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Bestyrelse 
Følgende bestyrelse tegnede DFE i 
2018: 
 
Per Kamp (SVJ) - Formand 
Hans Jørgen Bladt (SYD) - 
Næstformand 
Anders Saldern Nielsen (MIDT) 
Erik Willadsen (FYN) 
Søren Ladefoged (SNØ) 
og som suppleant Frede Andersen 
(SYD) 
 

Involvering af 
Skovdyrkerfællesskabet 
I alt 8 medarbejdere og 
bestyrelsesmedlemmer fra 
foreningerne, sekretariatet og DFE 
har løst opgaver i DFE-regi i 2018. Det 
er et fald i forhold til 2017. Da disse 
besøg har stor mellemfolkelig 
betydning, vil DFE bestræbe sig på at 
øge antallet.     
 
Forening Antal 

medarbejd. 
Projekt / land 

ØERNE 1 AFFON – Nepal 

SNØ 1 More Trees - Vietnam 

ØERNE 1 Grøn omstilling - 
Uganda 

DFE 5 Diverse 

 

Bestyrelsens arbejde 
samt intern 
kommunikation  
Den generelle kommunikation 
mellem aktionærer, medarbejdere og 
bestyrelsesmedlemmer foregår i 
overvejende grad gennem den 
løbende orientering til Skovdyrkernes 
chefgruppe, ”News-mails” når særlige 
begivenheder finder sted samt en 
løbende ajourført hjemmeside og 
Facebook profil. De to sidstnævnte 
medier besøges også flittigt af andre 
personer med interesse for 
Skovdyrkernes internationale 
aktiviteter.  
 
Bestyrelsen har i 2018 afholdt 3 
møder. Faste punkter på alle møder 
har været budgetopfølgning og 
grundig orientering om igangværende 
projekter, afgivne tilbud / indsendte 
ansøgninger og debatter om 
satsningsområder. Endeligt afholdt 
bestyrelsen og DFE-medarbejderne 
medio 2018 et fællesmøde hvor 
DFE´s igangværende aktiviteter blev 
grundigt præsenteret. På 
fællesmødet blev nuværende og 
fremtidige rammevilkår samt deres 
organisatoriske betydning diskuteret.   
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Ekstern kommunikation  

Ud over kommunikation på de sociale 
medier – Facebook, hjemmeside, 
LinkedIn mv. – bringer DFE tillige 
løbende artikler i medlemsbladet 
Skovdyrkerne omkring 
organisationens  
internationale indsats. Bladet 
udkommer i et oplæg på ca. 5.000. 
Endelig bestræber DFE sig på løbende 
at sikre sig spalteplads i andre 
fagrelaterede tidsskrifter. 
    

  
Nyhedsartikel om DFE’s projekt i Nepal, bragt i 
B.T.metro i samarbejde med Verdens Bedste 
Nyheder. 
 
2018 var et travlt år for DFE på 
kommunikationsfronten og den 
folkelige forankring. Der blev ansat en 
deltidskommunikationsmedarbejder, 
som har hjulpet med at få artikler i 
interne og eksterne medier. I 
samarbejde med foreningen Verdens 
Bedste Nyheder, fik DFE en artikel om 
NCF-projektet fra Nepal i magasinet 

B.T.metro, som er den avis med flest 
læsere i Danmark.  
Mediet Globalnyt bragte DFE’s artikel 
fra Uganda omkring skovrydning i 
flygtningelejre, og Skovdyrkerne 
bragte artiklen ”Sverige lærer af 
verden” om agroforestry i en 
skandinavisk kontekst. 
På hjemmesiden bragte DFE en mini-
serie om agroforestry, hjulpet på vej 
via frivillig indsats fra en studerende. 
Ligeledes publicerede DFE en artikel 
omkring etablering af kooperativer på 
hjemmesiden.  
 
Udover de skrevne medier 
producerede DFE i 2018 flere mindre 
videoer og kampagner, herunder den 
fælles programkampagne omkring  
Skovens rolle til CO2 lagring, hvilket 
resulterede i både en mindre 
kampagnevideo og flotte træbænke i 
hvert enkelt programland.  

