
 
 
 

 
 

Referat 
DOFs Repræsentantskab den 21. og 22. april 2018 

Green Solution House, Rønne 
 
 
 

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

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev vedtaget. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. 
 

4. Beretning fra lokalafdelingerne 
Hver lokalafdeling havde fået tildelt 3 minutter til mundtligt at fremhæve de vigtigste 
emner, som har berørt lokalafdelingen i 2017. 

DOF Bornholm fremhævede etableringen af Fugleværnsfondens nye reservat i 

Svartingedal, men der er også et andet spændende projekt, der er startet i 2017, nemlig 

Ekkodalens Moser, et areal på 150 ha., der udlægges til våd eng, sø og mose. 

DOF Fyn fremhævede overvejelserne omkring hjemmesiden. Tidligere havde man 

observationsvisning på hjemmesiden, og da man ophørte med det, faldt antallet af besøg 

på hjemmesiden. En brugerundersøgelse pegede på, at nyt fra lokalafdelingen samt 

informationer om fuglene var højest prioriteret. Derfor har der været en serie af artikler 

om fugle om vinteren. Man overvejer nu at koble sig på DOFs hjemmeside i lighed med 

andre lokalafdelinger. DOF Fyn har desuden etableret en Facebook-side, der er velbesøgt. 

DOF København fremhævede Kalvebod Fælled (Naturpark Amager), der er presset af 

Ørestads byggeriet og de mange byboere, der ønsker at komme ud i naturen. Med hjælp 

fra konsulenter har lokalafdelingen fået lavet en undersøgelse af ynglende vadefugle og 

vandfugle på fælleden. Disse data er nyttige i den videre debat om forvaltning af 

fælleden. Rapporten kan ses på DOF Københavns hjemmeside. 

DOF Nordjylland fremhævede åbningen af Skagen Fuglestation i maj, der var startskuddet 

til en spændende sæson ved Skagen Grå Fyr. Der var i den sammenhæng ros til 

fuglestationslederen, Simon S. Christiansen, der har løftet ringmærkningen og formidling 

om fugle og natur i Skagen rigtig flot. 

DOF Nordsjælland fremhævede en uenighed med Danmarks Naturfredningsforening 

angående anlæggelse af en sti rundt om Esrum Sø, som DOF Nordsjælland er imod. 

Bekymringen er, at stien kan blive overrendt af motionister og mountainbikes. 

Lokalafdelingen har forslag til særlige områder, hvor stien nødigt skulle passere, hvis den 

alligevel ender med at blive anlagt. 



 
 
 

 
 

DOF Nordvestjylland fremhævede de forskellige lokale udvalg, som har været aktive. 

Formanden har desværre været sygemeldt det seneste stykke tid, og ved 

generalforsamlingen er det ikke lykkedes at finde en ny formand, men der arbejdes 

fortsat på at finde en løsning. Næstformanden og Jan Skjoldborg løser en del af opgaverne 

i mellemtiden. Fuglekurserne, der oprindeligt var udviklet af Ole Lilleør, har vigende 

tilslutning. 

DOF Storstrøm fremhævede at lokalafdelingen i vid udstrækning drives af tre autonome 

grupper. Der er afviklet 60 ture og 2 kurser i årets løb. Gedser Fuglestation har en gruppe 

bestående af 15-20 aktive frivillige, og aktivitetsniveauet ved fuglestationen er øget, 

ligesom standardiseret trækfugletælling er igangsat. Svanekollisioner ved Dybsø Fjord har 

udløst dialog med Energinet. I samarbejde med Sydsjællands Golfklub er der opsat 100 

stærekasser, som har ført til formidlingsarrangementer om stære.  

DOF Sydvestjylland fremhævede Blåvand Fuglestation, der drives af frivillige fra 

medlemskredsen og Blåvand Fuglestations Venner, der bl.a. har bidraget til at skaffe 

økonomiske midler til fuglestationen. En Helgolandsruse er blevet opført og taget i brug 

pr 1. marts 2018. Der foregår et særligt godt samarbejde med Varde Kommune, Aage V. 

