
 
 
 

 
 

Referat af mødet i Dansk Ornitologisk Forenings 
repræsentantskab den 26. og 27. april 2014 i Maribo 

 
Lokalafdelingsformand Michael Thelander bød velkommen til lokalafdelingen og Lolland.  
 
Morten Møller Hansen konstaterede på vegne af repræsentantskabets forretningsudvalg, at 
mødet var lovligt indvarslet, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.  
 
To repræsentanter var afgået ved døden siden sidste Repmøde. John Andersen mindedes afdøde 
Nils Armand, der var kasserer i DOF Nordsjælland og formand for Bodil Pedersen Fonden, som har 
støttet DOF og Fugleværnsfonden i en menneskealder. Gert Fahlberg mindedes Per Janfelt, der 
døde for nylig. Per var medlem af DOF’s repræsentantskab og vandt ry for sit engagement i bl.a. 
landbrugssager, DOF’s vedtægter, og han vandt på DOF’s vegne sagen om de omstridte gebyrer 
for at indbringe klager ved Natur- og Miljøklagenævnet. Der blev holdt en stunds stilhed for de to 
afdøde. 
 
 

1. Valg af dirigenter og referenter  
Morten Møller Hansen, Hans Harrestrup Andersen og John Hansen blev foreslået som 
dirigenter og valgt. Som referenter blev valgt medarbejdere fra Fuglenes Hus. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet blev godkendt. Morten Møller Hansen oplyste, at han repræsenterer DOF 
København, ikke DOF Nordsjælland. 
 
 

4. Hovedbestyrelsens årsberetning  
Hovedbestyrelsen havde fremsendt sin skriftlige beretning. I tillæg hertil aflagde 
formanden mundtlig beretning. Hovedpunkter var: 

 DOF har medlemsfremgang (over 16.000 medlemmer) og mere end 18.000 venner 
 på Facebook. 

 Ny miljøminister, som formand Egon Østergaard har mødtes med. 

 DOF’s Atlas-projekt er kommet godt i vej. 

 DOF’s hjemmeside står over for relancering med spændende, nyt indhold. 

 Den private hjemmeside Netfugl er lukket og nogle af funktionerne overtages af 
 DOF. 

 Der er igangsat en proces i DOF for at udvikle foreningen demokratisk og formulere 
 en frivillighedspolitik. Som led i denne proces afholdes et lokalafdelingsseminar i 
 vinteren 2015. 
 
John Hansen (DOF Nordsjælland) foreslog at gøre det nye udvalg til validering af sjældne 
ynglefuglefund til et vedtægtsfæstet udvalg. 
 



 
 
 

 
 

John Hansen mente ligeledes, at man skulle være opmærksom på, at formandsmødet er 
et orienterende forum, der ikke kan og skal træffe beslutninger. Det var Egon Østergaard 
helt enig i. 
 
John Andersen ønskede mere dialog internt i foreningen om, hvordan man skal forholde 
sig til udmeldinger fra Friluftsrådet, især når de divergerer væsentligt fra DOF’s holdning-
er. Marco Brodde (HB) gjorde opmærksom på, at Rådets holdninger for 95 procents ved-
kommende flugter med DOF’s, men man skal naturligvis være opmærksom på, at DOF kun 
er én stemme blandt mange i Friluftsrådet.  
 
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

 
 

5. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2013  
Direktør Jan Ejlsted gennemgik regnskabet for 2013. DOF kommer ud af året med et 
ordinært driftsoverskud på 2.710.937 kr. før resultatdisponering mod budgetteret 
510.000 kr.  
 
Efter hensættelser til aktiviteter i de kommende år udgør årets nettoresultat 1.660.937 kr. 
Omsætningen udgør 36,6 mio. kr. Den disponible egenkapital udgør herefter 4,5 mio. kr. 
og den samlede egenkapital udgør 5,9 mio. kr. Repræsentantskabet har tidligere beslut-
tet, at egenkapitalen over en årrække skal udgøre 20 % af DOF’s årsomsætning. Det mål 
er rykket nærmere med foreningens 2013-resultat. 
 
