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Referat 
 

 

1. Valg af dirigenter og referenter 

Morten Møller Hansen, Jette Reeh og John Hansen blev valgt som dirigenter og ordstyrere. 

Som referenter blev valgt ansatte fra Fuglenes Hus: Lars Engmark, Knud Flensted, Sigrid Ander-

sen, Anton Lihn, Karina Demuth og Mia Ilander Albrektsen. Mødet var bekendtgjort rettidigt, 

materialer var udsendt rettidigt, og der var tilmeldt 55 stemmeberettigede deltagere. Dirigen-

ten konkluderede, at forsamlingen var lovlig til at foretage beslutninger. 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. Morten Møller Hansen nævnte, at behandlingen af budget og kon-

tingent under punkt 5 skulle være adskilte punkter i henhold til vedtægternes § 3, stk. 4, således 

at kontingenter behandles selvstændigt før budgettet. 

 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat blev godkendt. 

 

4. Formandens halvårsberetning  

Formand Egon Østergaard bød velkommen og glædede sig over, at det for første gang i to år 

nu igen var muligt at afholde et traditionelt fysisk repræsentantskabsmøde. Der var en del nye 

deltagere, hvilket resulterede i en kort præsentation af samtlige deltagere. 

Egon Østergaard opsummererede, at DOF aldrig har haft flere medlemmer - nu mere end 

18.000. Coronapandemien bærer sandsynligvis en del af ansvaret. Trods Corona har demokra-

tiet i DOF levet digitalt, og det har givet stof til eftertanke i forhold til muligheden for at afholde 

digitale møder, som er bedre for klimaet og sparer rejsetid. Trods de digitale muligheder har 

aktivitetsniveauet generelt været lavere i foreningen. 

Chef i Naturafdelingen, Mark Desholm, er stoppet, og en ny leder vil blive ansat. Magasinet 

Fugle og Natur har fået ny redaktør, Karina Demuth. En medlemsundersøgelse har vist, at der 

generelt er tilfredshed med DOF. Det har ført til forslaget om sammenlægning af medlemska-

ber og deraf følgende ændring af kontingenter. Samtidig øges fokus på fastholdelse af de 

mange nye medlemmer. 

Formanden berettede, at DOF nu har forholdt sig til samtlige af FN’s verdensmål og delmål. 

Han udtrykte håb om, at repræsentantskabet ville finde arbejdet værdifuldt. 
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Fuglefagligt Symposium og det efterfølgende rovfuglesymposium, der blev afholdt i slutningen 

af oktober, blev en stor succes. Formanden roste i den forbindelse blandt andet Videnskabeligt 

Udvalg og foreslog, at foredrag fremover bliver optaget, så de bevares for eftertiden eller vises 

på nettet i realtid 

Formanden glædede sig desuden over den store tilslutning til punkttællingsårsmødet – om-

kring 100 deltagere. Samtidig opfordrede formanden til, at alle burde melde sig til punkttæl-

lingsprogrammet.  

Formanden gav en kort status på de projekter, som DOF har fået penge til: Danmarks Fugle 2.0, 

Fugle For Alle (2020-2023), Hjælp til de trængte, hulrugende fugle i Danmark (2021). I forbin-

delse med sidstnævnte projekt er det muligt for DOF-medlemmer at få en redekasse tilsendt 

kvit og frit, så længe lager haves. Formanden opfordrede til at benytte sig af tilbuddet. 

Samarbejdsaftalen med Miljøministeriet skal synkroniseres med NOVANA-overvågningen. Ef-

tersom de er forsinket, betyder det, at DOF igen i 2022 får en et-årig aftale. 

Formanden berettede om et nyt fælles projekt med Danmarks Jægerforbund om rovfugle. Pro-

jektet blev foranlediget af en artikel om resultaterne fra Atlas III, med en kommentar om at 

duehøge måske bliver skudt. Det fik sat gang i et samarbejde om at stoppe drab på rovfugle 

gennem oplysning og deling af viden. 

DOF har ansøgt om midler fra CISU til fase III af det internationale udviklings- og naturbeskyt-

telsesprogram. Ansøgningen lød på 16,4 millioner kroner, men bevillingen blev hævet til 18,3 

mio. kr. på grund af kvaliteten i ansøgningen. Der var ros og klapsalver til Thomas Lehmberg og 

Toke Nyborg for arbejdet med ansøgningen. 