Jensens Fonde om Fil Sø samt med Nationalpark Vadehavet. Etableringen af ”Costa del 

Terne” på Esbjerg Havn har medført, at ternerne har fået ro til at yngle. 

DOF Sønderjylland fremhævede en henvendelse fra DOF UNG om midler til en 

ungdomslejr, der fik afslag. I stedet besluttede man at støtte en lokal ung mand, Anton 

Liebermann, der har været på ophold på Gedser Fuglestation, og som desuden vandt 

prisen som ”Danmarks Ungfugl” ved Danish Birder Awards.  

DOF Sydøstjylland fremhævede en belønningstur for punkttællere og succes med 

overtegnede fuglekurser og fint fremmøde med 40-80 deltagere ved vintermøderne. 

Specielt er det, at nye ansigter møder frem. På opfordring var der 6 nye medlemmer, der 

ved generalforsamlingen blev valgt ind i lokalafdelingen bestyrelse. 

DOF Vestjylland fremhævede kontakten til medlemmerne og afprøvning af nye initiativer. 

Som en del af Projekt Fugle Overalt blev der således lokalt afviklet to arrangementer i 

2017. 28 medlemmer af DOF Vestjylland var med til at arrangere disse events. Dette 

understreger, at folk gerne vil være med til at løfte en opgave. Gråspurvegruppen har 15-

40 deltagere med på de månedlige ture, det styrker det sociale sammenhold. 95 deltog 

ved arrangementet ”Årets fugleoplevelse”. 

DOF Vestsjælland fremhævede, at man har arbejdet med den lokale struktur og 

udarbejdet organisationsdiagram. Der har været afviklet ryste-sammen ture for de aktive 

frivillige i afdelingen. Generalforsamlingen har typisk 30-40 deltagere, men primært fra 

den by, hvor generalforsamlingen foregår. Hvordan kan vi få noget mere fugl i det, vi 

laver? Et nyhedsbrev sendes til de lokale medlemmer, og her er ”Månedens Fugl” blevet 

til en stribe sjove artikler, som også kan læses på hjemmesiden. Der har været 3 nye arter 

i Vestsjælland: sortbrynet albatros, ådselgrib, nonnestenpikker. 



 
 
 

 
 

DOF Østjylland fremhævede den store mangfoldighed i lokalafdelingens aktiviteter, 

herunder et stort arbejde med fugleobservationer. Bestyrelsen har fået et nyt medlem. 

 
5. Hovedbestyrelsens årsberetning 

Formand Egon Østergaard gennemgik hovedpunkterne i den trykte årsberetning. 

Herefter orienterede han kort om væsentlige hændelser fra første del af 2018.  

Marco Brodde er udtrådt af hovedbestyrelsen for at få mere tid til sit kunstneriske virke. 

Der er valgt ny formand for DOF Nordsjælland: Luise Ekberg. Desuden er DOF 

Nordvestjylland ved at konstituere sig på ny. Jan S. Kristensen er midlertidig formand der. 

Naturpolitisk har mange sager præget arbejdet, men især skal fremhæves sagen om 

agerlandets fugle, der er reduceret med ca. 3 mio. fugle i løbet af 30-40 år. Det har vakt 

stor opmærksomhed. Desuden har der nyligt været møder med bl.a. Naturstyrelsens 

direktion og Landbrug & Fødevarer. 

 

I maj 2018 deltager DOF med en stand ved Naturmødet i Hirtshals. Det er tredje år, det 

sker, og det har hidtil været en stor succes. 

 

Fra salen (My Størup) var der spørgsmål om, hvorfor DOF ikke deltog tilsvarende på 

Folkemødet, hvortil formanden svarede, at det var et spørgsmål om prioritering af, hvor 

der var mulighed for mest indflydelse og opmærksomhed på DOF’s kerneområder. 

