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DOF har siden 1906 været en 
forening for fugleinteresserede, 
og i alle årene har fokus været på 
beskyttelse af fugle og forbedring 
af deres levesteder, indsamling 
og udbredelse af viden om dem, 
fugleoplevelser i naturen og 
endelig at give gode muligheder 
for deltagelse i foreningens 
aktiviteter. Sådan var det også i 
2020, men det blev på mange 
måder et år, der vil skille sig ud.

Coronavirusset satte sit dystre 
præg på verden og også på 
DOF’s aktiviteter rundt om i 
landet. En lang række lokale 
arrangementer måtte aflyses 
eller begrænses kraftigt, så for-
eningslivet har lidt voldsomt i 
2020. De to årlige repræsentant-
skabsmøder måtte afvikles digi-
talt, men godt alligevel at kunne 
holde demokratiet kørende. 

På en lang række andre om-
råder bød året dog på meget 
gode nyheder for foreningen, 
for naturbeskyttelsen og for 
mulighederne for at fordybe sig 
i fugleinteressen.

Fuglene foldede sig ud som 
sædvanligt, for de lod sig 
ikke mærke med alle de pro-
blemer, som vi måtte igen-
nem. De trak stadig ud over 
Skagen Fuglestation i maj og 
retur via Gedser og Blåvand 
Fuglestationer i efteråret. 
Glæden ved fuglene kunne 
coronaen heldigvis ikke tage 
fra os, snarere tværtimod. 

Mange mennesker har pludse-
lig fået øjnene op for naturen, 
der byder sig til, hvor man bor, 
og aldrig nogensinde før har 
så mange danskere gået ture i 
vores skove, langs kysterne, og 
hvor man nu ellers kunne være 
sammen med andre menne-
sker, på afstand. Det er meget 
positivt, og mange af de nye 
naturbrugere har også fået øj-
nene op for fuglene, og mange 
har valgt at melde sig ind i DOF. 
Ved udgangen af året var vores 
medlemstal 17.468, det højeste 
siden 1906. I løbet af året blev vi 
810 flere, og tendensen ser ud 
til at fortsætte. Jo flere vi er til 
at tale fuglenes sag, jo flere er vi 

også til at glædes sammen over 
fuglene derude under åben 
himmel. 

Sidst på året præsenterede 
vi resultaterne af vores 
største projekt nogensinde, 
Atlasundersøgelsen 2014-
2017, støttet af Aage V. Jensen 
Naturfond. En kortlægning 
af Danmarks ynglefugle. 
Resultaterne kan nu fremover 
ses på www.dofbasen.dk/atlas 
og i den meget smukke bog på 
over 5 kg og over 800 sider. Det 
er uden sidestykke en enorm 
kraftpræstation. Resultaterne 
indgår også i en tilsvarende bog 
European Breeding Bird Atlas 2 
om de europæiske ynglefugle. 
Den udkom også sidst på året, 
så med disse to på hylden har 
man en guldgrube af viden om 
både danske og europæiske 
ynglefugle.

I løbet af året blev der sat 
strøm til en ny feltornitologisk 
platform, Netfugl 2. En helt ny 
version, programmeret helt 
fra grunden og med masser 

Året der skilte sig ud. Trods nedlukning  
af Danmark og færre arrangerede ture i 
naturen, blev det et år med naturen i  
fokus, og et år hvor DOF skabte det 
største antal medlemmer i over 100 år. 

Egon Østergaard, 
formand for Dansk 

Ornitologisk Forening / 
BirdLife Danmark

 Fotograf: Johnny Madsen/
Biofoto/Ritzau ScanpixFUGLE-

INTERESSEN 
I VÆKST    

 Rød glente: En blandt flere rovfugle  
som viste fremgang i Atlas III-undersøgelsen. 

Foto: Erik Biering
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En række nye projekter kom til i 
2020. Fra 15. Juni Fonden har vi 
modtaget bevilling til en meget 
tiltrængt opdatering af fugle-
leksikonet Danmarks Fugle på 
www.dofbasen.dk. Leksikonet 
er meget brugt, når folk skal 
have viden om fugle, for der er 
1,5 mio. visninger per år!   

Punkttællingsprogrammet bli-
ver nu takket være en bevilling 
fra Aage V. Jensen Naturfond 
udvidet med en række elemen-
ter, bl.a. såkaldte spontantællin-

ger, så vi kan få en endnu bedre 
dækning, når de almindelige 
fugles op- og nedgange skal 
dokumenteres.  

På den naturpolitiske arena 
kan vi glæde os over, at bly nu 
bliver forbudt i ammunition til 
jagt, at regeringen har lanceret 
et mål om 15 naturnational-
parker og 750 km2 urørt skov, 
at miljøministeren fredede fløjls-
and, havlit og taffeland samt 
tyrkerdue, at regeringen be-
sluttede en bedre beskyttelse 

af især § 3-engene, at EU vil 
beskytte 30% af naturen i EU, 
at DOF har modtaget midler 
til klimatilpasning i projekter i 
Kenya, Uganda og Nepal, og 
at virksomheden Gubra har 
doneret et stort beløb til DOF’s 
Klima- og Biodiversitetsfond, 
hvor midler går til opkøb af 
ødelagt tropisk regnskov.      

