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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 fuglereservater.
Bestyrelse
Martin Iversen, formand
Ole Have Jørgensen næstformand
Torben Bøgeskov
Klaus B. Fries
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 2020 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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2020.
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 23. april 2021

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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2020 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 2020, 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.

Fugleværnsfonden – Årsrapport 2020

•

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 2020
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 23. april 2021

Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24730
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Ledelsesberetning
Med udgangen af 2020 forvalter Fugleværnsfonden ca. 1040 hektar fordelt på 23 naturreservater. I 2020 har
fonden igangsat en større udvidelse af Tryggelev Nor samt nye køb i Søgård Mose og Stormengene, som
endnu ikke er afsluttet ved overgangen til 2021. I 2021 er der lagt op til, at Fugleværnsfonden foretager
yderligere opkøb og udvidelser.
Større projekter
I naturreservatet ved Ravnstrup Sø er det gamle fugletårn ved søen erstattet af et nyt og bedre tårn. Arkitekt
Tobias Jacobsen har tegnet tårnet, og Rambøll har med beregninger og undersøgelser sikret, at tårnet kan
stå sikkert i mange år fremover. Fugletårnet er støttet økonomisk af Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni
Fonden, Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond og Næstved kommune. Det takker vi for.

På Hyllekrog startede renoveringen af Ninas Hus i 2019 for et tilskud givet af Karen Krieger-Fonden. Den ydre
renovering blev afsluttet i 2020. Den indre renovering er nu i fuld gang. Tak til både Karen Krieger-Fonden og
til de frivillige i området, som hjælper til med renoveringen.
Naturforvaltning
Der har i 2020 været fokus på brug af ild i naturplejen. Der har været foretaget afbrændinger i Saksfjedinddæmningen og på Agerø, mens der er søgt tilladelser til afbrændinger ved Gundsømagle Sø, Vaserne,
Hyllekrog, Nyord Enge og Nivå Bugt Strandenge. Der er blevet foretaget større vegetationsrydninger og
slåninger ved Barup Sø, Gundsømagle Sø, Sølsted Mose og i Saksfjed-inddæmningen.
Med midler fra N2000 har der i 2020 været en omfattende rydning af hybenroser med hybenrotor på
Hyllekrog på ca. 3 hektar fordelt på ca. 20 større og mindre bevoksninger.
Ved Søgård Mose har vi haft et mindre naturgenopretningsprojekt på de nytilkøbte landbrugsarealer for at
konvertere dem til randzonearealer til hedemosen.
Der er blevet arbejdet mod etablering af blåt bånd på de sydlige enge ved Nivå Bugt Strandenge, og der er
lavet ændringer i afgræsningen, der kan understøtte dette, og som samtidig begrænser forstyrrelser i
ynglesæsonen.
Der ses en tydelig positiv effekt af kombinationen af helårsgræsning med en intensiv vintergræsning i
Saksfjed-inddæmningen, ligesom den ekstensive kvægrace, der har afgræsset Hyllekrog siden 2019, tydeligt
ses at optimere afgræsningen. Yderligere tilpasninger i afgræsningen er klar til at blive implementeret,
ligesom der ved Bøjden Nor og Sølsted Mose er gjort klar til større ændringer i afgræsningen, der skal skabe
bedre forhold for sårbare naturtyper og de dertil knyttede fugle.
Formidling
Fugleværnsfonden havde i 2020 planlagt at afholde de sædvanlige ca. 100 guidede fugleture på fondens
naturreservater. Pga. Corona smitterisikoen blev det ikke til helt så mange som planlagt. Dog var der ikke de
store ændringer i programmet efter sommerferien, og heldigvis kunne vi afholde Hvepsevågens Dag, som i
2020 kunne fejre 20-års jubilæum med et fantastisk hvepsevågetræk. Tilslutningen til efterårets ture var på
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Ved Gundsømagle Sø påbegyndte Fugleværnsfonden i 2019 planlægningen af et nyt naturrum med
formidling til børn og voksne. Naturrummet er nu opført med venlig hjælp fra Friluftsrådet, Gubra ApS og
Bodil Pedersen Fonden. Mange tak for det.

