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STABILITET OG STYRKE I DOF

Tranen fortsætter sin fremgang i Danmark med 58-66 ynglepar i 2005. Foto: Christian A. Jensen

En af DOFs aktive, Rune Palmkvist, skriver
i sin beretning fra Køge-gruppen: ”Der gik
22 år, fra jeg nød godt af ungdomsarbejdet i Vestsjællands amt, til den dag, hvor
jeg selv var parat til at yde et stykke
arbejde for DOF.”
Hans eksempel er ikke et enestående
tilfælde. Mange medlemmer, vi ikke før
har oplevet som aktive, melder sig nu til
en indsats for DOF. De frivilliges arbejde
og et velfungerende Fuglenes Hus fører til
følgende overordnede vurdering af året:
2005 har været et rigtig godt år for DOF
præget af stabilitet og med fremdrift for
vore tre store feltprojekter, for fuglebeskyttelsen, for foreningens sammenhængskraft, for medlemstallet og for foreningens økonomi. Hertil kan føjes
opmuntrende tal for flere af vore større,
sjældne ynglefugle som Havørn, Kongeørn, Skestork og Trane.
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• Til inspiration for fuglevenlig drift af
naturarealerne i det åbne land udsendte
DOF idékataloget ”Fugleperspektiv på
landdistriktsprogrammet”
• I DOFT publicerede punktællingsprojektet 30 års tællinger med indeks for 94
ynglefuglearter og 75 vinterfuglearter.
• Caretakerprojektet satte ny rekord, da
429 caretakere dækkede 104 IBA-lokaliteter.
• Resultater fra DATSY-projektet og
punkttællingsprojektet bidrog væsentligt til Miljøministeriets nye rødliste og
til en tiltrængt revision af udpegningsgrundlagene for fuglebeskyttelsesområderne
• DOF markerede sig fint på de grønne
foreningers offentlige, fælles konference
”Natur-retur” på Christiansborg med
indlæg og med publikationen
”Danmarks Fugle 2005 – fra viden til

handling”, hvor tal fra vore faglige projekter blev omsat til markante kurver og
fin dokumentation for fuglefaunaens
sande tilstand.
• En stærk indsats i informationsafdelingen sikrede DOF en nettotilgang af 822
nye medlemmer
• Ikke mindst takket være to uventede
arvebeløb fik DOF et smukt resultat på
bundlinjen for 2005 og nåede over 3
mio. i disponibel egenkapital.
Disse fine resultater blandt mange fra foreningens 99. år giver DOF en stabilitet og
styrke her ved indgangen til jubilæets år
2006.
Arbejdet i hovedbestyrelsen
Også i Hovedbestyrelsen trives det frivillige arbejde rigtig godt. Opgaverne ligger
der, så af årets seks bestyrelsesmøder har

det været nødvendigt med tre møder over
en weekend – henholdsvis i København, i
Tofte skov og i Blåvand.
Tre medlemmer har efter en fin indsats
i HB i en årrække valgt at koncentrere sig
om andre opgaver. Henning Bach Christensen, Ole Lilleør og Henrik Dissing takkes for deres arbejde i HB. I deres sted er
valgt Birgitte Rasmussen, Kurt Rasmussen
og Niels Riis. Sidstnævnte dog først fra
foråret 2006.
Den næstsidste dag i juli døde DOFs
mangeårige næstformand og æresmedlem, Benny Gensbøl, efter lang tids svær
sygdom.
DOF i udvikling
Den nye kommunalreform, der fastsætter et meget mindre antal kommuner,
som til gengæld vil få tillagt mange af
de nedlagte amters miljø- og naturopgaver, var den egentlig anledning til, at
DOF satte dette udviklingsarbejde i
gang. Ved samme lejlighed kunne der
sættes fokus på behovet for en større
medlemsinddragelse i foreningens
beslutningsprocesser bl.a. gennem en
modernisering af lovene. Efter en længerevarende høringsproces i lokalafdelingerne, både i bestyrelse og blandt
almindelige medlemmer, kunne HB i
efteråret gennemgå de indkomne svar
og konstatere, at der ikke var ønsker om
store ændringer. Det valgte vi at tolke
som tilfredshed med den måde, foreningen drives på. HB foreslog repræsentantskabet oprettelse af en ny lokalafdeling i Nordsjælland og ellers nogle
mindre justeringer af grænserne mellem
de enkelte lokalafdelinger, affødt af nye
kommunegrænser, der nogle steder
bevæger sig på begge sider af en amtsgrænse. Repræsentantskabet tog pænt