I årsberetningen på de følgende 
sider omtales en række højde-
punkter fra året der gik. God 
læselyst.

af nyheder fra felten og med 
mulighed for at føre sine egne 
artslister. Mediet er kommet 
rigtig godt fra start takket 
være frivillige kræfter, der 
fremover er centrale i udvik-
lingen af sitet.

Mange foreninger, inkl. DOF, 
har udfordringer med at til-
trække yngre mennesker. Nu 
tyder noget på, at der sker 
noget. I al fald er det meget 
glædeligt, at der nu er bety-
deligt mere aktivitet omkring 

DOF UNG, end vi har set i 
mange år. Ikke mindst DOF’s 
tre fuglestationer tilbyder gode 
rammer til, at unge kan samles 
her og sammen nørde igennem 
om fuglene. Det er en meget 
glædelig udvikling. En fondsbe-
villing fra Nordea-fonden med 
fokus på bedsteforældre som 
naturformidlere har også de 
unge som målgruppe.

På rovfuglefronten var der i lø-
bet af året rekordmange men-
nesker, der tog et kig på vores 

rede-webkameraer på havørn 
og stor hornugle. Ja, aldrig tid-
ligere har så mange fulgt med, 
og det er meget glædeligt, men 
også en helt enestående mulig-
hed for at aflure deres familieliv 
dag og nat. 

En oversigt på baggrund af 
Atlas III viste, at af 13 rovfugle-
arter er kun tre i tilbagegang: 
Duehøg, spurvehøg og tårnfalk. 
I de kommende år rettes fokus 
på problemerne for disse arter, 
ikke mindst duehøgen. 

 Skestorke, fouragerende. For første gang nogensinde blev der 
fundet ynglende skestorke på Fyn. Foto: Charlotte West

“

”

Ved udgangen af året var  
vores medlemstal 17.468, det 

højeste siden 1906.”  
Egon Østergaard, 

formand for DOF BirdLife
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Netfugl begyndte i 2000 som 
et frivilligt projekt, men blev i 
april 2020 løftet til nye højder: 
Det nye Netfugl 2.0 gik på vin-
gerne. Det nye Netfugl udvikles 
i etaper, og er et samarbejde 
mellem frivillige og ansatte i 
DOF BirdLife. Netfugl 2.0 leverer 
krydslister, der nu taler sam-
men med DOFbasen, sammen 
med et smartere design – ud 
over alle de funktioner som det 

gamle Netfugl kunne tilbyde. 
Netfugl er for alle, men er sær-
lig aktuel for feltornitologer, 
da stedet samler krydslister, 
feltbestemmelsesdiskussioner, 
feltornitologiske nyheder og 
artikler, artslister og meget 
mere, som er med til at styrke 
og udbrede viden om fugle. 
Netfugl forventes at være fær-
digudviklet i løbet af foråret 
2021.

 Brun løvsanger. På Netfugl kan man blandt de mange nyheder læse om genmeldingen af en danskmærket brun løvsanger i Belgien. 
Foto: Steen E. Jensen   

NY FRONTFIGUR I DOF UNG: 
NINA YASMIN ALI

Ved udgangen af 2020 blev Nina Yasmin Ali valgt som formand 
for DOF UNG. Der har været en stigende interesse for DOF UNG, 
som blandt andet ses i en fordobling af deltagere på udvalgets 
fugleture de seneste fem år. Det skal fortsætte, og samarbejdet 
med unge i udlandet skal øges, udtalte Nina Yasmin Ali, der 
vægter en fortsat fremgang højt, og at der skal være 
plads til alle i DOF UNG. Nina er uddannet 
biolog og har været aktiv i DOF UNG 
i over et år. Udvalget varetager 
de unges interesser i DOF 
BirdLife og arrangerer 
blandt andet ture for 
unge medlemmer 
mellem 12 og 26 år. 

MEDLEMSTAL 
MED LUFT 
UNDER 
VINGERNE

Som en konsekvens af COVID-19 
fandt Danmark kikkerten og det 
praktiske tøj frem: Og det kunne 
mærkes i DOF BirdLife! I 2020 op-
levede DOF BirdLife en stigende 
interesse for fuglene, som kunne 
ses på både antallet af nysgerrige 
fuglespørgsmål og et stigende 
antal medlemmer. COVID-19 kan 
ikke tage hele æren for frem-
gangen af medlemmer, da det 
er tydeligt, at mange af de nye 
medlemmer har været tiltrukket 
af DOF BirdLife’s introkampagne, 
der tilbød medlemskab for nye 
medlemmer til en god pris. 
Det glæder os, at foreningen 
kan se frem til stigende støtte 
og interesse for fuglene.

