
 

 

Referat af Dansk Ornitologisk Forenings Repræsentantskabsmøde 18. og 19. november 2017  

Dalum Landbrugsskole 

 

1. Valg af dirigenter og referenter  

Medlemmerne af repræsentantskabets forretningsudvalg, Jette Reeh, Morten Møller Hansen og 
John Hansen blev valgt som dirigenter.  
 
Som referenter blev valgt de tilstedeværende ansatte fra Fuglenes Hus. Alle materialer var udsendt 
rettidigt, og mødet var bekendtgjort rettidigt. Antal stemmeberettigede var 69. 

Det oplystes, at DOF Storstrøm stillede med fem deltagere, hvoraf Michael Thelander, Bo Kayser og 
Lars Walsted Christoffersen var stemmeberettiget.  

DOF Sønderjylland stillede med fire deltagere, hvoraf Jørn Vinther Sørensen, Liva Gerd Bonnesen og 
Bjarne Nielsen var stemmeberettiget.  

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger, herunder også den ændrede ordlyd til punkt 11. 

 

4. Formandens halvårsberetning. 

Formand Egon Østergaard berettede om en lang række sager, som foreningen har været involveret 
i det seneste halve år. 
Boris Schønfeldt blev af HB aftenen før valgt som ny næstformand i stedet for Marco Brodde, der 
har ønsket at forsætte i bestyrelsen. 
Peter Sunesen er genoptaget som medlem i DOF, efter at han blev ekskluderet som medlem for 
over 40 år siden på baggrund af en jagtlovsovertrædelse i Sverige.  

Dernæst berettedes om DOF’s aktive medvirken i forskellige naturpolitiske sager. Bl.a. om revision 
af jagttider, regler for vildtudsætning og regler for bekæmpelse af vildt, der volder skade. Dernæst 
om forskellige sager om brug af ulovlige fælder og gift til bekæmpelse af rovfugle. Dernæst om 
kampen for støre naturindhold i det åben land og kampen imod legalisering af falkejagt i Danmark. 

Formanden fortalte om DOF’s store bekymring over regeringens forslag om voldsomme 
indskrænkninger af Natura 2000-områder over hele landet, DOF’s engagement i vandråd og 
naturråd over hele landet samt arbejdet med revision og vedligeholdelse af netværket af 
vildtreservater.  

I 2017 deltog DOF aktivt i Naturmødet i Hirtshals, ligesom i 2016, og som DOF vil gøre det i 2018. 

Skagen Fuglestation blev indviet i maj 2017 med flere tusinde deltagere, og der er nu fuld gang i 
aktiviteterne på fuglestationen. Det er en stor glæde for DOF efter at have arbejdet i så mange år 



 

på etableringen af fuglestationen. Også på fuglestationerne ved Blåvand og Gedser er der dejlig 
mange aktiviteter. 

Atlas III nærmer sig afslutningen af den sidste feltsæson, og der tegner sig mange spændende 
resultater. De første to havørneunger er blevet forsynet med GPS-sendere som led i GPS-
havørneprojektet, og flere kommer til i 2018. 

Fugleværnsfonden (og DOF) blev ønsket tillykke med det nye skovreservat, Svartingedalen, på 
Bornholm. Reservatet indvies ifbm. forårsrep.-mødet i 2018. 

Fra DOF’s internationale projekter blev nævnt en række resultater og kommende projektplaner i 
bl.a. Kenya, Uganda og Nepal, samt at der har været afviklet to workshops i Nairobi og Singapore.  

I efteråret var DOF vært ved et BirdLife-møde i København (Birds and Habitat Directive Task Force 
med cirka 35 deltagere). 

Fra den daglige drift i DOF omtaltes bl.a., at der nu er kommet markant mere stof i Fugle og Natur 
som følge af, at ture- og mødestof i højere grad er flyttet til lokalafdelingernes hjemmesider og 
elektroniske nyhedsbreve. Der forhandles om en ny samarbejdsaftale mellem DOF og Miljø- og 
Fødevareministeriet. Den forventes underskrevet i nær fremtid. Regulering af momsrefusion er 
status quo. Der forventes en ny fordelingsmodel for tildeling af driftstilskud fra Friluftsrådet. 
DOF og Fugleværnsfonden har besluttet at skifte bankforbindelse fra Danske Bank til Merkur 
Andelskasse. 
Renoveringen af Fuglenes Hus er tilendebragt efter mere end et års renovering, og der er indbudt 
til ’housewarming’ torsdag den 23. november, hvor alle er velkomne. 

Der var enkelte opklarende spørgsmål fra John Frikke (flyway-initiativ), Lars Holm Hansen (jagttid på 
bramgæs), Kåre Kristensen (prioritering af Naturmøde i forhold til Folkemødet) og Lene Rasmussen 
(evaluering af falkejagt). 

Halvårsberetningen blev taget til efterretning med akklamation. 

