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DANSK ORNITOLOGISK FORENING  
I BIRDLIFE DANMARK (DOF BIRDLIFE)

DOF BirdLife er et grønt fællesskab med 
knap 16.600 medlemmer, som beskytter 
vilde fugle og deres levesteder i Danmark og 
internationalt. DOF BirdLife er den danske 
del af BirdLife - verdens største partnerskab 
for naturbevarelse. Vi er til stede i 122 lande 
fordelt på fem kontinenter.
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Formandens beretning

Projektet blev forberedt for 
snart 10 år siden, og takket 
være en bevilling på 20 mio. kr. 
fra Aage V. Jensen Naturfond 
kunne projektet påbegyndes 
i 2012. Efter to års forbere-
delse, inkl. it-setup, i vores 
naturfaglige afdeling, var den 
store scene sat for de mange 
udøvende aktører: DOF’s dedi-
kerede, frivillige medlemmer. I 
perioden 2014-17 blev Danmark 
travet tyndt, og fuglenes tilste-
deværelse sommer og vinter 
noteret og undersøgt efter 
standardiserede og videnskabe-
lige metoder. Siden da er det 
enorme materiale blevet bear-
bejdet af ansatte og frivillige, og 
i løbet af 2020 publiceres resul-
taterne i en bog, et Fugleatlas, 
samt på nettet. Det er med stor 
stolthed, at vi nu kan se tilbage 
og notere: Vi gjorde det! I mål, 
til tiden og med spændende ny 
viden om fuglene i Danmark. En 
meget stor tak til alle, der sled. 

DOF’s styrke ligger i sam-
spillet mellem de mange aktive 
medlemmer og vores dygtige 

ansatte i Fuglenes Hus på 
Vesterbrogade i København. 
Her arbejder ca. 30 venlige 
mennesker, der gør deres bed-
ste for at servicere foreningens 
godt 16.600 medlemmer, drive 
foreningen i det daglige og 
føre hovedbestyrelsens be-
slutninger ud i livet. Heldigvis 
bruger mange, både med-
lemmer og ikke-medlemmer 
Naturbutikken, hvor man kan 
gøre fordelagtige køb og få me-
get kvalificeret hjælp, hvis det 
fx er en kikkert eller et teleskop, 
man skal have anskaffet sig. 
Naturbutikken gav i det forløbne 
år et tilfredsstillende overskud til 
fuglebeskyttelse i DOF.

I første halvdel af året var vi 
udfordret af manglende bevil-
linger på projektansøgninger, 
men det er der heldigvis blevet 
rettet op på sidst på året, så vi 
fortrøstningsfulde har kunnet 
tage fat på det nye år. På grund 
af den forsinkede projekttilgang 
er vi kommet ud af året med et 
underskud, som vi forsøger at 
rette op på i det kommende år.

Af nye spændende projekter 
er der nu bevilget 5,6 mio. kr. 
fra Aage V. Jensen Naturfond 
til at opgradere vores flagskib, 
punktællingsprogrammet, med 
nye metoder og ny teknologi. 
Det er vi meget glade og tak-
nemmelige for. Desuden har 
vi fået et projekt i hus med 
fokus på at kortlægge og for-
bedre fuglelivet på golfbaner. 
Projektet Improve nature around 
golf courses for more bird(ie)s er 
bevilget af Scandinavian Turfgrass 
and Environment Research 
Foundation, og DOF’s andel 
udgør 0,5 mio. kr. over 3 år. 
Også dette projekt forventer vi 
stor interesse for blandt vores 
medlemmer.  

Herudover er der bevilget 
midler til to mindre projekter: 
Et projekt, der bl.a. skal klar-
lægge sammenhængen mellem 
DOFbasen og den kommende 
nationale artsportal, samt 
midler til at gennemføre ak-
tiviteter i forbindelse med 
Naturens År, som DR gennem-
fører i 2020.

