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STRUKTURREFORMEN VIL PRÆGE NATURARBEJDET
2004 har været præget af stor aktivitet

mand, Benny Génsbøl, udnævnt til æres-

overalt i foreningen:

medlem. DOF hædrede hermed den kyndi-

•

Aftalen med miljøministeren har vist

ge ornitolog, den fremragende fuglebogs-

sig at være både konkret, stærk og for-

forfatter, naturformidler og foreningens

pligtende for begge parter. Ord bliver

uvurderlige næstformand gennem 16 år.

omsat til handling til gavn for fuglene.
•

En omfattende renovering og modernisering af Fuglenes Hus er gennemført
med et smukt resultat.

•

Resultaterne af de første seks års
undersøgelser af vore truede og sjældne ynglefugle blev præsenteret i DOFT.

•

Fugleværnsfonden har købt Nørreballe
Nor på Langeland. Arealet er sat under
vand, fuglene siger tak og strømmer
til.

•

Kommunikationssiden i DOF er blevet
revurderet. En medlemsundersøgelse
har givet stor inspiration til en nye
kommunikationsstrategi. Det ses
blandt andet på hjemmesiden, dof.dk, i
vore publikationer og i en endnu større
synlighed i medierne.

•

Både omsætning og resultat i
Naturbutikken satte nye rekorder.

•

Med et fint tal på bundlinjen nåede
DOF målet om en disponibel egenkapital på 2 mio. kr. og det endda to år
før forventet.

Desuden blev vores mangeårige næstfor-

2

D A N S K

O R N I T O L O G I S K

F O R E N I N G

En helt ny stuktur for miljø- og
naturforvaltningen
Men træerne vokser ikke ind i himlen.
Året har også givet panderynker - særligt
i forbindelse med strukturreformen.
Den nye strukturreform lægger det meste
af natur- og miljøbeskyttelsen ud til de
nye, større kommuner. Det er vi ikke
trygge ved og havde gerne set området
lagt ind under de nye regioners kompetence. - Ikke mindst set i lyset af, at den
nye naturbeskyttelseslov lægger så stor
vægt på, at der de kommende år gennemføres en reel beskyttelse af Natura
2000-områderne.
Et møde mellem fire ministre og repræsentanter for DN, WWF, Friluftsrådet
og DOF flyttede ikke et komma i aftalen
mellem regering og Dansk Folkeparti om
magtfordelingen mellem regioner og
kommuner.
De nye kommuner, deres politikere og
embedsmænd, vil efter DOF’s opfattelse
være for “tæt på” lokale landmænd, når
der skal ske indgreb og begrænsninger i

jordbrugernes foretagsomhed. Desuden
er der ikke sat nær tilstrækkelige midler
af til de nødvendige indgreb og omlægninger i landbruget.
Den nye struktur kan ikke undgå at
betyde en forsinkelse af Natura 2000beskyttelsen, der efter planen skulle
være helt på plads i 2009. Det hænger
dårligt sammen med, at Danmark har forpligtet sig til at stoppe tabet af biologisk
mangfoldighed inden 2010.
Skal denne proces alligevel falde heldigt ud, er det helt afgørende, at Skovog Naturstyrelsen med sine nye landsdelscentre holder er vågent øje med
kommunerne de næste mange år.
BirdLife prisen 2004
Ved et fint arrangement på Christiansborg i januar gav DOF BirdLife prisen
2004 til Aage V. Jensens Fonde. Hæderen
blev tilegnet Fondenes visionære bestyrelse og fremragende medarbejdere som en tak fra alle fugle- og naturinteresserede i dette land. Fondene har gennem de seneste 15 år opkøbt og plejet
en stribe af landets fineste naturområder
og efterfølgende delt herlighederne med
befolkningen. Fondene har med købene
sikret en perlerække af danske naturlokaliteter for eftertiden.