 

Der var opklarende spørgsmål (fra Tue Brix) til samarbejdsaftalen med Miljø- og 

Fødevareministeriet og udsigterne til fremtidig medfinansiering af DOFbasen i mulig 

konkurrence med en statslig Artsportal. 

 

John Hansen opfordrede til, at DOF og andre grønne forberedte et naturpolitisk fremstød 

op til det kommende folketingsvalg. 

 

Henrik Kalckar spurgte til betydningen af omlægningen af tilskudsmulighederne via 

Friluftsrådet. Egon Østergaard svarede og gjorde opmærksom på mulighederne for, at 

ikke mindst lokalafdelingerne fremover i højere grad kan søge om tilskud til projekter og 

aktiviteter. Sådanne ansøgninger skal koordineres med sekretariatet i Fuglenes Hus. 

Henrik Kalckar foreslog, at DOF involverer sig i at undersøge friluftslivets påvirkning af 

naturen. Han foreslog, at DOF bør samle viden og styrke indsatsen nationalt samt at 

Friluftsrådets repræsentanter kunne sætte nye initiativer i gang.  

Alex Rosendal opfordrede til, at der skrives en artikel i Fugle og Natur om, hvordan DOF 

anvender de midler der indsamles til naturbeskyttelsesbidrag. 

David Collinge foreslog at sætte en debat op på det kommende repræsentantskab om 

rekruttering af børn og unge til DOF. Lars Christoffersen foreslog, at der etableres et 

fælles medlemskab for børn og unge til DOF og Natur og Ungdom, som har ca. 2000 

medlemmer. 

 



 
 
 

 
 

 

6. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2017  
Lars Engmark, økonomichef i DOF, orienterede om, at DOF har haft en omsætning på 41,8 
mio. kr. i 2017, og årets resultat var 557.980 kr. 
 
Medlemstallet stagnerede i 2017 på 16.306 medlemmer – et fald på 19 medlemmer i 
forhold til 2016. 
Antallet af naturbeskyttelsesbidragsydere lå i 2017 på 1.954, hvilket udgør et fald på 141 i 
forhold til 2016. 
Antallet af Facebookfølgere er steget til 45.694 i 2017. 
   
Naturbutikken havde i 2017 et underskud på 127 t.kr. Især ombygning af Naturbutikkens 
lokaler har afstedkommet gener for kunderne. Den indvendige ombygning blev afsluttet i 
ultimo august 2017, og der blev afholdt en vellykket housewarming.  
 
DOF’s lokalafdelinger havde i 2017 en samlet omsætning på 3,9 mio.kr. (inkl. tilskud fra 
DOF), et overskud på 331.019 kr. og en egenkapital på 4,4 mio. kr. 
DOF København har hensat 1 mio.kr. til dækning af rejsegaranti på DOF Travels rejser. 
 
Regnskabet for 2017 blev enstemmigt godkendt af Repræsentantskabet. 
 

7. Fremlæggelse af revideret budget (II) for DOF 2018 

Lars Engmark, økonomichef i DOF, orienterede om, at der forventes en omsætning på 
41,4 mio.kr., og den disponible egenkapital forventes derefter at udgøre 18% af  
omsætningen. DOF’s endelig mål er 20%. Vi forventer et økonomisk resultat for 2018 på 
200 t.kr. 
 
DOF har genforhandlet en 3-årig aftale med Miljø- og Fødevareministeriet og skaffet 
eksterne CISU midler til 3-årig videreførelse af vores udviklingsprogramaftale med 
aktiviteter i Nepal, Uganda og Kenya. Endelig har DOF skaffet en kontrakt på Birds in 
Europe IV projekt, der beløber sig til 300 t.kr. for 2018.  
 