Repræsentantskabet stillede opklarende spørgsmål, som blev besvaret. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

6. Valg til hovedbestyrelsen 
 

I henhold til foreningens vedtægter skal der i lige år vælges 7 medlemmer til DOF’s 
bestyrelse. 
 
To af de nyopstillede kandidater præsenterede sig selv kort, Kim Skelmose og Lars 
Nørgaard Andersen (Marianne Lindemann var i udlandet og blev præsenteret af Lars 
Holm Hansen).  
 
Desuden genopstillede følgende medlemmer af hovedbestyrelsen: 
Marco Brodde, Egon Østergaard, Henrik Wejdling, Niels Riis, Lennart Pedersen og Nils Erik 
Norsker. 
 
Valget foregik skriftligt og repræsentantskabets forretningsudvalg udgjorde valgkomiteen. 
 
Alle genopstillede medlemmer af hovedbestyrelsen blev genvalgt. Nyvalgt medlem blev 
Kim Skelmose, DOF Sydøstjylland. 

 
 
  



 
 
 

 
 

7. Fremlæggelse af revideret budget (2) for DOF 2014  
 
Direktør Jan Ejlsted fremlagde et revideret budget (2) for 2014. 
Der forventes en årsomsætning på 37 mio. kr.  
Forventet resultat er 407.000 kr. 
Forventet disponibel egenkapital ved årets udgang: 4,9 mio. kr. 
Fra repræsentantskabet blev der spurgt ind til budgettet og stillet en række opklarende 
spørgsmål. 
 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 
 

8. Udkast til DOF’s naturpolitik  
 
Marco Brodde (HB) introducerede og forklarede baggrunden, herunder tilblivelsesproces-
sen, hvor hovedbestyrelsen nedsatte en specialgruppe, som i sit arbejde har inddraget 
DOF's natursyn og de eksisterende sigtelinjer. Desuden har Det grønne Kontaktudvalgs 
(DGK) 2020-rapport og DGK’s blå notat ligget til grund. 
 
Marco Brodde lagde især op til debat på tre områder, nemlig: hav & kyst, energi (vind-
møller) og jagt.  
 
ad. Hav og kyst 
Ole Bøgh, (DOF Østjylland): Stram regulering og drift af havbrug: Man bør sondre mellem 
fisk (der skal fodres og derfor bidrager til eutrofiering) og de to filtrerende organisme-
grupper (tang og muslinger).  
 
Morten Møller Hansen (DOF København): Olieovervågningen synes ikke at være til-
strækkelig opfyldt i dag – ikke det lovede antal flyvninger. Bør medtages. 
 
Boris Schønfeldt (DOF Sydøstjylland): Pkt. 8 – en tendens i papiret til at kanalisere midler 
og fokus hen på Natura 2000-områder. Der kan ligge noget udenfor, der er vigtigt at tage 
hånd om. 
 
Lasse Braae (DOF Vestsjælland): Husk at tage kystzonen med ved de gedigne hav-
reservater. 
 
Michael Thelander (DOF Storstrøm): Politik overfor ræv på øer og holme skal med (også 
ved kyst). 
 
ad. Energi (vindmøller) 
 
Gerd Bonnesen (DOF Sønderjylland): Vindmøller og biomasse er medtaget, men solcelle-
parker er ikke medtaget. Ønsker vi, at DK skal plastres til med solcelle-paneler, der dæk-
ker landarealer? Kunne man i stedet kræve dem op på tage? Og m.h.t. biobrændsel: 
Majsmarker er et kæmpe problem i Sønderjylland grundet de tyske biogasanlæg/tilskuds-
ordninger. Majsmarker er meget problematiske ift. biodiversitet. 
 



 
 
 

 
 

Thorkild Lund (DOF Nordjylland): Udpegning af nye møllelokaliteter bør kun kunne finde 
sted efter forudgående planlægning, hvor fuglehensyn indgår. Nu sker møllerejsning plan-
løst, fordi store jordejere selv tager initiativer til at rejse møller på egne arealer – helt 
uden om den offentlige planlægning. 

 
Lasse Braae, Vestsjælland: M.h.t. trækkorridorer: Hvor meget betyder vindmøllevinger for 
de helt små fugle? 
 
