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Beslutningsreferat 

 

Deltagere: Egon Østergaard, Hans Meltofte, Henrik Wejdling, Nils-Erik Norsker, Lene Smith, Kirsten Marie 

Haugstrup, Ole Friis Larsen, Peter Bonne Eriksen, Steffen Brøgger-Jensen og Stefan Stürup. Fra Fuglenes Hus 

deltog Mark Desholm, Tine Stampe, Irina Levinsky og Sigrid Andersen (referent). 

Afbud fra Kim Skelmose, Simon Sigaard Christiansen og Marco Brodde.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, og nyt punkt blev tilføjet: 4 i) scanning af DOFT 

 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde den 12. juni  

Referat fra HB-møde den 12. juni 2015 blev godkendt.  

 

3. Status på Atlas III-projektet 

Irina Levinsky præsenterede de foreløbige data, og samlet set går det godt med Atlas III. De 770 

kvadratansvarlige, 41 Atlas-koordinatorer, 32 lokale validatorer, 20 artsansvarlige og 2 specialteams 

bidrager til successen, hvilket er meget positivt. Mens der var 150.000 observationer det første år, så har 

der 2. år været færre observationer, men med hovedvægt på de sikre arter. I den kommende periode vil der 

være fokus på databehandling. Der er et forslag under udarbejdelse for dataopgørelse.  

Hovedbestyrelsen var interesserede i at drøfte, hvordan Atlas III opnår en optimal dækning af Time-Tælle-

Ture. Irina Levinsky forklarede, at tanken er, at fra starten af næste sæson kan de kvadratansvarlige frigive 

kvadratet, hvis de ikke selv vil gå Time-Tælle-Ture, så andre kan gennemføre Time-Tælle-Turene.  

Som deltager i AtlasIII er det bedre at tage et ekstra kvadrat i stedet for udelukkende at finde alt i det 

kvadrat, man selv er ansvarlig for. Andre deltagere kan indtaste oplysninger fra kvadraterne nu, hvilket er 

en forbedring fra tidligere atlas-undersøgelser. Nyhedsbrev i starten af næste sæson vil indikere, hvor der er 

huller i kvadraterne med opfordring til at bidrage med data hertil.  

4. Opfølgning 

a) Lokalafdelingsseminar 
Der er 25 tilmeldte medlemmer til lokalafdelingsseminaret, som gennemføres i Dalum den 26. september. 
Hovedbestyrelsen og Tine Stampe deltager også på dagen og ser frem til en god debat. 
 

b) Pandion 
Tine Stampe orienterede om de igangværende forbedringer på Pandion.dk. Fokus skal være på at etablere 
et mere feltornitologisk fokuseret Pandion. Der er desuden udgivet Pandion-Nyhedsbrev.  
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c) Sjældenhedsudvalget, indstilling til valg 
Jens Søgaard Hansen er udtrådt af udvalget, hvorfor Sjældenhedsudvalget ønsker at supplere sig med 
Morten Bentzon Hansen. Hovedbestyrelsen tiltræder indstillingen og ønsker Morten velkommen i udvalget. 
 

d) Forespørgsler fra Vogelbescherming 
DOF har set nærmere på, om det kunne være relevant at indgå i en projektansøgning om EU LIFE midler i 
samarbejde med Vogelbescherming (BirdLife-partner i Holland). Efter at have afdækket formål og 
projektindhold blev det besluttet ikke at indgå i den konkrete ansøgning, men i stedet at sende en 
støtteerklæring med opbakning til, at DOF kan bidrage med data fra Vadehavets ynglefugle til projektet.  
 

e) Vi vil viben-indsatsen 
Der er blevet taget godt imod indsatsen, som bl.a. har fået positiv omtale i LandbrugsAvisen. Senest er også 
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen blevet introduceret til Vibemanualen. 
 

f) Mica-Fonden 
Mica-Fondens bestyrelse har udbedt sig uddybende tekniske specifikationer til projektansøgningen. DOF 
afventer svar på projektansøgningen. 
 