Formanden har afholdt møde med miljøminister Lea Wermelin, der fik set en Kirkeugle. I den 

forbindelse tildelte hun en million kroner til Projekt Kirkeugle, der administreres af Vildtforvalt-

ningsrådet (VFR). DOF’s reviderede natursyn og -politik skal til beslutning på dette repræsen-

tantskabsmøde. DOF har desuden holdt møde med Fødevareministeren, Danmarks Biavlerfor-

ening og Danmarks Jægerforbund om marknaturen. DOF har desuden afgivet sine kommenta-

rer til havplanen og CAP-planen.  

Formanden afsluttede med at præsentere muligheden for at følge GPS-mærkede fugle på 

hjemmesiden Movebank.org, heriblandt danske storkeunger fra 2021. 
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5. Budget I, 2022  

 

Ny medlemsstruktur, kontingentforhøjelse 

Indkomne forslag, Kontingentstruktur ved Luise Ekberg  

Lars Engmark præsenterede oplægget til DOFs budget for 2022. Forventningen er en samlet 

omsætning på 47,6 mio. kr., hvoraf medlemsindtægterne, der består af kontingent, naturbeskyt-

telsesbidrag, arv og gaver, udgør 11,5 mio.kr. Naturbutikkens omsætning forventes at udgøre 

18,0 mio. kr. Vi forventer at være 18.500 medlemmer ved udgangen af 2022. En budgetforud-

sætning er dog, at DOF skal skaffe flere indtægter fra danske projekter i det kommende år. Til-

skuddet fra Friluftsrådet faldt i 2021 som følge af, at DOFs egenkapital var for stor. Det samme 

kan gøre sig gældende for 2022.  

 

Lars Engmark kom også ind på det nuværende regnskabsår. Der har i 2021 været ufrivillige be-

sparelser på grund af Corona. Repræsentantskabsmødet i foråret og Naturmødet i Hirtshals blev 

afviklet udelukkende digitalt. Det går godt med omsætningen i Naturbutikken, og under forud-

sætning af at julesalget forløber som sidste år, kan vi forvente et overskud fra Naturbutikken på 

1,4 mio. kr. Lars Engmark afsluttede sin præsentation med at reklamere for Ørneklubben, som er 

en ny medlemstype for børn. 

 

Indkomne forslag 

 

Luise Ekberg præsenterede herefter sit skriftlige forslag om, at husstandsmedlemskaber skal ud-

løse to stemmer og tælle som to medlemmer. Det er måske et levn fra gamle dage, at kun den 

ene i husstanden må stemme. DOFs formand svarede, at Hovedbestyrelsen anerkender pro-

blemstillingen og mener, at det er en uhensigtsmæssig praksis i DOF, og Hovedbestyrelsen fore-

slår på den baggrund, at et familiemedlemsskab udløser to stemmer ved en generalforsamling.  

 

Bent Birk Kristensen tilkendegav, at dette skal tydeliggøres i vedtægterne for at være gældende. 

Anni Guldberg Madsen bifaldt at en evt. ændring kommer til at stå i vedtægterne. Morten Møl-

ler Hansen svarede på Repræsentantskabets Forretningsudvalgs vegne, at der samles til bunke, 

så forskellige uhensigtsmæssigheder i vedtægterne kan blive revideret samlet ved en senere lej-

lighed.  

 

Ingelise Aarøe Petersen fra DOF København foreslog en ny struktur, som tilgodeser, at man kan 

fravælge papir og have en elektronisk tilgang, mens Liva Bonnesen foreslog at sætte prisen ned 

for medlemmer, som kun modtager elektroniske blade. Henrik Kalckar advarede om at gå for 

hurtigt frem med at nedlægge de fysiske blade og gøre dem til et tilvalg. Hans Meltofte, Steen 

Nielsen og flere andre bifaldt dette synspunkt. Lars Engmark fremhævede, at man kan framelde 
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de fysiske blade på ”Min Side”. My Størup foreslog at tage det op igen om et par år, da vi på nu-

værende tidspunkt mangler erfaringsgrundlag omkring interessen for papirversioner og elektro-

niske versioner af vores magasin og tidsskrift. 

 

Christian Hjort opfordrede til at lave én medlemskategori, da det er det rigtige tidspunkt nu. 

