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Fondsoplysninger
Fugleværnsfonden
Vesterbrogade 138-140
1620 København V
Telefon: 33 28 38 39
Hjemmeside: www.fuglevaernsfonden.dk
E-mail: fvf@dof.dk
CVR nr. 10 38 43 89

Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Formål
Fondens formål er at værne om Danmarks fugle her i landet såvel som i udlandet, bl.a. ved at
medvirke til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter, og at
foranstalte naturformidling fra fondens reservater.
Bestyrelse
Martin Iversen, formand
Ole Have Jørgensen næstformand
Leo Bjørnskov
Torben Bøgeskov
Martin Kviesgaard
Peter Lambert
Peter Friis Møller
Henrik Nepper-Christensen
Nils-Erik Norsker
Jonna Odgaard
Steen Riisgaard
Egon Østergaard
Direktion
Kristian Dammand Nielsen
Revision
Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab
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Påtegninger
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for
Fugleværnsfonden.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

Fugleværnsfonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører
modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.
Erklæring om indsamlingernes lovlighed
Indsamling i året er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og tilhørende
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

København, den 24. april 2020

Kristian Dammand Nielsen
Direktør
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Fugleværnsfonden

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om offentlige indsamlinger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften,
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fugleværnsfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offentlige indsamlinger.
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

Fugleværnsfonden – Årsrapport 2019
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

København, den 24. april 2020

Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24730
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Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
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Ledelsesberetning
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Ledelsesberetning
Med udgangen af 2019 forvalter Fugleværnsfonden ca. 1.040 hektar fordelt på 23 naturreservater. I 2019 har
fonden købt et nyt naturreservat i Nordsjælland – en skov på ca. 15 hektar i Rusland ved Dronning Mølle.
Fugleværnsfonden har derudover udvidet naturreservaterne i Søgård Mose, Saksfjed-Hyllekrog og
Svartingedal. I 2020 er der lagt op til, at Fugleværnsfonden foretager yderligere opkøb og udvidelser.
Større projekter
Ved Fugleværnsfondens naturreservat Bøjden Nor blev et større formidlingsprojekt afsluttet. I Færgehavnen
ved noret, hvor færgen til og fra Als lægger til, har Fugleværnsfonden nu opført en udstilling om fuglene i
Bøjden Nor. I tilknytning til udstillingen er der i 2019 opstillet et fugletårn og en legeplads med
fugleskulpturer. Projektet er støttet af Friluftsrådet, ANT Fonden, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Det
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. Tak til dem og også tak til Molslinjen A/S og Vejdirektoratet, som vi har