NETFUGL 2.0 SPREDER  
VINGERNE

MILJØMINISTER ROSER DOF 
BIRDLIFE I VIDEOHILSEN

NATURMØDET 
ONLINE 2020

Naturmødet er sædvanligvis et 
sted, hvor DOF BirdLife møder 
besøgende, politikere og fonde til 
en snak om natur. Ved udgangen 
af april 2020 valgte Naturmødet 
at gå online, efter at COVID-19 
havde lukket Danmark ned i 
foråret 2020. Med kort varsel 
arrangerede DOF BirdLife to live-
streams, der streamede naturfor-
midling fra henholdsvis Skagen 
og en privat have i Nordsjælland. 

I forbindelse med DOF BirdLife’s 
repræsentantskabsmøde den 21. 
november 2020, sendte miljø-
minister Lea Wermelin en video-
hilsen til repræsentantskabet. Når 
det kommer til arbejdet med at 

beskytte vores fugle, så er vi i høj 
grad afhængige af jer i DOF, lød 
det fra miljøministeren i videoen. 
Ministeren roste desuden DOF 
BirdLife for evnen til at indsamle 
data i DOFbasen og lave analyser, 
der gør os klogere på, hvordan 
de forskellige arter klarer sig, og 

hvor vi kan styrke indsatsen. 
På mødet blev en ny sam-
arbejdsaftale mellem 
DOF BirdLife og Miljø- og 
Fødevareministeriet annonce-
ret. Aftalen blev underskrevet 
ugen efter. DOF BirdLife ser 
frem til at forsætte samarbejdet. 

 Kilde: Miljøministeriet

Unge DOF'ere på kaffer- 
og gråsejlertur ved Vejby 

i Nordsjælland. Nina 
Yasmin Ali forrest til højre. 

Foto: Daniel Palm Eskildsen
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UD I FELTEN 
Unge og gamle, for sjov og for alvor, retter blikket mod felten: Der skal tælles, analyseres og 
glædes ved fuglene!

Punkttælling 2.0: For en 

skarpere fuglebeskyttelse

Projektet ’Punkttælling 2.0’ blev 
skudt i gang og det skal med 
blandt andet spontantællinger, 
natpunkttællinger, flere forårs-
tællinger, soundscape-undersø-
gelser og ny software til analyser 
levere endnu skarpere data om 
Danmarks fugle. Særligt spon-
tantællingerne skal medvirke til 
mere fleksibilitet og data, da en 
spontantælling kan tages hvor 
som helst og når som helst – 
på bare 5 minutter! Feltarbejdet 
skydes i gang i 2021.

Analyse af de mange data skal 
identificere årsager til fugle-
nes frem- og tilbagegange og 

styrke grundlaget for fugle-
beskyttelse. Med 5,5 millioner 
kr. i støtte fra Aage V. Jensen 
Naturfond løber projektet fra 
2020 til og med 2023. 

På udkig efter dødelig virus

Skagen Fuglestation er på jagt 
efter en afrikansk kæmpeflåt, 
der kan sprede den dødelige 
Krim-Congo febervirus, som 
kan smitte mennesker. Fugle 
fra ringmærkningsnettet fin-
kæmmes, og alle flåter sendes 
til Statens Serum Institut, som 
tjekker flåten for farlige og ufar-
lige vira. Kæmpeflåten bevæger 
sig nord på via trækkende fugle 
og er konstateret i Nordtyskland. 
Feltarbejdet i Skagen hjælper 

Uppsala Universitetet, som er 
tovholder på projektet, med at 
monitorere virusens udbredelse. 
Den dødelige virus er endnu 
ikke fundet på dansk jord. 

Bedsteforældre som  

naturformidlere 

Læring om og glæde ved na-
turen er vigtig for de yngste: 
Derfor har Fugle For Alle trukket 
i arbejdstøjet. Projektet løber 
over fire år fra 2020 til 2024, og 
det skal styrke glæden over og 
interessen for naturen hos børn. 
Ud over korte undervisnings-
forløb og kurser til forældre og 
bedsteforældre vil der også 
blive udviklet inspirationsmate-
riale med idéer og aktiviteter. 

  Punkttællerne er uundværlige. Under sommerens punkttælling slog de rekord med i alt 462 punkttælingsruter: Det er 16 % flere end 
tidligere år. Foto: Helge Røjle Christensen

Årets julegave til naturen 
’Natur- og biodiversitetspakken’ 
blev årets julegave til naturen 
fra regeringen og støttepar-
tierne. Aftalen skal skabe 15 
naturnationalparker og 75.000 
hektar ny, urørt skov udover de 
to naturnationalparker der blev 
annonceret tidligere på året. 
Urørt skov er et vigtigt redskab 
for at få biodiversiteten til at 
blomstre. Aftalen blev bifaldet 
af DOF BirdLife. Arbejdet med 
at få udvalgt og realiseret na-
turnationalparkerne står for 
døren, og DOF BirdLife håber 
på at få lov til at bidrage med 

viden og data til udpegning af 
områderne, og vi opfordrer 
ministeriet til at lytte til anbefa-
linger fra forskere og videnskaben 
under udpegningen og i den 
efterfølgende forvaltning. DOF 
BirdLife har også et håb om, at 
almindelige nationalparker vil 
blive beskyttet i samme grad 
som naturnationalparkerne.   