Fugleværnsfonden – Årsrapport 2020
trods af Corona som sædvanlig stor. I de perioder, hvor vi var nødt til at aflyse fugleturene, afholdt
Fugleværnsfondens to naturvejledere LIVE-ture fra vores Facebook-side. Tilslutningen var så stor, at vi også
fremover vil fortsætte med at afholde LIVE-ture fra naturreservaterne.
Også i 2020 blev der afholdt Bioblitz med stor succes. Flora og fauna ved Fugleværnsfondens nye
naturreservat, Rusland, blev undersøgt grundigt i et helt døgn af dygtige eksperter. Godt 300 nye arter blev
føjet til artslisten for lokaliteten, og der var rigtig mange spændende fund. Bl.a. en snyltehveps, som var en ny
art for landet. Af andre arter kan nævnes klatrende lærkespore, fyrrepragtbille, vortebider, myre- og hieroglyf
mariehøne, violet skyggebille, aske-septemberugle, berber-pyramideugle og stor rovedderkop.
I Fugleognatur.dk´s naturbasen kan man se, at der nu er registeret over 1200 arter ved Rusland.
Ved Ravnstrup Sø på Sjælland blev der opført et nyt flot fugletårn. Ved Gundsømagle Sø (også på Sjælland)
blev der opført et nyt naturrum med spændende formidling og mere plads til den frivillige arbejdsgruppes

Overvågning
Overvågningen af ynglefugle på Fugleværnsfondens naturreservater fungerer nu fint og fortsætter med
mange frivillige gode hjælpere rundt om i Danmark. 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. Overvågningen
bruges til, at Fugleværnsfonden opnår bedre og ny viden om hvilke tiltag i naturreservaterne, der gavner
fugle og natur bedst, og hvor der er brug for nye tiltag. Resultaterne fra ynglefugleovervågningen findes for
en del naturreservater i DOF Basen og alle i DOF publikationen ”Fugleåret”. Bioblitz, som er beskrevet under
”Formidling”, bidrager også til overvågningen af både plante- og dyrearter i naturreservaterne.

Flere sjældne og bemærkelsesværdige arter blev i 2020 observeret i Fugleværnsfondens naturreservater.
F.eks. et stylteløber par med yngleforsøg og plettet rørvagtel, hvidvinget og hvidskægget terne,
drosselrørsanger, halsbåndstroldand og thorshane i Tryggelev, Salme og Nørreballe Nor. Pungmejse, hærfugl
og bjergpiber i Sølsted Mose. Kongeedderfugl, lille og stor skrigeørn, steppehøg, sort glente, aftenfalk, sort
stork, odinshane, savisanger, pirol, og hærfugl i Saksfjed-Hyllekrog. Steppeørn over Råbjerg Mose. Damklire
og kejserørn på Nyord Enge. Pomeransfugl på Bøvling Klit, lille fluesnapper og turteldue i Nivå Bugt
Strandenge, kærløber i Bøjden Nor. Savisanger og drosselrørsanger i bl.a. Gulstav Mose og Gundsømagle Sø
og mange, mange flere. For ynglefuglene glimrede Nyord Enge igen med nye fremgange til nu tæt på 1000
ynglepar af vade- og engfugle. Nyord Enge er i dag en toplokalitet for disse i Østdanmark.
Lokale frivillige arbejdsgrupper
Fugleværnsfonden tæller i dag over 250 frivillige fordelt i arbejdsgrupper på de fleste af fondens 23
naturreservater rundt om i landet. Antallet af frivillige har været støt stigende, hvilket blandt andet skyldes
opstarten af en helt ny arbejdsgruppe i forbindelse med erhvervelsen af fondens nyeste naturreservat,
Rusland i Nordsjælland.
Også i 2020 ydede de frivillige arbejdsgrupper en meget stor indsats i naturreservaterne med naturpleje,
overvågning, fugleture og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter. Uden dette imponerende frivillige
engagement er det ikke muligt at sikre så fin en tilstand i naturreservaterne, som tilfældet er i dag.
Det skal de frivillige have meget stor tak for.
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udstyr. Og i Svartingedal på Bornholm kom den sidste formidling på plads med bl.a. et nyt planchehalvtag.
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Økonomisk målsætning
Fugleværnsfondens bestyrelse har vedtaget følgende økonomiske målsætning for fondens egenkapital:
1.
2.
3.

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

Resultatet af regnskabet for 2020 gav et overskud på 1.052 t.kr. Det skal understreges, at dette overskud
altovervejende kommer fra en ikke-realiseret kursgevinst på fondens værdipapirer på 837 t.kr.
Det økonomiske resultat i 2020 er med til at sikre, at Fugleværnsfonden opfylder ovenstående målsætninger

Henlæggelse til fondens formål på 2,3 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.
I hensættelse pr. 31. december 2020 indgår 2,8 mio. kr. som er modtaget i 2019 som henholdsvis gave og
tilskud 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 2020. En særlig tak skal rettes til
de mange bidragsydere, som har hjulpet os økonomisk i 2020, samt de testatorer, der har testamenteret til
Fugleværnsfondens fordel i 2020.
Til sidst en stor tak til følgende virksomheder, myndigheder, fonde og legater, som har støttet vores arbejde
økonomisk i 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