 
Den fælles CO2-kampagne udfoldes i Mali 
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Den fælles CO2-kampagne og bænk udfoldes i 
Vietnam 
 

I Danmark står der således nu to 
egetræsbænke – én på Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning og 
én i Kongelunden på Amager.  

 
CO2-bænken lavet af egetræ står blandt andet på 
IGN, Københavns Universitet 
 
DFE’s dygtige programpartner WCN 
producerede kortfilmen ”The 
Guardians of the Forest”, som viser 
udbyttet af det fælles NCF-projekt i 
Nepal.  
 
DFE deltog i 2018 på flere folkelige 
arrangementer, herunder en dagstur 
til Folkemødet på Bornholm d. 15. 
juni, Folketræffet for et bæredygtigt 
Danmark i Vejle d. 10-13. maj, 
Fortovsfesten på Vesterbro d. 26. 

maj, Naturens dag i Kongelunden d. 
9. september og Skovkonferencen på 
Christiansborg d. 11. oktober. 

 
DFE deltog på naturens dag i Kongelunden med  CO2-
kampagnen og forskellige lege og øvelser for børn 
 

 
DFE deltog også på bæredygtighedsfestivalen i Vejle 
 
I samarbejde med NGO’erne 
Økologisk Landsforening og DUFA 
arrangerede DFE et seminar omkring 
kooperativers rolle i 
udviklingsprojekter, der blev afholdt i 
samarbejde med CISU (Civilsamfund i 
Udvikling). 
 

Tredje program-år 
Foruden et fortsat fokus på 
implementering af 
programaktiviteterne bød 2018 på 
store forberedelser til samt 
indsendelse af ansøgning til 
programfase II. Der blev bl.a. udviklet 
individuelle forandringsteorier 
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(ToC’er) for hver partner samt 
overordnede programstrategier, 
fundraisings-planer samt forbedrede 
moniterings- & evalueringssystemer 
(M&E).  
 
Som et led i ansøgningen havde DFE 
besøg af en ekstern konsulent, der 
foretog en evaluering af 
programindsatsen og bl.a. rejste til 
Nepal og Bosnien for at møde 
programpartnere. Baseret på dette, 
måtte DFE tage et valg om at tilpasse 
antallet af partnere og det tematiske 
fokus. Det betød en udfasning af hhv. 
Mali Folkecenter og Life School 
Center (Nepal) samt en endelig 
inklusion af fea som programpartner.  
 
DFE samarbejdede også med en 
ekstern konsulent omkring udvikling 
af et forbedret M&E system samt 
gennemførelse af en 
programevaluering. Dette 
inkluderede b.la. rejser til Vietnam, 
Nepal og Bosnien, hvor konsulenten 
involverede partnerne i udviklingen 
af metoderne og dataindsamlingen. 
Det endelige resultat blev bl.a. 
præsenteret på en fælles 
programworkshop i december.  

 
Fælles program-workshop i februar 2018, Bosnien 

Der blev i alt afholdt to fælles 
partnerworkshops i 2018 – én i 
Bosnien i februar og én i Danmark i 
december for blandet andet at 
planlægge fase 2 af programmet og 
præsentere det nye M&E-system 
samt centrale programdokumenter.  

 
Diskussion om dansk skovforvaltning under årets 
anden program workshop, afholdt i Danmark i 
december 2018 
 
Året sluttede af med en glædelig 
nyhed fra CISU om endelig 
godkendelse af programansøgningen, 
hvor DFE fik 42 point ud af 55 mulige 
point. Dette var over gennemsnittet i 
forhold til de øvrige ansøgere.   
 

