
 

REFERAT af REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
Kystvejens konferencecenter, Østjylland 

27.-28. april 2019 
 

1 
 

 
Punkt 1. Valg af dirigenter og referenter 

Repræsentantskabets forretningsudvalg forslag til valg af dirigenter og referenter blev godkendt. 

Dirigenter: John Hansen, Hans Harrestrup Andersen og Jette Reeh 
Referenter: Knud Flensted, Lars Engmark, Sigrid Andersen og Eva Jespersen 

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Punkt 3. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Tue Brix, DOF København ville gerne præciseret under punkt 4. Formandens halvårsberetning, 
afsnit 6, at gaven til Fugleværnsfonden på 2,6 mio. kr. til opkøb af område i Nordsjælland rettes til 
opkøb og etablering af fuglereservat i Nordsjælland. 

 

Punkt 4. Beretning fra lokalafdelingerne 
Hver lokalafdeling redegjorde mundtligt for det vigtigste emne, der har optaget lokalafdelingen i 
det forgangne år. Lokalafdelingernes fulde beretninger har været sendt ud som bilag forud for 
mødet. 
 
DOF Bornholm har iværksat og gennemført et digesvaleprojekt omhandlende de 3000-3500 
ynglepar på Bornholm. Lokalafdelingen har haft besøg fra Århus Universitet med oplæg til DOF 
naturpolitikere om naturindsatsen i fremtiden og hvordan får vi øget biodiversitet. De synspunkter, 
der kom til udtryk omkring prioriteringer af rødliste-arter var formanden for DOF Bornholm ikke 
enig i, idet han påpegede, at viber og lærker i agerlandet også er værd at kæmpe for. 
 
DOF Fyn har en meget aktiv hjemmeside, hvor der næsten dagligt er nye spændende historier. Gå 
ind og se på https://www.doffyn.dk/ 
 
DOF København har været optaget af Øen Saltholm, hvor ejerlauget har indført nye reglementer 
med betalingsadgang, der er i strid med lovgivningen om fri adgang til hele arealet.  Saltholm ejes 
af 180 lodsejere og Tårnby Kommune står for fredningen. DOF København har, sammen med en 
række andre foreninger, klaget. 
 

https://www.doffyn.dk/
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DOF Nordjylland har startet en aktiv naturpolitik i lokalområdet med handleplaner til Den Danske 
Naturfonds nyerhvervede arealer og handleplaner til Naturstyrelsen. 
  
DOF Nordsjælland er optaget af at dokumentere forstyrrelser i statsskovene i forbindelse med 
sommerskovning, hvor der er Natura2000 områder. Lige nu er man i gang med at fælde en 
granskov og fuglene er i gang med at yngle. 3 sortspættereder er blevet blotlagt og forstyrret lige 
midt i etableringsfasen. Træ med duehøgrede er fældet og en anden duehøgrede er blevet 
blotlagt. De største og tykkeste træer er fældet og tilbage står mindre og tyndere træer. 
Dialogmøder med Naturstyrelsen er forsøgt, plejeplaner er foreslået, men der er ikke tilstrækkelig 
forståelse og DOF Nordsjælland opfordrer til at dette tages op med politikerne. 
 
DOF Nordvestjylland foreslår et netværk for DOFs medlemmer af nationalparkernes bestyrelser. 
Oplevelsen er, at der i nationalparkerne er for lidt fokus på natur og større fokus på at etablere 
faciliteter til turisterne. 
 
DOF Storstrøm har haft formandsskifte. Dette har affødt en frugtbar drøftelse af 
lokalafdelingsbestyrelsens opgaver, vilkår og ønsker til fremtidige aktiviteter.  
 
DOF Sydvestjylland har haft succes med at tiltrække deltagere til aftensarrangementer, som ikke er 
udflugter, men hvor man i stedet mødes på en lokalitet ude i naturen med aftenkaffen. Idéen er 
hermed givet videre til andre lokalafdelinger. 
 