5. Nyt stort frivilligprojekt efter Atlas III 

DOF ønsker at udvikle et nyt stort projekt til erstatning for Atlas III-projektet, der rinder ud i 2019. 
Ønsket er, at et nyt projekt på tilsvarende vis kan begejstre og mobilisere de frivillige, der ønsker at 
lave feltarbejde og bidrage til DOF’s lange tradition for at lave citizen science. Mark Desholm holdt 
et oplæg om ideerne til et forhåbentligt kommende nyt, stort frivilligprojekt. 

Formålet med at sætte punktet på dagsordenen var, at repræsentantskabet kunne byde ind med 
kommentarer og ideer til projektbeskrivelsen, hvorefter der bliver skrevet en konkret 
projektansøgning, som vi kan bruge ved henvendelse til fonde. Det overordnede formål med et nyt 
stort projekt er vidensindsamling om de danske fugle i en koordineret indsats med arbejdstitlen 
”Fuglenes Danmarkskort”. Også Videnskabeligt Udvalg, Hovedbestyrelsen, DOF’s Naturafdeling og 
deltagere i DOF’s motivationsundersøgelse har bidraget med ideer til projektet.  

Til at indsamle Repræsentantskabets ideer var der tilrettelagt et gruppearbejde, hvor 
medlemmerne afgav skriftlige ideer til at kvalificere projektet yderligere.  

 



 

6. Budget I, 2017 

Økonomichef Lars Engmark gennemgik hovedpunkterne i DOF’s budget for 2018. Der bliver sat mål 
for hvervning af nye medlemmer og for indtjeningen fra Naturbutikken. Naturbutikken vil besøge 
Bornholm i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 2018. Friluftsrådet har varslet en ny model 
for beregning af driftstilskud, som ad åre kan betyde en reduktion i driftstilskuddet til DOF. 
Medlemskontingenterne stiger en smule i 2018, et almindeligt medlemskab stiger med 25 kr. til 350 
kr. årligt. Et af risikomomenterne i budgettet er, om der kan skaffes tilstrækkelige projektmidler i 
2018. Efter en del opklarede spørgsmål fra salen blev budgettet vedtaget. 

 

7. Bankskift 

Økonomichef Lars Engmark orienterede om, at DOF, Fugleværnsfonden og DOF København har 
besluttet at skifte bank til Merkur Andelskasse. I modsætning til Danske Bank trækker Merkur 
Andelskasse ikke negative renter af vores indestående. Desuden har Merkur Andelskasse en mere 
grøn og etisk forretningsprofil, der bedre matcher DOF og Fugleværnsfondens værdier. 

 

8. Valg af repræsentant til Skagen Fuglestations bestyrelse for perioden 18/19 

Børge Søndergård blev genvalgt til bestyrelsen for Skagen Fuglestation. 

  

9. Branding 

Stefan Stürup og Sigrid Andersen orientere om, at det på baggrund af repræsentantskabets respons 
på forårsrepræsentantskabet har været vigtigt at gentænke processen med at udvikle kendskabet 
til DOF. 

Ifølge en analyse bestilt af DOF i 2016 og foretaget af YouGov Danmark, der laver PR- og 
meningsmålinger, er kendskabet til DOF faldet over de seneste 11 år. Omregnet til hele den danske 
befolkning var det 5 %, der gav udtryk for, at de kender DOF rimelig godt. Ifølge Sigrid Andersen er 
det ønskeligt, at DOF styrker sin kendskabsgrad hos befolkningen for at opnå større 
gennemslagskraft til foreningens mærkesager.   

I første omgang vil repræsentantskabet arbejde med fortællingen om, hvem DOF er. Dernæst skal 
Fuglenes Hus se på egen brug af DOF’s logo og stramme op, så der ikke forekommer en vifte af 
logoer med forskellige farver.  

Derefter bliver det lokalafdelingernes tur til at give et overblik over deres brug af logoer og ønsker. 
Dette arbejde præsenteres på Efterårsrepræsentantskabet 2018. Et designprogram med 
retningslinje for brug af logo og navn, farver, font og retningslinje for layout til medier, breve, 
tryksager implementeres i første omgang i sekretariatet, senere i lokalafdelinger mv. efter behov. 

Arbejdsgruppen ønsker at inddrage medlemmer fra lokalafdelingerne til det videre arbejde. Fra 
lokalafdelingerne indgår Ole Tønder, Torben Dyhrberg og Bjarne Golles derfor i den videre proces i 
arbejdsgruppen. 



 

Repræsentantskabet arbejdede derefter med at formulere korte udsagn om, hvem DOF er, og hvad 
vi står for. Disse input kommer til at indgå i arbejdet. 

 

11. Beretning fra udvalg og grupper 
 

Hovedparten af DOF’s grupper og udvalg havde indgivet deres skriftlige beretninger. Dirigenten 
opfordrede repræsentantskabet til at stille spørgsmål til beretningerne. Repræsentantskabet tog 
herefter beretningerne til efterretning med en henstilling om, at beretningerne fremover bør 
foreligge rettidigt fra grupper og udvalg, så deltagerne kan nå at orientere sig i materialet inden 
mødet. 
 