g) Jobbørs på dof.dk 
Stor ros til Ole Friis Larsen for etableringen af jobbørs på dof.dk. Formålet er at synliggøre projekter, hvor 
man som frivillig har mulighed for at engagere sig i international fuglebeskyttelse. Hovedbestyrelsen ser 
gerne, at der fyldes endnu flere jobmuligheder på jobbørsen, gerne i samarbejde med Internationalt Udvalg.  
 

h) Sikring af redetræer fremadrettet 
På forårets møde mellem Naturstyrelsen og DOF blev det aftalt, at Naturstyrelsen går i dialog med Mark 
Desholm og Knud Flensted om dette.  
 

i) Scanning af DOFT 
Scanninger af alle DOFT artikler 1906-2015 lægges på dof.dk. i løbet af efteråret. Navngivning og 
tilgængelighed drøftes mellem Tine Stampe og Hans Meltofte. 
 

j) Ny udpegning til bestyrelsen for Nationalparkfond Thy 
Jan Skjoldborg Christensen trækker sig af arbejdsmæssige grunde fra Nationalpark Thys bestyrelse. HB 
besluttede at indstille Poul Hald-Mortensen samt en kvinde i lokalområdet, hvis en sådan kan findes. 
 

 
5. Status på Fugle Overalt-projektet 

Pressemeddelelse om Fugle Overalt-projektet er udsendt i juli måned i overensstemmelse med krav fra 

Nordea-fonden. Der er ansat en projektleder, Tine Due Hansen, som tiltræder 1. oktober 2015. I september 

nummeret af Fugle og Natur er der en artikel, som orienterer de aktive ornitologer og opfordrer til 
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deltagelse og at komme med ideer til lokale formidlingsprojekter. Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal 

gøres en stor indsats for, at lokalafdelingerne involveres og får mulighed for at byde ind i god tid. 

Projektgruppen kommer til at bestå af: Theo Askov, en app-udvikler, Tine Due Hansen og Uffe Rasmussen. 

Følgegruppen kommer til at bestå af Peter Bonne Eriksen, Lene Smith, Henrik Weidling samt Morten 

Rasmussen og Marianne Linnemann. Kick-off møde afholdes midt i september.  

Projektansvarlige er Tine Stampe og Mark Desholm. 

 

6. Status på Børn & Unge arbejdet  

Stor ros for Børn & Unge aktivitetskataloget. Materialet er godt, og det skal udbredes bredt. Natur og 

Ungdom tager aktivitetskataloget med i samarbejdet med KFUM & K om aktiviteter for udsatte familier. 

DOF prioriterer etableringen af Børn & Unge netværk med medlemmer fra lokalafdelingerne. Der er pt. 26 

deltagere i netværket.  

 

7. Status for Skagen Fuglestation 

RealDania har meddelt, at åbningen af centeret er forsinket et halvt år. Det betyder en forsinkelse på den 

bygningsmæssige del. Vi afventer svar på, om laboratoriet kan være klar, så DOF kan komme i gang som 

planlagt. Der er udarbejdet oplæg til indretning af Fyrhaven og lokalplanstilladelse afventer. Desuden er det 

besluttet at afholde en workshop om den videnskabelige del af Skagen Fuglestation for at få gode ideer på 

bordet til kvalificering med faglige vinkler. 

Vedtægterne for Skagen Fuglestations Venner blev drøftet. Konsekvenserne af §7 om vedtægtsændringer 

medfører, at det er DOFs Repræsentantskab, der endeligt skal godkende vedtægterne. Hovedbestyrelsen 

anbefaler Repræsentantskabet at godkende vedtægterne med visse småændringer, der ikke er af 

indholdsmæssig karakter. 