I naturreservatet ved Ravnstrup Sø er et projekt startet i 2019, som skal resultere i, at det gamle fugletårn ved
søen erstattes af et nyt og bedre tårn. Arkitekt Tobias Jacobsen har tegnet tårnet, og Rambøll har med
beregninger og undersøgelser sikret, at tårnet kan opføres og stå sikkert i mange år fremover. Nu mangler
den sidste del af selve finansieringen at falde på plads. Vi har i 2019 modtaget støtte fra Aage V. Jensen
Naturfond, 15. Juni Fonden og Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond til tårnet. Det takker vi for.
Ved Gundsømagle Sø påbegyndte Fugleværnsfonden i 2019 planlægningen af et nyt naturrum med
formidling til børn og voksne. Naturrummet opføres i 2020 og skal erstatte det eksisterende naturrum, som
er gammelt og faldefærdigt. Naturrummet er venligt støttet af Friluftsrådet, Gubra ApS og Bodil Pedersen
Fonden. Mange tak for det.
På Hyllekrog startede renoveringen af Ninas Hus i 2019 for et tilskud givet af Karen Krieger-Fonden.
Renoveringen afsluttes i 2020. Tak til både Karen Krieger-Fonden og til de frivillige i området, som hjælper til
med renoveringen.
I Tryggelev Nor er entreprenør og bygherre ved at lægge sidste hånd på Det Innovative Observationsskjul
sammen med de frivillige i dette naturreservat. Samtidig evalueres hele projektet, som har taget flere år og
kostet over 2 mio. kr. Vi takker Aage V. Jensen Naturfond og Realdania for finansieringen af projektet.
Naturforvaltning
I 2019 erhvervede Fugleværnsfonden som tidligere nævnt et nyt naturreservat i Rusland i Nordsjælland med
hjælp fra en arv venligt videregivet til Fugleværnsfonden af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i
København og Nordsjælland. De indledende skridt mod en fuglevenlig naturpleje og opsætning af
formidling til besøgende er nu taget i samarbejde med Gribskov Kommune og naboen Tegners Museum. Der
etableres samtidig en lokal frivillig arbejdsgruppe, som skal varetage den løbende drift af området. Området
er fredet og Natura 2000 beskyttet, hvorfor der skal indhentes tilladelse til de ønskede tiltag, før vi i 2020 kan
påbegynde naturpleje og formidling.
I fondens andre 22 naturreservater har der i 2019 været en normal naturpleje uden de store tillægsaktiviteter.
Her er der foretaget slåninger, slet, rydninger, fældninger og græsning som vanligt. Kun i Saksfjed-Hyllekrog
prøvede vi noget nyt – afbrænding af træer, så de dør opretstående til fordel for de fugle, som lever godt af
døde, opretstående stammer.
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et meget fint samarbejde med.
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En vigtig del af naturforvaltningen er også at få styr på mårhund, mink og nogle steder ræv, fordi de har en
negativ betydning for de vilde fugles ynglesucces. Det lykkedes igen rigtig godt på Nyord Enge, hvor antallet
af bl.a. viber, klyder og rødben er stærkt stigende. Andre steder har vi fortsat udfordringer med specielt
ræven, som vi arbejder videre med at holde ude af de mest følsomme fuglelokaliteter. På flere af de jyske
naturreservater har Fugleværnsfonden nu også fokus på regulering af mårhund i samarbejde med lokale
jægere.
Formidling
Fugleværnsfonden har i 2019 afholdt over 50 ture og arrangementer med fondens naturvejledere. Derudover
har de frivillige i fondens naturreservater også afholdt guidede ture, så der igen har været mere end 100
guidede fugleture i fondens naturreservater i 2019 – ligesom i de foregående år. Tak til de frivillige for den
fine indsats.

Fugleværnsfondens naturreservater Gundsømagle Sø og Søgård Mose blev undersøgt grundigt i et helt døgn
af dygtige eksperter, og der var rigtig mange spændende fund. Ved Gundsømagle Sø fandt man bl.a. flere
sjældne insekter, som f.eks. Anisotoma orbicularis og finstribet sumpløber. Ved Søgård Mose var der også
flere fund af sjældne insekter. Blandt andet hedemose-pelsugle og første fund i Jylland af den ny
indvandrede mariehøne Calvia decemguttata. I Fugleognatur.dk´s naturbasen kan man se, at der nu er
registeret 857 arter ved Gundsømagle Sø og 564 arter ved Søgård Mose.
I 2019 var Fugleværnsfondens profil Sissel Jo Gazan, og vi siger mange tak for hjælpen.
Overvågning
Overvågningen af ynglefugle på Fugleværnsfondens naturreservater fungerer nu fint med mange frivillige
gode hjælpere rundt om i Danmark. Fugleovervågningsprogrammet virker, og Fugleværnsfonden takker de
mange i det frivillige overvågningskorps, som indsamler de fleste af de vigtige observationer. De bruges til at
følge udviklingen i især ynglefuglene - men også trækfuglene - samt på udvalgte steder også anden natur.
På den måde kan Fugleværnsfonden med tiden opnå bedre viden om hvilke tiltag i naturreservaterne, der
gavner fugle og natur bedst. Resultaterne fra ynglefugleovervågningen findes for en del naturreservater i
DOF Basen og ellers i DOF publikationen ”Fugleåret”.
Bioblitz, som er nævnt tidligere, bidrager desuden til overvågningen af både plante- og dyrearter i
naturreservaterne.
Flere sjældne arter blev igen observeret i Fugleværnsfondens naturreservater, bl.a. dværg- og plettet
rørvagtel i Vaserne, drosselrørsanger & middelhavssølvmåge i Nivå Bugt Strandenge, lundsanger i
Svartingedal, Aftenfalk på træk i Bøjden Nor, i de Sydlangelandske naturreservater såvel som i SaksfjedHyllekrog og Odinshane i Bøjden Nor og Nyord Enge. Antallet af ynglende viber (197 par), rødben (190 par)
og klyder (107 par) på Nyord var igen imponerende.
Lokale frivillige arbejdsgrupper
Fugleværnsfonden har over 200 frivillige fordelt på fondens 23 naturreservater rundt om i landet. I 2019
ydede de frivillige – ligesom foregående år – en meget stor indsats i naturreservaterne med naturpleje,
overvågning, fugleture og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter. Uden de frivillige er det ikke muligt at sikre
så fin en tilstand af naturreservaterne, som tilfældet er i dag, og det skal de frivillige have en stor tak for.
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Også i 2019 blev der i juni og august måned afholdt Bioblitz med stor succes. Flora og fauna ved