Skægmejsereder opsættes i Tryggelev Nor. Foto: Allan Gudio Nielsen

FUGLEVÆRNSFONDEN SOM SELVSTÆNDIG
ERHVERVSDRIVENDE FOND
Den seneste medlemsundersøgelse fra
2004 viste, at vore medlemmer opfatter
Fugleværnsfonden som et af foreningens største aktiver. Fonden, der blev
oprettet i 1966 i en tid, hvor der ikke
fandtes en egentlig fondslovgivning,
opfylder efter alt at dømme ikke nutidens krav til en fond. Både fondens
bestyrelse og HB vil gerne have dette
forhold bragt i orden. Et udvalg med

repræsentanter for de to bestyrelser har
arbejdet på et forslag til nye vedtægter,
der både vil sikre Fugleværnsfonden
status som erhvervsdrivende fond og
mulighed for at opnå forhåndsgodkendelse til opkøb af naturområder pålagt
landbrugspligt. Det forventes, at den ny
status med repræsentantskabets og
myndighedernes godkendelse vil være
opnået i løbet af 2006.
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beskyttelse af fugle og forbedring af deres
levevilkår nationalt og internationalt.”

mod forslagene og besluttede en ny
høringsrunde, før de reviderede grænser
for DOFs lokalafdelinger fastlægges på
repræsentantskabsmødet i maj 2006.
DOF 2009
Den seneste strategi - DOF 2006 - er snart
historie. HB kunne konstatere, at langt de
fleste af de opstillede mål var nået meget
fint, og det var derfor oplagt, at HB i nov.
præsenterede repræsentantskabet for
efterfølgeren, DOF 2009. Med få justeringer blev den nye strategi vedtaget, dog
uden et afsnit om foreningens internationale arbejde, der først vil ligge klar i løbet
af 2006.
Kommunikation
Kommunikationsafdelingen kan opvise
flotte resultater i 2005. Den nye hjemmeside er begyndt at fungere rigtig godt, og
den får meget ros. De mange velskrevne
artikler på siden er i nyhedsbreve tilgået
pressen, der har kvitteret med flittig brug
dem. DOF har fået mere omtale end
nogensinde før.
Det fælles medlemsblad Fugle og Natur
er lagt om til ny indholdsprofil og design,
der så vidt vides er bekommet medlemmerne vel. DOF har fået 1649 nye medlemmer, som udtaler sig rosende om både
Fugle og Natur og om DOF. Alt i alt har
medlemshvervningen i 2005 givet en nettofremgang på 822 medlemmer.
Naturbutikken
Hvad vist de færreste - uden for de ansattes
kreds - troede muligt, skete igen: Et forrygende år med rekordomsætning og flot
indtjening til foreningens arbejde med at
realisere sin formålsparagraf: ”…at fremme
kendskabet til og interessen for vilde fugle
og naturbeskyttelse samt at arbejde for
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Natugle. Foto: John Larsen

HOVEDBESTYRELSEN HAR
BL.A I LØBET AF ÅRET
• Gennemført en omorganisering af
rovfuglegruppen.
• Støttet etableringen af en selvstændig uglegruppe.
• Mødt repræsentanter for ungdomsudvalget og glædet sig over
de unges engagement og gode
initiativer, som vi med glæde
støtter. Deres arbejde bærer frugt.
Tilbagegangen i antallet af ungdomsmedlemmer er standset.
• Opnået portostøtte til bladene
som kompensation for bortfaldet
af portosubsidier til aviser og
blade.
• Efter at samarbejdet med foderfirmaet Best Friend er ophørt, måttet erkende, at nye sponsorer ikke
vokser på træerne.