PROJEKTER OG 
NATURPOLITIK 

I KIKKERTEN 

Ved udgangen af året afsluttede vi vores 
hidtil største projekt, Atlas III, der var en 
omfattende og meget ambitiøs kortlægning 
af primært Danmarks ynglefugle. Egon Østergaard, 

formand for Dansk 
Ornitologisk Forening / 

BirdLife Danmark

 Fotograf: Johnny Madsen/
Biofoto/Ritzau Scanpix

 Tårnfalk. Fotograf: Jesper Vingtoft
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Trompet

Vi har også efter valget haft 
travlt med at mødes med 
fremtrædende politikere og 
natur- og miljøordførere, og 
miljøminister Lea Wermelin 
og fødevareminister Mogens 

Jensen kender nu også DOF og 
vores naturpolitik. 

I Vildtforvaltningsrådet blev vi 
enige om at indstille til ministe-
ren, der senere fulgte vores råd, 

at tyrkerduen, taffelanden, fløjls- 
anden og havlitten fredes fra 
2020. Det sker med henvisning 
til deres tilbagegang og for hav-
dykændernes vedkommende, 
fordi de er globalt truede.

Endelig er det værd at nævne, at 
vi bevæger os i retning af, at vores 
trykte medier også bliver tilgæn-
gelige på vores hjemmeside, og 
det er en god udvikling på mange 
måder. Det er fx en ambition, 
at også vores videnskabelige 
tidsskrift i løbet af kort tid ligger 
komplet tilbage fra foreningens 
start i 1906. 

DOF Årsberetning 20196

Formandens beretning

I 2019 har der som tidligere 
været mulighed for at kigge 
med, når der blev blændet op 
for live-stream til både havørn 
og stor hornugle på rede. I 
begge tilfælde har der været 
stor interesse fra folk og me-
dier, og mange har doneret 
små og større beløb til projek-
tet, så det kan fortsættes i årene 
fremover, når det tekniske ud-
styr skal fornys. En stor tak 
for disse bidrag.

Netfugl er et feltorni-
tologisk mødested på 
nettet, men hjemmesi-
den har ligget underdrejet 
i en årrække. Hovedbestyrelsen 
har besluttet at reservere et 
større beløb til opbygning af en 
helt ny Netfugl, og der har sidst 
på året været arbejdet hårdt på 
at kunne tilgodese den del af 
foreningen. Omkring påske 2020 
lanceredes de første funktioner, 
og det er jeg rigtig glad for.  

Lige før sommerferien fik vi 
en ny regering, og den lagde 
hurtigt ud med at invitere til 
input til en Natur- og biodi-
versitetspakke. Jeg deltog i et 
opstartsmøde på Marienborg, 

og lige før nytår indsendte 
DOF vores mange og gode 
forslag til, hvad pakken bør 
indeholde. Forslagene kan ses 
på www.dof.dk i publikations-
databasen.

Formandens beretning
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“

”

I 2019 har der som tidligere 
været mulighed for at kigge 

med, når der blev blændet op 
for live-stream til både havørn 

og stor hornugle på rede. 
Egon Østergaard, 

formand for DOF BirdLife
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Verdensmål

Frem mod 2030 arbejder regeringer, virksomheder og 
organisationer sammen mod en fælles ambition om 
en bæredygtig verden. DOF BirdLife bakker op om de 
globale bestræbelser, som skal nåes ved, at FN’s 193 
medlemslande forpligter sig på 17 Verdensmål. 

Verdensmål

Mange steder er civilsamfundsaktører og 
myndigheder allerede i gang. Også DOF 
BirdLife arbejder aktivt med flere af de 
17 verdensmål qua vores arbejde med 
naturbeskyttelse i DK og EU, internatio-
nale skovbevarelsesprogram og opkøb af 
klima- og biodiversitetsskov for at nævne 
nogle af de indsatsområder, som relaterer 
sig til blandt andet Verdensmål 13 (Klima) 
og Verdensmål 15 (Livet på land). 