Aktiviteter i 2018 
 

Nepal  
 

AFFON 
Association of Family Forest Owners 
Nepal (AFFON) viser fortsat meget 
gode takter. Også i 2018 var AFFON 
meget aktive i at varetage 
skovejernes interesser på lokalt og 
nationalt plan.  
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AFFON har formået at danne lokale 
skovdyrkerforeninger i 43 distrikter 
(ud af i alt 77), som rekrutterer 
medlemmer og varetager disses 
interesser overfor de lokale 
myndigheder.   
 
Efter intensivt lobbyarbejde har 
AFFON opnået at få inkluderet såvel 
begrebet ”familieskovbrug” (den 
nationale terminologi for 
privatskovbrug) samt sikret en aktiv 
stillingtagen til forbedrede 
rammevilkår for den private 
skovbrugssektor i forbindelse med 
den nye skovlov (National Forest 
Policy 2018). Dette er et 
bemærkelsesværdigt resultat, 
eftersom familieskovbrug hidtil ikke 
har været omtalt i den nationale 
lovgivning.   
 
AFFON er også repræsenteret i 
forskellige grupper, som varetager 
private skovbrugsinteresser i Nepal.   
 

Partnerskabet med AFFON giver 
Skovdyrkerne mulighed for at bruge 
sine absolutte kernekompetencer i  
foreningsdannelse og skovbrug i en 
international kontekst. Eksempelvis 
har DFE i 2018 afholdt workshops 
omkring god bestyrelsesskik, 
foreningsdrift, osv.   
 
LSC 
Til trods for at der er blevet brugt 
mange kræfter på at støtte Life 

School Center (LSC) i at skærpe deres 
organisatoriske fokus, er resultaterne 
fra 2018 ikke tilfredsstillende. Status 
quo fortsatte i 2018 med hyppig 
udskiftning af personale, mangel på 
ledelse i centret, generel mangel på 
fokus og ringe opnåelse af 
sammenhængende resultater til 
fremme af programmålene.  
 
Det blev således besluttet at udfase 
samarbejdet med LSC ved udgangen 
af 2018. Forud for udfasningen blev 
der iværksat en række 
foranstaltninger, som skal være med 
til at fremtidssikre et LSC uden 
finansiel støtte fra DFE. 
    
WCN 
WCN har i løbet af 2018 styrket deres 
indsats med interaktiv 
miljøundervisning og samarbejde 
med undervisningsministeriet. 
Ministeriets fokus på bl.a. at udvikle 
og implementere det nationale 
direktiv ”Grønne skoler” har givet 
momentum for et tættere 
myndighedssamarbejde og inklusion 
af WCN's arbejde med 
miljøundervisning i den officielle 
undervisningsramme. Det tættere 
samarbejde vil fortsætte i 2019 og 
tegner et positivt billede af en 
institutionalisering af WCN’s 
programfokus.    
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For at fastholde kontakt til og støtte 
de lærere, der er uddannede i WCNs 
interaktive 
miljøundervisningsmetoder, er der 
dannet det online Facebook-netværk 
”Ecoteacher Network”. Ultimo 2018 
var der tilslutning af 1.360 lærere fra 
hele Nepal til netværket, som 
løbende deler erfaringer, 
undervisningsøvelser og anden 
relevant viden omkring lokal 
miljøundervisning. WCN faciliterer 
netværket, deler vigtige 
ressourcematerialer og fastholder 
dermed en vigtig kontakt til de 
uddannede lærere. 

 
Etablering af skolehavekonceptet på en nepalesisk 
folkeskole 
 
Som en pilotaktivitet blev 
Skolehavekonceptet fra den danske 
forening Haver til Maver introduceret 
og testet på syv nepalesiske skoler. 
Trods opstartsvanskeligheder, bl.a. på 
grund af en voldsom monsunregn, er 
der positiv interesse for konceptet, 
som forventes yderligere udviklet og 
udbredt i 2019, både i samarbejde 
med Haver til Maver og de lokale 
nepalesiske myndigheder.   