En ny medlemsundersøgelse
En stor medlemsundersøgelse, gennemført i foråret, viste, at der er generelt
meget stor tilfredshed med DOF, og
langt de fleste forbliver medlemmer i
mange år. Det er rart at få bekræftet.
Undersøgelsen viste også, at op mod
20% deltager i frivilligt arbejde, og at rigtig mange bruger dof.dk.
Desuden viste den, at rigtig mange
medlemmer gerne vil lære mere om
fuglene i nærområdet og om havens
fugle.
Undersøgelsen giver mange nyttige
informationer i bestræbelserne på at forøge medlemstallet. Det skal nås gennem
en ny kommunikationsstrategi og forstærket medlemshvervning.
Fokus på kommunikation
og medlemshvervning
DOF vil træde nye stier for at øge medlemstallet. En opfordring til vore medlemmer om at give en ven et gratis
medlemskab af DOF i 1 år gav i løbet af
december 1500 nye medlemmer.
De nuværende støttemedlemmer får en
stærkere placering i foreningen med tilbud om alle ture og møder, der så fremover annonceres i Fugle og Natur.
DOF 2006 - en strategi for DOF
Hovedbestyrelsen formulerede strategien
i 2002 og satte den i kraft fra 2003. Den
rummer mange delmålsætninger inden
for områderne national og international
fuglebeskyttelse, overvågning, mærkesager, kommunikation/markedsføring og
økonomi. De skal ideelt set være opfyldt
inden 100 års jubilæet 13. oktober 2006.
Hovedbestyrelsen har evalueret strategien og konstateret, at rigtig mange af
delmålene allerede er nået. Derfor er en

FELTORNITOLOGERNE ER DOFS STYRKE
Mere end 110 aktive medlemmer

Der var mange nye ansigter blandt

mødtes i dagene 19.-21. marts til fag-

de deltagende caretakere. Ofte er det

ligt seminar i Vedersø. Naturfaglig

medlemmer, der har fået mere fritid

Afdeling præsenterede her de første

efter et aktivt arbejdsliv og nu gerne

resultater af de tre store overvåg-

vil gøre noget for fuglesagen. Mødet

ningsprojekter og lagde op til en

styrkede helt sikkert korpsånden, og

drøftelse af, hvordan projekterne

som én sagde ved afslutningen af

kan få mest mulig fremgang og

seminaret: “Nu skal jeg rigtig hjem

størst mulig udbredelse blandt vore

og tælle - og passe mine områder, for

feltaktive medlemmer. De 110 i

jeg jo en del af en stærk bevægelse”.

Vedersø er næsten 10% af DOF’s

Hans ord udtrykker præcist, hvad

nuværende korps af frivillige feltor-

der er DOF’s styrke.

nitologer.

Caretakere ved Bølling Sø.
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revision med titlen “DOF 2009” iværksat.
Alle er blevet overrumplede af de hurtige
og flotte resultater, men der er absolut
ikke utilfredshed med, at vi før forventet
må fastsætte nye mål.
Felttræf 2004
Feltornitologisk Udvalg afholdt for 6.år i
træk “Felttræf” i skolernes efterårsferie.
Arrangementets base var i Vester
Vedsted med Vadehavet lige uden for
døren. Konceptet var som i de andre år
en kombination af fuglekiggeri i dagtimerne og café/foredrag om aftenen.
Over 100 DOFére var på plads, da Lars
Svensson fortalte om feltbestemmelse af
Lille Gulbug, og endnu flere fik uforglemmelige oplevelser i felten.
Undersøgelse af Stor Tornskades vinterforekomst og registrering af paukende
rørdrummer er andre eksempler på udvalgets projekter i 2004.
Danske fuglenavne
Navneudvalget har ganske imponerende
forøget listen af fuglearter, der har danske fuglenavne, til 9.700. Hovedbestyrelsen forventer, at de danske navne fremover bruges i foreningens publikationer.
Samarbejde med SNS og de grønne
organisationer
Efter en pause siden 2001 genoptog vi
den meget nyttige tradition med møder
med Skov- og Naturstyrelsens direktion.
Vi udtrykte bl.a. vores bekymring
omkring den fremtidige naturovervågning
og opfyldelsen af de mange gode intentioner omkring Natura 2000-områderne.
Den 22. marts holdt de fire grønne
organisationer topmøde for blandt andet
at sikre fælles fodslag i arbejdet med at
etablere nationalparker. Vi blev enige om
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en fælles udmelding om vigtigheden af
politisk valgte regioner, der beholder
kompetencen på natur- og miljøområdet.
Vi aftalte også i fællesskab at stå for en
konference i foråret 2005, Natur - Retur,
hvor vi vil sætte fokus på naturens sande
tilstand i Danmark.