To ikke så muntre sager
To sager har givet ærgrelser. Det drejer sig
om udsendelse af frivillige til vandfugletællinger i Tanzania og om Navnegruppens
forslag til navne på vestpalæarktiske fugle.
Proceduren for udvælgelse af fire frivillige til at deltage i vandfugletællinger i
Tanzania januar 2005 var uheldig og førte
til en heftig, ofte uforsonlig og ret personlig
debat på hjemmesiden Netfugl. HB søgte i
første omgang uden held at løse konflikten
ved at udfærdige en ny præcis procedure for
kommende udvælgelser og ved at holde
møde med de utilfredse. Sagen fandt først
sin endelig afslutning til alles tilfredshed, da
HB på repræsentantskabsmødet i april fremlagde en præcisering af den nye procedure
og gav sin kritik af hele sagsforløbet.
Navnegruppen, hvor HB er repræsenteret
ved Jon Fjeldså, har efter en imponerende
indsats over næsten et årti stort set givet
danske navne til alverdens fugle. Det er en
præstation, som HB i allerhøjeste grad
anerkender.
Desværre opstod der i den sidste del af
forløbet en bitter strid om navnene på en
række vestpalæarktiske fugle mellem
Navnegruppen og en række af de toneangivende feltornitologer.
HB besluttede sig til sidst for at udtale:
”DOF bakker op om Navnegruppens arbejde. … DOF vil således anbefale brug af listen. Men vi ønsker på den anden side ikke
at gennemtvinge brug af hvert eneste
navn, heller ikke i DOF’s publikationer.” Vi
håber trods denne strid, at Navnegruppen
vil gøre sin liste tilgængelig på DOFs hjemmeside. Den vil være en fantastisk hjælp
for alle, der oversætter fuglebøger og film
eller ser på fugle uden for Europa.

Ikke kun fuglene vil have gæde af DOF's forslag til brug af landdistriktsmidlerne. Foto: Bo Tureby

NATIONAL FUGLEBESKYTTELSE
Fugleperspektiv på
landdistriktsprogrammet
I EU´s landdistriktsforordning for 20072013 åbnes der op for, at medlemslandene kan bruge ganske betragtelige beløb af
landdistriktsmidlerne til forbedring af natur
og miljø i landskabet gennem naturvenlig
arealforvaltning, bl.a. sikring af gunstig
bevaringsstatus for arter og biotoper i
Natura 2000-områderne. Ikke alle i
Danmark vil klappe i hænderne, hvis staten vælger at bruge denne mulighed. DOF
kunne sagtens forstille sig stor træghed fra
landbrugets side.
For at skabe opmærksomhed hos partierne på Christiansborg og hos både miljøministeren og fødevareministeren omring
de mange, nye muligheder udarbejdede
tre medlemmer af naturpolitisk udvalg
med Henrik Wejdling i spidsen i efteråret
2005 et fremragende inspirationskatalog
til fuglevenlig brug af de mange penge.
Kataloget giver 46 forslag til, hvordan den
rette brug af midlerne kan gavne 116 truede og sårbare fuglearter og 43 nationale
ansvarsarter, samt giver anvisninger på 64
lokaliteter, hvor der kan ske fuglevenlig
naturgenopretning.

DOF har promoveret kataloget gennem
medierne og i breve og direkte kontakt til
en række miljøordførere og til de relevante
ministerier og ministre, og en del tyder på,
at aktionen er lykkedes ganske flot. Men
sikkerhed for konkrete resultater for fuglene i landbrugslandet får vi ikke før i løbet
af 2006.
Nationalparker i Danmark?
Den nationale Følgegruppe, hvor DOF er
repræsenteret ved formanden, har udarbejdet en slutrapport til miljøministeren med
sine anbefalinger vedr. etablering af nationalparker i Danmark.
Undervejs i processen besøgte de fire
grønne organisationer, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk
Forening, Friluftsrådet og WWF–Verdensnaturfonden, de fire undersøgelsesområder, Skjern Enge, Å-mosen, Søhøjlandet og
Roskilde Fjord, som Friluftsrådet havde
igangsat parallelt med de syv pilotprojekter. Besigtigelsen afsluttedes med et grønt
topmøde, hvor vi aftalte at arbejde sammen om et fælles udspil til følgegruppen.
Ved et forbilledligt samarbejde mellem
vore fire organisationer lykkedes det at for-