Lasse Braae (DOF Vestsjælland): Vedr. klimaændringer og vandløb. Der hvor det er rele-
vant, bør vand forblive på markerne og ikke bortledes til vandløb. 
 
Hans Meltofte (HB): FN’s klima-panel siger tydeligere end nogensinde før, at vi står over-
for gevaldige klima-problemer. Eksempelvis vil 40 % af landbrugsarealerne i Afrika næppe 
kunne dyrkes fremover, hvis vi ikke gør noget, og så får vi store flygtningestrømme og 
pres på verdens øvrige landbrugsarealer. Derfor bliver vi nødt til at se i øjnene, at der også 
vil blive tab på fuglesiden (for at undgå endnu større tab som følge af klimaændringer). 
 
Hans Meltofte (HB) tilbød at stille litteratur-samlingen vedr. vindmølleparkers effekt til 
rådighed for repræsentantskabet. 
 
ad. Jagtudøvelse 
 
Ole Bøgh (DOF Østjylland): Husk, at Friluftsrådet går ind for mere jagt, fordi det efter FR’s 
opfattelse øger biodiversiteten, og det må vi jo tage afstand fra. Ole så faktisk gerne, at vi 
indretter reservater til jagt, hvor man så kunne udsætte skydefugle. 
 
Lasse Braae (DOF Vestsjælland) opfordrede til, at jagttrykket afpasses efter bestandsud-
viklingen. 
 
Poul Erik Sperling (DOF Nordjylland): Kunne man ikke lægge en grænse for, hvor små 
fuglene må være (Skovsneppe & Dobbeltbekkasin f.eks. kasseres ofte efter jagterne).  
 
Morten Møller Hansen (DOF København): Savner afsnit om invasive arter. 
 
Lasse Braae (DOF Vestsjælland): Hvordan kan Dobbeltbekkasin fortsat være jagtbar – den 
er faldet kolossalt i antal skudte fugle. 
 
Christian Hjorth (rep): Vildtforvaltningsrådet har indført obs-liste efter DOF's anbefaling, 
og på den er netop Dobbeltbekkasin. Lige nu siger DCE, at jagten kan fortsætte uregule-
ret, men det tror vi ikke på. 
 
DN er dog for vidtgående, når de siger jagt ud af nationalparkerne, eftersom der ikke er 
lovgivningsmæssige håndtag. Det er ikke jagtregulering, der primært skal løfte naturkvali-
teten. M.h.t. regulering ift. tålegrænser, så har Friluftsrådet nu udtalt, at arter skal være 
jagtbare, hvis bestandene ikke tager væsentlig skade ved det. FR går ind for adaptiv 
forvaltning, og det kan DOF godt gå ind for, hvis der reelt skrues ned for jagttrykket, når 
bestande går ned. Men det omvendte, at man skal kunne åbne for jagt på bestande, der 
går frem, det er problematisk. 
 



 
 
 

 
 

Ad. øvrige: 
 
Mogens Kofod (DOF Bornholm): Sæler omkring Christiansø, som fiskerne vil have bort-
skudt. Har DOF en holdning til det? 
 
Boris Schønfeldt (DOF Sydøstjylland): Savner kobling mellem miljømålsloven og klima-
tilpasningsinitiativerne, og ønsker mere fokus på biodiversitet, fødegrundlag og lokaliteter 
i stedet for fokus på specifikke fuglearter. Savner endelig fokus på adgangsforhold, 
herunder den stadig kraftigere rekreative udnyttelse af eksisterende naturområder. 
Foreslog, at man følger tendensen med hundeskove: Etabler dem på bar mark – rejs på 
samme vis også mountainbikeskove. 
 
John Andersen (DOF Nordsjælland): Savner afsnit om beskyttelse af redetræer. 
 
John Frisenvænge (DOF København): Savner afsnit om kvalitet i grønne områder – uddan-
nelse af gartnere m.v. Savner politik om droner – vi skal have fokus på, hvor de kan rejse 
problemer. 
 