Fugleværnsfonden – Årsrapport 2019

Økonomisk målsætning
Fugleværnsfondens bestyrelse har vedtaget følgende økonomiske målsætning for fondens egenkapital:
1.
2.
3.

En grundfond på 5 mio. kr.
En udligningsfond på 6 mio. kr. som ”buffer” til sikring af minimumsdrift i 2-3 år.
Øvrig fri egenkapital på p.t. 1,2 mio. kr. henlægges til fondens formål.

Det økonomiske resultat i 2019 er med til at sikre, at Fugleværnsfonden opfylder ovenstående målsætninger
ved overgangen til 2020.
Henlæggelse til fondens formål på 1,2 mio. kr. under egenkapitalen skal anvendes til at sikre mulighed for
relevante opkøb, drift af naturreservaterne samt til at imødegå den usikkerhed, der kan være i en økonomi,
der er afhængig af gaver, arv, fondsmidler og EU landdistriktsmidler.

betinget af gave- og tilskudsgiver til køb af naturreservater.
Fugleværnsfondens strategi og mål fremgår af fondens hjemmeside: www.fugleværnsfonden.dk.
Tak til Fugleværnsfondens støtter
Fugleværnsfonden vil gerne takke alle frivillige for det store engagement i 2019. En særlig tak skal rettes til
de mange bidragsydere, som har hjulpet os økonomisk i 2019, samt de testatorer der har testamenteret til
Fugleværnsfondens fordel i 2019.
Til sidst en stor tak til følgende virksomheder, myndigheder, fonde og legater, som har støttet vores arbejde
økonomisk i 2019:
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Aage V. Jensen Naturfond



15. juni Fonden



Miljøstyrelsen



Naturstyrelsen



Landbrugsstyrelsen



Markus Jebsen



Friluftsrådet



ANT Fonden



Slots- og Kulturstyrelsen



Realdania



Gubra ApS



DOF Travel



Dansk Tennis Fond



Beckett-Fonden



Velux Fonden



Fabrikant Chas. Otzens Fond



Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond



Martin Pedersens Mindelegat



Bodil Pedersen Fonden



Torben og Alice Frimodts Fond
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I hensættelser pr. 31. december 2019 indgår 2,8 mio. kr., som er modtaget som henholdsvis gave og tilskud



Fabrikant Mads Clausens Fond



Tønder Kommune



Lemvigh-Müller Fonden



Sparekassen Bornholms Fond



Frimodt-Heineke Fonden



Dyreværnsforeningen Svalens Fond



Tømmerhandler Johannes Fogs Fond



Overlæge Keld Andersen og hustru Fru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat



Toyota-Fonden



Nationalpark Vadehavet



Fredensborg Kommune



Det Bertouch’ske Familielegat



Trælastbranchens Fond af 1975



Direktør Jp Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat



Roskilde Kommune

God Fondsledelse
1. januar 2015 trådte en ny lov i kraft ”Lov om erhvervsdrivende fonde”. Selvom Fugleværnsfonden er en
almennyttig fond, er den også ”erhvervsdrivende”, og derfor gælder den nye lov også for Fugleværnsfonden.
I den nye lov er det et krav, at erhvervsdrivende fondes bestyrelser redegør for, hvorledes fonden forholder
sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse. Denne
redegørelse følger her:
Loven har for Fugleværnsfonden betydet, at fondens vedtægter i 2015 er blevet undersøgt nærmere af
fondens ledelse i forhold til bestemmelserne i den nye lov. Denne undersøgelse har resulteret i følgende
vurderinger fra ledelsen vedr. god fondsledelse:
Alle væsentlige anbefalinger til god fondsledelse udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse følges af
Fugleværnsfonden. I enkelte tilfælde er en forklaring af vedtægterne i Fugleværnsfonden dog påkrævet i
forhold til anbefalingerne. Det fremgår af et af Fugleværnsfondens bestyrelse udarbejdet skema, hvordan
Fugleværnsfonden følger anbefalingerne og/eller forklarer sin stillingtagen til anbefalingerne. Et andet skema
giver de oplysninger om medlemmerne af Fugleværnsfondens bestyrelse, som de står anbefalet af Komitéen
for god Fondsledelse. De to skemaer er at finde på Fugleværnsfondens hjemmeside via dette link:

https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/bestyrelse
Redegørelse for uddelingspolitik
Fugleværnsfonden er en almennyttig, selvstændig fond, etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i
1966. Midlerne til opkøb og pleje kommer fra testamentariske gaver, tilskud fra fonde og legater samt - ikke
mindst - fra private bidrag, indsamlet især blandt DOFs medlemmer. Opkøb og pleje af naturen er en effektiv
og varig måde at sikre fristeder til fuglene. Fugleværnsfondens 23 naturreservater på ca. 1.040 hektar,
rummer nogle af Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og
strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning.
Dermed er reservaterne også af stor betydning for mange dyr og planter.
Se mere her: https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden
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Legatarfortegnelse
Der er ikke foretaget uddelinger i 2019 udover uddelinger efter uddelingspolitikken jf. ovenstående
redegørelse for uddelingspolitik.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der
anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for fonden.
Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på fondens forventninger til
resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle
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negative betydning.
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Årsregnskab 1. januar til 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten fra Fugleværnsfonden for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder tilpasset fondens forhold samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar
2020 om offentlige indsamlinger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Ved sammenligning med årsregnskab for
2018 skal det iagttages, at der er foretaget reklassifikation af modtaget beløb i 2018 på 2,6 mio.kr. fra Dansk
Ornitologisk Forening fra frie midler til øremærkede midler som følge af, at beløbet er givet til køb af
reservater. Beløbet var indtægtsført i 2018 og overført til henlæggelse til fondens formål. Med
reklassifikationen er resultat for 2018 reduceret med 2,6 mio.kr. til et underskud på 2,8 mio.kr., og
egenkapital pr. 31. december 2018 er reduceret med 2,6 mio.kr. til 18,5 mio.kr. Beløbet er overført til
hensættelser til fondens formål.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Bidrag fra fonde og legater
Modtagne tilskud henføres resultatmæssig til den periode, der fremgår af de pågældende
bevillingsskrivelser. Modtagne/bevilgede tilskud vedrørende bestemte projekter, der ikke er afsluttet i
regnskabsåret, periodiseres således, at det i året indtægtsførte tilskud svarer til de afholdte omkostninger.
Gaver og arvemidler
Gaver og arvemidler indtægtsføres enten i det omfang, fonden har erhvervet endelig ret og modtaget
midlerne til indtægterne eller i det omfang, at det er sandsynliggjort, at endelig ret er erhvervet for så vidt
angår modtagne midler.
Landbrugsindtægter
Regnskabsposten består af landbrugsindtægter, der indregnes i takt med at de indtjenes. Regnskabsposten
indeholder regnskabsmæssige skøn, der knytter sig til vurderingen af hvilke arealer på fondens reservater,
der er tilskudsberettigede på ansøgningstidspunktet.
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Administration
Administration omfatter omkostninger til gager, administration og lokaler m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.
Fondsskat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
Skyldig skat og udskudt skat
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan
foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af
aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år anvendes en skattesats på 22,0
%.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Naturreservater og bygninger i naturreservater, indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er som udgangspunkt kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
For så vidt angår naturreservater og bygninger heri foretages nedskrivning af hele kostprisen.
Der foretages lineære afskrivninger vedr. øvrige aktiver baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler

1-5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1-5 år

16

Penneo dokumentnøgle: HT2ND-ECLWO-1HX3A-TWFVU-3NSQH-GVSZP

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

Fugleværnsfonden – Årsrapport 2019

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og værdireguleringer foretages over
resultatopgørelsen under finansielle poster.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Noter

1

16
2

År 2019
DKK

År 2018
DKK

Nettoomsætning (erhvervsindkomst)