mulere et fælles debatoplæg til følgegruppen med titlen ”Hvad er en dansk nationalpark?”. Efter en noget kras modtagelse
hos en del af de øvrige organisationer i følgegruppen, var papiret med til at sikre, at
følgegruppen i sin endelige indstilling til
miljøministeren lagde stor vægt på et
overbevisende naturindhold og parker af
tilstrækkelig af høj kvalitet. Stik mod alle
forventninger og trods vedholdende modstand og nye krav om kompensationer fra
landbruget lykkedes det følgegruppen
inden 1. marts 2006 at nå til en enig indstilling til miljøministeren om etablering af
nationalparker i Danmark. Dermed sluttede en lang proces i pilotprojekterne og i
den nationale følgegruppe, hvori mange
frivillige DOF´ere og ansatte i Fuglenes
Hus har ydet en stor arbejdsindsats.
Ved et åbent samråd i Folketinget miljøudvalg dæmpede miljøminister Connie
Hedegaard forventningerne til antallet af
nationalparker. Hun sagde: ”Der bliver tale
om en til to eller højst tre danske nationalparker i de første mange år.”
Miljøministeren på fugletur med DOF
Connie Hedegaard holdt sit ord og brugte
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den 2. maj en hel dag på en fugletur med
DOF til Saksfjed og Hyllekrog. Anledningen
var selvfølgelig, at den såkaldte ministeraftale skulle have sit årlige eftersyn.
Ved det efterfølgende møde i huset på
Hyllekrog kunne begge parter, miljøministeren og DOF konstatere, at aftalen virker,
efterleves og følges op på flotteste vis.
Miljøministeren havde i marts 2005
udsendt en forvaltningsplan for engfugle,
en kampagne for beskyttelse af danske
rovfugle var under planlægning og blev
senere fulgt op af en flot og ambitiøs
national handlingsplan for Rød Glente.
Med Rød Glente som løftestang forventer
vi, at myndighederne nu for alvor bistår
DOF med at komme de alvorlige problemer med ulovlig rovfuglebekæmpelse til
livs. Stort set alle steder er der fin kontakt
mellem skovdistrikterne og DOF, den økonomiske støtte til DOF til overvågning af
Hedehøg og til vores almindelige fugleovervågning falder prompte, og DOF har
hjulpet DMU med vigtige data til en revision af rødlisten og udpegningsgrundlaget
for danske fuglebeskyttelsesområder.
Connie Hedegaard stillede i udsigt, at en
ny treårig ministeraftale kunne underskrives ved DOFs jubilæum i oktober 2006. En
vellykket dag sluttede med stor begej-

Miljøminister Connie Hedegaard ser på fugle fra
fyret på Hyllekrogtangen. Foto: Allan Gudio Nielsen
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HAVØRNENE STORTRIVES
En rapport udarbejdet for Friluftsrådet af Michael Stabell i DOF, viser, at der i
Danmark er plads til mindst 75 par og måske helt op til 150 par Havørne. Alle
frivillige redekoordinatorer bakkede flot op med detailoplysninger om deres par
til brug for analysen. I den forbindelse reviderede DOF sin forvaltningsmodel for
Havørn. DOF ønsker fortsat beskyttelseszoner omkring ørnereder, indtil målsætningen på 75 par er opnået, hvorefter ørnene i højere grad må klare sig selv.
Bestanden udvikler sig fortsat frem mod målet med 13 par i 2005. Danmark er
igen blevet et ørneland, og flere Havørne end nogensinde kan ses i Danmark om
vinteren. Lederen af Projekt Havørn, Lennart Pedersen, har udført et fint arbejde
med at planlægge ørneture i februar 2006 for hele befolkningen og en totaltælling i samme måned af vinterørne i Danmark. (Foto: Erik Thomsen)