DOF I UDVIKLING
Hvordan tilpasser vi DOF’s struktur,
så den fremover matcher det nye
administrative Danmarkskort, giver
medlemmerne større glæde ved
medlemskabet og stor mulighed for
indflydelse på foreningens virke?

Fuglenes Hus
Naturfaglig afdeling har arbejdet hårdt
med de tre store projekter: overvågning
af de almindelige fugle, af de truede og
sjældne fugle og af fuglenes vigtigste
levesteder. Indsamling, bearbejdning og
præsentation af resultaterne har givet de
ansatte i afdelingen noget at rive i.
En vigtig del i alle tre projekter er, at
de nyeste resultater fra det enkelte projekt hurtigt formidles til offentligheden
og til beslutningstagerne. Tendenser,
fremgange og tilbagegange for fuglene
skal synliggøres.
Det skete så flot i DOFT nummer 3,
hvor resultaterne fra de første 6 år med
projekt Truede og Sjældne ynglefugle
blev præsenteret. Det blev fulgt op af en
flot presseomtale.
Kommunikationsafdelingen er styrket
med ansættelsen af en kommunikationschef. En meget vigtig opgave for afdelingen har været at udvikle en helt ny
kommunikationsstrategi for foreningen
og en kampagneplan for 2005.
Afdelingen har satset kraftigt på formidling på dof.dk af alt, hvad vi ved om
de danske fugle. På en række flotte sider
præsenteres den nyeste viden indsamlet
af de tre projekter i naturfaglig afdeling.
Dertil kommer de ugentlige nyhedshistorier. Det bliver til ca. 100 nyheder om
året, hvoraf en tredjedel bruges af medierne, der efterhånden ved, hvad DOF tilbyder.

Dette centrale spørgsmål indgik i
oplægget “DOF i udvikling”, som en
arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen præsenterede for repræsentantskabet i november.
Arbejdsgruppen havde hentet inspiration ved deltagelse i et udviklingsprojekt under Friluftsrådet
“Fremtidens frivillige organisation”.
Oplægget påpeger også det forhold, at det er let for DOF at skaffe
frivillige til feltarbejdet, men straks
meget sværere at skaffe frivillige til
det organisatoriske arbejde i lokalafdelingerne.
Debatten blev sat i gang i repræsentantskabet, fortsætter i det
næste år i lokalafdelingernes bestyrelser, der skal inddrage både aktive
frivillige og “menige” medlemmer i
debatten.Resultater og forslag fra
denne vigtige udviklingsproces,
præsenteres for repræsentantskabet
i efteråret 2005, hvor der så tages
stilling til evt. nødvendige ændringer, justeringer og vedtægtsændringer.
Alene det forhold, at 14 amter bliver til fem regioner og Skov- og
Naturstyrelsen samtidig etablerer
fem landsdelscentre, kræver stillingtagen af en forening, der siden 1972
har haft en struktur med 12 lokalafdelinger.