Også internt har bestræbelserne på at 
bidrage til en bæredygtig verden sat sine 
aftryk på organisationen, hvor DOF BirdLife 
har udarbejdet en grøn indkøbspolitik, ud-
arbejdet en bæredygtig forretningsplan for 
Naturbutikken og valgt at investere egne 

midler i grønne og etiske projekter via 
Merkur Andelskasse. 

Som naturorganisation med klar grøn profil 
arbejder vi naturligt med de ’grønne’  
verdensmål, som skal sikre bedre klima og 
bæredygtige og robuste økosystemer med 
en rig biodiversitet. Men Verdensmålene er 
holisitiske og omfatter sammen med de knap 
169 delmål mange facetter af hverdagslivet 
såvel for organisationer som DOF BirdLife 
som for den enkelte borgere. Det kan derfor 
blive omfattende at levere på alle parametre. 

DOF BirdLifes hovedbestyrelse har derfor 
besluttet at igangsætte en drøftelse af, 
hvilke Verdensmål- og delmål vores  

DOF BIRDLIFE OG

VERDENSMÅLENE

HVAD ER VERDENSMÅLENE?

Verdensmålene skal frem til 2030 sætte os alle på rette kurs mod en mere bæredygtig udvik-
ling for både mennesker og  planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 
169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i 
verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs 
og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikker-
hed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsor-
den anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og 
internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå 
holdbare udviklingsresultater [KILDE: www.verdensmaalene.dk]

nuværende arbejde og interne retnings-
linjer og -politikker allerede leverer på, 
hvor vi skal blive bedre og eventuelt hvilke 
mål, vi ikke skal arbejde med. 

Drøftelserne vil munde ud i et prioritets-
papir, som bliver retningsgivende for DOF 
BirdLife’s arbejde med FN’s Verdensmål det 
næste årti. 
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Tilbageblik Tilbageblik

EP19-valget blev af flere kaldt det 
vigtigste valg i 40 år. Hastigheden 
hvormed dyr og planter uddør er 
100-1000 gange hurtigere, end 
hvad der plejer at være normal-
tilstanden for Jordens liv. Det 
nuværende tempo for arternes 
uddøen er på højde med de fem 
andre gange i Jordens historie, 
hvor 50-90 % af arterne pludselig 
forsvandt. 

Derfor kastede DOF BirdLife 
sig sammen med resten af 
det europæiske BirdLife-
partnerskab sig ind i valg-
kampen på naturens side og et 

klart budskab om mere plads til 
fugle, dyr og planter! Et arbejde 
der er fulgt op med krav om 
en bindende biodiversitetslov i 
Danmark, der skal sikre klare og 
bindende mål med tilhørende 
finansiering, monitering og 
kompetent rådgivning om be-
varelsen af biodiversiteten. 

I EU er det politiske arbejde fra 
DOF BirdLife’s side koncentreret 
om EU’s kommende biodiversi-
tetsstrategi for de næste ti år. 

DOF BirdLife arbejder nu frem 
mod et mål om at mindst 

20 % af Danmarks landareal 
forbeholdes vild natur og 
yderligere 10 % til vedvarende 
lysåben natur med ekstensiv 
landbrugsmæssig udnyttelse. 
Mindst en tredjedel af den 
nuværende landbrugsjord i 
omdrift bør inden 2050 udta-
ges af omdrift og en betydelig 
del udlægges til vild natur og 
lysåben natur med ekstensiv 
landbrugsmæssig udnyttelse. 
Udtag af landbrugsjord bør ske 
ved en multifunktionel jordfor-
deling, hvor det prioriteres at 
udvikle områder, der især kan 
understøtte biodiversiteten. 
For yderligere at bevare den 
danske biodiversitet har DOF 
BirdLife sat som mål at 50 % 
af den danske statsskove, skal 
udlægges som vildskove. Det 
er et af de mest omkostnings-
effektive værktøjer til at stoppe 
tilbagegangen for dyr, planter 
og svampe i Danmark.