string hos ministeren, da vi i teleskop
kunne vise hende en Mosehornugle.
Vildtforvaltningsrådet
Udsætning af opdrættede Fasaner, Agerhøns og Gråænder til jagtformål og evt.
forsøg med falkejagt er spørgsmål, der i
den grad har delt Vildtforvaltningsrådet.
For begge områder har rådet haft nedsat
arbejdsgrupper, men de har ikke kunnet
blive enige om en fælles indstilling. Da
begge områder indgik i det såkaldte ”køkkenbordsforlig”, er der bestemt risiko for,
at forliget ikke holder meget længere.
DOF er klart imod udsætning af skydefugle, men må også realistisk se i øjnene,
at et totalt stop ikke ligger lige for. Vi
arbejder derfor på en kraftig reduktion af
de store udsætninger af fasaner og om
muligt et totalt stop for udsætning af
Gråænder. En start her kunne være forbud
mod udlejning af dagjagter på Gråænder.
Og vi er selvfølgelig lodret imod alle for-

søg med falkejagt og vil bekæmpe selv de
mindste forsøg på at svække jagtlovens
ord: ”Rovfugle og ugler må ikke anvendes
til jagt”. Landbrug, skovbrug, Danmarks
Jægerforbund og Friluftsrådet går ind for,
at miljøministeren åbner op for forsøg med
falkejagt. Det vil kræve en egentlig lovændring. De øvrige grønne organisationer står
sammen om et nej til falkejagt.
Det indslæbte rovdyr, den nordamerikanske mink, er et ganske alvorligt problem for den vilde fauna, især i vådområder, hvor den er en alvorlig trussel mod de
gode bestræbelser i den nye handlingsplan
for truede engfugle. Undslupne mink fra
den store, danske pelsskindsproduktion trives i naturen og danner vildtlevende
bestande. I rådet er der enighed om, at der
må gøres en alvorlig indsats for at begrænse de små rovdyrs hærgen.
Vildtforvaltningsrådet skal have ny formand i 2006. Rådet bør fremover beskæftige sig meget mere med de ikke jagtbare

arter af fugle og pattedyr og bør have
fokus på vildtets levesteder. Miljøministeren er heldigvis enig i den vurdering. Så
trods uenighed på en række andre områder, peger rådets enighed på dette område
fremad.
Rødliste og udpegningsgrundlag
DOF leverede i foråret 2005 vægtige
bidrag til DMUs nye fuglerødliste og til
det nye reviderede udpegningsgrundlag
for danske fuglebeskyttelsesområder
baseret på feltornitologernes fugleovervågningsadata og de nye caretakeres
viden om fuglelivet på lokaliteterne. En
lille tvist opstod med DMU omkring rødlistningsproceduren og anvendelsen af
IUCN´s kriterier, men den er nu bilagt
efter fælles rådførelse med IUCN, der i
høj grad støtter DOFs synspunkter. DOF
forventer herefter, at flere arter kommer
med på den danske rødliste.
Det faglige samarbejde med DMU er i
øvrigt fortræffeligt, og der arbejdes på, at
DMU og DOF fra 2007 indgår en samarbejdsaftale om fælles koordineret fugleovervågning. I DOF lægger vi op til, at foreningen får en “flidspræmie” for de
mange overvågningsdata, som vi vil stille
til rådighed for den statslige naturovervågning i bl.a. NOVANA-programmet .
DOFbasen
kører rigtig flot og er en stor succes blandt
feltornitologerne. Kreativiteten og ideerne
til forbedringer blomstrer blandt de involverede. Stadig flere optællere indtaster
deres optællinger direkte i DOFbasen.
Basen understøtter alle tre projekter og
er efterhånden helt uundværlig og afgørende for, at DOF kan håndtere de tusinder
af data på en så overbevisende måde, som
det sker i disse år.

Det naturfaglige arbejde kører på skinner
De tre store feltprojekter fungerer aldeles fortræffeligt. De mange hundrede frivillige
og staben af dygtige biologer i Fuglenes Hus skaber sammen noget unikt i disse år.
PUNKTTÆLLINGSPROJEKTET
Med udgangen af 2005 kan DOF konstatere, at projektet har sikret en betydelig stigning i antallet af optællere, forøget formidlingen af resultaterne til både almindelige
borgere og medlemmer, produceret den første videnskabelige artikel i DOFT, bidraget
til udviklingen af pan-europæiske indikatorer og udsendt en ”flidspræmie” i form af
kasket med DOF-logo til alle deltagere. Projektet bidrog fornemt til publikationen
”Danmarks fugleliv 2005 – Fra viden til handling”, der blev udgivet i anledning af de
grønne organisationers konference ”Natur- retur” på Christiansborg i januar.
CARETAKERPROJEKTET
Projektets vigtigste formål er at få dækket samtlige de 127 oprindelige IBAer. Der
mangler p.t. dækning af 23 IBA’ er (18 %), heraf 4 deciderede hav-IBAer.