DOF Sydøstjylland har samarbejdet med Vejle Kunstmuseum om en udstilling, der hedder 
”Partners”. DOF Sydøstjylland er blevet sat sammen med en kunstner, der er fascineret af 
ornitologernes interesse for at færdes i naturen. Udstillingen kan opleves 13. april – 15. september. 
Sideløbende med udstillingen afvikles der relaterede fugleaktiviteter arrangeret af DOF 
Sydøstjylland. 
 
DOF Sønderjyllands kasserer har været udsat for svindelforsøg, idet han modtog en mail fra en 
falsk mailadresse, der foregav at være lokalafdelingsformanden, som bad om overførsel af penge. 
Heldigvis fattede kassereren mistanke. Andre lokalafdelinger opfordres til at være påpasselige, da 
denne type svindel er udbredt på internettet. 
 
DOF Vestjylland har etableret et samarbejde omkring sortterne med Naturstyrelsens lokale 
skovdistrikt. Der er indkøbt og udlagt flåder til at sortternerne kan yngle. Dog har der endnu ikke 
været ynglepar. Tårnenes Dag er 4. maj og alle interesserede inviteres til at deltage. 
 
DOF Vestsjælland oplever, som mange andre lokalafdelinger, at få personer trækker et stort læs og 
at det er svært at tiltrække flere aktive frivillige til det arbejde, der skal løftes af lokalafdeling.  
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DOF burde have en kommuneornitolog, der ved noget om fuglene i de enkelte kommuner. 
Bearbejdede fugledata kunne med fordel gemmes til gavn for andre interesserede. 
 
DOF Østjylland havde ros til Seniorgruppen, Gråkragerne og Fuglepigerne for deres virkelyst og 
engagement. Lokalafdelingen har bl.a. været optaget af at klyder, hættemåger og grågæs lider 
under at ræven kan gå over og æde ungerne på øer og holme, når vandstanden falder. 
 
Punkt 5. Hovedbestyrelsens årsberetning 
 
Formand Egon Østergaard takkede de tre afgående lokalafdelingsformænd: Hans Harrestrup 
Andersen, Michael Thelander og Jan S. Kristensen for deres store indsats. De tre nye 
lokalafdelingsformænd blev budt velkommen: Ingelise Aarøe Petersen, Bo Kayser og Poul Hald 
Mortensen. 
 
Egon Østergaard aflagde beretningen, der også forelå i en trykt udgave på mødet. 
Blandt andre følgende emner blev særligt fremhævet og redegjort for:  
 

• DOF’s klage over reduktioner i Natura 2000-områderne. DOF har klaget til EU-
kommissionen over de afbeskyttelser som den nuværende regering har gennemført. 
Formanden takkede for lokalafdelingernes arbejde med at fremskaffe dokumentation i 
forbindelse med klagesagen. Georeferering har i denne forbindelse vist sig at have stor 
værdi, så formanden opfordrer til at man i videst muligt omfang georefererer sine 
fugleobservationer i DOFbasen.  

• Atlas III projektet er i afslutningsfasen og der skrive flittigt på Atlas III bogen, som efter 
planen skal udkomme i slutningen af 2019.  

• Nye projekter. Aage V Jensen Naturfond har givet afslag på eFugl projektansøgningen fra 
DOF og vi har derfor indledt en dialog om andre projektmuligheder. Der er indsendt en 
projektansøgning til Villumfonden og der arbejdes på at indsende en projektansøgning til 
Nordea fonden. 

• Fuglestationernes arbejdsindsats jævnfør DOFs nye fuglestationsstrategi 
• ØrneTV og UgleTV er atter tilgængelig og et stort antal seere følger aktiviteterne på 

rederne. 
• Ørnens Dag, som havde besøgsrekord i 2019 
• Naturmødet, som finder sted i Hirtshals i dagene 23.-25. maj 2019 
• Arbejdet i Vildtforvaltningsrådet bl.a. om jagttider og vildtudsætninger.  
• Rungstedlundfonden, hvor DOF igennem en meget lang årrække har været repræsenteret 

af Bent Møllmann Jürgensen, der har ydet en stor indsats for at bevare Rungstedlund som 



 

REFERAT af REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
Kystvejens konferencecenter, Østjylland 

27.-28. april 2019 
 

4 
 

et fuglereservat. Fremadrettet vil det være Steffen Brøgger-Jensen, der sidder i bestyrelsen 
på vegne af DOF.  