Ministeraftalen gavner Duehøgen. Foto John Larsen

NATIONAL FUGLEBESKYTTELSE
Midt i august blev Hans Christian Schmidt
afløst af Connie Hedegaard som miljøminister. DOF bød den nye minister velkommen og var selvfølgelig spændt på, om
hun ville leve op til den treårige aftale
med DOF.
Meget hurtigt efter sin tiltræden bad hun
os komme til et møde den 7. september.
Det blev særdeles vellykket. Vi lagde op
til, at miljøministeriet i langt højere grad
en hidtil udnytter DOF’s data som en del
af et revideret statsligt overvågningsprogram, når det gælder fugle.
Det blev et meget positivt møde; hvor vi
med tilfredshed noterede hendes klare
udmeldinger:
• I evt. kommende nationalparker skal
være et væsentligt naturindhold og
en forbedring for naturen.
• Hun sagde ja til aftalen med DOF og

ja til at evaluere aftalen på en fugletur.
Ministeraftale giver resultater
Aftalens målsætninger forfølges helt seriøst af begge parter. Et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra Skov- og
Naturstyrelsen og Naturfaglig Afdeling i
DOF har allerede holdt fire møder og
arbejdet går fint.
De fleste skovdistrikter har holdt nyttige
møder med vore lokalafdelinger. Det fremhæves af begge parter.
Skov- og Naturstyrelsen har skaffet midler, så overvågningen af hedehøg er forløbet planmæssigt i 2004.
Den aftalte fælles kampagne til gavn
for vore rovfugle er langt fremme i planlægningen. Problemet er, at der i områder
med store fasanudsætninger stadig fore-

går en illegal bekæmpelse af rovfugle især duehøge og musvåger. I 2004 har
DOF selv indsamlet dokumentation for
den ulovlige bekæmpelse. Det gælder
både ulovlig fældefangst og ulovlig nedskydning.
Styrelsen har udarbejdet en statslig forvaltningsplan for engfuglene, og der arbejdes med en ansøgning til EU om Life-midler til bedre forvaltning af de ferske enge,
der rummer bestande af Brushane, Engryle
og Stor Kobbersneppe.
Ministeraftalen har vist sig at være det
mest konkrete og forpligtende, vi til dato
har oplevet i forhold til en miljøminister.
Ny naturlovgivning med
internationalt fokus
Regeringen fik gennemført en revision af
naturbeskyttelsesloven og skovloven.
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Det er lettere at få frivillige til feltarbejdet end til det organisatoriske arbejde.

Naturbeskyttelsesloven fik et helt nyt kapitel 2a om international naturbeskyttelsesområder. Regeringen har forstået signalerne fra EU. Samlet set kan det give en tiltrængt beskyttelse af alle Natura 2000områder; men det kræver penge - ca. 250
mio. kr. pr år i 10 år - til aflysning af de
skadelige aktiviteter, der foregår i naturområderne og deres nærmeste omgivelser.
Med fokus så ensidigt på de internationale naturområder kan det nemt betyde
en svækket opmærksomhed på “den lille
natur”.
Det bliver fremover en statslig opgave
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at udarbejde naturplaner for alle Natura
2000-områderne, men opfyldelse af målene - naturgenopretning, aftaler med landmændene, sikring af gunstig bevaringsstatus - bliver et kommunalt ansvar i de 99
nye kommuner. - Det er vi meget utrygge
ved, selv om staten vil kigge kommunerne over skulderen de første år.
For skovloven kan vi med tilfredshed
notere, at Henrik Wejdling, HB, har fået
plads i Skovrådet.
Staten skal ‘købe’ DOF’s fugledata
Hvert år indsamler DOF’s tre overvåg-

ningsprojekter værdifulde data om fuglene
og deres levesteder. Miljøministeriets eget
overvågningsprojekt, Novana, der startede
i 2004, skal også indsamle data om fuglelivet. DMU har ansvar for de rastende
fugle, mens amterne har ansvaret for de
ynglefugle i Natura 2000-områderne, der
står på EU’s bilag 1.
Et samarbejde mellem DOF’s og amternes fugleovervågning burde være en selvfølge, så dobbeltarbejde undgås. Desværre
har amterne ikke villet indgå en aftale
med DOF, der ellers for et beskedent
beløb - langt under kostprisen - tilbød at