2003

2004

2005

Antal opr. IBA´er dækket

65

90

104

Antal øvr. lokaliteter dækket

14

33

31

Antal deltagere

108

320

429

Tabellen viser den flotte udvikling i projektets lokalitetsdækning.
Den vigtige indsamling af information fra alle IBA’erne om trusler mod fuglene og
modtræk mod truslerne er iværksat. Oplysningerne skal især bruges til at sikre
beskyttelsen af de enkelte områder.
DATSY-PROJEKTET
Kongeørnen har etableret sig på en ny nordjysk lokalitet beliggende tæt på kerneområdet i Lille Vildmose. Der sker meget nyt i den danske fuglefauna, og DATSYs overvågning af truede og sjældne ynglefugle er med til at dokumentere nogle af de mest
spændende udviklinger af såvel positiv som negativ art.
Baseret på artskoordinatorernes statusopgørelser udgav projektet en årsrapport
samlet og publiceret i DOFT nr. 2/2005. Rapporten omfatter de 41 projektarter og
redegør for bestandsvurderinger og overvågningsindsatsen for alle arter.
Alle arter har fået sin egen hjemmeside. Siderne vedligeholdes meget flot, primært
af artskoordinatorerne.
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INTERNATIONAL FUGLEBESKYTTELSE
I 2005 har DANIDA udført en kapacitetsanalyse af DOF for at styrke samarbejdet
imellem de to organisationer. Analysen var
en vurdering og evaluering af, hvilken
organisation DOF er. Evalueringen vedrørte
ikke kun det internationale, men omfattede også en grundig vurdering af det nationale arbejde, af vores politiske organisation, af foreningens strategier og en evaluering af sekretariatets arbejde.
Den endelige rapport modtog DOF i slutningen af oktober. Generelt har DOF fået
en meget positiv evaluering. Vores internationale projektarbejde får rigtig meget ros.
Men analysen påpeger også en række
svagheder. Som en logisk konsekvens
heraf har DOF udarbejdet en ny international strategi og ansat en antropolog for at
styrke den samfundsvidenskabelige vinkel
i vores internationale projektarbejde Alt i
alt kan DOF være tilfredse med rapportens
konklusioner, og i fremtiden vil vi sikre en
mere åben proces med inddragelse af flere
medlemmer og ansatte i projektudviklingsfasen.
DOF har i 2005 været stærkt engageret i
BirdLife International gennem direktør Jan
Ejlsteds bestyrelsesposter i både den europæiske og den globale bestyrelse.
Europa
Indsatsen i 2005 har begrænset sig til økonomiske bidrag fra ”frie midler” til midvintertællinger i Bulgarien og deltagelse i
bestyrelsesarbejdet i ”The Society for
Protection of Prespa”, Grækenland.
Afrika
I Tanzania har DOF siden 1999 samarbejdet med den lokale BirdLife-partner,
Wildlife Conservation Society of Tanzania.
Indsatsen i landet finansieres af DANIDA
med 10 mio. kr. over fem år (2002-2007).
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Man må deles om kikkerten. DOF's udsendte medarbejder Thomas Lehmberg hjælper naturbegejstringen
på vej. Foto: Helge Røjle Sørensen

Projektet blev i 2005 udsat for en ekstern
evaluering, der gav en del anbefalinger til
yderligere styrkelse af projektet. I slutningen af januar 2005 besøgte Joy Klein
og Christian Hjorth fra hovedbestyrelsen
projektet i Tanzania. De fik et meget fint
indtryk af arbejdet alle de steder, hvor projektet virker.
Et Caretaker-projekt i Kenya finansieret
af midler fra Projektrådgivningen i samarbejde med NatureKenya blev afsluttet i
2005. Projektet har fokuseret på etablering
af brugergrupper omkring otte vigtige
fugleområder i Kenya. DOF er meget tilfreds med resultaterne og er derfor fortsat
med at give økonomisk støtte fra ”frie
midler” i en mellemperiode, indtil en ny
ansøgning forhåbentlig opnår støtte.
Sydøstasien
DOF har udført projektaktiviteter på øen