 Fotograf: iStockphoto

TILBAGEBLIK 
PÅ 2019

NATURPOLITIK
2019 stod i valgets tegn. To gange skulle danskerne til 
stemmeurnerne. Første gang den 26. maj i forbindelse med 
Europaparlamentsvalget og efterfølgende den 5. juni i for-
bindelse med Folketingsvalget.

KAMPAGNER
375.386 personer sagde sidste år 
nej til en genforhandling af EU’s 
vandrammedirektiv efter må-
neders kampagne for at bevare 
direktivet intakt og ambitiøst.

Og det lykkedes takket være en stor 
folkelige opbakning:

”EU’s vandrammedirektiv anses for 
én af de vigtigste stykker miljølov-
givning, der nogensinde er vedtaget 
i EU. Derfor valgte DOF BirdLife at 
kaste sig ind i den politiske kamp 
sammen med 130 andre fremtræ-
dende miljø- og naturorganisationer 
på tværs af EU,” forklarer international 
program- og politikkoordinator i DOF 
BirdLife, Toke F. Nyborg. 

 Fotograf: Uffe Weng/Ritzau/Scanpix
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BEGIVENHEDER
Rundt regnet 4.500 danskere var af 
huse for at få øje på havørne og konge-
ørne, da DOF BirdLife bød velkommen 
til Ørnens Dag under åben, blå himmel 
sidste søndag i februar. 

Dagen bød på i alt 48 ørne ved 22 ud af de 
23 lokaliteter, hvor DOF BirdLife formidlede 
viden om ørne. Naturformidling er en af 
foreningens kerneopgaver. Det er med til 
at inspirere flere til at komme ud - og til at 
øge viden og forståelse for naturen. Ørnens 
Dag indgå som et vigtigt engagement i 
disse bestræbelser.

Også på Naturmødet i Hirtshals kunne  
besøgende og interesserede for tredje år  
i træk møde DOF BirdLife i debatter og i  
aktiviteter for børn og voksne. Det natur- 
orienterede folkemøde er en stigende succes 
og for DOF BirdLife en vigtig platform for 
naturformidling og dialog med politikere, 
medier og fonde.

Tilbageblik Tilbageblik

PARTNERSKABER
Sidste år indgik DOF BirdLife en række folkelige og private 
samarbejder med blandt andet det grønne borgerinitiativ ’Så 
er det nu’ og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. 

 Samarbejdet med borgeriniti-
ativet ’Så er det nu’ havde fokus 
på at forpligte Folketinget på 
ambitiøse mål for klima, miljø og 
biodiversitet og var et folkebåret 
initiativ, som opstod i forbindelse 
med Folketingsvalget 2019. DOF 
BirdLife støttede initiativet øko-
nomisk og med omtale: 

”Det grønne område har ta-
get et tigerspring til toppen 
af vælgernes dagsorden. Det 
glæder DOF BirdLife, som i 
generationer har arbejdet for 
mere vild natur, og det er derfor 
kun naturligt, at vi som for-
ening støtter op om initiativet”. 
Sådan udtalte formand for DOF 
BirdLife’s naturpolitiske ud-
valg, Hans Meltofte, sidste år til 
DOF’s medier. 

L&F-samarbejdet har handlet 
om at sætte fokus på tilbage-
gangen i agerlandets fugle og 
bidrage til at skabe bedre vilkår 
for viben på marker, hvor land-
manden ønsker at gøre en eks-
tra indsats for den besungne 
og tidligere karakterfugl i det 
åbne danske landskab. Det 
skete med den fælles kam-
pagne ”Sammen om at hjælpe 
viben”, der blandt andet guider 
landmændene til at hjælpe de 
trængte viber. Samarbejdet er 
en del af en strategisk sats-
nings omkring bredt samar-
bejde om naturbevarelse med 
interessenter udenfor miljøet 
af grønne organisationer. Det 
konventionelle landbrug er 
både i Danmark og i resten 
af EU’s medlemslande den 

absolut største enkeltstående 
årsag til det enorme tab af bio-
diversitet, som verden oplever 
disse år. DOF BirdLife håber, at 
kampagnen kan skubbe til en 
holdningsændring hos nogle af 
de konventionelle landmænd. 
 