DOF’s sekretariat arbejder på at skaffe midler til et nyt formidlingsprojekt til start i 2018. 
Vi har modtaget en ekstrabevilling fra Dansk Tennisfond på 200 t.kr. til projektet GPS-ørn. 
Desuden har DOF startet et samarbejde med Dansk Golf Union, hvor vi forventer at starte 
et pilotprojekt omkring stære til 100 t.kr. (SEK) i 2018.  
DOF modtager 100 t.kr. fra Aarhus Universitet (Kalø) til udvikling af fælles 
forskningsopgaver og opfølgning på PhD-projektet.  
Atlas III kører videre i 2018 og 2019 med dataanalyser og udarbejdelse af det endelige bog 
værk.  
 
Vi forventer en stigning til 16.600 medlemmer og 2.100 naturbidragsydere ved udgangen 
af 2018, og desuden en generel øget synlighed på de sociale medier.  
 
DOF har arvet 4,2 mio. kr., og det er arveladers ønske, at yde støtte til ornitologiske 
foreninger hovedsageligt nord for København. Arven er ikke indarbejdet i budget 2018.  
 
Repræsentantskabet godkendte det reviderede budget. 
 
 



 
 
 

 
 

8. Valg til hovedbestyrelsen 
På valg var Egon Østergaard, Peter Bonne Eriksen, Boris Schønfeldt, Kim Skelmose, Henrik 
Wejdling og Nils-Erik Norsker, som alle blev genvalgt til hovedbestyrelsen. 
Der var accept fra Repræsentantskabet af, at den vakante plads, efter at Marco Brodde 
har ønsket at træde ud af hovedbestyrelsen, er opstået med så kort varsel, at den først 
kan besættes, når der har været mulighed for, at opstille en egnet kandidat. Det blev 
derfor besluttet at udskyde valget til den vakante plads til næste 
Repræsentantskabsmøde. 
 
 

9. Citizen Science projekter i DOF 
 
A. Punkttællingsprogrammet 
 
Charlotte Moshøj, videnskabelig projektleder, gav en præsentation af, hvilken viden 
punkttællingerne har givet os indtil videre. 
Punkttællingsprogrammets fokus er langtidsovervågning af fuglebestande. Formålet er at 
indsamle data om de danske fuglebestande. Data skal anvendes til beskyttelse og 
forvaltning af Danmarks fugle og i videnskabelige sammenhænge.  
 
Ved hjælp af punkttællingerne er man f.eks. blevet opmærksom på, at viber og 
sanglærker i en lang årrække har haft det svært i det danske agerland. Punkttællingerne 
er en systematisk undersøgelse, som udføres ved hjælp af en stor indsats fra de aktive 
DOF-medlemmer. Nu forefindes en lang tidsserie af data (nu 44. år).  
 
Punkttællingerne skaber den bedste viden, vi har om de almindelige fuglearters 
bestandsudvikling og giver os trends for 106 ynglefugle og 78 vinterfugle. Udover at 
præsentere indeks og trends og arter i frem/tilbagegang årligt i punkttællingsrapporten, 
er punkttællingsdata anvendt til at belyse følgende emner, i enten rapporter eller 
videnskabelige tidsskrifter: 
 

 Sammenhæng mellem fugleindeks og vintertemperatur 

 Findes der et mønster, når man ser på trækfugles trend? (Der sås negativ trend for 
langdistancetrækkere) 

 Bestandsudvikling i europæiske regioner 

 Punkttællinger og rumlige tendenser 

 Pattedyrsindeks og sammenligning med udviklingen i vildtudbyttestatistikken 

 Udvalgte arters foretrukne naturtyper 

 Punkttællingsdata er anvendt til at afsløre negative effekter af både klimaændringer 
og landbrug på fuglebestande 

 
 
B. Kort status om DOF’s nye store frivilligprojekt 
 
Mark Desholm, chef for DOFs Naturafdeling, fortalte om DOFs ønske til et kommende 
stort feltprojekt, som har fået arbejdstitlen eFugl – Danmarks Online Fuglebarometer.  
Visionen for eFugl er at tilvejebringe et aktuelt online billede af fuglelivet og dets trends i 
Danmark. Dette søges tilvejebragt via et aktuelt online site, i stil med artssiderne på 
dof.dk – men hvor alle DOF’s fugledata fremover vil blive analyseret og præsenteret for 
de mange brugere af DOF’s fugledata.  