Sumba i Indonesien siden 2000 med midler fra DANIDA. DOF fik i 2004 tildelt 4,6
mio. kr. til yderligere tre års arbejde (20042007) på Sumba. I samarbejde med
BirdLife Indonesien sikrer vi arbejdet med
etablering af reservatgrænser og sikring af
lokalbefolkningens rettigheder omkring et
unikt skovområde for biodiversitet i det
sydlige Sumba. Projektet er forløbet særdeles tilfredsstillende indtil nu.
DOFs samarbejde med BirdLife Malaysia
omkring kapacitetsopbygning af deres
organisation, finansieret af den danske
ambassade i Kuala Lumpur, blev afsluttet
med tilfredsstillende resultat i 2005.
DOFs internationale projekter har ikke
kun betydning for biodiversiteten, men
bidrager til at forbedre levevilkårene for
den fattige lokalbefolkning.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31 DECEMBER 2005
Regnskab
2005

Budget
2005
tkr.

Regnskab
2005
tkr.

3.785
2.020
636
805
2.497
3.620
665
9.131
16

4.073
1.970
700
0
3.160
4.250
590
7.904
50

3.620
1.995
562
6
3.021
3.769
590
8.121
17

23.174

22.697

21.701

-402
-2.628
-3.620
-325
-1.934
-5.934

-432
-3.195
-4.250
-321
-1.819
-5.276

-389
-3.067
-3.829
-305
-1.763
-5.409

-14.843

-15.293

-14.762

BRUTTORESULTAT

8.331

7.404

6.939

Salgs- og distributionsomkostninger,
butikssalg
Administrationsomkostninger
Ejendommen, Fuglenes hus

-1.828
-5.638
61

-1.569
-5.713
-32

-1.459
-4.910
-290

927

90

280

22
-2

50
-5

51
-7

947

135

324

OMSÆTNING
Kontingenter
Offentlige tilskud og tipsmidler
Øvrige tilskud
Arv og gaver
Danske projekter
Internationale projekter
DOF-blade og tidsskrifter
Butikssalg
Diverse indtægter
OMSÆTNING I ALT
Tilskud, lokalafdelinger
Omkostninger, danske projekter
Omkostninger, internationale projekter
Udvalg og grupper
DOF-blade og tidsskrifter
Vareforbrug, butikssalg
OMKOSTNINGER I ALT

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

ÅRETS RESULTAT
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ÅRSBERETNING

2005

BALANCE PR. 31 DECEMBER 2005
(1.000 kr.)

ØKONOMISK STØTTE
2004

2003

Grund og bygning
Inventar og edb
Obligationsbeholdninger
ANLÆGSAKTIVER, I ALT

3.231
1.058
1.797
6.086

3.265
1.272
1.797
6.334

Lager af handelsvarer
Tilgodehavender fra salg og projekter
Forudbetaling vedrørende projekter
Tilgodehavender hos lokalafdelinger
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT

1.616
1.796
0
88
39
26
3.584
7.149

1.403
737
95
63
38
35
2.390
4.761

13.236

11.095

1.797
3.041
4.838

1.797
2.094
3.891

AKTIVER

AKTIVER I ALT
PASSIVER
Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital
EGENKAPITAL I ALT
LANGFRISTET GÆLD I ALT

2.474

2.583

Afdrag langfristet gæld, der forfalder i
det følgende regnskabsår
Reservationer, projekter
Forudbetalinger
Kreditorer
Anden gæld

85
3.374
22
942
1.500

64
2.027
171
881
1.478

KORTFRISTET GÆLD I ALT

5.924

4.621

GÆLD I ALT

8.398

7.204

13.236

11.095

PASSIVER I ALT
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Dansk Ornitologisk Forening vil gerne takke
alle de fonde og sponsorer, som i årets løb har
støttet foreningens arbejde. Denne støtte er
helt afgørende for foreningens handlemuligheder og for, med hvilken vægt vi kan præstere
fuglebeskyttelse på både det nationale og det
internationale niveau.
Af pladshensyn nævnes kun de, der har ydet
bidrag på kr. 5.000 eller mere, men vi er naturligvis også meget taknemlig for de hundreder
af mindre og små bidrag.