2019 var også året, hvor jægere 
og ornitologer gik sammen om 
at sigte i samme retning med 
en fælles udmelding om et bly-
forbud. For at undgå blyforgift-
ning af ådselædende rovfugle 
skal bly ud af al ammunition til 
jagt. Også af hensyn til men-
nesker, der spiser kød nedlagt 
med riffel, bør bly erstattes af 
miljøvenlige materialer. Bly i 
riffelammunition er således 
forhåbentligt snart på vej ud af 
den danske natur.

 Fotograf: Per Vadum

  Fotograf: Mads Oddershede
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Tilbageblik Tilbageblik

NATURNYT
Også i naturen er der sket fremgang på fuglefronten. Sidste sommer fløj således 
33 vandrefalkeunger fra rederne i den danske ynglebestand. 

Vandrefalken har tilsyneladende fundet et 
niveau på rundt regnet en snes ynglepar, 
efter at et enkelt par for 17 år siden slog 
sig ned for at yngle i den danske natur. Det 
skete efter knap 30 års fravær. 

Også for fiskeørnene var 2019 rekordernes 
år. For første gang i 40 år havde Danmark 
seks ynglepar. Det var også første gang, der 
kom hele ti unger på vingerne. Imens satte 
havørnen rekord i antal unger og bød i 2019 
på 85 danske ynglepar. Knap 80 af disse par 
havde ynglesucces og fik tilsammen 130 
unger ud at flyve. Det er det højeste antal 
udfløjne unger i løbet af én ynglesæson.

I sensommerdagene kunne ornitologer 
konstatere 324 skestorke rastende i Sneum 
Digesø syd for Esbjerg. For få årtier siden 

var skestorken i Danmark en sjælden fugl, 
der kun sås fåtalligt hvert år. Også stor 
flagspætte, isfuglen og sløruglen gik frem 
- primært på grund af sidste års milde 
vinter - mens en lille kobbersneppe på 26 
år imponerede ornitologer ved at have 
fløjet mindst 127.000 kilometer. Den lille 
fugl blev fundet af jægere på Læsø. Den 
svækkede fugl var ringmærket med farve-
ringe på begge sine ben og ved nærmere 
undersøgelser viste det sig, at den lille 
kobbersneppe blev ringmærket 21. maj 
1993 ved Tees på den engelske nordsøkyst 
– præcis 25 år, 5 måneder og 6 dage før de 
den forkomne vadefugl blev fundet. Den 
lille kobbersneppe var i sit andet kalenderår, 
da den i England blev fanget og farvering-
mærket. Vadefuglen var altså 26 et halvt år, 
da den blev fundet på øen i Kattegat.

 Fiskeørn. Fotograf: Torben Andersen  Vandrefalk

 Lille kobbersneppe
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NAVNE
I januar sidste år kunne den 86-årige 
ornitolog William Carøe Aarestrup fra 
Pandrup i Nordjylland fejrer 60-års  
jubilæum som ringmærker. 

Den pensionerede skorstensfejermester 
har altid været i øjenhøjde med fuglene og 
været med til at afdække nogle af fugle-
trækkets gåder. Siden vinteren 1959, da han 
som 26-årig begyndte at ringmærke fugle 
i videnskabens tjeneste, har han haft rundt 
regnet 164.000 fugle i nettet og hænderne. 
Tillykke.

INTERNATIONAL SKOVBEVARELSE
Bedre levevilkår for naboer til truede naturområder. 