• DOF er gået med i valgkampagneinitiativet www.saaerdet.nu,  
• Samarbejdet med Landbrug & Fødevarerom viber 
• DOFs indspil til havvindmølleplaner.     

Børge Søndergaard kommenterede det nye layout af Fugle & Natur og ønskede mere læsbart tryk. 
Desuden efterlyste Børge Søndergaard og flere en elektronisk/digitaliseret udgivelse af Fugle & 
Natur, så det kan læses på tablet og papirudgave fravælges. 
 
John Hansen kritiserede, at beretningen ikke på forhånd var udsendt, hvilket blev beklaget. Egon 
Østergaard lovede, at beretningen fremover udsendes forud for mødet. 
Poul Hald Mortensen efterlyste større interesse i DOF for fugles adfærd. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Punkt 6. Godkendelse af DOFs regnskab for 2018 
 
Lars Engmark fremlagde nøgletallene i DOFs regnskab for 2018. Omsætningen var i 2018 på 43,6 
mio. kr. med underskud på 252.000 kr. som nettoresultat. En arv fra Ole Hans Wilhelm Rasmussen 
på 4,3 mio.kr. har muliggjort en donation til Fugleværnsfonden til opkøb og etablering af et 
fuglereservat nord for København og en henlæggelse til DOFs fuglestationer.  
 
Egenkapitalen i lokalafdelingerne er steget med 200.000 kr. i 2018. DOFs repræsentantskab 
godkendte regnskabet. 
 
Punkt 7. Fremlæggelse af revideret budget (II) for DOF 2019 
 
Lars Engmark gennemgik det reviderede budget og der var spørgsmål og kommentarer fra salen: 
 
Klaus Dichmann, Uglegruppen ville vide, hvordan de kr.150.000 i bidrag til ØrneTV og Ugletv er 
delt op. Lars Engmark svarede, at kr. 50.000 går til UgleTV og kr. 100.000 går til ØrneTV. 
 
Niels Bomholt, DOF Fyn pointerede at ved seneste repræsentantskabsmøde havde DOF Fyn 
indvendinger imod ændringerne i tilskud til drift af fuglestationer. Der er tre A-stationer, der 
betænkes, men Keldsnor Fuglestation, der drives af DOF Fyn, er en B-station. Den betænkes derfor 
ikke med midler fra hovedforeningen. DOF Fyn mener derfor ikke, at de skal bidrage til de 
yderligere fuglestationer. Egon Østergaard svarede at dispositionerne er i overensstemmelse med 
den af Repræsentantskabet vedtagne fuglestationsstrategi.  

http://www.saaerdet.nu/
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Christian Hjorth kommenterede på ej fordelbar løn på kr. 4,6 mio, som er baseret på at DOF får 
projektmidler. Han mener det er risikabelt eftersom halvdelen af året er gået inden der kommer 
svar. Lars Engmark svarede, at Atlas-prketet afsluttes i første halvår og i andet halvår skal der 
hentes nye projekter hjem. 
 
John Munch Hansen, DOF Nordsjælland ønskede at vide mere om projektporteføljen, særligt hvem 
sidder med hvilke projekter og han så gerne at repræsentantskabet inddrages mere.  
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  
 
 
Punkt 8. Valg af medlemmer til Repræsentantskabets forretningsudvalg 
 
På valg var Hans Harrestrup Andersen, Jette Reeh, John Munch Hansen og Morten Møller Hansen 
som alle genopstiller. Alle opstillede blev enstemmigt genvalgt. 
 