OVERSIGT OVER FONDE SOM HAR STØTTET
DOF I 2005:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aage V. Jensens Fonde
Arne Sønderberg Frederiksens Fond
Arresø Foreningen
Biblioteksstyrelsen
Bodil Pedersen Fonden
Carlsen-Langes Legatstiftelse
DANIDA, Udenrigsministeriet
Det Bertouch’ske Familielegat
Dir. J. P. Lund og hustru Vilhelmine
Bugge’s Legat
Ebba Celinders Legat
Finansstyrelsen
Friluftsrådet
Inge og Skjold Burnes Fond
Miljøministeriet
Ribe Storkelaug
Robert Storm Petersen og Ellen Storm
Petersens Fond
Skov- og Naturstyrelsen
Torben & Alice Frimodts Fond
Undervisningsministeriet
Verdensnaturfonden
Vinhandler A. B. Olsen og hustrus legat
Vital Petfood Group
Vivara / C. J. Wildbird Foods

FORENINGENS
ØKONOMI,
LIKVIDITET OG
ÅRETS RESULTAT
Regnskabet for 2005 udviser et overskud på kr. 946.894, hvilket er ca. kr.
812.000 mere end budgetteret.
Foreningens disponible egenkapital
udgør herefter kr. 3.041.462. Da målsætningen for den disponible egenkapital er 2 mio. kr., betyder det, at foreningen har en disponibel reservekapital
på godt 1 mio. kr. Et særdeles tilfredsstillende resultat.

Øvrige indtægter 1%
Danske og
internationale
projekter
26%

Kontingenter,
butikssalg, arv
og gaver 60%
Private
tilskud
3%

Offentlige
tilskud
10%

Fordeling af indtægter 2005
DOF's største indtægtskilde er medlemmerne via deres kontingenter
og indkøb i Naturbutikken. Den næststørste kilde er eksterne donorer, der
sponserer særlige naturbeskyttelsesprojekter udført af projektmedarbejdere
og frivillige.

AFSLUTNING
De vilde fugle er udsat for mange menneskeskabte trusler.
Senest fra den verdensomspændende fugleinfluenza. Heldigvis
har de danske myndigheder stort set reageret rationelt og gennemført de nødvendige forholdsregler. De vilde fugle er ofre for
en fjerkræsygdom, slår DMU fast. Sygdommen er formodentlig
allerede på retur i Danmark, uden at hverken fjerkræ eller fæ
blev ramt. I befolkningen har der kun været enkelte overreaktioner, og ingen har for alvor lagt de vilde fugle for had.
Der er landbrugspligt på vandarealet på Fugleværnsfondens
nyerhvervede areal, Nørreballe Nor. Det virker helt absurd, som
det gør på alle de genskabte naturområder. DOF vil derfor foreslå, af Danmarks natur skal tilbage til folket. Ophæv landbrugspligten på alle §3-områder, på alle lavbundsarealer og på alle
Natura 2000 landbrugsarealer, så almindelige danskere får lov

til at købe noget af den jord, som landbruget så længe har haft
førstefødselsret til. Vi vil forsøge, at vinde tilhængere for tanker
blandt de politiske partier. De nye muligheder kommer nok
ikke i morgen, men gennemføres de, vil de være en fin håndsrækning til rigtig mange vilde fugle.

På hovedbestyrelsens vegne
Christian Hjorth
Formand for DOF
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DOFT-særnummer om Grågæs
Med generøs støtte fra Aage V. Jensens Fonde kunne DOFT som nr. 1, 2005, udgive en 78 siders afhandling med resultaterne af 36
års undersøgelser over Grågæssene i Utterslev Mose ved København. Afhandlingen er en af de grundigste bestandsanalyser, som er
foretaget, og den giver megen spændende ny indsigt i gæssenes familieliv. Bestanden mere end fordobledes i undersøgelsesperioden, primært som følge af reduceret jagt her i landet og i gæssenes overvintringsområder (Foto: Jes Dietrich).
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