Det er målet med DOF 
BirdLife’s aktuelle naturbeskyt-
telsesprogram i Kenya, Uganda 
og Nepal, som finansieres af 
dansk udviklingsbistand via 
foreningen CISU, Civilsamfund 
i Udvikling. Sammen med 
lokale BirdLife-partnere støtter 
DOF BirdLife på sjette år bære- 
dygtig skovforvaltning med 
foreløbige gode resultater 
for naturen. Det sker blandt 
andet gennem udvikling af 

indkomstskabende aktiviteter 
og landbrugstræning for lokal-
befolkningen. Det har mindsket 
presset på skovene og bidrager 
i dag til deres bevarelse og 
bedre levevilkår for landbofa-
milierne i landsbyerne omkring 
de syv skovområder, hvor pro-
grammet implementeres. 

Dette bliver blandt andet kon-
kret i Echuya-skoven i Uganda 
– én af de syv skovområder, 

hvor bønder for blot få år til-
bage overlevede ved at gøre 
indhug skoven for at udvide 
deres dyrkningsareal. 

Derfor oprettede den lokale 
BirdLife-partner spare-låne-
grupper, hvor beboerne i lands-
byerne omkring Echuya-skoven 
kunne låne penge til investering 
i husdyr, forbedring eller forar-
bejdning af landbrugsprodukter- 
og produktion. Lånene blevet 

Tilbageblik Tilbageblik

givet sammen med træning i 
bæredygtige landbrugsmetoder 
og adgang til bedre og mere 
varierede afgrøder.

Det har i dag øget familiernes 
indtjening og mindsket deres 
behov for at trække på sko-
vens begrænsede ressourcer. 
Det forklarer blandt andet Mrs. 
Seseriya Nyiradekeye fra en af 
de landsbyerne ikke langt fra 
Echuya-skoven. Hun investe-
rede i tre sække læggekartofler 

og høstede 26 sække kartofler. 
21 sække blev solgt, to sække 
blev spist i hjemmet og tre blev 
gemt til næste sæson: 
 
”Jeg brugte en del af pengene 
fra salget af kartofler til at betale 
lånet tilbage og købte en ko 
og en kalv for resten af pen-
gene,” forklarer Mrs. Seseriya 
Nyiradekeye, som heller ikke 
længere henter foder til hendes 
dyr inde i skoven. I stedet bru-
ger hun blade fra træer og græs 

fra haven og køernes afføring 
som økologisk gødning. Netop 
bæredygtigt husdyropdræt 
indgår som et centralt element 
i landbrugstræningen sammen 
med oprettelse af spare-låne-
grupper i alle tre programlande.  

Programmet implementeres i syv 
skovområder, som allerede er 
kategoriseret som særligt vigtige 
for truede endemiske fuglearter 
og biodiversitet mere generelt.  

NATUROVERVÅGNING
Sidste år kunne lederen af DOF’s fuglestation i Blåvand, Bent 
Jakobsen, melde om fundet af 16 blodige sandløbere til 
Fiskerikontrollen. 

De var viklet ind i et ulovligt 
opsat fiskenet på Hukket ved 
Blåvandshuk. Det lokale politi 
konfiskerede efterfølgende 
det fuglefarlige og ulovlige 
fiskeredskab. Hændelsen viser 
vigtigheden af naturovervåg-
ning, og DOF BirdLife lægger 
hvert år mange kræfter i at 
overvåge naturen - både for at 
vurdere bestandsudviklingen 
af fuglebestandene og for at 
sikre håndhævelse af gældende 
lovgivning på naturbeskyttel-
sesområdet. Danske fugleven-
ner blev derfor også sidste år 

opfordret til at lede efter døde 
mallemukker på strandene. 
Opfodringen kom fra feltornito-
log John Pedersen fra Skagen, 
som er med i et internationalt 
hold af frivillige fuglevenner 
og forskere, som undersøger 
årsagen til stigningen i antallet 
af døde mallemukker i lande 
omkring Nordsøen. Plastik 
mistænkes for at være årsagen, 
og John Pedersen kan da også 
oplyse, at over 90 procent af de 
døde mallemukker fundet på 
strandene omkring Skagen har 
plastik i maverne.