Natur- og biodiversitetspakken 
er et skridt på vejen mod de 30 
% beskyttet natur i 2030, et mål 
som EU fremlagde i 2020, men 
som ikke kan nås med den fine 
julegave alene.

Mærkesag om beskyttelse 

af § 3-områder bliver til  

virkelighed 
I sommer blev lovforslaget om 
beskyttelse af § 3-områder ved-
taget – dét er glædeligt, da et 
endeligt forbud mod gødskning, 
sprøjtegift og pløjning er en 
tiltrængt håndsrækning til eng-
fugle som vibe og rødben. DOF 
BirdLife kæmper fortsat for at få 
reduceret overgangsperioden 
på to år. § 3-områder favner 
både strandenge, ferske enge, 
heder, overdrev og moser. 

2020 bød på gode initia-
tiver fra Borgen med en 
aftale om udlægning af 
urørt skov og vedtagelse af 
forbud mod sprøjtegifte i 
beskyttede områder. 

MERE  
NATUR, 
MINDRE 
SPRØJT

Rødben - en af de  
fugle der har glæde  
af § 3-områderne.  

Foto: Nina Sjølander
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ATLAS III – DEN HIDTIL 
STØRSTE KORTLÆGNING 
Danmarks hidtil største kortlægning af ynglefugle skal gavne, når der tages beslutninger om 
natur og biodiversitet.

Hvordan går det Danmarks  
ynglefugle i skoven, på engene  
og i byen? Dét besvarer den om- 
fattende Atlas III-undersøgelse, 
som er den hidtil største kort-
lægning af Danmarks yngle-
fugle. Undersøgelsen er et vig-
tigt redskab, når der skal tages 
politiske beslutninger om vores 
natur og biodiversitet. Bogen 
om Atlas III-undersøgelserne 
udkom i efteråret 2020. Under-
søgelsen viste blandt andet, at 
der er fremgang for ynglefugle i 
løvskov, samt fremgang for rov-
fugle som havørn og rød glente, 
og – det måske mest overra-
skende – at Danmarks mest ud-
bredte fugl i dag er tornsangeren, 
som blev fundet ynglende i 97 
% af Atlas-kvadraterne. Ud over 
optællinger, blev der beregnet 
tætheder og bestandsestimater, 
som blev sammenlignet med 

arternes udbredelse i 1970’erne 
og 1990’erne. Hele projektet har 
taget 10 år, med hjælp fra flere 
end 1.400 feltaktive medlem-
mer, i 2.256 kvadrater på 5 x 5 
km. Forberedelsen, gennem-
førslen og afrapporteringen af 
Atlas III blev gjort muligt takket 

være finansiering fra Aage V. 
Jensen Naturfond. Data fra 
undersøgelsen indgår også i 
European Breeding Bird Atlas 2, 
som er en samlet kortlægning af 
Europas ynglefugle. Resultater 
og detaljer kan også findes på 
www.dofbasen.dk/atlas. 

NYT FRA NATUREN 
DOF BirdLife gav en håndsrækning til svømmefugle – imens  
slog ørnene glædelig rekord både på live-TV og i kulissen. 

Fredning af rødlistede ænder
I 2020 indstillede Vildtforvalt-
ningsrådet til miljøministeren 
at taffeland, havlit og fløjlsand, 
som alle er rødlistede fugle 
på den internationale scene, 
burde fredes. Det råd fulgte 
ministeren heldigvis, for de 
danske farvande er nogle af 
de vigtigste vinterkvarterer for 
havdykænderne, og derfor er 
fredningen i Danmark vigtig. 
Arbejdet fortsætter for DOF 
BirdLife, der er imod jagt på 
rødlistede arter i Danmark.

Frivillige løfter bestanden af 
stor skallesluger 

Det har stået skidt til med 
ynglebestanden af stor skalle- 
sluger i Danmark – men dét 
ville frivillige DOF’ere sætte en 
stopper for. Et korps af frivillige i 
DOF BirdLife har med støtte fra 
en række kommuner sat godt 
500 specialdesignede redekas-
ser op, fordelt på omkring 50 
områder. Indsatsen har tidoblet 
ynglebestanden af stor skal-
lesluger fra sølle 15-20 par til i 
omegnen af 150 ynglepar. Med 

en tidobling af ynglepar giver 
kasseprojektet anledning til op-
timisme for artens fremgang i 
de kommende år. 

 2020 blev et hirstorisk storkeår med i alt syv 
storkepar. Det er første gang, at den hvide 
stork har fordoblet sin bestand i Danmark fra 
et år til det næste. Foto: Thorkil Brandt

Vildtforvaltningsrådet 
rådgiver miljøministe-
ren om vildtforvaltning 
og nye jagttider. Egon 
Østergaard er DOF 
BirdLife’s repræsentant 
i Vildtforvaltningsrådet.

 Tornsanger, juvenil. Atlas 
III undersøgte udbredelsen 
af danske ynglefugle, hvor 

tornsangeren tog før-
stepladsen som den mest 
udbredte fugl i Danmark. 

Foto: John Larsen

Rovfuglene hitter 

Både Ørne- og UgleTV slog 
tidligere års seerrekord: For 
ØrneTV blev det til mere end en 
fordobling! Stjernerne på ØrneTV 
havde for første gang i mange 
år succes på reden, hvilket re-
sulterede i to udfløjne unger. 

