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Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
/ BirdLife Danmark er et fællesskab 
for fugleinteresserede, der udbreder 
kendskabet til vilde fugle og beskytter 
dem og deres levesteder i Danmark 
og internationalt. Foreningen giver 
interesserede gode fugleoplevelser 
og inddrager dem i naturbeskyttelse 
og skabelse af viden om fugle. Det 
er væsentligt for naturpolitiske 
beslutninger og forståelsen af 
bestandsudviklinger. DOF er den 

 
KLIMAFOND 
 
 
Hvis du gerne vil dæmpe klima-
ændringerne, så er genrejsning af tropeskov 
den mest naturvenlige måde at gøre det 
på. Her slår du tre fluer med ét smæk: 
Du skaber et stort CO2-optag, beskytter 
naturen mere og bedre, og ikke mindst gør 
du skoven robust mod klimaændringer. 

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife 
Danmark har i mere end 10 år haft en 
Klimafond, som har opkøbt ødelagte 
skovområder i Ecuador, hvor der er  
flere truede fugle og andre arter, end 

danske partner i BirdLife International.
BirdLife International er verdens 
største partnerskab for naturbevarelse 
og fuglebeskyttelse med 121 grønne 
nationale organisationer fordelt på fem 
kontinenter. Med tre millioner medlemmer 
og 4.000 aktive lokalgrupper spiller 
BirdLifepartnerskabet en nøglerolle 
i den globale kamp for bevarelse af 
verdens fugle og deres levesteder.

der er de fleste andre steder i verden. 
Sammenlignet med danske priser for 
den billigste landbrugsjord har vi fået 
mere end 18 gange så meget CO2-
optag for pengene.  

Under genvækst af degraderet 
tropeskov sker der et optag på 5-10 
tons eller mere pr. hektar pr. år, mens 
skoven vokser op. Resultatet er, at 
dit CO2-udslip er kompenseret på få 
år, hvorefter alt videre optag er ren 
bonus for klimaet og naturen.



 
DET NYTTER NOGET 
 
En femtedel af verdens CO2-udslip 
kommer fra afbrænding og ødelæggelse 
af skove overalt på Jorden, og der 
er et kæmpe potentiale for CO2-
kompensation i genrejsning af ødelagte 
skove. Hertil kommer, at FN’s klimapanel 
vurderer, at helt op til 37 % af verdens 
planter og dyr, hvoraf en stor del lever 
i tropeskov, kan uddø som følge af de 
menneskeskabte klimaændringer. Ved 
at bidrage til genskabelse af skov, kan 
man altså sikre sig CO2-kompensation, 
sikre vigtige naturområder og give 
naturen bedre mulighed for at ’overleve’ 
klimaændringerne. 

Dit bidrag går stort set ubeskåret til 
opkøb, idet vi kun dækker mindre udgifter 
i forbindelse med opkøbene. DOF tager 
ikke noget for at administrere fonden. 
Og så støtter vi kun opkøb gennem 
organisationer, som vi har 100 % tillid til, og 
vi følger op på købene bl.a. ved selvsyn.

 
HVAD KOSTER DET AT FJERNE SIT 
KLIMAAFTRYK? 
 
Det koster ikke en herregård. Priserne er 
følgende: 

• For strøm er det 25 kr. pr. 1000 kW/t.  

• For bilkørsel i en middelklassebil er det  
500 kr. pr. 10.000 km. 

• For boligopvarmning er det 700 kr. pr.  
100 m2 opvarmet areal pr. år.  

• For flyrejser til Europa bortset fra det 
sydlige Sverige og det nordligste Tyskland 
samt de neden for nævnte lande 100 kr. 

• Til Grønland, Middelhavslandene, 
Mellemøsten og europæisk Rusland er 
det 200 kr. 

• Til resten af verden bortset fra de 
nedenfor nævnte lande er det 500 kr. 

• Til Antarktis, Australien og New Zealand  
er det  900 kr.

Dette er vejledende gennemsnitspriser, så 
hvis du ønsker hjælp med udregning af 
dit personlige bidrag, er du velkommen 
til at kontakte hans.meltofte@dof.dk. 
Du kan indbetale dit bidrag direkte på 
dof.dk/klimafond eller på foreningens 
klimakonto, reg. nr. 8401, konto nr. 
1045279 i Merkur Bank. Dine indbetalinger er 
fradragsberettigede, hvis du oplyser dit CPR-
nummer.