12. Atlas III 

Charlotte Moshøj, der er videnskabelig projektleder i Atlas III projektet gav en status på projektet. 
Atlas III er DOF’s tredje ynglefugleatlas, hvor vi arbejder med antal, udbredelse og aktuel 
bestandsstørrelser, og tætheder for de danske fuglearter. Data vil blive sammenlignet med de to 
forrige DOF-atlasprojekter fra henholdsvis halvfjerdserne (Atlas I) og halvfemserne (Atlas II).  

I DOFs Atlasdatabase er der udviklet ændringskort, som illustrerer, hvad der sker med de enkelte 
arter imellem de tre atlasprojektperioder. 

Hvor er vi i forhold til vores plan med projektet? De første par år blev brugt til metode- og 
softwareudvikling og oplæring af de fantastiske frivillige, og nu skal vi gang med databehandling og 
afrapportering af projektet. De indledende kapitler er pt. ved at blive skrevet.  

Der er indtastet 392.506 observationer i 2.240 (99%) af kvadraterne af 1453 deltagere og for 216 
fuglearter. I alt er der gået 4669 TimeTælleTure, hvilket er over det opstillede succeskriterium. 

Listen over top 10 ynglearter med højeste antal kvadrater med yngleforekomst er: tornsanger, 
hvid vipstjert, solsort, ringdue, sanglærke, gransanger, bogfinke, musvit, gærdesmutte og gulspurv. 

15 nye ynglearter er registret i Danmark siden den sidste Atlas-undersøgelse: sølvhejre, silkehejre, 
sort ibis, sangsvane, nilgås, snegås, rødhovedet and, kongeørn, dværgmåge, rovterne, hvidvinget 
terne, biæder, mellemflagspætte, citronvipstjert, sydlige nattergal, buskrørsanger, og hvidvinget 
korsnæb. 

36 arter har mindsket deres udbredelsen med mere end 25% i forhold til antal kvadrater, hvor de 
yngler nu i forhold til sidste atlasperiode. Charlotte Moshøj fremhævede følgende eksempler: 

• Broget fluesnapper: markant nedgang også i punkttællingerne (under indeks 12,5).  
• Ravn: artens udbredelse er udvidet med 139% i forhold til Atlas II. 
• Trane: den danske bestand er steget fra tilstedeværelse i 14 kvadrater i halvfemserne til 260 

kvadrater i Atlas III. 
• Spætmejse: arten har bredt sig signifikant vest på fra Atlas II til III, så den nu også er udbredt 

som ynglefugl i det vestjyske.  
• Blåhals: ny dansk yngleart fra og med Atlas III, idet den kun var registreret i et kvadrat i Atlas 

II, men nu forekommer i 150 kvadrater. 

 



 

Dækning – antal arter: vi har nu en generel rigtig god dækning af kvadrater i Atlas III.  
Tidlige yngletimetælleture: der er foretaget i alt 1586 ture, hvilket svarer til 91% af de mulige. 
Sene yngletimetælleture: der er foretaget 1659 ture, hvilket svarer til 96% af de mulige. 
Vinter timetælleture: der er foretaget 1424 ture, hvilket svarer til 82% af de mulige. 
Der har været speciel fokus på 18 fåtallige arter. Kvadratansvarlige skal huske at estimere antallet 
af ynglepar for disse arter. Af de mange data for disse 18 arter er ca. 88% georefereret, hvilket må 
siges at være ret flot.   

Data bliver allerede brugt, bl.a. til EBBC – det europæiske ynglefugleatlas, hvor DOF’s data også er 
med. 

Rækken af nøglepersoner i projektet, uden hvem intet havde kunnet lade sig gøre, er lang: 788 
kvadratansvarlige, 47 atlaskoordinatorer, 32 lokale validatorer, 20 artseksperter, 2 specialteams, 
33 artsvalidatorer.  

Kan der gøres mere? Tyrkerdue og huldue kan registreres frem til 21. oktober. Ringdue frem til 21. 
nov. For alle kvadrater er der udarbejdet en liste over de arter, der stadig kan registreres. 

 

13.  De næste repræsentantskabsmøder 
 
21.-22. april 2018 i Rønne, Green Solution House. 
 
17.-18. november 2018 på Dalum Landbrugsskole 

 
14.  Eventuelt 

 
Henrik Wejdling havde udarbejdet et meget lærerigt diagram over listestatus for danske ynglefugle 
2017, som illustrerer, hvilke fuglearter, der er på hhv. den danske rødliste, den europæiske rødliste 
og verdensrødlisten sammenholdt med Bilag 1 arter, samt hvor der er overlap mellem 
fuglearternes listestatus. 

Lasse Braae foreslog, at hver kommune vælger en kommuneart, som en fugleart man kan fokusere 
på for at fremme det lokale naturpolitiske arbejde.  

Endelig sluttede formanden af og takkede for et rigtig godt og konstruktivt møde og et meget 
spændende foredrag lørdag aften af journalist og debattør Kjeld Hansen.  

 

Hæderspris 

Niels Andersen fik, under stort bifald fra Repræsentantskabet, tildelt DOFs hæderspris for 2017 for 
sit utrættelige og banebrydende arbejde med viber i agerlandet. 