Poul Erik Sperling (DOF Nordjylland): Der mangler noget omkring læbælter. P.t. fældes 30 
% i Nordjylland – bl.a. fordi der er høje priser på flis, og fordi spredebomme på sprøjte-
udstyr nu er oppe på 30 meter, og læhegnene derfor står i vejen. Der er tilsyneladende 
ingen, der reagerer på hegnsnedlægningerne. 
 
Lasse Braae (DOF Vestsjælland): Klimatilpasning: Landmændene er meget OBS på, at 
nedbøren vil øge, og de vil derfor have garanti for bedre afledning via vandløbene. Vi skal 
i stedet pege på, at landbrugsarealer bør udtages. 
 
Marco Brodde takkede for de mange bidrag til debatten. Der arbejdes nu videre i 
specialgruppen, Naturpolitisk Udvalg, INTUD og hovedbestyrelsen. Endelig udgave af 
DOF’s naturpolitik fremlægges til beslutning på efterårets repræsentantskabsmøde. 
 
 

9. Forslag til vedtægtsændringer  
Repræsentantskabet har nedsat et vedtægtsudvalg, der har fået til opgave at ændre 
foreningens vedtægter, så lokalafdelingerne i fremtiden har 53 pladser i repræsentant-
skabet (mod 47 i dag) og samtidig ændrer det antal pladser, som alle lokalafdelinger er 
garanteret, til 3 mod 2 i dag. 
 
Morten Møller Hansen fra vedtægtsudvalget gennemgik de 8 opstillede ændringsforslag 
og konsekvenser ved godkendelse. Lars Nørgaard Andersen (DOF København) påpegede, 
at DOF bør være forsigtige med øget digitalisering hvis dette går udover fx Fugle og Natur. 
Alex Rosendal (DOF København) savnede, at der ikke var nævnt noget om behovet for en 
kritisk revisor.  
Morten Møller Hansen svarede hertil, at det ikke lå i udvalgets mandat at oprette en ny 
paragraf om dette emne. Udvalget havde taget stilling til 6 indkomne forslag fra HB og 
repræsentanter og i øvrigt forsynet vedtægterne med fortolkningsbidrag. 
 
Alle ændringsforslag blev herefter godkendt enstemmigt, bortset fra en som undlod at 
stemme. 



 
 
 

 
 

 
I henhold til foreningens vedtægter skal vedtægtsændringer besluttes af repræsentant-
skabet på to møder i træk. Endelig beslutning træffes derfor på repræsentantskabets 
møde i efteråret 2014, hvorefter ændringen kan træde i kraft fra 2015. 
 
 

10. Atlas III – projektstatus 
Irina Levinsky fra ATLAS-gruppen fortalte om de første måneder af ATLAS III.  
Projektet er kommet godt fra start. 
Irina Levinsky oplyste: 
10.000 besøgte hjemmesiden første dag 
50.000 observationer indtastet af 830 deltagere 
Der er indtastet obs i 1742 kvadrater 
Der er 47 ATLAS-koordinatorer i lokalafdelingerne 
32 validatorer 
12 frivillige lærer andre at udføre timetælleture 
744 kvadratansvarlige dækker 1542 kvadrater 
170 timetælleture er gået 
Timetælleturene: Folk kan have svært ved at bedømme afstanden samt at holde det 
meget lave tempo, turene skal gås i. 
Irina opfordrede til, at man taster ind i alle de kvadrater, man kan komme til. 
 
Der var stor spørgelyst fra salen, der i øvrigt tog orienteringen til efterretning. 
 
 

11. Fugleværnsfonden  
 

a. Beretning og regnskab 2013  
Martin Iversen orienterede. 2013 et godt og skidt år, men mest godt. Der er nu 21 
reservater, Bremsbøl Sø er det nyeste. Omsætning på 10,3 mio. kroner. 
Underskud på 1,1 mio. kroner mod forventet 261.000 kroner. Årsager: Manglende 
indtægter fra arv, øgede udgifter til reservatpleje, køb af Bremsbøl Sø (400.000 
kroner), fald i renteindtægter, kurstab på værdipapirer. 