 
WCN udvikler miljøundervisningsaktiviteter, der 
involverer og engagerer skolebørnene i at handle på 
de lokale miljøudfordringer 
 
Endelig bød 2018 på forskellige 
interaktive events med 
undervisningsmyndigheder, skoler, 
elever og lærere for at sætte fokus på 
vigtigheden af interaktiv 
miljøundervisning i skolerne, f.eks. 
gennem afholdelse af en 
konkurrence, hvor skolerne blev 
opfordret til at organisere udendørs 
interaktive 
miljøundervisningsøvelser, lære om 
nye aktiviteter og inkludere disse i 
den indendørs klasseundervisning.  

 
WCN sætter fokus på problemet med 
plastikforurening i naturen og involverer den 
nepalesiske befolkning 
 
WCN fik også i 2018 udgivet ti lokale 
læseplaner for miljøundervisning til 
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1.- 5. klasse, som er særligt tilpasset 
Chitwan- og Rasuwaprovinserne. 
Ligeledes udviklede WCN, i tæt 
samarbejde med DFE, en guideline til, 
hvordan lærere i miljøundervisning 
kan måle og evaluere udbyttet af 
deres undervisning.  
 
Mali 
2018 bød desværre på en fortsat 
forværring af sikkerhedssituationen i 
landet. Dette satte begrænsninger for 
DFE’s mulighed for en aktiv 
tilstedeværelse og resulterede derfor 
også i beslutningen om at afslutte 
programsamarbejdet ved udgangen 
af 2018. Til trods for dette formåede 
MFC alligevel at arbejde progressivt 
med de planlagte aktiviteter. Dette 
inkluderede bl.a. i afholdelse af den 
store nationale konference FENA, 
som i 2018 inkluderede fokus på 
skovbrug, tilplantning og anvendelse 
af agroforestry systemer. 
Konferencen tiltrak mere end 1.000 
deltagere, heriblandt repræsentanter 
fra de lokale landsbyer i DFE og MFCs 
fokusområde i Finkolo-Ganadougou.  
MFC fik i 2018 færdigudviklet og 
printet undervisningsmanualer i 
planteskole-set-up, agroforestry-
systemer og træplantningsteknikker. 
Et oplag på 500 håndbøger på fransk 
og 700 håndbøger på lokalsproget 
bambara blev printet og skal omdeles 
til de lokale bønder i landsbyer i 
områderne Garalo, Biron, Filamana, 

Finkolo-Ganadougou, Bougoula, m.fl.  
 

 
De lokale bønder undervises i metoder til podning af 
træer 
 
Desuden afholdt MFC teknisk on-site 
træning af repræsentanter fra de 
lokale miljøkomitéer og 
kvindekooperativer i agroforestry-
teknikker, podning, planteproduktion 
og planteskoledrift. Med opfølgende 
teknisk besøg har det betydet en stor 
fremgang i antallet af lokale bønder, 
der producerer egne planter og også 
sælger disse lokalt som 
indtægtssupplement. En central 
planteskole er oprettet ved MFC’s 
træningscenter i Finkolo, hvor der 
både produceres frugt- og 
skovplanter.  
 

 
Der etableres lokale planteskoler blandt bønderne.   
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Ligeledes blev der ved slutningen af 
året taget de første skridt til at 
organisere de trænede bønder i et 
skovbrugskooperativ med både 
kvindelige og mandlige medlemmer, 
hvilket er en positiv udvikling af den 
traditionelle kønsopdeling i Mali.  
 
Endelig støtter MFC entreprenørskab 
og forretningsudvikling blandt 150 
unge studerende fra fire 
universiteter/tekniske skoler, som 
gennemgik træning i udvikling af 
forretningsidéer. En konkurrence blev 
afholdt med udvælgelse af de ti 
bedste idéer, som modtog yderligere 
sparring, og de unge blev inviteret på 
et feltbesøg for at tilpasse deres idéer 
til virkeligheden.   
 
