
for eksempel kortnæbbet gås. En international forvaltningsplan i regi af Vandfugleaftalen er sat i værk, og
her forsøges det at stabilisere bestandsstørrelsen på omkring 60.000 individer. Midlet er en regulering af
jagten i Danmark og Norge, hvor kortnæbbet gås er jagtbar. Hvis der i en periode skal nedlægges flere gæs
for at komme ned på bestandsmålet, kan jagttiden forlænges, og så må man håbe på, at jægerne har
interesse for at udnytte den ekstra jagttid. En anden vej at gå er at regulere afskydningen gennem en bedre
lokal organisering og træning af jægerne. Da gåsejagt hovedsageligt drives på private arealer, skal dette ske
gennem frivillige aftaler. Dette var emnet for et fireårigt projekt, som blev udført af Aarhus Universitet i
samarbejde med Danmarks Jægerforbund med støtte fra 15. Juni Fonden, der også har støttet en forløber
for dette projekt.
Feltarbejdet blev udført i tre forsøgsområder ved henholdsvis Lund Fjord i Nordjylland, ved Vest Stadil
Fjord og Stauning-Skjern i Vestjylland.
Det samlede resultat af forsøget blev fremlagt og debatteret på en afsluttende temadag på Jagtens Hus i
september 2017, hvor jægere og lodsejere fra forsøgsområderne deltog og fremlagde deres erfaringer.
Konklusionerne fra forsøget er klare: Bedre organisering betyder mindre forstyrrelse, så gæssene bliver
længere i områderne, hvilket giver større jagtudbytte. Jagt med lokkegæs giver større udbytte i forhold til
trækjagt, og det gavner at slå sig sammen i hold. Det forbedrer også udbyttet, hvis jægerne tjekker
gæssenes tilstedeværelse dagen i forvejen og indretter sig derpå den efterfølgende morgen. Jagt med
lokkegæs sænker patronforbruget, og det indikerer, at der bliver færre anskydninger. Der var stor
jægerinteresse for at deltage i forsøgene, og de lærte nyttige tricks på kurserne, som gav dem en bedre
gåsejagt. Jægere og lodsejere har dermed lært meget af forsøgene, selv om alle parter også er enige om, at
gåsejagt altid vil byde på udfordringer, som vil kræve, at jægerne tilpasser sig.
En jæger-repræsentant fra forsøgsområderne har deltaget i den internationale arbejdsgruppe for den
internationale forvaltningsplan. Det har givet nyttige input til diskussioner og anbefalingerne til den
fremtidige jagtudøvelse og koordinering, ligesom der er givet tilbagemeldinger til de lokale grupper.
Jægerne har nu oprettet et erfaringsnetværk for gåsejagt, hvor erfaringerne fra forsøget videregives, og
uddannelsesprogrammet for gåsejægere vil fortsætte. Forskerne har udviklet et computerbaseret værktøj,
som kan anvendes til at konsekvensvurdere ændringer i jagtudøvelsen m.m. i forhold til målene for
forvaltningsplanen.
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Detaljer om projektet kan findes på http://kortnaeb.au.dk/
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Ansøgninger og uddelinger
I 24317 modtog 15. Juni Fonden i alt 1015 ansøgninger inden for bevillingsområderne kunst & kultur,
humanitære & sociale forhold samt natur og balanceret jagt. 169 af ansøgningerne blev støttet med i alt
28,6 mio. kr.
I de følgende opgørelser i beretningen er det fulde bevilligede beløb medtaget i bevillingsåret, også for
projekter, der løber over flere år. Bevillingerne er delt op i bevillingsområderne kunst & kultur,
humanitært & socialt, samt i natur og balanceret jagt. Under hvert bevillingsområde er der tillige givet
bevillinger til forskning og uddannelsesmæssige formål.
• Støttede

Uddelinger 2017

a. Ansøgninger i alt
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Figur i

Figur 2

Af figur i fremgår, at andelen af støttede projekter i 2017 er relativ større for bevillingsområderne "Natur"
og "Balanceret jagt". Netop disse to områder har stifterne fremhævet i fondens vedtægter.
Af figur 2 fremgår den procentvise økonomiske fordeling opgjort på de fire bevillingsområder.

Uddelinger 2013 - 2017
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Figur 3

Af figur 3 fremgår den procentvise økonomiske fordeling opgjort på de fire bevillingsområder. Fordelingen
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baserer sig på de samlede bevillinger for perioden 2013 til 2017.