VILDTFORVALTNINGSRÅDET BLEV 25 ÅR
stille sine data til rådighed og dermed
give den offentlige overvågning et vældigt kvalitetsløft. Vore tællere har ligefrem oplevet, at DMU og amterne søger
at hverve dem som gratis tællere. Det er
uholdbart, men da amterne både i 2005
og 2006 vil have ansvaret for ynglefuglene, kan det blive 2007, før der kommer
en løsning på dette paradoks. Det år overtager DMU også ansvaret for overvågningen af ynglefuglene. Vi sætter nu vores lid
til miljøministeren og vil, når vi møder
hende, søge at opnå en udvidelse af
ministeraftalen, så DOF’s data fra de tre
projekter stilles til rådighed for staten,
mod at vi får en årlig “flidspræmie”.
DOF er dybt involveret i
nationalparkerne
DOF er med i styregrupperne for nationalparker i Mols, Nordsjælland, Thy, Vadehavet og er repræsenteret ved formanden
i den centrale styregruppe
Desværre kom vi ikke med for Møn,
Læsø og Lille Vildmose. Men i alle syv
projekter er vore dygtige, lokale folk
engageret i forskellige arbejdsgrupper
under styregruppen.
Både lokalt og centralt har vi et fortrinligt samarbejder med DN, WWF og
Friluftsrådet. Det er helt nødvendigt, hvis
de færdige forslag til nationalparker skal
have et reelt naturindhold.
Forhandlingerne går ikke lige godt alle
steder. Måske bliver nogle af projektforslagene så tynde, hvad naturindhold
angår, at følgegruppen ikke kan anbefale
miljøministeren, at de gennemføres.
Men der skal nok blive nationalparker i
nogle af områderne. Især de steder, hvor
begejstrede borgmestre sidder for bordenden i styregruppen, er der gode chancer
for et positivt resultat..

DOF har været repræsenteret i Rådet i

gælder de udsatte ænders forurening

alle 25 år, som i perioden har opnået

af søer og moser. DOF’s målsætning er,

en meget høj status både hos politike-

at der skal fastsættes meget skrappere

re, skiftende miljøministre og i det

regler for, hvor mange fugle der må

administrative system.

udsættes pr. hektar.

Vildtforvaltningsrådet har spillet en
helt afgørende rolle i en ansvarlig for-

* Konsekvenserne ved at tillade jagt

valtning af pattedyr og fugle gennem

med rovfugle

fastsættelse af jagttider og artsfred-

Efter DOF’s opfattelse et helt overflø-

ninger og ved oprettelse af et lands-

digt udvalgsarbejde. Hold af rovfugle

dækkende net af jagtfri reservater.

og jagt med rovfugle var et hot emne

Enestående i europæisk sammenhæng

under den seneste jagtlovsrevision, og

er Rådets evne til at nå resultater,

et enigt Vildtforvaltningsråd anbefale-

skønt de 11 medlemmer repræsenterer

de en streng kontrol med holdet af rov-

vildt forskellige og ofte modstridende

fugle, så det gerne afviklet og kunne

interesser.

ikke anbefale jagt med rovfugle.

Rådet nedsætter fra tid til anden

Folketinget fulgte Rådets indstilling,

udvalg, der i en periode arbejder med

men den efterfølgende kontrol af de

af formulere et oplæg, som Rådet så

indespærrede rovfugle har ikke været

tager stilling til. To udvalg arbejder for

god nok, og holdet af eksotiske rovfug-

øjeblikket og DOF deltager i begge

le er stik mod hensigten vokset.

udvalg.