I samarbejde med DFE har MFC 
udviklet en plan for, hvordan de 
igangsatte aktiviteter følges op uden 
den planlagte finansielle 
programstøtte    
   
Vietnam 
 
For Vietnam bød 2018 blandt andet 
på implementering af et scoping 
studie af FSC-certificeringspotentialet 
for de tre skovbrugskooperativer. 
Resultatet gav god indsigt i de 
udfordringer, som endnu eksisterer 
for at kunne efterleve de ambitiøse 
krav i denne standard, og det blev 
besluttet at vente med at arbejde 
mere målrettet på at efterleve disse. 

 
Scopingstudie med feltbesøg til Ha Tinhprovinsen for 
at analysere potentialet for FSC-certificering 
 
Blandt de tre skovbrugskooperativer 
var der i 2018 fortsat fokus på 
driftsoptimering og 
forretningsudvikling. Der viste sig små 
men positive tegn på øget 
indtægtsgenerering fra aktiviteter 
som hugst og salg af råtræ samt 
planteproduktion og/eller videresalg.  

 
Der produceres plantemateriale fra stiklinger i 
planteskolen ved skovbrugskooperativet i Ha Tinh 
provinsen 

 
Skovfoged Ulrik Kragh Hansen fra 
Skovdyrkerne Nord-Øst afholdt en 
teknisk træning i hugstplanlægning 
og optimering samt 
vedmasseopgørelse i felten.   
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Der høstes og transporteres akacietræ blandt 
småbønderne i Vietnam 
 
DFE blev også kontaktet af den 
danske forening Grow-for-it, som 
donerer penge til plantning af træer i 
troperne med henblik på CO2-lagring. 
Efter tættere dialog blev det besluttet 
at udvikle en model for Vietnam med 
fokus på kooperativet i Ha Tinh og 
støtte til yderligere skovrejsning 
blandt de lokale bønder. Der udvikles 
et lokalt set-up for dette, som 
forventes at kunne anvendes i 2019. 
 
Det blev i 2018 besluttet at fokusere 
på at styrke kapacitetsopbygningen af 
samarbejdspartnerne Farmer Unions i 
Hoa Binh og Ha Tinh. Denne indsats 
vil primært falde i anden programfase 
og sikre, at viden omkring dannelse af 
skovbrugskooperativer og de tekniske 
elementer af småskalaskovbrug, 
genereret gennem programmet, 
institutionaliseres til lokale, blivende 
organisationer.  
Endelig planlagde og afholdte Hanoi-
teamet i 2018 en større konference i 

Hanoi for at synliggøre programmets 
resultater, viden og læring om 
skovbrugskooperativer og 
småskalaskovbrug. De lokale 
myndigheder udviste stor interesse 
for emnet, og der er et positivt øget 
myndighedsfokus på at støtte 
dannelsen af skovbrugskooperativer 
blandt den Vietnamesiske 
landbefolkning.    
 
Bosnia and Herzegovina (FBiH  
 
I Bosnien er henved 20 % af 
skovarealet ejet af private. Men der 
et i altovervejende grad tale om en 
uudnyttet ressource. 
Ejendomsstørrelserne er meget små. 
Ofte er ejerskabet enten ukendt eller 
tvetydigt (flere personer gør krav på 
samme ejendom). Ejerne har enten 
ingen eller også kun beskeden viden 
om skovdrift. Og endelig er det 
statslige bureaukrati nærmest 
uoverskueligt, hvorfor udstedelse af 
hugst- og transporttilladelser er en 
lang, dyr og nærmest uoverskuelig 
affære.  
 
Sammen med vores lokale 
samarbejdspartner, Foresty & 
Environmental Action (fea) 
gennemførte vi i 2018 en meget 
omfattende analyse af den private 
skovbrugssektor. Nogle af 
hovedkonklusionerne var, at private 
ejere besidder betydelige 
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skovressourcer, som - hvis de 
udnyttes korrekt - kan bidrage 
betydeligt til den lokale økonomi. De 
private ejere er ligeledes vigtige 
aktører til at sikre beskyttelse af 
vigtig biodiversitet og kulturhistoriske 
værdier.  
 