Punkt 9. Valg til hovedbestyrelsen 
 
På valg var Hans Meltofte, Stefan Stürup, Kirsten Marie Haugstrup, Lene Smith, Ole Friis Larsen og 
Anders Horsten som alle genopstiller. Alle opstillede blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
Punkt 10. Fuglestationsøkonomi 
 
Egon Østergaard orienterede om behovet for den fremadrettede finansiering af fuglestationernes 
drift. Naturvejlederstillingen ved Skagen Fuglestation bliver fremadrettet ikke længere finansieret 
Friluftsrådet, der stopper tilskudsordningen til naturvejlederne. Der bliver allerede i 2019 brugt af 
arvemidler fra Ole Hans Wilhelm Rasmussen til driften af fuglestationerne. Det betyder, at der skal 
tilføres midler, ellers vil dette område være udfordret økonomisk.  
 
Herefter præsenterede Stefan Stürup et forslag til ny fordelingsnøgle for driftstilskud til 
lokalafdelingerne og de tre fuglestationer:  
To ting ændres: Før afsatte man 10% af kontingentindtægterne til lokalafdelingerne.  
Nu fordeles kontingentmidlerne med 7% til lokalafdelingerne og 5% til fuglestationerne 
Lokalafdelingernes egenkapitalen forbliver uberørt og basistilskud fastholdes også. 
 
Der var spørgsmål til, hvorfor man ikke i stedet sætter kontingentet op. Lars Engmark svarede at 
DOF i forvejen budgetterer med kontingensforhøjelse hvert andet år. Men udgifterne i DOF 
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fordyres ligeledes med tiden, så en kontingentforhøjelse alene kan ikke alene dække 
fuglestationernes behov.  
 
Egon Østergaard konstaterede, at der kan være en problemstilling omkring de små lokalafdelingers 
økonomi, som der kan blive behov for at se på efterfølgende. 
 
Kåre Kristiansen fra DOF Bornholm ønskede punktet til afstemning, idet DOF Bornholm stemmer 
imod.  
 
Punktet blev bragt til afstemning og vedtaget med stemmeflertal, idet fem stemte imod og tre 
undlod at stemme.  
 
 
Punkt 11. Fugleværnsfonden 
 
Formand for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, indledte med gennemgå regnskabet for 2018, der 
viste en omsætning på 12,6 mio. kr. og et resultat med et lille underskud på 185.000 kr.  
 
Fugleværnsfonden har i årets løb modtaget 3 arver på sammenlagt 7,1 mio.kr., hvoraf de 2,6 mio.kr. 
er en gave fra DOF og stammer fra arven efter Ole Hans Wilhelm Rasmussen. Der er i året opkøbt 
nye arealer på 53 ha., så Fugleværnsfondens samlede arealbesiddelser er nu på 980 ha. 
 
Fonden kan dokumentere fine resultater af forvaltningen af reservaterne. Især de ynglende 
engfugle og mosefugle trives på de store reservater. 
Kontrol af landbrugstilskud (græsningstilskud) i sensommeren 2018 gav ekstra opgaver med 
rydning af buske. Regulering af mårhund og ræv har ligeledes været nødvendigt, for at sikre gode 
vilkår for ynglefuglene.  
 
Der har været afviklet 50 ture ved naturvejlederne og 50 ture med guider fra de lokale 
arbejdsgrupper. Omkring 200 frivillige er med i Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, der laver 
naturpleje, overvågning, guidede ture og vedligeholder faciliteter. Omkring 70 af de frivillige deltog 
i fællestræf ved Bøjden. 
 
Planerne for 2019 er mangfoldige, med fortsatte opkøb af arealer, opstart af LIFE-projektet ved 
navn Better Birdlife ved Tryggelev, renovering af yngleøer ved Saksfjed, fjernelse af dødt ved 
omkring Stubbe Sø, Nyt tårn ved Ravnstrup og Bøjden, samt fortsat samarbejde med 
samarbejdspartnere.  
 
Udfordringerne i 2019 er at der bliver færre ressourcer til naturpleje og vedligeholdelse af 
publikumsfaciliteter samtidig med flere udgifter til etablering af natur i reservaterne f.eks. i 
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forbindelse med oversvømmelser, som resulterer i færre indtægter fra landbrugsstøtte. 
Fugleværnsfonden arbejder på at sikre balance mellem opkøb og driftsressourcer. 
 