 

Lars Engmark fremlagde herefter Hovedbestyrelsens forslag om en ny medlemsstruktur for Re-

præsentantskabet. I hovedtræk går forslaget ud på at sammenlægge de to medlemskategorier; 

medlem og kernemedlem, så alle fremover betaler 520 kr. i årligt kontingent. Argumenterne 

herfor er bl.a., at der efterhånden er blevet meget lidt forskel i tilbuddene til de to medlemsty-

per, at medlemsundersøgelsen peger på, at DOFs medlemmer over en bred kam er ret tilfredse 

med foreningen, og at medlemmerne i dag møder DOF ofte på de sociale medier, at der er 

kommet flere tilbud, f.eks. DOFbasen, Netfugl 2.0, DOFs Fuglebog App, ØrneTV, som er finansie-

ret af DOF samt at alle medlemmer, jævnfør forslaget, fremadrettet får mulighed for at få DOFT 

og Fugleåret tilsendt.  

 

Frands Jensen påpegede, at det kan opleves som bondefangeri, at prisen stiger hurtigt for dem, 

som for nylig er blevet medlem af DOF. Christian Hjorth ville vide, om de nye kontingentsatser 

er indregnet i oplægget til budgettet for 2022. Lars Engmark svarede, at det er de. 

Det blev herefter foreslået, at kontingentsatsen skulle stige over to år for nuværende alminde-

lige medlemmer, der hidtil har givet 370 kr. 

 

Der var indledningsvist afstemning om, hvorvidt kategorierne kernemedlem og almindeligt 

medlem skal slås sammen. Der var stort flertal for det. Ingen stemte imod og 2 undlod at 

stemme. Der var 54 stemmeberettigede til stede. 

 

Der var herefter afstemning om det mest vidtgående forslag fra Hovedbestyrelsenom et en-

hedskontingent på 520 kr. for alle fra 2022. Der blev forsøgt afstemning ved håndsoprækning, 

men det var ikke muligt at fastslå stemmetallet, idet gentagne optællinger gav forskelligt resul-

tat. En skriftlig afstemning blev derfor iværksat, og forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for 

og 26 stemmer imod. 

 

Morten Møller Hansen bemærkede, at Hædersudvalget som det eneste har indskrevet en passus 

om budget i kommissoriet: Hædersprisen fastsættes af Repræsentantskabet efter indstilling fra 

Hovedbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af budgettet. Denne pris udgør pt. 15.000 kr. Der 

var ingen bemærkninger fra forsamlingen til forslag om at fastholde dette beløb. 

 

Budget 2022 blev sat til afstemning og vedtaget med stort flertal. 

 

Formanden samlede op på Luise Ekbergs forslag om, at husstandsmedlemsskab tæller som to; 

Hovedbestyrelsen støtter dette og ønsker at såvel lokalafdelinger som Repræsentantskabets 
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Forretningsudvalg beregner mandaterne ud fra, at husstandsmedlemmer tæller som to. Der fo-

retages om nødvendigt en opsamling på forårsrepræsentantskabet 2022 af dette. 

 

6. DOF´s rammestrategi  

Rammestrategien har været på vej i et par år, men er grundet Corona blevet forsinket, da man 

fra Strategiarbejdsgruppen ønskede, at der skulle være mulighed for at behandle den ved et fy-

sisk repræsentantskabsmøde. Der var mulighed for at tage ordet, og forskellige forslag blev 

fremlagt. Rammestrategien blev herefter vedtaget med følgende sproglige tilføjelser: 

”DOFs medlemsskare skal fortsat være forankret i lokalafdelinger rundt omkring i landet” (Henrik 

Kalckar, side 1, linje 19) 

”Formidling af faunistisk viden om fugle” (Lasse Braae, side 2, linje 4) 

”Ny og bedre formidling af de millioner af fugledata vi allerede har” (Lasse Braae, side 2 linje 13 

”Kommunikation om fugle og fugleglæde” (Ole Tønder, side 2, linje 14) 

”… vild natur og større naturindhold generelt i landskabet…” (Hans Meltofte, side 3, linje 16) 

Uddannelse erstatter ordet træning (Liva Bonnesen, side 3, linje 23) 

Rammestrategien forsynes med logo, forord og indledning, hvorefter den udgives og kan læg-

ges på alle lokalafdelingers hjemmesider og dof.dk. Rammestrategien vil være gældende for pe-

rioden 2022 – 2025. 

 

7. Beretninger fra faste udvalg og faglige grupper  

 

Forud for mødet var der udsendt beretninger fra udvalg og faglige grupper. Til beretningerne 

var der kommentarer og spørgsmål:  

 

Videnskabeligt Udvalg 

I forbindelse med et evt. kommende rederegistreringsprojekt spurgte Morten Møller Hansen, 

hvordan man vil sikre sig mod unødige forstyrrelser. Stefan Stürup svarede, at VU er opmærk-

som på udfordringen, og at man i projektet lægger sig tæt op ad et lignende projekt i England, 

hvor man har gode erfaringer. Hans Meltofte understreger, at projektet omhandler de mest al-

mindelige ynglefugle og gennemføres med mindst mulig forstyrrelse.  