Hos Skovdyrkerne / DFE anser vi 
foreningsdannelse som et vigtigt 
instrument til at påvirke 
myndighederne til at forbedre det 
private skovbrugs rammevilkår, samt 
i øvrigt højne vidensniveauet omkring 
ansvarlig skovdrift.  
 

 
Foto fra den stiftende generalforsamling af Bosniens 
første skovdyrkerforening  
 

Som et vigtigt skridt på vejen 
lykkedes det for fea og DFE ved en 
stiftende generalforsamling i oktober 
2018 at etablere og registrere landets 
første kantonale skovdyrkerforening.  
 
Foreningen har i sin korte levetid 
allerede nået at høste anerkendelse 
hos de lokale myndigheder. Det bliver 
spændende at følge deres arbejde 
fremover.    
 

Klimaprojekt i Nepal 
Det andet år af det Nordic 
Development Fundfinansierede 
klimaprojekt i Nepal blev 
implementeret i tæt samarbejde 
mellem DFE, Himalayan BioTrade 
Ltd., BioSynergy A/S og WCN. Der er 
tale en konsolideringsfase. Projektet 
går kort fortalt ud på at skabe 
alternative indtægtskilder gennem 
produktion og salg af æteriske olier 
og samtidigt introducere mere 
bæredygtige forvaltningsprincipper til 
gavn for natur og klimatilpasning.    
 
Der er sket ganske meget i 2018. 
Således er der nu etableret ca. 150 
ha, hvor der bl.a. dyrkes citrongræs, 
gurkemeje, palmarosa, mv. Den 
første høst, destillering samt salg af 
æteriske olier har allerede fundet 
sted til stor gavn for lokaløkonomien.  
 

 
Rasmus Larsen yder håndfast rådgivning i Nepal 
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Der plantes ligeledes fodertræer, som 
skal sikre en højere grad af 
staldfodring af kreaturer, således 
græsning i naturskoven reduceres. 
Den øgede staldfodring har ligeledes 
sikret grundlaget for installering af et 
betydende antal biogasanlæg. 
Anlæggene leder ikke kun til et 
renere madlavningsmiljø (med færre 
respirationsbetingede sygdomme) og 
et reduceret metan-udslip, det 
betyder også, at presset på 
naturskoven som brændselskilde 
reduceres.    
 
De ændrede forvaltningsprincipper 
har indflydelse på udnyttelsen af ca. 
3.000 hektar naturskov. I 2013 
foretog DFE en vedmasseopgørelse. 
En gentagelse af disse målinger ved 
udgangen af 2018 indikerer, at den 
samlede vedmasse har været 
stigende.    
 

 
Kvinder høster citrongræs i deres Fællesskov  

 
CO2 kreditter i Uganda 
Endelig forløber projektet 
Partnerskaber for forbedret adgang 

til grøn energi og CO2kreditter i 
Uganda planmæssigt. Projektet sigter 
primært imod en kommercialisering 
af CO2 -bindingen fra privat 
skovrejsning samt forbedring af den 
nationale, grønne energiforsyning. 
Dette skal blandt ske gennem 
etablering af en lokal kommerciel 
platform, som kan tilbyde lokale 
træplantere at registrere samt 
validere deres CO2kreditter. I 2018 er 
der blevet arbejdet intenst med at 
udarbejde fornøden dokumentation 
for at kunne opnå certificering af 
Gold Standard. Certificeringen er en 
forudsætning for at kunne sælge 
verificerede CO2 -kreditter. En proces 
som ventes tilendebragt i 2019.   
 

 
18 måneder gamle eukalyptus i Uganda – tynding er 
snart forestående  
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Personalia  
På personalsiden så det ved 
udgangen af 2018 ud som følger: 
 
Josipa Bicanic, Vibe Jensen og 
Flemming Sehested er fastansatte. 
Pieter Kofman er deltidsansat og 
løser primært opgaver for det irske 
landbrugsministerium. Bjørn Ubbe 
Ebbesen har løftet en væsentlig del af 
DFE´s kommunikationsarbejde.  
 