 
 
 

 
 

Det organisatoriske fundament for projektet vil være et gridnet bestående af 10x10km 
kvadrater over hele Danmark, hvortil er knyttet 1-5 personer, som så står for en 
basisprogram-overvågning og en eventuel yderligere frivillig udvidet overvågning af 
fuglene i lokalområdet. Kvadraterne skal sikre, at der bliver lavet overvågning i hele landet 
og ikke overvejende der, hvor der tilfældigt bor flest mennesker. Desuden skal 
kvadraterne fungere som en slags social struktur, hvor nye feltornitologer kan blive lært 
op i fuglekiggerfaget og på en elegant måde komme ind og bliver en del af DOF’s 
frivillignetværk.  
Basisprogrammet kommer bl.a. til at bestå af en punkttællingsrute for henholdsvis 
sommer og vinter og optælling af regionalspecifikke listearter og vigtige fuglelokaliteter.  
 
 

10. Fugleværnsfonden 

Formand for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, præsenterede først en oversigt over de 
vigtigste aktiviteter og resultater for 2017 for de større projekter, de vigtigste plejetiltag 
på reservaterne, formidlingstiltag, overvågning og de frivillige arbejdsgrupper omkring 
reservaterne.  

Dernæst gav han en kort gennemgang af 2017-regnskabets resultater, som gav et 
underskud som forudset, dog uden at påvirke de økonomiske målsætninger for fonden.  

Nøgletallene for 2018-budgettet blev præsenteret efterfulgt af planerne for 2018, som 
bl.a. involverer mere opkøb, indvielse af Svartingedal, udstilling ved Bøjden Nor og 
innovativt observationsskjul ved Tryggelev Nor, fællestræf for frivillige, afslutning af EU 
LIFE-projekt ved Gulstav Mose, etablering af et nyt LIFE-projekt, vildgræsning på mere end 
200 ha i reservatet i Saksfjed, mere end 100 guidede ture i alt og afvikling af en 
kommende bioblitz ved Svartingedal samt udvikling af brugen af sociale medier. 

DOFs Repræsentantskab tog ovennævnte til efterretning. 
 

Ole Have Jørgensen og Henrik Nepper Christensen blev genvalgt til Fugleværnsfondens 
bestyrelse.   
 
Hovedbestyrelsen havde forinden valgt Steen Riisgaard til nyt bestyrelsesmedlem i fonden 
på den plads som opstod da Nanna-Louise Linde fratrådte sin bestyrelsespost. 

 
 

11. Valg af DOFs repræsentanter i faste udvalg 
 
Internationalt Udvalg 
Carsten Nilaus Pedersen var indstillet som nyt medlem og blev valgt af 
Repræsentantskabet. 
Anders Odd Wulff Nielsen er blevet valgt af Hovedbestyrelsen. 
De øvrige medlemmer genopstillede og blev alle genvalgt. 
 
Naturpolitisk Udvalg 
Alle medlemmer genopstillede og blev genvalgt. 
 
 
 



 
 
 

 
 

Sjældenhedsudvalget 
Andreas Bruun Kristensen og Sebastian Klein var indstillet som nye medlemmer og blev 
valgt af Repræsentantskabet. 
De øvrige medlemmer genopstillede og blev genvalgt. 
 
Videnskabeligt Udvalg 
Alle medlemmer genopstillede og blev genvalgt. 
 