Martin Iversen takkede de mange frivillige i arbejdsgrupperne og alle der har givet bidrag til 
Fugleværnsfoden. Han afsluttede med motto’et: ”Hvorfor blive inde, når alt håb er ude!” og 
modtog bifald for sin beretning. 
 
John Friisenvænge spurgte til, hvordan Fugleværnsfonden forholder sig til vandstigninger som 
reducerer arealet af Fugleværnsfondens strandenge. Martin Iversen svarede at Fonden inddrager 
dette i overvejelserne i forbindelse med nyindkøb. Fugleværnsfonden har besluttet at man holder 
sig til den naturlige kystdynamik og vil ikke bygge diger eller lign. for at afværge oversvømmelser. 
 
Poul Hald-Mortensen spurgte til, om Fugleværnsfonden har til hensigt at regulere folks færdsel til 
fods ved Bøjden så de på den ene side får en god strandtur, men på den anden side undgår at 
forstyrre fuglene med deres hunde. Martin svarede, at der er planlagt et fugletårn, som 
forhåbentlig kan være med til at mindske forstyrrende færdsel langs stranden, men at hundeluftere 
fortsat kan være et problem. Fonden vil have opmærksomhed på problemstillingen med 
forstyrrende færdsel. 
 
Dernæst var der valg til Fugleværnsfondens bestyrelse. Jonna Odgaard og Martin Iversen blev 
genvalgt til Fugleværnsfondens bestyrelse af repræsentantskabet. Martin Iversen takkede for 
genvalget. 
 
Punkt 12. Mårhunde 
 
Egon Østergaard orienterede indledningsvis om DOF’s holdning og indsats i forhold til den 
invasive art Mårhund: 
 
DOF bakker op om bestræbelserne på at begrænse mårhundens udbredelse i Danmark, da det er 
en eksotisk invasiv art, der oprindelig stammer fra Asien. Det er sket i bl.a. Vildtforvaltningsrådet, 
hvor DOF har støttet indsatsplanerne og økonomiske bevillinger til bl.a. Danmarks Jægerforbunds 
indsats med fangst og beskydning af mårhunde.  
 
Lars Holm Hansen redegjorde for DOF Vestjyllands interesse i mårhundebekæmpelsen. I 
Vestjylland er der konstateret en voldsom stigning i antallet af mårhunde, og mange jægere og 
nogle kommuner har engageret sig i bekæmpelsen på forskellige måder og efterlyst 
ornitologernes medvirken. Lokalafdelingen har gennem flere år været inddraget og holdt møder 
med jægere og kommune. 
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Knud Flensted opsummerede DOF’s rolle: DOF indsamler observationer af mårhunde og stiller dem 
til rådighed for myndighederne og de involverede jægere. I det omfang lokalafdelingerne og 
medlemmerne har mulighed for det opfordres til samarbejde om mårhundeforvaltningen. DOF 
bidrager ikke økonomisk til bekæmpelsen, men gerne på anden vis, hvis der er mulighed for det. 
Lokalt kan man overveje at søge fx ’midler til frivillige-projekter’ i Friluftsrådet til fx vildtkameraer, 
der kan bruges til overvågning af mårhunde og deres effekter i fuglerige områder. Indsatsen kan 
også ses i sammenhæng med indsatsen over for Mink. 
 
Martin Iversen fortalte kort om indsatsen mod Mink og Mårhund på Fugleværnsfondens reservater. 
 
 
Punkt 13. Fastlæggelse af de næste to repræsentantskabsmøder 
 
23. – 24. november 2019 Dalum Landbrugsskole 
25. – 26. april 2020 Nordsjælland 
Ingen kommentarer 
 
 
Punkt 14. Eventuelt 

Poul Hald Mortensen foreslog at deltagerne oplistes efter lokalafdeling på deltagerlisten. 
 