Karsten Raae er fortsat fast tilknyttet 
som seniorkonsulent. DFE’s regnskab 
føres af Inge Nielsen, en ydelse som 
DFE køber hos Skovdyrkerne SYD. 
 
DFE har desuden 3 fastansatte på det 
vietnamesiske landekontor.  
 
Organisatoriske perspektiver for 
2019  
Indtjeningen i 2019 er ved årsskiftet 
på plads for ca. 75 %’s vedkommende 
og baseret på et budget, der arbejder 
med et resultat på ca. 7.500 kr. før 
skat.    
 
Omverdenen har ændret sig meget 
siden 1999, hvor DFE blev etableret. 
Således har rammevilkårene for DFE 
forandret sig betydeligt, og de 
tematiske indsatsområder har 
gradvist ændret sig fra det tekniske - 
og ofte meget konkrete - til 
overvejende at sætte 
civilsamfundsunderstøttende tiltag i 

højsædet.  
 
Yderligere er konkurrencen om 
finansiering stærkt stigende. Det kan 
vi bl.a. konstatere ved at udbuddet af 
de sædvanlige 
finansieringsmuligheder er stærkt 
faldende, hvorfor antallet af ansøgere 
for de tilbageværende muligheder er 
i voldsom stigning.  
 

DFE forsøger selvfølgelig at tilpasse 

sig de ændrede rammevilkår gennem 

en intensiv indsats for at differentiere 

organisationens finansieringskilder. 

For 2019 planlægger DFE i højere 

grad at henvende sig til private fonde. 

 

For at opnå større gennemslagskraft 
har DFE i 2018 ligeledes indledt en 
praksis med at indgå partnerskaber 
med organisationer af nogenlunde 
samme størrelse, men med 
komplementerende kompetencer og 
erfaringer. En tilgang vi forventer at 
styrke i 2019.      
 
2019 aktiviteter under program  
Det er med stor glæde at DFE kan se 
frem til at tage hul på fase II af 
programmet i 2019. Både de nye og 
eksisterende programpartnere vil 
fortsat have fuld fokus på 
implementering af de planlagte 
aktiviteter, så de ambitiøse 
programmål kan nås.  
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Der vil i 2019 være ekstra fokus på 
monitorering og evaluering (M&E) af 
programmet gennem det dertil 
udviklede system og lokale 
dataindsamling samt ansættelse af en 
særlig M&E-programmedarbejder i 
Bosnien.  
 
Emner som lokal fundraising og 
synergi mellem partnerne har 
ligeledes fokus for 2019, og 
planlægning af næste fælles 
programworkshop påbegyndes med 
lokal fundraising som centralt tema.     
 
Andre projekter og tiltag i 2019 
DFE’s læringsprojekt omkring 
virksomhedssamarbejde afsluttes i 
2019 med lancering af en 
læringsmanual, der indeholder 
indsamlet viden og erfaring fra 
projektet. DFE vil i den forbindelse 
holde en række oplæg, blandt andet i 
samarbejde med CISU, hvor 
manualen præsenteres til de NGO’er, 
der måtte ønske at lære af projektets 
erfaringer.  
DFE vil evt. også indgå et 
mediesamarbejde med Altinget, så 
viden om manualen spredes bredt. 
 
Til trods for flere ansøgningsforsøg 
(og et besøg til Uganda) er 
finansiering til projektidéen om 
bæredygtig forsyning af 
brændselskilder i form af træbriketter 
og skovtilplantning omkring den 

største flygtningelejr i det nordlige 
Uganda, endnu ikke opnået. DFE vil 
fortsat arbejde på at finde 
finansiering, da behovet for 
træplanting og brændsel kun stiger 
måned for måned. 
 