Daværende miljøminister Hans Chr.
Schmidt insisterede på, at der skulle

* Udsætning og jagt på udsatte

ses på mulighederne for jagt med rov-

fasaner, gråænder og agerhøns

fugle. Falkonererne er repræsenteret i

Efter DOF’s opfattelse er den massive

udvalget. Ikke overraskende har det

udsætning af fasaner på de større ejen-

indtil nu vist sig umuligt at nå en enig

domme en uacceptabel “faunaforure-

indstilling til Rådet, der på et tids-

ning”, der både er skadelig for naturen

punkt skal komme med en anbefaling

og uetisk., når jagtselskaber køber sig

til jagtens minister.

retten til at plaffe hundreder af fasaner

DOF har gennem flere år påpeget

ned på en enkelt jagt. Dertil kommer

over for Vildtforvaltningsrådet, at der i

vedholdende påstande om, at fuglene

private skove bruges store mængder af

efter jagten smides væk eller graves

musegift, der har vist sig livsfarlig for

ned. I udvalget kræver DOF, at statistik-

både musvåger, røde glenter og ugler.

kerne for antal skudte, udsatte fasaner

Fuglene spiser de døde og forgiftede

og for antal indhandlede fasaner til de

mus.

autoriserede vildthandlere gennemgås

Det har været svært for DOF at vinde

nøje. Efter DOF’s opfattelse hænger tal-

gehør, men helt nye undersøgelser af

lene ikke sammen

dødfundne rovfugle og ugler, foretaget

Der er også brug for forskning i, hvad

af Danmarks Fødevareforskning, påvi-

den massive udsætning af fasaner bety-

ser store mængder musegifte i de døde

der for den vilde fauna. Det samme

fugle. DOF vil forfølge sagen.

D A N S K

O R N I T O L O G I S K

F O R E N I N G

7

ÅRSBERETNING

2004

INTERNATIONAL FUGLEBESKYTTELSE
I det forgangne år har DOF fokuseret på
udarbejdelse af en detaljeret international
strategi og handlingsplan, som kan danne
baggrunden for det fremtidige internationale engagement. Det internationale udvalg
er gået aktivt ind i arbejdet med international miljøpolitik, især i 92-gruppen. DOF har
ligeledes i 2004 været meget politisk
engageret i BirdLife International, idet
DOFs direktør Jan Ejlsted blev indvalgt i
den globale bestyrelse.
Alt i alt har DOF bidraget til internationale projekter, der ikke kun har betydning for
biodiversiteten, men også kan bidrage til at
forbedre levevilkårene for den fattige lokalbefolkning.
Nyt projekt i Afrika
I Tanzania har DOF siden 1999 samarbejdet
med den lokale BirdLife partner, Wildlife
Conservation Society of Tanzania, med
midler fra DANIDA. Vi har fået tildelt 10
mio. kr. over 5 år (2002-2007) til vores
arbejde i landet. Projektet vedrører organisations- og kapacitetsopbygning af vores
søsterorganisation, herunder etablering af
lokalafdelinger samt bæredygtig forvaltningstiltag omkring skovene på Ulugurubjergene. Projektet har været hæmmet af,
at organisationens mangeårige direktør
døde forrige år, men projektdelen i Uluguru
forløber planmæssigt.
NatureKenya, vores søsterorganisation i
Kenya, har siden 2003, for midler fra
Projektrådgivningen, udført et projekt med
etablering af brugergrupper omkring otte
vigtige yngle- og rastefuglelokaliteter.
Projektet er i 2004 forløbet planmæssigt. I
slutningen af året blev der afholdt en studietur til Danmark, hvor bl.a. danske fuglelokaliteter og en caretaker-gruppe blev besøgt.
Der blev i det forgangne år indledt et
samarbejde med Care Danmark, WWF
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Sadelnæb på Masai Mara Sletten i Kenya. Foto: Lene Holm