Miljøstyrelsen
AP Møller Fonden
Aage V. Jensen Naturfond
15. juni Fonden
Naturstyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Karen Krieger-Fonden
Friluftsrådet
Slots- og Kulturstyrelsen
QATO Fonden
Gubra ApS
Næstved Kommune
Velux Fonden
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Torben og Alice Frimodts Fond
Beckett-Fonden
Bodil Pedersen Fonden
Martin Pedersens Mindelegat
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ved overgangen til 2021.
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Fabrikant Mads Clausens Fond
Sparekassen Bornholms Fond
KEN Fonden
Otto Bruuns Fond
Toosbuys Fond
Frimodt-Heineke Fonden
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Agner Haug og Fru Birgit Haus Fond
Dyreværnsforeningen Svalens Fond
Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat
Overlæge Keld Andersen og hustru Fru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat
Simon Spies Fonden
Lemvigh-Müller Fonden
Nationalpark Vadehavet
Fredensborg Kommune
Ingeniør K. A. Rohde og Hustrus Legat
Arne Sønderberg Frederiksens Fond

God Fondsledelse
1. januar 2015 trådte en ny lov i kraft ”Lov om erhvervsdrivende fonde”. Fugleværnsfonden har, uanset dens
mange almennyttige aktiviteter status af erhvervsdrivende fond, og derfor gælder loven også for
Fugleværnsfonden. I loven 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 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.
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Se mere her: https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden

Legatarfortegnelse
Der er ikke foretaget uddelinger i 2020 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
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anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for fonden.
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Årsregnskab 1. januar til 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten fra Fugleværnsfonden for 2020 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.
Generelt om indregning og måling
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

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.

Administration
Administration omfatter omkostninger til gager, administration og lokaler m.v.
Finansielle poster
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forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Fugleværnsfonden – Årsrapport 2020
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
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.

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

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.
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
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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
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver og gæld omfatter henholdsvis afholdte omkostninger og
modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
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Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Noter

År 2020
DKK

År 2019
DKK

Nettoomsætning (erhvervsindkomst)

1.457.149

1.096.979

2

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

2.956.764
1.229.820
1.929.661
583.497

3.755.407
1.028.547
1.653.471
832.623

3

Indtægter i alt
Administrationsomkostninger
Andre driftsomkostninger

8.156.891
-1.282.901
-6.783.547

8.367.027
-1.395.076
-13.818.284

90.443

-6.846.333

962.047

575.500

1.052.490

-6.270.833

0

0

1.052.490

-6.270.833

-101.353
1.153.843

-8.121.211
1.850.378

1.052.490

-6.270.833

1

15

Resultat af primær drift
4

Finansielle indtægter, netto
Resultat før skat
Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9
9

Resultatdisponering
Anvendt af tidligere foretagne henlæggelser til fondens formål
Overførsel til næste år til øvrige reserver (reservatkøb m.v.)
ÅRETS RESULTAT

18

Penneo dokumentnøgle: BC1M5-8B75B-W6YML-V8GW8-J3UUT-4UD6O

Resultatopgørelse
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Balance
Noter

År 2020

År 2019

DKK

DKK

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

5

Ejendomme

1

1

6

Driftsmateriel og inventar

1

1

Materielle anlægsaktiver, i alt

2

2

Værdipapirer

13.858.479

9.039.270

Finansielle anlægsaktiver

13.858.479

9.039.270

13.858.481

9.039.272

Tilgodehavender

2.191.086

2.128.962

Tilgodehavender

2.191.086

2.128.962

Likvide beholdninger

3.114.068

7.041.000

5.305.154

9.169.962

19.163.635

18.209.234

7

ANLÆGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

PASSIVER
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Noter

År 2020

År 2019

DKK

DKK

EGENKAPITAL
8

Grundkapital

5.000.000

5.000.000

9

Henlæggelse til fondens formål

2.289.856

1.237.344

10

Overført overskud (udligningsfond)

6.000.000

6.000.000

13.289.856

12.237.344

4.483.885

4.760.829

4.483.885

4.760.829

Feriepenge, funktionær

250.634

132.975

Langfristede gældsforpligtelser

250.634

132.975

Leverandører og skyldige omkostninger

777.642

1.075.467

6.454

2.619

355.164

0

1.139.260

1.078.086

1.389.894

1.211.061

19.163.635

18.209.234

EGENKAPITAL I ALT

11

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

Bankgæld
15

Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

PASSIVER I ALT
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Sikkerhedsstillelser

14

Eventualforpligtelser
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Noter

År 2019

DKK

DKK

1.457.149

1.096.979

1.457.149

1.096.979

Momskompensation, SKAT

169.358

350.189

Driftstilskud, Kulturstyrelsen

197.904

197.979

Diverse støttebidrag mv.

