
DET FOKUSERER DOF PÅ I DET INTERNATIONALE ARBEJDE 

 

DOFs internationale projektarbejde har fokus på fire områder – fuglebeskyttelse, naturbeskyttelse, 

bæredygtig udvikling og styrkelse af civilsamfundet – i Afrika og Asien.  

 

 

 
 

 

FUGLE 

DOF arbejder for at sikre international fuglebeskyttelse 

 

DOF’s vigtigste formål i det internationale arbejde er at være med til at sikre international 

fuglebeskyttelse og indsamle viden om fugle. Derfor arbejder vi i og omkring vigtige 

fuglelokaliteter i Asien og Afrika. Det verdensomspændende netværk BirdLife International, som 

DOF er medlem af, har identificeret vigtige fuglelokaliteter, de såkaldte IBAs overalt i verden. De 

er udgangspunkt for BirdLife aktiviter i samarbejde mellem BirdLife organisationer i donorlande og 

i Syd. I de internationale projekter er DOF er engageret i at samle viden om fugle bl.a. gennem 

punkttællinger, ringmærkning af trækfugle, og lokalt baseret monitering, og i at beskytte fuglene og 

deres habitater gennem aftaler med lokalsamfundene. DOF samarbejder med andre BirdLife 



organisationer om politisk indflydelse på international fuglebeskyttelse, f.eks. via Ramsar og 

Biodiversitetskonventionen og internationale fora som f.eks. FN’s Miljø og Udviklingskonferencer. 

 

 

 

NATUR 

DOF arbejder for at beskytte og genoprette økosystemer 

 

Fuglene er en integreret del af et økosystem. Derfor har en stor del af DOF’s internationale arbejde 

fokus på at beskytte og genoprette natur og økosystemer - fortrinsvist tropisk skov – i og omkring 

vigtige fuglelokaliteter. Det gør vi ved at støtte naturlig regeneration af skov, udvikling af 

skovbaserede produkter (NTFP), lokal monitering af biodiversitet, udvikling af skovlandbrug og 

dyrkning af afgrøder, der ikke belaster skoven, bæredygtig forvaltning af naturressourcer, 

opbygning af og støtte til lokale naturbeskyttelsesgrupper, naturressourceaftaler, og 

kapacitetsopbygning af lokale partnere og andre aktører. Hensyn og tilpasning til klimaforandringer 

integreres i alle vore projekter. DOF engagerer sig politisk for at påvirke internationale regler om 

f.eks. afskovning af tropisk regnskov. Vi er del af 92-gruppen, der søger at påvirke den danske 

regering på natur- og biodiversitetsområdet 

 



 
 

 

BÆREDYGTIG UDVIKLING 

DOF arbejder for at skabe synergi mellem naturbeskyttelse og forbedrede levevilkår 

 

 

Langt de fleste vigtige fuglelokaliteter ligger i områder, hvor der bor mennesker eller som på anden 

måde er påvirket af menneskelige aktiviteter. Beskyttelsen af fuglene og deres habitater er derfor 

tæt forbundet med de lokalsamfund, regeringer og andre aktører, der har interesse i området. Derfor 

samarbejder DOF tæt sammen med lokalsamfundene om at skabe synergi mellem bæredygtig 

forvaltning af naturressourcer og forbedrede levevilkår for de dårligst stillede. Vi støtter udvikling 

af skovprodukter (NTFP), skovlandbrug, dyrkning af frugt og grøntsager og andre 

indkomstskabende aktiviteter. I nogle områder bidrager vi til udvikling af økoturisme eller 

kunsthåndværk baseret på lokale råvarer. Vi arbejder for at styrke kvinderne og for at integrere køn 

i alle vores aktiviteter ved bl.a. at få en bedre forståelse for kønsspecifikke roller og prioriteter i 

forhold til naturressourcer og økonomiske aktiviteter. Vi følger internationale retningslinjer om 



Free, Prior and Informed Consent (FPIC) og andre hensyn i forbindelse med oprindelige folk i de 

områder, hvor de berøres af vore projekter.  

 

 
 

 

CIVILSAMFUND 

DOF arbejder for at styrke civilsamfundet 

 

DOF implementerer alle sine projekter gennem og i tæt samarbejde med nationale BirdLife 

partnere. Derfor er kapacitetsopbygning af vore partnere indenfor vore kerneområder og i vore 

metoder en vigtig aktivitet. Vi tror på, at fuglebeskyttelse, bæredygtig forvaltning af 

naturressourcerne og forbedrede levevilkår kun kan ske i tæt samarbejde med lokalsamfundene. 

Derfor støtter vi via vores partnere etableringen og kapacitetsopbygning af lokale 

naturbeskyttelsesgrupper og netværk af grupper med det formål, at de udvikler sig til egentlige 

civilsamfundsorganisationer. Grupperne deltager i lokalbaseret monitering af biodiversitet, 

indkomstskabende aktiviteter, låne- og spareaktiviteter, udvikling og indgåelse af 

naturressourceaftaler. De samarbejder med andre lokale og regionale aktører og er med til at tage 

beslutninger, der vedrører deres lokalsamfund. På længere sigt forventes det, at de gennem 

netværksfora kan blive stærke fortalere for en bæredygtig udvikling af deres lokalområde, der både 

tager hensyn til natur og mennesker.   

 

 

 