 

8. DOF-basen. Udviklingsperspektiver  

Den Naturfaglige Afdeling i Fuglenes Hus har afviklet et medarbejderseminar, hvor DOF-basen blev 

diskuteret. Mark Desholm fremlagde sine tanker om udviklingsperspektiver for DOF-basen. Der udestår 

nogle vigtige valg omkring DOF-basen. Hovedbestyrelsen ønsker at igangsætte den videre udviklingsproces 

og finder, at der er behov for at fintænke opbygning, tidsplan, kravspecifikationer og ressourcer.  

 

9. Drift og økonomi 

a) Halvårsregnskab 

Hovedbestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. 
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b) Renovering af Fuglenes Hus, Del 2 

Hovedbestyrelsen godkendte at Del 2 af den tidligere planlagte istandsættelse af Fuglenes Hus sættes i 

værk.  

c) Sponsorbil 

Hovedbestyrelsen ønsker at se flere økonomiske scenarier, før der tages stilling til forslag om en eventuel 

sponsorbil. . 

d) DOFT 

Hovedbestyrelsen godkendte en mindre merudgift til trykning af DOFT i år, da de første tre numre af DOFT i 

2016 er ’optaget’ af monografier, herunder et 50 års jubilæumsnummer for Fugleværnsfonden, og der 

derfor skal gøres ’rent bord’ inden da. 

 

10. DOF’s fuglestationsstrategi 

Fuglestationerne Gedser og Blåvand har indsendt deres strategier, og Hovedbestyrelsen vil gerne kvittere 
for de tilsendte visioner og beskrivelser. Fuglestationernes udvikling med lokale fora er meget positiv. 
Hovedbestyrelsen modtager strategien for Skagen Fuglestation fra arbejdsgruppen omkring fuglestationen 
inden næste HB-møde. 
Hovedbestyrelsen besluttede at samle de tre fuglestationsstrategier til et fælles officielt dokument, hvor Kim 
Skelmose, Marco Brodde og Ole Friis Larsen forfatter de indledende sider om fuglestationerne med henblik 
på vedtagelse af et samlet dokument om DOF’s fuglestationsstrategi på Repræsentantskabsmødet i 
november. 
Tine Stampe præsenterede en illustration af, hvordan fuglestationernes hjemmesider kan opbygges. Hun 
deltager på Fuglestationsudvalgsmødet den 3. oktober i Blåvand, hvor hjemmesiden vises og drøftes 
yderligere. 
 
 

11. HB møder Feltudvalget ifm. Felttræf 9.-10. okt.  

Hovedbestyrelsen ser frem til at møde Feltudvalget.  

 

12. Aktuelt  

a) Dansk naturpolitik  
 

 Møde med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen afvikles 25. august.  
 

 DOF’s naturpolitiske initiativer. Den naturpolitiske situation efter folketingsvalget er ændret, og HB 
besluttede at igangsætte initiativer rettet mod udvalgte miljøordførere og tage kontakt til relevante 
samarbejdsparter i en konstruktiv vinkel.   
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 Den Danske Naturfond har bedt DOF om at indstille et medlem til det rådgivende udvalg. Egon 
Østergaard repræsenterer DOF i Den Danske Naturfonds Rådgivende udvalg. 
 

b) Internationalt 
 

 Hovedbestyrelsen besluttede, at Steffen Brøgger-Jensen, Mark Desholm og Sigrid Andersen 
repræsenterer DOF ved BirdLife European and Central Asian Partnership Meeting i Sofia 29.-30. 
oktober. 

 
13. Eventuelt 

Steffen Brøgger-Jensen har i samarbejde med Zoologisk Museum og en række forfattere, heriblandt Thomas 

Lehmberg, fået udgivet en bog om Udzungwa, regnskov i Østafrika.  

Hans Meltofte tager initiativ til at udarbejde ”Feltornitologernes 10 bud”. Naturpolitisk udvalg laver et 

oplæg til Hovedbestyrelsen om ornitologers etik. 

Kirsten Marie Haugstrup og Lene Smith planlægger kvindeseminar 30. april – 1. maj 2016, som afvikles på 

kursusejendommen Severin ved Middelfart.  