216.235

284.455

583.497

832.623

6.459.622

5.441.111

Formidling og fundraising

222.571

255.962

Køb af reservat

101.353

8.121.211

6.783.547

13.818.284

-1.484

-31

126.698

87.720

836.833

487.811

962.047

575.500

20.580.177

12.458.966

101.353

8.121.211

Anskaffelsessum 31. december

20.681.530

20.580.177

Akk. Nedskrivninger 1. januar

20.580.176

12.458.965

101.353

8.121.211

20.681.529

20.580.176

1

1

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

2

3

Andre indtægter

Reservater: Pleje og udvikling
Reservatudgifter

4

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

5

Ejendomme
Anskaffelsessum 1. januar
Tilgang

Nedskrivning
Akk. Nedskrivninger 31. december
Balanceværdi 31. december
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År 2020

År 2019

DKK

DKK

Ejendomme omfatter

Hektar

Hektar

60,5

60,5

Ravnstrup Sø, Sydsjælland

8,9

8,9

Ægholm, nord for Møn

2,3

2,3

204,8

204,8

10,0

10,0

Bøjden Nor

0,2

0,2

Gulstav Mose, Sydlangeland

6,9

6,9

137,0

137,0

0,5

0,5

Gundsømagle Sø, Nordsjælland

Nyord ved Møn
Nakskov Indrefjord, Vestlolland

Tryggelev Nor, Sydlangeland
Roholm, Odense Fjord
Søgård Mose, Sønderjylland

21,8

21,8

Sølsted Mose, Sønderjylland

102,7

102,7

Stormengene, Rømø

41,7

41,7

Stubbe Sø, Djursland

23,4

23,4

Bøvling Klit, Vestjylland

7,3

7,3

27,4

27,4

Råbjerg Mose, Nordjylland

0,6

0,6

Bremsbøl Sø, Sønderjylland

15,0

15,0

Svartingedal, Bornholm

27,6

27,6

Saksfjed-Hyllekrog

18,6

18,6

Rusland

14,8

14,8

732,0

732,0

Agerø, Mors

Ejendomme, i alt

I tillæg til de af Fugleværnsfonden ejede arealer forvalter Fugleværnsfonden også følgende
arealer for andre ejere:
Bøjden Nor for Karen Krieger-Fonden (39,5 hektar)
Barup Sø for Karen Kriger-Fonden (26,5 hektar)
Saksfjed-Hyllekrog for Karen Krieger-Fonden (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 hektar)
Nivå Bugt Strandenge for Den Hageske Stiftelse (7,7 hektar)
Nivå Bugt Strandenge for Naturstyrelsen (1,9 hektar)
Nivå Bugt Strandenge for Fredensborg Kommune (0,98 hektar)
Nivå Bugt Strandenge for Sølyst Strandpark A/S (0,3 hektar)
Nivå Bugt Strandenge for Lyngebæk Gaard (9,1 hektar)
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.
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7

8

År 2019

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

1

1

Tilgang

0

0

Afgang

0

0

Kostpris 31. december

1

1

Afskrivninger 1. januar

0

0

Årets afskrivninger

0

0

Afskrivninger 31. december

0

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1

1

Obligationer, Sparinvest

6.019.992

5.587.360

Aktier, Triodos

7.838.487

3.451.910

13.858.479

9.039.270

5.000.000

5.000.000

1.237.344

7.508.177

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Værdipapirer

Grundfond
Saldo 1. januar

9

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

10

-8.121.211
1.850.378

2.289.856

1.237.344

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Overført overskud (udligningsfond)
Saldo 1. januar
Saldo 31. december
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År 2020

År 2019

DKK

DKK

4.760.829

3.998.443

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

2.787.910

4.515.577

Anvendt i året

-3.064.853

-3.753.191

Hensættelser 31. december

4.483.886

4.760.829

I hensættelsen pr. 31. december 2020 indgår 2,8 mio. kr. som er modtaget som gave og
tilskud til køb af reservater

Sikkerhedsstillelser
Ingen

13

Eventualforpligtelser
Ingen

14

Medarbejderforhold
Fonden har i 2020 i gennemsnit beskæftiget 6,06 medarbejdere (2019: 6,8)
Gager mv. har omfattet
Gager
Pensionsbidrag
Sociale ydelser m.v.

3.307.189

3.405.728

309.116

336.728

-212.126

33.821

3.404.179

3.776.277

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen. Med henvisning til årsregnskabslovens $98b undlader
fonden at give oplysninger om vederlag til direktøren.
15

Indsamlinger
Fugleværnsfonden har i 2020 modtaget indtægter fra indsamlinger på i alt 783.013 kr.
Overskuddet andrager 783.013 kr.

16

24

Periodeafgræsningsposter
Boet efter Jørgen Overgaard Sørensen

355.164

0

Periodeafgræsningsposter, i alt

355.164

0
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