Danmarks ynglende havørne 
slog også national rekord for 
udfløjne unger, med i alt 138 
udfløjne unger i samme yngle-
sæson. Atlas III projektet viste 
heldigvis, at i alt 8 ud af 13 yng-
lende rovfuglearter har været i 
fremgang gennem en årrække. 

DOF BirdLife fortsætter kampen 
for de øvrige arter, ikke mindst 
duehøgen, som ser ud til at være 
i tilbagegang. En anden af de 
arter, der fortsat bliver holdt nøje 
øje med, er hedehøgen, som i 
2020 havde den dårligste yngle-
sæson i 20 år.

 Rørhøg - en af de ynglende rovfugle, som er i 
fremgang i Danmark. Foto: Jens-Ole Andersen

Fortsætter næste side  
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Faunakriminalitet:  

Ingen adgang 
Desværre blev 2020 også et år, 
hvor DOF BirdLife igen måtte 
kæmpe mod faunakriminalitet. 
De ulovlige gifte carbofuran og 
parathion har i flere år krævet 
ofre i naturen, og dette år blev 
ingen undtagelse. Det mønster, 

vi har kunnet uddrage på bag-
grund af de senere års giftdrab 
på rovfugle, viser, at der bliver 
udlagt forgiftet kød, som de 
ådselædende fugle så æder af, 
hvorefter de øjeblikkeligt dør, 
udtalte Egon Østergaard. Året 
bød også på ulovlig fældefangst 
med en levende lokkedue, som 

trods servering på et sølvfad 
for politiet med blandt andet 
fotodokumentation, endte i 
papirkurven som en uopkla-
ret sag. Det er for slapt og en 
uacceptabel tendens. Derfor 
opfordrer DOF BirdLife politiet 
til at oprette et specialiseret 
rejsehold og domstolene til at 
udnytte straferammen for fau-
nakriminalitet fuldt ud. Senere 
på året førte hændelserne til, 
at Vildtforvaltningsrådet skrev 
et brev til miljøministeren og 
justitsministeren med ønsker 
om at styrke indsatsen mod 
faunakriminalitet. 
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Tilbageblik Tilbageblik

Millionbevilling skal skabe 

klimatilpasset landbrug i 

Kenya, Uganda og Nepal
DOF BirdLife modtog i for-
året 2020 en tillægsbevil-
ling på 2,5 millioner kroner 
fra CISU, som på vegne af 
Danida blandt andet forvalter 
Civilsamfundspuljen. 

Med bevillingen har DOF BirdLife 
igangsat en række klimaaktiviteter, 
som i syv IBA’s (Important Bird 
and Biodiversity Areas) i Nepal, 
Uganda og Kenya skal gøre lokal-
befolkningen mere modstands-
dygtige overfor klimaforandringer 
og samtidig bidrage til en øget 
CO2-reduktion gennem ud-
plantning af træer, etablering 
af kunstvanding og energibe-
sparende komfurer. 

Komfurerne reducerer famili-
ernes brændeforbrug med op 
til 75 % om året, mens udplant-
ning af træer bidrager til øget 

CO2-optag. Det er planen, at 
godt 2.000 familier i 2022 har 
et energibesparende komfur.

Etablering af kunstvanding og 
træning i klimasmart landbrug 
skal gøre landbofamilierne 
mindre sårbare overfor ud-
sving i klimaet. Bønderne er 
afhængige af mindre landbrug, 
hvor landmændene dyrker mad 
nok til at kunne brødføde deres 
egne familier. Indsatsen skal 
øge familiernes høstudbytte for 
derigennem at forbedre deres 
fødevaresikkerhed, ernærings-
tilstand og muligheden for at 
generere en indtægt fra salg af 
overskydende afgrøder. 

Arbejdet med klimatilpasning 
og -reduktion indgår som en 
integreret del af DOF BirdLifes 
internationale arbejde med 
skovbeskyttelse via program-
met ‘People Partner with 
Nature for Sustainable Living’. 

30 % beskyttet natur i 

Europa

Stemningen var høj i BirdLife, 
da EU-kommissionen i maj 
meddelte, at de vil øge andelen 
af beskyttet natur i Europa til 
30 %. I samme omgang frem-
lagde EU en strategi om, at 10 % 
agerland skal udlægges til na-
tur. I de kommende ti år skal de 
to strategier sætte rammen for 
den europæiske biodiversitets- 
og fødevarepolitik. 

Regeringen bakker op om 
målet, men miljøministeren 
mener ikke, at det er et mål, 
som Danmark kan eller skal nå 
selv. Her er DOF BirdLife uenig, 
og vi finder regeringens tilgang 
for uambitiøst. Det er på ingen 
måde urealistisk, at Danmark 
når op på mindst 30 % både på 
land og på havet, udtalte Egon 
Østergaard, formand for DOF 
BirdLife. 