Danmark og Dansk Institut for Internationale Studier om et projekt i to områder i
henholdsvis Tanzania og Uganda. Projektet
arbejder med erfaringsudveksling ved etablering af integrerede udviklings- og naturforvaltningsprojektet. Projektet er finansieret af DANIDA med 6 mio. kr.
Lille indsats i Europa
DOFs langvarige engagement i Østeuropa,
særligt i Litauen, ophørte helt i 2004.
Indsatsen har derfor kun omfattet mindre
bidrag fra Internationale udvalgs “frie midler” til bl.a. mid-vintertællinger af vandfugle og til køb af kikkerter til BirdLife
Bulgarien.
Resultater i Sydøstasien
2004 var året, hvor første del af vores pro-

jekt på øen Sumba i Indonesien blev afsluttet. Vi fik først en brobevilling fra DANIDA,
og dernæst fik vi ca. 4,6 mio. kr. af DANIDA
til tre års yderligere arbejde på Sumba.
BirdLife Indonesiens arbejde med at etablere reservatgrænser omkring et unikt skovområde er dermed sikret. Arbejdet på
Sumba blev præsenteret for DOFs medlemmer i et flot tillæg til Fugle og Natur nr. 4.
I Malaysia har DOF i 2004 bidraget til
kapacitetsopbygning af BirdLife Malaysia
gennem afholdelse af to workshops. Den
ene omhandlede erfaringsudveksling ved
medlemshvervning og den anden involvering af medlemmer i projekter. De to
workshops er en del af et større program
med direkte støtte fra DANIDA til BirdLife
Malaysia.

ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31 DECEMBER 2004
Resultatopgørelse
Regnskab
2004

Budget
2004
tkr.

Regnskab
2003
tkr.

3.619.587
1.995.000
561.941
6.458
3.020.646
3.769.346
589.556
8.121.443
16.589

3.800
2.050
700
0
2.775
3.220
245
6.930
50

3.280
1.835
617
192
2.248
3.902
352
6.824
51

21.700.566

19.770

19.301

-388.419
-3.067.221
-3.829.087
-304.851
-1.763.232
-5.408.952

-398
-2.805
-3.220
-312
-1.724
-4.667

-387
-2.340
-3.954
-285
-1.585
-4.581

-14.761.762

-13.126

-13.132

Bruttoresultat

6.938.804

6.644

6.169

Salgs- og distributionsomkostninger,
butikssalg
Administrationsomkostninger
Ejendommen, Fuglenes hus

-1.458.509
-4.910.105
-289.846

-1.406
-4.890
-268

-1.384
-4.138
-122

280.344

80

525

50.624
-7.012

75
-5

90
-25

323.956

150

590

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
NOTE Regnskabet for Fugleværnsfonden er ikke indarbejdet i årsregnskabet for DOF
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ÅRSBERETNING

2004

BALANCE PR. 31 DECEMBER 2004
(1.000 kr.)

ØKONOMISK STØTTE
2004

2003

Grund og bygning
Inventar og edb
Obligationsbeholdninger
ANLÆGSAKTIVER, I ALT

3.265
1.272
1.797
6.334

3.200
413
1.797
5.410

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

1.403
737
95
63
38
35
2.390
4.761

1.351
561
457
12
39
75
836
3.331

11.095

8.741

Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital
EGENKAPITAL I ALT

1.797
2.094
3.891

1.797
1.771
3.568

LANGFRISTET GÆLD I ALT

2.583

1.666

Afdrag langfristet gæld,
der forfalder i det følgende regnskabsår
Reservationer, projekter
Forudbetalinger
Kreditorer
Anden gæld
KORTFRISTET GÆLD I ALT