Feltornitologisk Udvalg 
Johanne Aagård og Lars Grøn var indstillet som nye medlemmer og blev valgt af 
Repræsentantskabet. 
De øvrige medlemmer genopstillede og blev genvalgt. 
 
DOF Ung 
Linn Espensen var indstillet som nyt medlem og blev valgt af Repræsentantskabet. 
De øvrige medlemmer genopstillede og blev genvalgt. 
 
Direktøren orienterer udvalgene om at man fremover ønsker at modtage et kort CV med 
præsentation af nye medlemmer som er indstillet til at blive valgt ind i udvalgene. 
 

12. DOF’s Strategi – status på handleplaner 
Sigrid Andersen orienterede om, at DOFs rammestrategi 2017-2020 nu er blevet 
udmøntet i en række handleplaner, som hun gav en kort status på. Hun fremhævede, 
blandt en lang række tiltag, at: 
 
- Det er besluttet at indkøbe et elektronisk medlemssystem, der kan understøtte 

medlemsnetværk i DOF 
- Naturpolitisk Udvalg har indledt en dialogrunde med beslutningstagere fra folketinget 
- DOF søger at synliggøre sit internationale engagement i BirdLife gennem artikler og 

Facebook 
- Henning Heldbjerg, der er biolog i DOF Naturfaglige Afdeling, har færdiggjort sin Ph.D 

grad om Citizen Science-baserede fuglepopulationsstudier 
- Thomas Vikstrøm, der er biolog i DOFs Naturfaglige Afdeling, tager på besøg i 

lokalafdelinger for at fremme opbakningen til punkttællingsprogrammet 
- Fuglestationerne styrker kontakten til skoler for at få besøg af flere skoleklasser og 

erhvervspraktikanter 
- Fuglestationsudvalget udarbejder oplæg til fuglestationsstrategi 
- Der vil blive afviklet en workshop for lokale formidlere og kursusholdere med henblik 

på erfaringsudveksling 
- DOF søger at fastholde medlemmer ved at få dem til at benytte betalingsservice 
- DOF søger at hverve flere børn og unge medlemmer til foreningen 
- Der vil blive formuleret en frivillighedspolitik for DOF 
- Der er blevet ansat en ny IT-programmør, Lasse Albrechtsen 
- I forlængelse af repræsentantskabets drøftelse af branding kortlægges DOFs 

nuværende brug af logoer i sekretariatet 
- Naturbutikken har fået ny forretningsplan, og butikken har fået et løft 

indretningsmæssigt, ligesom der er kommer et nyt katalog for Naturbutikken med nyt 
layout 



 
 
 

 
 

- Knud Flensted, der er biolog i DOF Naturfaglige Afdeling, holder kurser for 
lokalafdelingernes naturpolitikere og kommunerepræsentanter. Han vil gerne 
kontaktes af interesserede. 

 
 

13. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder  
 

Efterårets repræsentantskabsmøde afholdes 17.-18. november 2018 på Dalum 

Landbrugsskole. 

Forårets repræsentantskabsmøde i 2019 afholdes 27.-28. april med DOF Østjylland som 

værter. Oplysninger om stedet følger. 

 

14. Eventuelt 

Lasse Braae efterlyste et værktøj til at måle om medlemmerne er tilfredse med arbejdet, 
der udføres i lokalafdelingen. Hans Harrestrup Andersen svarede, at i en undersøgelse 
blandt medlemmerne i DOF København om bl.a. samme emne var der blot 3%, som 
svarede. 

Herefter rundede dirigent Jette Reeh mødet af og takkede for god ro og orden. 

Næstformand Steffen Brøgger-Jensen takkede DOF Bornholm for en fantastisk weekend i 
dejlige rammer og flot natur samt repræsentantskabet og ordstyrerne. 

Slutteligt tillykke til Fugleværnsfonden med det nye flotte reservat Svartingedal. 

 
 

 