 
b. Budget og planer for 2014 

Omsætning 8,9 mio kroner. Resultat 1,2 mio. kroner. Tilsagn om arv på 3,3 mio. 
kroner. FVF kan holde det sædvanlige serviceniveau i reservatpleje og formidling. 
Det store LIFE-projekt på Bøjden Nor er afsluttet. Sølsted Mose sker der meget 
med. FVF’s arealer er vokset med netto 23 hektar ekstra med fred for jagt. 
I 2014 arbejder FVF på landets første byreservat, Nordhavnstippen i København. 
Vaserne er nu på 50 hektar og FVF skal være med til at udvikle det. 
Formidling af Bremsbøl Sø: Fotoskjul søges etableret. Mange ture afholdes. 
Der kommer løbende forslag til nye reservater 
 

c. Valg til FVF’s bestyrelse 
Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt. 

 
 

  



 
 
 

 
 

12. Beretninger fra lokalafdelingerne  
En hurtig gennemgang af alle lokalafdelingers beretninger resulterede kun i kommentarer 
til to årsberetninger: 
 
DOF Bornholm: Christian Hjorth påpegede, at 21 par skalleslugere er en virkelig flot 
fremgang. 
 
DOF Fyn: Jan Nielsen (DOF København) ønskede, at indforståede forkortelser udelades i 
beretningen (bl.a. NAN). 
 
Derefter fulgte en generel debat angående behandlingen af lokalafdelingernes årsberet-
ninger. Egon Østergaard (HB) udtrykte ærgerlighed over, at seancen endte uden flere 
kommentarer. HB og repræsentantskabets forretningsudvalg spørger ikke længere ind til 
beretningerne, men en seance uden spørgsmål er ikke en fair måde at behandle de mange 
aktiviteter, der finder sted ude i lokalafdelingerne. En mulig løsning kan være, at lokal-
afdelingerne fremover indsender særskilt dokument med et udvalgt, særligt interessant 
emne. Vi skylder hinanden at gøre det bedre.  
 
Erik Agertoft (DOF København) påpegede, at beretningerne har en anden målgruppe end 
repræsentantskabet, da de primært er af lokal interesse. Eventuelt kan en skabelon med 
plads til beretninger af særlig interesse udformes. Egon Østergaard (HB) foreslog en 
skabelon med de fire DOF-spor. 
 
Lasse Braae (DOF Vestsjælland) foreslog, at hver lokalafdeling fremover skal fremlægge 
noget, de synes er særlig interessant. Hvis der ikke er noget, så kan de springe over i det 
pågældende år. Beretninger skal være tilgængelige som hidtil, og links bør sendes ud så 
tidligt som muligt. 
 
Jan Nielsen (DOF København) udtrykte enighed med Egon Østergaard (HB); beretningerne 
er opløftende læsning. Spændende at læse, hvad der sker rundt omkring i landet. 
 
John Dreyer Andersen (DOF Nordsjælland) var enig med Lasse Braae (DOF Vestsjælland); 
filtrering og udvælgelse er nødvendig. Flere udtrykte enighed om dette, også fordi ret 
mange sider sendes ud til alle. 
 
Lene Smith (HB): Vi må gøre det så godt vi kan med de ressourcer, der er til rådighed i 
lokalafdelingerne. Ked af, at beretninger gennemgås så hurtigt. Udfordring + succes fra 
hver lokalafdeling bør nævnes. Andre kan få konkrete ideer med hjem. 
 
Lars Nørgaard Andersen (DOF København) påpegede, at manglende kommentarer ikke er 
udtryk for manglende interesse. Beretningerne er til information, ikke til debat.  
 
Abonnement på udvalgte beretninger blev foreslået af Ole Bøgh (DOF Østjylland). 
John Dreyer Andersen (DOF Nordsjælland): Dem der laver arbejdet skal have respekten.  
 
Mogens Kofod (DOF Bornholm) syntes, at vi bør gå tilbage til den gamle form med spørgs-
mål til hver beretning. Hvis beretningerne kunne udsendes tidligere, ville alle have mulig-
hed for at få dem læst. 
 



 
 
 

 
 

Kim Skelmose (DOF Østjylland) foreslog, at emnet kunne drøftes på formandsmødet, hvor 
fremlægning også kunne aftales. 
 
Egon Østergaard (HB) afsluttede debatten ved at opfordre FU til at komme med et forslag 
til næste års model. Dette blev accepteret. 
 