 Gråkrage. I 2020 blev DOF BirdLife’s ønske om at få udfaset bly i jagtammunition endelig opfyldt. Forbuddet forventes at træde i kraft i 
2023 og vil især gavne ådselæderne. Foto: Flemming Bornholdt  

NEJ TAK 
Nok er nok, og DOF BirdLife fortsætter sin kamp mod brug 
af gift i naturen og ulovlig fangst af fugle.

DOF BirdLife og andre 

NGO’er #together4forests 

En presset biodiversitet, skov-
brande og klimakrise: Disse 
skyldes blandt andet øde-
læggelsen af tropisk skov. 
Derfor gik DOF BirdLife og 
mere end hundrede andre 
NGO’er sammen i kampag-

nen #together4forests, for 
at indsamle underskrifter og 
opfordre til, at EU laver en lov-
givning, der sætter en stopper 
for import af produkter, som 
bidrager til ødelæggelsen af 
vigtig, tropisk skov. Flere end 
en million underskrifter blev 
indsamlet og overleveret til 

Europa-Kommissionen den 
14. december 2020. 10 % af de 
globale ødelæggelser af skov 
går til produktion af produkter 
i EU. Danmark importerer årligt 
1,7 millioner tons soja, hvoraf 
størstedelen kommer fra skov-
fældning, der skal give plads til 
mere landbrug. 

DOF BIRDLIFE  
- INTERNATIONALT
Internationale projekter giver håb for en bedre fremtid  
for både skov, klima og lokalbefolkninger.

Fortsætter næste side  

Nepal, januar  
2020. 

Foto: Toke Nyborg
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Rekorddonation

REKORDDONATION
SIKRER OPKØB 
AF VIGTIG TROPESKOV

Mange fugleinteresserede elsker at rejse og se på fugle rundt  
omkring i verden. Sammen med husopvarmning, el-forbrug og 
anden transport giver det desværre minus på CO2-regnskabet.

 Intag Valley, Ecuador. 
Kilde: Aves & Conservación, 
BirdLife i Ecuador
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Rekorddonation

til CO2-optag under skovenes 
genopvækst og samtidig øger 
naturens modstandsdygtighed 
overfor de klimaændringer, som 
allerede er i gang. 

Det har været en stor succes, når 
vi selv skal sige det. Indtil nu har 
vi indsamlet mere end 2,8 mio. 
kroner og støttet opkøb af seks 
områder i Ecuador og et område 
i Den Dominikanske Republik. 
Når det er tropiske områder, vi 
har fokuseret på, så er det fordi, 
at vi dér får ca. 20 gange så 
meget skov – og dermed CO2 – 
for pengene som for eksempel 
i Danmark, og fordi det er her, 
den mest truede biodiversitet 
findes. Med kendte rater for 
CO2-optag i skov under opvækst 
i de pågældende områder, kom-
penseres vores CO2-udslip i lø-
bet af 8-14 år, hvor det ville tage 
flere hundrede år i Danmark. 
Det er først og fremmest jord-
priserne, der gør forskellen.

Et stigende antal DOF BirdLife-
medlemmer, deltagere på for 
eksempel DOF Travels ture 

samt foreningens egen CO2-
kompensation, har finansieret 
hovedparten af opkøbene, men 
vi har med glæde set, at også 
firmaer, gymnasieklasser og 
endog en kommune, nemlig 
Fredensborg i Nordsjælland, 
gennem årene har valgt at 
kompensere deres CO2-udslip 
gennem klimafonden, som nu 
er blevet til DOF BirdLife’s Klima- 
og Biodiversitetsfond. Alligevel 
skiller 2020 sig ud med en re-
korddonation fra biotekfirmaet 
Gubra i Hørsholm: 650.000 kr. 
til støtte for opkøb i Ecuador!

Disse store donationer har 
muliggjort, at DOF BirdLife i 
2020, på trods af reduceret 
behov for kompensation for 
flyrejser pga. coronakrisen, har 
kunnet bevillige penge til opkøb 
af to områder. Et i Intagdalen og 
et i tilknytning til Buenaventura-
reservatet, begge i Ecuador. 
Støtte til opkøb af områderne 
er også kommet fra USA, hvor 
blandt andet Rainforest Trust har 
fordoblet DOF BirdLife’s bidrag 
til Buenaventura-reservatet. 

Arbejdet med Klima- og 
Biodiversitetsfonden udføres 
næsten udelukkende af frivil-
lige i foreningen, idet der er 
etableret en følgegruppe med 
medlemmer fra Internationalt 
Udvalg, Hovedbestyrelsen og 
Fuglenes Hus. Gruppen indstil-
ler til Hovedbestyrelsen, hvilke 
projekter der anbefales støttet, 
hvorefter alle bevillinger be-
sluttes af Hovedbestyrelsen. Vi 
accepterer kun, at maksimalt 
15 % af bevillingerne bruges til 
advokatbistand mv. i forbindelse 
med opkøbene. 

Sidste skud på stammen er, 
at følgegruppen har lavet et 
klimadiplom, hvor man til en 
pris af 1.700 kr. (plus 40 kr. til 
tryk og porto) kan kompen-
sere det gennemsnitlige årlige 
CO2-udslip for en dansker på 
10 tons. Diplomet er en flot 
akvarel med skovfugle højt i 
Andesbjergene af Jon Fjeldså. 
Det blev introduceret ved ud-
gangen af 2020, og hidtil har 
63 personer benyttet sig af 
muligheden. 