Bevillingsstørrelser
• Små
E Mellem
D Store

Figur 4

Af figur 4 fremgår den procentvise økonomiske fordeling mellem "Store", "Mellem" og "Små" bevillinger
givet i 2017.
"Store bevillinger" er defineret som større end eller lig med i mio. kr.
"Mellem bevillinger" er defineret mellem 100 t. kr. og op til i mio. kr.
"Små bevillinger" er defineret som mindre end 100 t. kr.
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Bestyrelsens mødeaktiviteter og sammensætning
Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt fire bestyrelsesmøder, samt et strategimøde.
Endvidere har der været afholdt fire møder i hhv. Naturudvalget og Investeringsudvalget.
Derudover har bestyrelsesmedlemmer og sekretariatschef holdt 175 møder m.m. med ansøgere,
donationsmodtagere m.fl.
Bestyrelsens sammensætning:
Helene Kähler Hjenner, formand (f. 1972)
Indvalgt: 2004
Titler m.m.: Adm. direktør Immudex ApS, akademiingeniør, cand. scient.
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i Lise og Valdemar Kählers familiefond, Arborethusene A/S,
I/S Kählers Ejendomme, Furine ApS. Bestyrelsesmedlem i Børnekulturhuset i Karlebo's Fond.

Niels Heering, næstformand (f. 1955)
Indvalgt: 2001
Titler m.m.: Advokat, partner, Gorrissen Federspiel, cand. jur.
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i NTR Holding A/S, Civ.ing. N.T. Rasmussens Fond,
Helgstrand Dressage A/S, Nesdu A/S, Henning Stæhr A/S, M. Goldschmidt Holding A/S, M. Goldschmidt
Ejendomme A/S, M. Goldschmidt Capital A/S, MGE Bolig Hillerød Holding A/S, Aquaporin A/S, Imerco
A/S og Inspiration A/S. Næstformand i J. Lauritzen A/S. Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Private
Equity Partners A/S, Ole Mathiesen A/S, Lise og Valdemar Kählers Familiefond, Kapitalforeningen
Nykredit Private Banking Elite, Danish Aerospace Company ApS, Arborethusene A/S og Slotshotellet ApS.
Jette Baagøe (f. 1946)
Indvalgt: 2009
Titler m.m.: Forhenværende museumsdirektør Jagt og Skovbrugsmuseet, lic. scient.
Andre bestyrelser o.l.: Medlem af Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Marienlyst Slot og Jagtensog Skovbrugets Venner.
Peter Engberg Jensen (f. 1953)
Indvalgt: 2017
Titler m.m.: Forhenværende koncernchef i Nykredit A/S, cand. polit.
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i Ordrup Gymnasium, PFA Invest, Finansiel Stabilitet. Medlem
af bestyrelsen i Pension Danmark Holding A/S, Pension Danmark A/S, Den Sociale Kapitalfond, Chr.
Augustinus Fabrikker A/S, CAF Invest A/S, Arborethusene A/S og Aarhus Symposium.

15. Juni Fondens bestyrelse på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i juni 2017.
Fra venstre: Jette Baagøe, Helene Kähler Hjenner, Niels Heering og Peter Engberg Jensen.
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Sekretariat
15. Juni Fondens sekretariat
Sekretariatet ledes af sekretariatschef Else Mikkelsen, cand. scient. et hort. Fondssekretær Birgit Strøbech,
merkonom, der stod for bogholderimæssige og administrative funktioner, valgte at på efterløn i august
2017, og blev afløst af business controller Steen Clausen.

15. Juni Fondens byggeprojekt i Arboretet
I foråret 2017 godkendte Hørsholm Kommune 15 Juni Fondens byggeprojekt af et publikumshus, samt et
fondshus til 15. Juni Fonden. Sidstnævnte hus vil indeholde kontorer, mødelokale og et større rum til
symposier, der vil blive anvendt af både 15. Juni Fonden og Københavns Universitet til faglige
arrangementer i relation til forskningen i Arboretet.
Sekretariatet har midlertidigt til huse i en kontorpavillon, mens nedrivning af gamle bygninger og
nybyggeriet står på.
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Placering af Publikums Hus og 15. Juni Fondens Hus ved indgangen til Arboretet.

For at sikre de mange sjældne træer og buske under byggeriet blev der iværksat et projekt med flytning af
300 træer og buske til Arboretets gartneri. En del træer var for store til at flytte, hvorfor disse blev
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Ledelsesberetning
indhegnet.
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning blev der taget stiklinger og frø af stort set alle træer og buske
berørt af byggeriet.

Arkitekttegning af forsiden af 15. Juni Fondens Hus.