1.096.979

960.700

Bidrag fra fonde og legater, mv.
Gaver
Arvemidler
Andre indtægter

3.755.407
1.028.547
1.653.471
832.623

2.731.762
1.048.494
4.543.749
690.309

8.367.027
-1.395.076

9.975.014
-1.400.664

-13.818.284

-11.342.143

-6.846.333

-2.767.793

575.500

-17.518

-6.270.833

-2.785.311

0

0

-6.270.833

-2.785.311

-8.121.211

-2.829.407

1.850.378

44.096

-6.270.833

-2.785.311

Indtægter i alt
Administrationsomkostninger
3

Andre driftsomkostninger

Resultat af primær drift
4

Finansielle indtægter, netto
Resultat før skat
Skat af årets resultat

ÅRETS RESULTAT

10

Resultatdisponering
Anvendt af tidligere foretagne henlæggelser til fondens formål

10

Overførsel til næste år til øvrige reserver (reservatkøb m.v.)
ÅRETS RESULTAT

18
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Balance
Noter

År 2019
DKK

År 2018
DKK

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme
Driftsmateriel og inventar

1
1

1
1

Materielle anlægsaktiver, i alt

2

2

Værdipapirer

9.039.270

12.588.427

Finansielle anlægsaktiver

9.039.270

12.588.427

ANLÆGSAKTIVER I ALT

9.039.272

12.588.429

Tilgodehavender
Periodeafgræsningsposter

2.128.962
0

2.310.236
5.495.461

Tilgodehavender

2.128.962

7.805.697

Likvide beholdninger

7.041.000

3.210.258

9.169.962

11.015.955

18.209.234

23.604.384

AKTIVER

5
6

7

8

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT
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Noter

År 2019
DKK

År 2018
DKK

5.000.000
1.237.344
6.000.000

5.000.000
7.508.177
6.000.000

12.237.344

18.508.177

4.760.829

3.998.443

4.760.829

3.998.443

9
10
11

EGENKAPITAL
Grundkapital
Henlæggelse til fondens formål
Overført overskud (udligningsfond)
EGENKAPITAL I ALT

12

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensættelse til opfyldelse af fondens formål
HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT
GÆLDSFORPLIGTELSER
Feriepenge, funktionær

132.975

Langfristede gældsforpligtelser

132.975

0

Leverandører og skyldige omkostninger
Bankgæld
Periodeafgrænsningsposter

1.075.467
2.619
0

1.087.768
9.996
0

Kortfristede gældsforpligtelser

1.078.086

1.097.764

1.211.061

1.097.764

18.209.234

23.604.384

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

PASSIVER I ALT

20
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Sikkerhedsstillelser

14

Eventualforpligtelser
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Noter
År 2018
DKK

1.096.979

960.700

1.096.979

960.700

350.189
197.979
284.455

377.071
109.644
203.594

832.623

690.309

5.441.111
255.962
8.121.211

8.158.463
354.273
2.829.407

13.818.284

11.342.143

-31
87.720

-10.433
154.211

487.811

-161.296

575.500

-17.518

Ejendomme
Anskaffelsessum 1. januar
Tilgang
Anskaffelsessum 31. december

12.458.966
8.121.211
20.580.177

9.629.559
2.829.407
12.458.966

Akk. Nedskrivninger 1. januar
Nedskrivning
Akk. Nedskrivninger 31. december

12.458.965
8.121.211
20.580.176

9.629.558
2.829.407
12.458.965

1

1

Erhvervsindkomst
MVJ tilskud, omlægning til økologisk landbrug,
græsning, rørskær, mv.

2

3

4

Andre indtægter
Momskompensation, SKAT
Driftstilskud, Kulturstyrelsen
Diverse støttebidrag mv.