Et klimadiplom bestilles ved at indbetale 1.740 kr. 
til Klima- og Biodiversitetsfonden, som findes på 
www.dof.dk/klimafond. Her finder man også satserne 
for kompensation for flyrejser, husopvarmning, 
el-forbrug og kørsel.

For at give både medlemmer 
og deltagere på foreningens 
ture mulighed for at kompen-
sere, både for rejser og for 

almindeligt CO2-udslip, opret-
tede DOF BirdLife i 2008 en 
klimafond. Idéen var at støtte 
opkøb af degraderet skov i 

nogle af verdens hotspots 
for truede fugle og 
anden biodiversitet, 
så vi både bidrog 
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Om DOF BirdLife

113 LANDE
FEM KONTINENTER

DOF BirdLife er et fællesskab  
for fugleinteresserede, som  

beskytter vilde fugle og deres  
levesteder i Danmark og  

internationalt. 

FÆLLESSKAB FOR 
FUGLEINTERESSEREDEFUGLEINTERESSEREDE
Når DOF BirdLife arbejder med inter-
national skovforvaltning, sker det med 
målet om at tilgodese både klima og 
biodiversitet. Arbejdet med forvaltning 
af skovområder er et vigtigt led, for at 
kunne beskytte trækfugle og endemi-
ske arter. Forvaltningen i Kenya, Uganda 
og Nepal sker i tæt samarbejde med de 
lokale myndigheder og befolkningen, 
og det er væsentligt for at nå og fast-
holde forbedringer på den lange bane. 

I kampagnen 1planet1right gik DOF 
BirdLife sammen med resten af 

BirdLife International til FN med et 
ønske om for at få tilføjet “Et sundt 
liv i et rent miljø og en rig og mang-
foldig natur” til FN's Verdenserklæring 
om Menneskerettigheder. 

DOF BirdLife er den danske partner 
i BirdLife International – verdens 
største partnerskab for naturbe-
varelse og fuglebeskyttelse. Som 
en del af BirdLife-partnerskabet 
bidrager vi til fugle- og naturbe-
skyttelsen i 113 lande fordelt på fem 
kontinenter. 
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OMSÆTNING

I 2020 havde DOF BirdLife en samlet om-
sætning på 40,6 mio. kr., heraf kom 9,8 
mio. kr. fra medlemsindtægter, svarende til 
24 % af omsætningen. 

Omsætningen i DOF BirdLife’s butik, 
Naturbutikken, udgør 15,1 mio. kr. (svarende 
til 37 % af omsætningen) mod 13 mio. kr. 
året før. 

ØKONOMI
BERETNING OG NØGLETAL

Økonomi og nøgletal

 Havterne. Den nordgrønlandske ynglebestand trækker helt til overvintringsområdet ved Antarktis, hvilket gør 
havternen til den fugl, der trækker over de største afstande. Foto: Svend Nørgaard
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Økonomi og nøgletal

Omsætningen i lokalafdelingerne har på 
grund af coronavirus været faldende i for-
hold til 2019, hvilket har medført faldende 
rejseaktivitet og omsætning i DOF Travel, 
der hører under DOF København.

Omsætningen fra projekter udgør 11,7 mio. 
kr. i 2020 (svarende til 29 % af omsætnin-
gen) mod 10,5 mio. kr. i 2019.

Offentlige tilskud udgør 2,1 mio. kr., og heraf 
kommer 1,9 mio. kr. som driftstilskud fra 
tipsmidlerne, der fordeles af Friluftsrådet. 
Dette svarer til 5 % af omsætningen. 
Fondsindtægter samt indtægter fra blade 
og medier udgør 2 % af omsætningen.

BIDRAG

Medlemstallet lå ved årets udgang på 
17.468, mens antallet af faste bidragydere 
lå på 2.024. Det svarer til en flot med-
lemsfremgang på 4,8 %, og et lille fald i 
bidragydere på 1,8 %. Den flotte med-
lemsfremgang skyldes især vellykkede 
introkampagner, der fandt sted hen over 
året. En stabil opbakning og støtte er vigtig 
for DOF BirdLife’s arbejde. DOF BirdLife's 
Klima- og Biodiversitetsfond modtog bi-
drag for 1 mio. kr. i 2020.

DOF BirdLife og Merkur Andelskasse har i 
2020 indledt et samarbejde for at sikre flere 
grønne donationer til DOF BirdLife’s Klima- 
og Biodiversitetsfond. 

DET GIK PENGENE TIL

I 2020 gik i alt 6,4 mio. kr. til beskyttelse 
af fugle og forbedring af deres levesteder, 
heraf gik 4,9 mio. kr. til konkrete projekt- 

aktiviteter med skovforvaltning i Kenya, 
Uganda og Nepal.