 

Sjældenhedsudvalget 

Morten Bentzon Hansen gjorde opmærksom på, at udvalget har et arkiv i Fuglenes Hus, som 

meget gerne må blive skannet ind. Et andet ønske var en IT-opdatering. 
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Rapportgruppen 

Lasse Braae gjorde opmærksom på, at der findes et komplet sæt rapporter hos Peter Lange, og 

at disse rapporter bør skannes, så de ikke går tabt.  

 

Fuglestationsudvalget  

Morten Møller Hansen spurgte, hvorfor fuglestationen har vinterringmærket, og hvordan man 

har indfanget stormsvaler. John Frikke svarede, at man har mærket, fordi der var et par unge 

ringmærkere, der bemandede stationen vinteren over, og at vintermærkningen er foretaget 

med største omhu. Stormsvalerne er lokket til med lyd. 

 

Feltudvalget 

Andreas Winding opfordrede til, at man arbejder på tværs af de forskellige udvalg og især er 

opmærksom på at inddrage DOF UNG, så de unge medlemmer kan få et indblik i denne del af 

foreningslivet. I feltudvalget har det bl.a. resulteret i et fint samarbejde omkring Ørneklubben.  

 

DOFbase gruppen 

Alle DOFbase informationer sendes videre til Arter. Jens Lodahl gjorde opmærksom på, at ob-

servationer af andre arter end fugle i mange tilfælde er fejlbehæftede. Peter Bonne Eriksen sva-

rede, at kun fugleobservationerne kvalitetssikres, men på Arter er ønsket flest mulige observati-

oner. 

 

DOF UNG 

Liva Bonnesen spurgte til status på Ørneklubben. Sigrid Andersen svarede, at Ørneklubben som 

egentligt medlemskab netop er startet, og at målet er 200 medlemmer.  

 

 

8. DOF og Verdensmålene 

 

Boris Schønfeldt gennemgik ”DOF BirdLife & FN’s verdensmål”. John Hansen ville vide, hvorfor 

der i nogle delmål under mål 14 står ”inden 2020.” Lars Engmark har efterfølgende undersøgt 

dette, og årstallet indikerer, hvornår delmålet ifølge de af FN vedtagne Verdensmål bør være 

løst. 

 

Herefter blev dokumentet godkendt af forsamlingen med klapsalver. 

 

9. Fyn blev finere  

Henrik Kalckar præsenterede kort bogen ”Fyn blev finere” og forærede et eksemplar til hver lo-

kalafdeling.  
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10. Oplæg ved seniorrådgiver fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Ib Krag 

Petersen om Havvindmølleparkers påvirkning af fugle. 

 

Ib Krag Petersen kom bl.a. ind på følgende: Klima og biodiversitet er ikke nødvendigvis et ’en-

ten eller’, når det handler om havvindmøller. Havvindmøller er forenelige med fugle, men det 

kræver planlægning. Der er grundlæggende tre kategorier af fugles forhold til vindmølleparker: 

Fuglene elsker dem, hader dem eller er ligeglade. Herefter beskrev han undersøgelsesmeto-

derne, der ligger til grund for analyser og konklusioner.  

 

Udfordringer, der kan være med vindmøller: 

Kollision: Trækkende fugle har ikke særlig stor kollisionsrisiko. Men det er meget afhængigt af 

art og hvilke områder, det drejer sig om. 

Fortrængning: Nogle arter bliver fortrængt (lommer, havlit, sortand) andre bliver ikke. For-

trængningen sker ud til 15 km. En teori er, at det kan være lysforurening fra vindmølleparkerne, 

der fortrænger fuglene. 

 

Den enkelte havvindmøllepark har kun minimal indflydelse på bestandsstørrelser eller øget dø-

delighed. Men der er en påvirkning, og derfor er det vigtigt at undersøge de kumulative effek-

ter, herunder hvad det betyder for den samlede fugledødelighed, hvis der er mange møllepar-

ker. Der er således behov for at lave strategisk planlægning, konsekvensvurderinger og under-

søgelser af kumulative effekter. Vi befinder os i en situation, hvor der skal opføres rigtig mange 

havvindmølleparker for at dække vores energibehov. Derfor er det nødvendigt at få det under-

søgt og planlagt, men vi kan i Danmark planlægge os ud af mange af konflikterne. 