DFE påtænker i 2019 at ansøge CISU’s 
EU-finansierede pulje ”Frame Voice 
Report”, som skal sikre oplysning 
omkring Verdensmålene til de dele af 
den danske befolkning, der ikke ellers 
er oplyst om disse. DFE udvikler i 
samarbejde med en række partnere 
en idé til et interaktivt læringsunivers 
målrettet folkeskolelever, der skal 
indeholde de 17 Verdensmål. DFE 
påtænker også at ansøge Danidas 
oplysningspulje om midler til denne 
projektidé.  
 
Ligeledes arbejder DFE med en 
projektidé, der skal skabe mere 
kommunalt bynatur og hjælpe 
kommunerne med den strategiske 
planlægning og integrering af 
sådanne tiltag i klima og 
Verdensmålsplaner.  
 
CISU vil i 2019 genåbne Klima- og 
Miljøpuljen, men det er endnu ikke 
afklaret hvem, der kan søge, og 
hvordan der eventuelt bliver 
ansøgningsmulighed for DFE. 
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Aktierne  

Aktiekapitalen var ved stiftelsen i 
december 1999: 975.000 kr. DFE har 
sidenhen foretaget en løbende 
reduktion af aktiekapitalen (bl.a. ved 
opkøb og annullering af 
overskydende aktieposter). 
Aktiekapitalen udgør således nu 
731.250 kr. 
 
Per 31. december 2018 er der således 
5 aktionærer i DFE, repræsenteret 
ved de 5 Skovdyrkerforeninger. 
 
Aktierne kan ikke omsættes uden for 
kredsen af Skovdyrkerne.   
   

Det økonomiske resultat 
DFE’s økonomiske resultat blev i 2018 
et overskud på 421.963 kr. før skat, 
hvilket bestyrelsen anser for 
acceptabelt. Resultatet er noget over 
det oprindelige budget, som lød på 
5.500 kr. før skat. Den øgede indtægt 
skal primært ses i lyset af, at CISU 
ønskede at afslutte fase I af 
programmet tidligere end 
kontraktligt aftalt. I stedet for at 
betale overskydende midler tilbage, 
valgte DFE i samarbejde med vore 
partnerorganisationer at øge 
kadencen for programaktiviteterne 
for at komme i mål med det planlagte 
– blot på kortere tid.   
 

Omsætningen er opgjort til kr. 
8.979.232. Dette er en stigning på ca. 
35 % i forhold til 2017. Stigningen 
skyldes i altovervejende grad 
føromtalte øgede programaktivitet.    
 
Egenkapitalen er med udgangen af 
2018 kr. 1.376.358. Den frie 
egenkapital er således øget med ca. 
100 % til kr. 645.108   
 
Den positive trend i likviditeten har 
også gjort sig gældende for 2018. Og 
DFE´s økonomi må generelt siges at 
være sund.    
   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DFE budget 2019    
          

      Budget Resultat  

      2019 2018 

INDTÆGTER       

          

DB Medarb. Foren. + adm. Honorar 300.000 536.588 

DFE medarbejdere   1.685.000 1.898.872 

Overhead eksterne   25.000 -19.593 

INDTÆGTER I ALT   2.010.000 2.415.867 

          

UDGIFTER      

Kontorhold (husleje, adm., mv) -80.000 -92.342 

Lønninger   
-

1.710.000 

-
1.671.201 

Advokat, revisor og bogføring -125.000 -121.100 

Porto, tlf. & kontorartikler -25.000 -48.368 

Rejseforsikring   -5.000 -2.749 

Forsikringer   -7.500 -11.820 

Rejser og møder i Danmark -15.000 -15.887 

Rejser udland/projektforbered 0 0 

Efteruddannelse   -15.000 -20.804 

Markedsføring   -5.000 -1.531 

Diverse udgifter   -10.000 -4.119 

          

UDGIFTER I ALT   
-

1.997.500 
-

1.989.921 

          

Resultat før renter   12.500 425.946 

Afskrivninger       

Renter netto   -5.000 -3.983 

          

Resultat før hensættelser/skat 7.500 421.963 

Hensættelser       

Skat      -1.650 -93.786 

          

ÅRETS RESULTAT   5.850 328.177 

 