 

13. Frivilligt internationalt arbejde – status fra arbejdsgruppen 
 
Ole Friis Larsen berettede om arbejdsgruppens arbejde. Task forcen er nedsat af repræ-
sentantskabet og består af Alex Rosendal, Jon Fjeldså, Stig Jensen, Stefan Stürup og Ole 
Friis Larsen. Arbejdet er i gang og har i øjeblikket to fokuspunkter:  
 
1. Ghana-erstatning på en frivillig måde, med en anden partner i Vestafrika (primært for 
ringmærkere).  
 
2. Folk – også uden ringmærkningsbaggrund - skal have mulighed for at deltage i frivillige 
aktiviteter i hele verden. 
 
HB har afsat 50.000 kr. til aktiviteten i 2014 og yderligere 150.000 kr. til de kommende år.  
 
Et færdigt oplæg præsenteres på efterårets repræsentantskabsmøde. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

14. Rapport fra Feltornitologisk Task Force  
 
Ole Friis Larsen rapporterede fra task forcens arbejde.  
 
En feltornitolog er af gruppen blevet defineret ved at være en person, der tager ud i 
naturen med det formål at se på fugle, og som aktivt beskæftiger sig med selvstændigt at 
identificere fuglearterne og skaffe sig viden om dem. 
 
Task forcen har bl.a. være på Skagen Fuglefestival og holdt møde med feltornitologerne 
samt i felten at tale med dem om, hvad de mener de har brug for fra DOF. 
Der kom megen god feedback.  
  
Task forcen har bl.a. også arbejdet med, hvad der skal gøres, nu hvor Netfugl er lukket. 
Der er flere initiativer på vej. Der kommer bl.a. et billedgalleri, hvor alle kan uploade 
billeder. Der lægges op til, at de billeder, der ikke er så gode slettes automatisk efter en 
periode.  
 
Der er pt. ikke planer om at oprette et debatforum. Det er meget arbejdskrævende.  
 
Der er fokus på at videreføre DK listen. Dette er dog også ret omkostningstungt.  
Pandions forside bliver ændret lidt, så kommentarer fremtræder tydeligere. 
 
Bjarne Golles (DOF Østjylland): Roser for et flot stykke arbejde. Men det er ærgerligt at 
der ikke er den daglige kontakt i debatforummet. Det savner mange feltornitologer. 



 
 
 

 
 

Ole Friis: Det er ikke udelukkende et feltornitologisk behov, derfor er det ikke task forcens 
opgave at løse. 
 
Lars Nørgård Andersen (DOF København): 
Netfugl var møntet på feltfolket. Konceptet var genialt for feltfolket. Og det mangler. Det 
nye skal ikke være for bredt. Det forventes at I tager udfordringen hurtigere op og mere 
kontant. 
Ole Friis: Der er grænser for hvor hurtigt, vi kan gøre det. Vi prøver at lave det hele på en 
måde så det passer ind i DOF.  
 
I de kommende måneder vil arbejdet med at udfolde task forcens ideer (inden for det 
givne økonomiske råderum) blive synligt på DOF’s forskellige platforme. 

 
 

15. Valg til DOF’s faste udvalg 
 
Alle opstillede nuværende og foreslåede kandidater til de forskellige udvalg blev valgt. 

 
 

16. Valg af personligt valgt medlem af repræsentantskabet 
 

Christian Hjorth genopstillede som personligt valgt medlem af repræsentantskabet og 
blev valgt for en to-årig periode. 
 
 

17. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder  
 
Møderne finder sted: 
15-16. november 2014 på Dalum Landbrugsskole.  
18-19. april 2015 i DOF Vestjylland. 

 
 

18. Eventuelt 
 
Bjarne Golles (DOF Østjylland) opfordrede til, at de kandidater, der stillede op til HB og 
ikke blev valgt, kom i betragtning på et senere tidspunkt. 
 
David Collinge (DOF København) efterlyste en profil af repræsentantskabsmedlemmerne 
på dof.dk. 
 
Formand Egon Østergaard afsluttede ved at takke alle for et godt møde.  

 