 

Der var mange spørgsmål og kommentarer: 

 

Hans Meltofte fremhævede, at landvindmøller og solcelleanlæg giver udfordringer lokalt. DOFs 

holdninger skal baseres på fakta frem for følelser, og DOF skal ikke spændes for lokale vind-

møllemodstanderes vogne. DOF skal fokusere på de reelt problematiske vindmøller og arbejde 

for en planlægning af de områder, som er mindre problematiske.  

 

Knud Flensted spurgte til, om lommernes fortrængning kunne skyldes støj? Hertil svarede Ib, at 

den bedste forklaring han hidtil har hørt, er at det skyldes lys, men at det er oplagt at under-

søge nærmere.  

 

Anni Guldberg Madsen pointerede, at lokalafdelingerne har brug for hjælp i forhold til vind-

møller og til at udforme klager. Hun efterspurgte materiale fra DOF, som man kan støtte sig til i 

sådanne sager.  
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John Frisenvænge spurgte til forholdene omkring vindmølleparker i Øresund, hvortil Ib svarede, 

at efterårstrækket er det mest problematiske, da det er et sted med mange trækfugle, men 

vindmølleparkerne ligger ikke i centerlinjerne for de store træk. 

 

Morten Møller Hansen ville vide om udvikling af afværgeforanstaltninger er blevet undersøgt. 

Ib svarede, at afværgning vil være en lappeløsning, og at planlægning er den rigtige vej at gå. 

Morten spurgte endvidere, om man kunne droppe lys på vindmølleparker, hvis det er proble-

met. Ib svarede, at man kigger på om lyset kunne gøres automatisk, når fly kommer i nærhe-

den, men i Danmark er det problematisk med små fly uden transponder. 

 

Ole Bøgh Vinther ville vide, om flytning af sediment kan ændre muslingebankerne, så sortæn-

derne flytter med.  Ib anså ikke skader på muslingebanker for et problem. Nogle steder er der 

faktisk flere muslinger ved møllerne.  

 

Henrik Kalckar spurgte til, om DOF bør presse på for at prioritere undersøgelser for fremtidig 

planlægning af vindmøller? Ib svarede, at han har efterlyst det mange gange. Men det hjælper, 

hvis flere siger det. VVM’er kigger på de enkelte projekter. Men det er den langsigtede plan-

lægning, der er nødvendig. 

 

11.       Naturpolitik og natursyn  

 

Boris Schønfeldt præsenterede det endelige forslag til DOF’s reviderede Natursyn og Naturpoli-

tik. Siden første fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i foråret 2021 har der været en pro-

ces, hvor de modtagne kommentarer er blevet behandlet og tilrettet, hvor det har været pas-

sende. Naturpolitisk Udvalg og Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse. 

Der var ingen opklarende spørgsmål men ros fra salen. Boris oplyste, at en lille sætning om op-

rettelse af et Biodiversitetsråd skulle fjernes fra udkastet, da et sådan råd netop er blevet ned-

sat. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med akklamation. 

 

12. Skagen Fuglestations bestyrelse, genvalg af Dan Bruhn 

 

Dan Bruhn blev genvalgt til Skagens Fuglestations bestyrelse.  

 

13. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder  

 

Repræsentantskabsmødet i foråret 2022 bliver afholdt den 23. til 24. april på Pharmakon i Hille-

rød.  
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Repræsentantskabsmødet i efteråret 2022 bliver afholdt 19. til 20. november 2022 på Dalum 

Landbrugsskole.  

 

14.  Eventuelt 

David B. Collinge mente, at der mistes kommende medlemmer, når tilmeldingen via hjemmesi-

den kræver oplysninger om bankkonto og cpr-nummer. 

My Størup appellerede til, at mændene i DOF er mere åbne og lyttende overfor kvinder i grup-

per og udvalg. Bjarne Nielsen savner flere kvinder i lokalbestyrelsen. Anni Guldberg Madsen 

delte sin oplevelse af, at kvinder mener, at de ikke er dygtige nok til at være med i bestyrelsen. 

Knud Flensted oplyste, at der blandt DOFs medlemmer er 40 procent kvinder og 56 procent af 

DOF´s facebookside medlemmer er kvinder. 

Slutteligt ønskede Lasse Braae, at der skal være et bedre samarbejde mellem DOF og kommu-

nerne.  