Arboretets Samarbejdsudvalg og revitaliseringspuljen
I 2017 har der været holdt to møder i Arboretets Samarbejdsudvalg bestående af medarbejdere fra
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, samt 15. Juni Fonden.
Følgende seks projekter til revitalisering af Arboretet blev godkendt af Fondens bestyrelse efter
indstillinger fra Arboretets Samarbejdsudvalg. Midlerne blev taget af den afsatte revitaliseringspulje på 10
mio. kr.
Donationer:
Bevilling (kr.)
Udvidelse af Arboretets artssamling og dendrologisk forankring
748.000
Botanisk karakteristik af træer og buske i Arboretet
525.000
720.343
Formidling af Natur-, Sundhed- og Design-Laboratoriet
DNA Barcoding som et operativt værktøj i drift af Arboretet og Forstbotanisk Have
1.175.563
Facilitet til opbevaring af frø- og planteprøver
113.000
Diversitet af insekter og svampe i Arboretet med fokus på nye og gammelkendte
skadevoldere
1.050.000
I alt forbrugt i2017
4.331.906
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Ledelsesberetning
Formidling af Arboretets samling har været gennemført i 2017 efter bevilling på 296.000 kr. fra
revitaliseringspuljen
Året rundt er der stor interesse blandt besøgende for at høre om Arboretets samling. Formålet med dette
projekt har været at styrke formidlingen af Arboretet i Hørsholm for de gæster, der årligt besøger
Arboretet. I projektet organiseres derfor gratis guidede rundvisninger for alle. Arboretets medarbejdere og
studerende viser rundt med skiftende temaer efter årstiderne. Udover at se og høre om arterne får de
besøgende et indblik i, hvad der foregår i Arboretet, og der bliver fortalt om den nyeste forskning. For
eksempel har der været en efterårsrundvisning for småbørnsfamilier, hvor de mindste kunne opleve dufte,
bark og farver — og få masser af frisk luft. En anden aktivitet er udvikling af små videoklip, som man kan
finde på Arboretets hjemmeside eller direkte på YouTube. Ideen med disse korte (2-5 minutter) videoer er
dels at formidle konkret viden, dels at gøre opmærksom på samlingen, så seerne får lyst til at besøge
Arboretet og se det hele med egne øjne. Ved at benytte optagelser fra drone, vil man også kunne se
udvalgte træer fra en vinkel, som ellers er forbeholdt fuglene. Endelig bliver der rundt om i samlingen sat
nye informationsskilte op, hvor man kan læse om arter, når man står i samlingen.
Formidlingsprojektet bygger på Arboretets vision om at nå forskellige målgrupper ved at formidle viden på
flere forskellige måder og supplere de eksisterende formidlingsaktiviteter. Gæster, som er interesserede i
særlige arter, kan for eksempel stadig benytte det webbaserede søgeprogram med tilhørende GIS, som
viser de valgte arters præcise placering på et kort. Temafoldere foreslår forskellige ruter rundt i Arboretet
og beskriver udvalgte arter, som man møder undervejs. Små stier lokker gæsterne hen til interessante
træer, og man kan på hjemmesiden for hver af årets måneder finde små beskrivelser af arter, som er
særligt interessante af se på netop den årstid.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Kursreguleringer værdipapirer, disponible midler

2017

2016

DKK

DKK

7.674.111

Renter af obligationer
Udbytte af aktier og investeringsforeninger
Andre finansielle indtægter
Andre driftsindtægter
Indtægter
Gebyrer og forvaltning

220.418

5.592.905

6.341.678

36.832.969

45.896.638

9.074

7.039

76.100

70.306

50.185.159

52.536.079

61.037

131.746

1.271.078

1.235.903

2.681.476

2.347.654

4.013.591

3.715.303

46.171.568

48.820.776

0

0

46.171.568

48.820.776

Henlagt til senere anvendelse, primo

16.681.323

13.696.423

Årets resultat

46.171.567

48.820.776

Til disposition

62.852.890

62.517.199

Årets bevillinger

28.969.425

45.835.876

Henlagt til senere anvendelse, ultimo

33.883.465

16.681.323

Disponeret i alt

62.852.890

62.517.199

Andre eksterne omkostninger
Bestyrelseshonorar og personaleomkostninger
Omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat
Årets resultat

1

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december
Note

2017

2016

DKK

DKK

Aktiver
Grunde og bygninger
Kunst

14.261.695

14.261.695

900.000

900.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2

14.843.997

0

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

3

2.340.619.308

1.779.923.953

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger

4

304.848.766

274.061.207

1.619.726

165.600

-15.210.400

-67.486

2.661.883.092

2.069.244.969

2.227.242

3.062.835

Likvide beholdninger
Mellemregning med disponible aktiver
Bundne aktiver
Tilgodehavende renter
Andre tilgodehavender
Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger

4

Aktier

7.765.563

9.714.951

69.368.660

67.739.823

4.949.288

0

-232.882

1.112.026

Mellemregning med bundne aktiver

15.210.400

67.486

Disponible aktiver

99.288.271

81.697.121

2.761.171.363

2.150.942.090

2.661.883.092

2.069.244.969

33.883.465

16.698.684

2.695.766.557

2.085.943.653

Likvide beholdninger

Aktiver

Passiver
Bunden kapital
Henlagt til senere anvendelse
Egenkapital

971.774

736.303

64.433.032

64.262.134

Kortfristede gældsforpligtelser

65.404.806

64.998.437

Gældsforpligtelser

65.404.806

64.998.437

2.761.171.363

2.150.942.090

Anden gæld
Skyldige uddelinger

Passiver

5
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Egenkapitalopgørelse

Bunden kapital
DKK

Egenkapital 1. januar
Kursgevinster/-tab bundne aktiver

2.069.244.969

Henlagt til
senere
anvendelse

I alt

DKK

DKK

16.681.323

2.085.926.290

592.638.123

0

592.638.123

Årets resultat

0

46.171.568

46.171.568

Årets uddelinger

0

-28.969.424

-28.969.424

2.661.883.092

33.883.465

2.695.766.557

Egenkapital 31. december
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Noter til årsregnskabet

1

2016

DKK

DKK

Bestyrelseshonorar og personaleomkostninger
Lønninger

1.584.613

1.310.723

Bestyrelseshonorar

1.086.130

1.025.000

10.733

11.931

2.681.476

2.347.654

Andre omkostninger til social sikring

2

2017

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Fonden ejer 100 °Å af kapitalen i selskabet Arborethusene NS. Anskaffelsessummen er indledningsvist betalt af
disponible midler, men forventes dækket af den bundne formue, idet fonden har ansøgt Civilstyrelsen om
tilladelse hertil.

3

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
Aktier i Rockwool International NS (uændret 1.318.496 stk.)

2.141.523.520

1.569.971.744

199.095.788

209.952.209

2.340.619.308

1.779.923.953

Obligationer

187.830.607

190.994.523

Obligationsbaserede investeringsforeninger

186.386.819

150.806.507

374.217.426

341.801.030

304.848.766

274.061.207

69.368.660

67.739.823

374.217.426

341.801.030

Aktiebaserede Investeringsforeninger

4

Obligationer og obligationsbaserede
investeringsforeninger

Bundne aktiver
Disponible aktiver
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Noter til årsregnskabet
5

2017

2016

DKK

DKK

Skyldige uddelinger
Skyldige uddelinger 1. januar

64.232.134

46.028.329

Årets bevillinger

32.206.389

46.096.478

Bortfaldne bevillinger

-3.236.964

-260.602

-21.931.190

-13.526.184

Udbetalte bevillinger, bevilget i året

-6.867.337

-14.075.887

Skyldige uddelinger 31. december

64.433.032

64.262.134

Udbetalte bevillinger, bevilget tidligere år
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for 15. Juni Fonden for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse
foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2017 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af disponible finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Værdireguleringer af bundne finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris, indregnes direkte på egenkapitalen.
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 sandsynligt, 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 forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

31

Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsens poster periodiseres, således at de omfatter regnskabsåret.

Finansielle poster
Udbytter fra aktier og investeringsbeviser indregnes som indtægt ved modtagelsen.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer under bundne aktiver indregnes ikke i
resultatopgørelsen, men overføres til den bundne fondskapital. I regnskabsår med positiv skattepligtig
indkomst hidrørende fra sådanne kursgevinster kan det besluttes, at disse helt eller delvist overføres til
den frie formue.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, der tilhører de disponible aktiver, indregnes i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der
kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte på egenkapitalen.
Der indregnes ikke udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi
af aktiver og forpligtelser, idet det forventes, at fondens uddelingspolitik medfører, at der ikke
aktualiseres fondsskat.
Ved opgørelse af den skattemæssige avance på porteføljeaktier anvendes realisationsprincippet.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der afskrives ikke på grunde og bygninger.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver, der ikke vurderes at have en blivende værdi for fonden, resultatføres i anskaffelsesåret.
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Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes til indre værdi på balancedagen.

Værdipapirer
Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.

Egenkapital
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende forhøjelser
samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne.
Den disponible egenkapital består af hensat til senere anvendelse og hensættelser der ikke er meddelt
modtager.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Uddelinger
Udbetalte uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår
i den disponible kapital via resultatdisponeringen.

Skyldige uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår i den disponible kapital via resultatdisponeringen og indregnes som en gældsforpligtelse.
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