 Fotograf: J.A. van Franeker (begge fotos)

 Fotograf: Jan Skriver

 Foto: Nature Uganda
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Om DOF BirdLife

Foreningen rummer i dag knap 
16.600 medlemmer. De inddrages 
i arbejdet med naturovervågning 
og indsamling af fugledata, som 
grundlag for DOF BirdLife’s natur-
politiske arbejde i Danmark og EU 
for mere og bedre natur til gavn for 
både fugle og biodiversitet. 

Internationalt arbejder DOF BirdLife 
med bæredygtig forvaltning af sko-
vområder, som er særlig vigtige i 

forhold til beskyttelse af trækfugle 
og endemiske arter. DOF BirdLife’s 
skovforvaltningsarbejde har des-
uden et klimasigte.
 
DOF BirdLife er den danske partner i 
BirdLife International - verdens stør-
ste partnerskab for naturbevarelse 
og fuglebeskyttelse. Som en del af 
BirdLife-partnerskabet arbejder vi 
med fugle- & naturbeskyttelse i 122 
lande fordelt på fem kontinenter. 

Om DOF BirdLife

FÆLLESSKAB FOR 
FUGLEINTERESSEREDE

122 LANDE
FEM KONTINENTER

DOF BirdLife er et fællesskab 
for fugleinteresserede, som

beskytter vilde fugle og 
deres levesteder i Danmark 

og internationalt. 



 Isfugl. Fotograf: Torben Andersen
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OMSÆTNING

DOF havde i 2019 en samlet omsætning 
på 41,5 mio. kroner, heraf kom 10,8 mio. 
kr. fra medlemmer svarende til 26 % af 
omsætningen. DOF BirdLife oplevede 
således fortsat en stor velvilje til at støtte 
organisationens arbejde med fugle- og 
naturbeskyttelse. 

Omsætningen i DOF BirdLife’s butik, 
Naturbutikken, udgør 13,0 mio. kr. (sva-
rende til 31% af omsætningen) mod 12,6 
mio. kr. året før.

DOF BirdLife’s lokalafdelinger er som noget 
nyt medtaget i årsrapporten. Omsætningen 
fratrukket lokalafdelingstilskud fra DOF 
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Økonomi & nøgletal

BirdLife udgør 4,7 mio. kr. svarende til 11% 
af omsætningen.

Omsætningen fra projekter udgør 10,0 mio. 
kr. (svarende til 24% af omsætningen) mod 
15,1 mio. kr. i 2018.

Offentlige tilskud udgør 2,2 mio. kr. heraf 
kommer 2,0 mio. kr. fra Friluftsrådet, sva-
rende til 6% af omsætningen. Indtægter 
fra blade og medier samt fondsindtægter 
udgør 2% af omsætningen.

MEDLEMMER OG BIDRAG

Medlemstallet lå ved årets udgang på 
16.659, mens antallet af faste bidragydere lå 
på 2.062. Det var en stigning i både med-
lemmer og bidragydere på henholdsvis 
0,3 % og 1,6 % takket været ny målrettet 
strategi for hvervning og indsamling. En 
stabil opbakning til og støtte fra danskere er 
helt central for DOF BirdLife’s arbejde.

DET GIK PENGENE TIL

Til beskyttelse af fugle og forbedring af 
deres levesteder anvendte DOF BirdLife i 
alt 5,7 mio. kr. heraf 4,5 mio. kr. til konkrete 
projektaktiviteter om skovforvaltning i Kenya, 
Uganda og Nepal.
 