Reservater: Pleje og udvikling (andre
driftsomkostninger)
Reservatudgifter
Formidling og fundraising
Køb af reservat

Finansielle indtægter, netto
Renter, pengeinstitutter
Renter, obligationer og investeringsbeviser
Kursregulering, obligationer og
investeringsbeviser

5

Balanceværdi 31. december
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År 2019
DKK
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År 2019
DKK

År 2018
DKK

Ejendomme omfatter

Hektar

Hektar

Gundsømagle Sø, Nordsjælland
Ravnstrup Sø, Sydsjælland
Ægholm, nord for Møn
Nyord ved Møn
Nakskov Indrefjord, Vestlolland
Bøjden Nor
Gulstav Mose, Sydlangeland
Tryggelev Nor, Sydlangeland
Roholm, Odense Fjord
Søgård Mose, Sønderjylland
Sølsted Mose, Sønderjylland
Stormengene, Rømø
Stubbe Sø, Djursland
Bøvling Klit, Vestjylland
Agerø, Mors
Råbjerg Mose, Nordjylland
Bremsbøl Sø, Sønderjylland
Svartingedal, Bornholm
Saksfjed-Hyllekrog
Rusland

60,5
8,9
2,3
204,8
10,0
0,2
6,9
137,0
0,5
21,8
102,7
41,7
23,4
7,3
27,4
0,6
15,0
27,6
18,6
14,8

60,5
8,9
2,3
204,8
10,0
0,2
6,9
137,0
0,5
16,5
102,7
41,7
23,4
7,3
27,4
0,6
15,0
8,9
0,0
0,0

Ejendomme, i alt

732,0

674,6

I tillæg til de af Fugleværnsfonden ejede arealer forvalter Fugleværnsfonden også følgende
arealer for andre ejere:
Bøjden Nor (39,5 hektar)
Barup Sø (26,5 hektar)
Saksfjed-Hyllekrog (168,8 hektar)
Bøjden Nor for Faaborg-Midtfyn Kommune (3 hektar).
Saksfjed-Hyllekrog for Det Lollandske Digelag (30 hektar).
Vaserne for Aage V. Jensens Fonde (14,0 hektar).
Nivå Bugt Strandenge for Den Hageske Stiftelse (7,7 hektar),
Naturstyrelsen (1,9 hektar),
Fredensborg Kommune (0,98 hektar)
Lyngebæk Gaard og Sølyststrandpark A/S (9,1hektar).
Bremsbøl Sø for Tønder Kommune (3,7 hektar).
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Ved bedømmelse af værdiansættelsen må hensyn tages til, at ejendommene henligger som
fuglereservater.

6

7

8

9

10

År 2019
DKK

År 2018
DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. december

1
0
0
1

1
0
0
1

Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. december

0
0
0

0
0
0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1

1

5.587.360
3.451.910
0

10.603.547
0
1.984.880

9.039.270

12.588.427

Periodeafgræsningsposter
Saksfjed-Hyllekrog
Svartingedal
Søgaard Mose

0
0
0

3.158.324
1.842.137
495.000

Periodeafgræsningsposter, i alt

0

5.495.461

5.000.000

5.000.000

7.508.177
-8.121.211
1.850.378

10.293.488
-2.829.407
44.096

1.237.344

7.508.177

Værdipapirer
Obligationer, Sparinvest
Aktier, Triodos
Investeringsforeningsbeviser

Grundfond
Saldo 1. januar

Henlæggelse til fondens formål
Saldo pr. 1 januar
Anvendt i året
Overført i henhold til resultatdisponering
Saldo 31. december
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12

År 2019
DKK

År 2018
DKK

Overført overskud (udligningsfond)
Saldo 1. januar

6.000.000

6.000.000

Saldo 31. december

6.000.000

6.000.000

Hensættelse til opfyldelse af fondens formål
Hensættelse 1. januar
Modtaget i året
Anvendt i året

3.998.443
4.515.577
-3.753.191

120.827
6.596.950
-2.719.334

Hensættelser 31. december

4.760.829

3.998.443

I hensættelser pr. 31. december 2019 indgår 2,8 mio. kr., som er modtaget som gave og tilskud
til køb af reservater.

13

Sikkerhedsstillelser
Ingen

14

Eventualforpligtelser
Ingen

15

Medarbejderforhold
Fonden har i 2019 i gennemsnit beskæftiget 6,8
medarbejdere (2018: 6,1)
Gager mv. har omfattet
Gager
Pensionsbidrag
Sociale ydelser m.v.

3.405.728
336.728
33.821

3.056.238
289.739
151.257

3.776.277

3.497.234

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen. Med henvisning til årsregnskabslovens §98b undlader
fonden at give oplysning om vederlag til direktøren.

16

24

Indsamlinger
Fugleværnsfonden har i 2019 modtaget indtægter fra indsamlinger på i alt 576.413 kr.
Overskuddet andrager 576.413 kr.
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