64
2.027
171
881
1.478
4.621

44
1.331
70
1.051
1.011
3.507

GÆLD I ALT

7.204

5.173

11.095

8.741

AKTIVER

AKTIVER I ALT
PASSIVER

PASSIVER I ALT
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Dansk Ornitologisk Forening kunne også i 2004
glæde sig over, at en lang række fonde, institutioner og organisationer ønskede at støtte foreningens arbejde. Hovedbestyrelsen takker varmt for
den tillid, der hermed er vist foreningen. Uden
denne støtte kunne mange vigtige projekter og
aktiviteter til gavn for fuglene både i Danmark og
i udlandet og til glæde for alle fugleinteresserede
ikke realiseres.
Af pladshensyn nævnes kun de, der har ydet
bidrag på kr. 5.000 eller mere, men vi er naturligvis også meget taknemlige for de hundreder af
mindre bidrag.
Tak til:
• Aage V. Jensens Fonde
• A. P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål
• Biblioteksstyrelsen
• Bodil Pedersen Fonden
• DANIDA, Udenrigsministeriet
• Det Bertouch’ske Familielegat
• Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
• Ebba Celinders Legat
• Ellen Bremerdals Dyrefond
• Fabrikant Mads Clausens Fond
• Familien Hede Nielsens Fond
• Finansstyrelsen
• Frimodt-Heineke Fonden
• Friluftsrådet
• Karen Krieger-Fonden
• Lemvig-Müller Fonden
• Oticon Fonden
• Ribe Storkelaug
• Robert Storm Petersen og Ellen Storm
Petersens Mindefond
• Saltbækvig-Fonden
• Skov- og Naturstyrelsen
• Svalens Fond
• Undervisningsministeriet
• Vinhandler A. B. Olsen og hustrus legat
• Vital Petfood Group

FORENINGENS ØKONOMI, LIKVIDITET OG ÅRETS RESULTAT
Regnskabet for 2004 udviser et overskud på kr. 323.960, hvilket er
ca. 175.000 kr. mere end budgetteret. Foreningens målsætning om
en disponibel egenkapital på 2 mio. kr. er dermed opfyldt, hvilket
er ganske tilfredsstillende.
Naturbutikken har igen i år været stærkt medvirkende til årets
positive resultat. Naturbutikkens omsætning er mere end fordoblet
i løbet af de seneste fire år.
Likviditeten har hele året igennem været sund, og det har ikke
været nødvendigt at trække på foreningens kassekredit. Bundne
midler er administreret efter forskrifterne.

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2004 var der stor usikkerhed
om portostøttens fremtid, hvilket potentielt var en risiko for foreningens bladudgivelser. Men i løbet af året faldt en ny politisk
aftale på plads, og foreningen modtog knap 200.000 kr. i støtte fra
Biblioteksstyrelsen. Foreningens samlede bladudgifter er dog øget
væsentligt i forhold til tidligere år.
Repræsentantskabets beslutning om afskaffelse af kategorien
seniormedlem har medført en mindre tilbagegang i foreningens
medlemstal. Fra slutningen af året er der som omtalt sat forøgede
ressourcer ind på rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

AFSLUTNING
Hvornår har natur og miljø sidst været så højt på den politiske
dagsorden, at den spillede en reel rolle i en valgkamp og var et af
emnerne under partilederrunden den sidste aften før et valg? - Vist
aldrig. Alligevel havde DOF gennem året den ambition, at det skulle lykkes næste gang.
Valget kom tidligere end ventet i starten af 2005, og igen måtte
de grønne organisationer konstatere, at natur- og miljøbeskyttelse
heller ikke ved det valg for alvor kom på dagsordenen.
Mellem valgene kan der sagtens være stor opmærksomhed på
natur og miljø. På gylletågernes ødelæggelse af værdifuld natur og
på stanken fra svinefabrikkerne. Men når valgfeberen raser, går det
hele op i debat om skatter og fastholdelse af alle velfærdsgoderne
for “kunderne” i det lille, rige land.

EU giver fra 2004 årligt 7-8 mia. kr. i ren arealstøtte til landbruget,
hvilket vil betyde mange vigtige fugelokaliteters forfald på grund
af manglende afgræsning. Det emne blev ikke nævnt med et ord i
valgkampen.
Nogle af de mange mia. burde Danmark vælge at bruge som støtte
til de landmænd, der skåner og plejer den natur, de råder over. Det
kan lade sig gøre, hvis regering og Folketing har viljen. Behovet er
til at få øje på.

På hovedbestyrelsens vegne
Christian Hjort
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