Til indsamling og udbredelse af viden om 
fuglene i Danmark anvendtes 6,4 mio. kr., 
mens der til medlemmers deltagelse i DOF 
BirdLife’s aktiviteter blev anvendt 6,7 mio. kr. 
Til fugleoplevelser i naturen anvendte DOF 
BirdLife i 2019 1,8 mio. kr.

Dertil udgjorde hverveomkostninger 0,7 
mio. kr., mens DOF BirdLife havde udgifter til 
Naturbutikken på 12,7 mio. kr., hvilket gav et 
nettoresultatet for butikken på 0,3 mio. kr. i 
overskud.
 
Administrationsomkostninger og ejendom 
udgjorde 7,9 mio. kr. svarende til 19% af om-
sætningen administrations-procenten ud-
gjorde 14% i 2018). Stigningen skyldes stig-
ning i lønudgifterne som følge af manglende 
projektindtægter. Det vurderes, at admini-
strationsprocenten 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 underskud på 410 t.kr. 
(mod budgetoverskud på 206 t.kr.). Årets 
resultat i 2018 var 4,3 mio. kr. før resultat-
disponering.

Den disponible egenkapital udgør ved ud-
gangen af 2019 i alt 6,4 mio. kr. Den samlet 
egenkapital udgør 17,2 mio. kr.

BEGIVENHEDER EFTER STATUSDAGEN

Fremkomsten af Corona-virusset kan få 
negativ betydning på foreningens forvent-
ninger til resultatet for 2020.

Økonomi & nøgletal
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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 se-
kretariatet 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

DOF takker for og er glad over at have modtaget  

testamentariske gaver fra

Boet efter Mogens Blum. DOF har modtaget 306 t.kr.   
Boet efter Kirsten og Per Gjerlow. DOF har modtaget 1,9 mio. kr.

• Aage V. Jensen Naturfond 
•  A. P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal

• Aabenraa Kommune 
• Aarhus Universitet 
• Bestles Fond 
• Civilsamfund i Udvikling – CISU 
• Dansk Golf Union 
• Dansk Tennis Fond 
•  Dronning Margrethes og Prins 

Henriks Legat 
• Esbjerg Kommune 
• Familien Hede Nielsens Fond 
• Friluftsrådet 

• Haderslev Kommune 
• Ingrid og Johan Hansens Mindefond 
• Institute for Bioscience, Aarhus 
• Miljøstyrelsen 
• Naturstyrelsen 
• Poul og Else Tausons Fond 
•  Robert og Ellen Storm Petersens 

Mindelegat 
• Rodox Fonden 
• Slots- og Kulturstyrelsen 
• STG Gavefond
• Svalens Fond 
• Toyota Fonden 
• Tønder Kommune 
• Velux Fonden

Tak tilØkonomi & nøgletal

HER KOM PENGENE FRA Mio. kr. %

 Private midler 10,8 26%

 Offentlige tilskud og tipsmidler 2,2 5%

 Fonde og sponsorer 0,3 1%

 Danske projekter og ministeraftale 5,5 13%

 Internationale projekter 4,5 11%

 Lokalafdelinger fratrukket tilskud 4,8 12%

 Naturbutikken 13 31%

 Blad og medier m.v. 0,4 1%

I alt 41,5 100%

PRIVATE MIDLER Mio. kr. %

 Kontingent 6,7 62%

 Bidrag 1,8 17%

 Arv & gaver 2,3 21%

I alt 10,8 100%

DET GIK PENGENE TIL Mio. kr. %

 Fugle- og naturbeskyttelse 5,7 14%

 Vidensindsamling 6,4 15%

 Medlemsdeltagelse 6,7 16%

 Naturoplevelser 1,8 4%

 Fundraising & Oplysning 0,7 2%

 Administration 7,9 19%

 Naturbutikken 12,7 30%

I alt 41,9 100%
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1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3



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 122 lande 
fordelt på seks regioner. Med 11 millioner medlemmer og mere end 8000 ansatte 

indtager partnerdskabet en global nøglerolle i arbejdet med natur- og fuglebeskyttelse.