Til indsamling og udbredelse af viden om 
fuglene i Danmark blev der anvendt 6,0 
mio. kr., mens der til medlemmers delta-
gelse i DOF BirdLife’s aktiviteter blev an-
vendt 3,0 mio. kr. Til fugleoplevelser i natu-
ren blev der brugt 3,4 mio. kr.

Hverveomkostninger udgjorde 0,7 mio. 
kr., mens DOF BirdLife havde udgifter til 
Naturbutikken på 14,2 mio. kr., hvilket gav 
et flot overskud for Naturbutikken på 0,9 
mio. kr., svarende til 6 % af butikkens om-
sætning.

Administrationsomkostninger (og ejendom) 
udgjorde 5,7 mio. kr. svarende til 14 % af om-
sætningen. I 2019 udgjorde administrations-
procenten 19 %. Administrationsprocenten 
ligger på et acceptabelt niveau i forhold til 
sekretariatets størrelse og aktivitetsniveau 
og i henhold til ISOBRO’s retningslinjer.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat var et overskud på 1,3 mio. 
kr., der inkluderer et underskud på 210 t.kr. 
i DOF's lokalafdelinger. Årets resultat i 2019 
var et underskud på 410 t.kr.

DOF BirdLife’s disponible egenkapital ud-
gør ved udgangen af året 6,9 mio. kr. Den 
samlede egenkapital udgør 14,5 mio. kr. 
Foreningens repræsentantskab har be-
sluttet, at DOF BirdLife over en årrække 
skal øge sin disponible egenkapital, så den 
udgør ca. 20 % af årsomsætningen. Ultimo 
2020 udgjorde den disponible egenkapital 
17 % af årsomsætningen.



DOF Årsberetning 202022

Økonomi og nøgletal

HER KOM PENGENE FRA Mio. kr. %

 Private midler 9,8 24%

 Offentlige tilskud og tipsmidler 2,1 5%

 Fonde og sponsorer 0,4 1%

 Danske projekter og ministeraftale 6,4 16%

 Internationale projekter 5,3 13%

 Lokalafdelinger fratrukket tilskud 0,9 2%

 Naturbutikken 15,1 37%

 Blade og medier m.v. 0,6 1%

I alt 40,6 100%

MEDLEMSINDTÆGTER Mio. kr. %

 Kontingent 7,2 73%

 Bidrag 1,8 18%

 Arv & gaver 0,8 8%

I alt 9,8 100%

DET GIK PENGENE TIL       Mio. kr.         %

 Fugle- og naturbeskyttelse 6,4 16%

 Vidensindsamling 6,0 15%

 Medlemsdeltagelse 3,0 8%

 Naturoplevelser 3,4 9%

 Fundraising & Oplysning 0,7 2%

 Administration 5,7 14%

 Naturbutikken 14,2 36%

I alt 39,4 100%
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 Blåstrubet punastjerne. DOF 
Travel Fonden støttede i 2020 
denne nye kolibri-art med 
10.000 US Dollars til Ecuador. 
Foto: Roger Ahlman

Tak til

www.DOF.dk 23

TAK TIL vores mange, faste bidragsydere og medlemmer, som skaber et 
stærkt grundlag for vores arbejde for et rigt og varieret fugleliv i Danmark 
og internationalt. Fonde, organisationer og kommuner for støtte til 
sekretariatet og vores arbejde med fugle- og naturbeskyttelse. Styrelser og 
ministerier for konstruktivt samarbejde og støtte. Alle de frivillige kræfter, 
som hjælper til i dagligdagen og i felten, og en særlig tak til DOF UNG, 
som trofast støtter op om DOF BirdLife’s aktiviteter. 

TAK TIL

• 15. Juni Fonden 

• Aage V. Jensen Naturfond

•  A. P. Møller og Hustru Chastine  
Mc-Kinney Møllers Fond til  
almene Formaal

• Aabenraa Kommune

• Beckett Fonden

• Carlsbergfondet

• Civilsamfund i Udvikling – CISU

• Dansk Tennis Fond

• DOF København

• DOF Østjylland

•  Dronning Margrethes og  
Prins Henriks Legat

• Esbjerg Kommune

• Fru Hedevig Quidings Legat

• Friluftsrådet

• Gubra ApS

• Haderslev Kommune

• Ingrid og Johan Hansens Mindefond

• Miljøstyrelsen

• Naturstyrelsen

• Nord Energi A.m.b.a.

• Nordea-fonden

• PEM Consult A/S

• Poul og Else Tausons Fond

• Qato Fonden

•  Robert og Ellen Storm Petersens 
Mindelegat

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Sportsgoods-fonden

• STERF

• Svalens Fond

• Torben og Alice Frimodts Fond

•  Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

• Tønder Kommune

• Vejen Kommune



SAMMEN ER VI 
BIRDLIFE INTERNATIONAL

- VERDENS STØRESTE PARTNERSKAB 

FOR NATURBESKYTTELSE

www.dof.dk
www.birdlife.org

BirdLife International er verdens største naturbevarende partnerskab aktiv i  
113 lande og fordelt på fem kontinenter. Med over 10 millioner medlemmer og  

supporters og 8000 ansatte indtager partnerskabet en global nøglerolle i  
arbejdet med natur- og fuglebeskyttelse.


