Referat af møde i
Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab
den 14. – 15. november 2009 på Dalum Landbrugsskole
Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet.
På vegne af repræsentantskabets forretningsudvalg bød direktør for DOF Jan Ejlsted (JE) deltagerne
velkommen til mødet.
1. Valg af dirigenter og referenter
Lene Smith fra DOF Vestsjælland, John Hansen DOF Nordsjælland og Peter Hjeds DOF Østjylland
blev foreslået som dirigenter og valgt. Som referenter udpegedes ansatte fra Fuglenes Hus. Lene
Smith startede med at konstatere at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, ligesom
forsamlingen var beslutningsdygtig. Dagsordenen var endvidere sendt ud med korrekt varsel.
Der var ingen indvendinger imod at give gæster taleret.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
4. Formandens halvårsberetning
Formanden benyttede halvårsberetningen til at kommentere aktuelle politiske emner, herunder ikke
mindst Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst-pakken, der endte med at blive en ren landbrugsplan,
da bobleøkonomien i landbruget brast.
I det hele taget springer tilbageskridtene i øjnene, når miljøministeren Troels Lund-Poulsens
hidtidige indsats skal bedømmes: Vadehavets sjældne fugle er fortsat i frit fald. Og miljøministeren
vasker blot hænder. Den lille natur forsvinder fortsat, hvilket kommunerne dog også bærer en stor
del af ansvaret for. I nationalpark Mols har ministeren udpeget en bestyrelse med Danmarks
Naturfredningsforening som eneste grønne repræsentant.
Der er dog også lyspunkter. Vandmiljøplanerne betyder, at åer nu igen slynges, og nye vådområder
opstår. Inden for jagtens område er det lykkedes at opnå mindre fremskridt i 2009. Således er
fuglejagt i februar nu praktisk talt afskaffet og der er kommet ordnede forhold omkring
smækfælder.
I forbindelse med dette års repræsentantskabsmøde underskriver DOF en ny treårig aftale med
Miljøministeriet, og i den forbindelse har et medlem spurgt: Har DOF solgt sig selv for billigt?
Svaret er naturligvis ja, for den naturovervågning som medlemmer udfører, er jo enormt værdifuld.
Men økonomien i aftalen er udtryk for det muliges kunst.
Forbuddet mod hold af danske arter af rovfugle fra 1994 afstedkommer, at mange er begyndt at
holde eksotiske rovfuglearter. Dette resulterer i at antallet af eksotiske arter i fangenskab stiger.
Christian Hjorth har i Vildtforvaltningsrådet bedt om en opgørelse over hvordan det står med
rovfuglehold til nu 15 år efter forbuddet.
I august var bl.a. Christian Hjorth i Grønland for at drøfte med grønlandske beslutningstagere og
naturligvis vores egne medlemmer i Timmiaq, hvordan naturen kan få en stærkere stemme i

Referat af møde i
Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab
den 14. – 15. november 2009 på Dalum Landbrugsskole
Grønland. DOF håber og tror, at den indsats der hermed er startet, på sigt vil føre til oprettelse af en
selvstændig BirdLife-partner i Grønland.
Thorkild Lund, DOF Nordjylland, takkede for beretningen og efterlyste i den forbindelse en samlet
DOF-strategi for nationalparker. Formanden sendte efterlysningen videre til naturpolitisk udvalg.
Forsamlingen tog formandens halvårsberetning til efterretning.
5. Beretning fra udvalg og grupper - orientering
Vedr. Sjældenhedsudvalget spurgte Hans Meltofte, om der er nogen overvejelse i retning af at
udgive en ny fortegnelse over Danmarks fugle i stil med Klaus Malling Olsens liste fra 1992.
Morten Bentzon Hansen svarede, at spørgsmålet er, om der kan findes midler til det relativt lille
oplag, det ville blive. Til dette påpegede Hans Meltofte muligheden for netpublicering.
Per Clausen Pedersen fra Bornholm påpegede en fejl i Rovfuglegruppens rapport: Der skal stå
”Slotslyngen” i stedet for ”Hammerknuden”.
Lennart Pedersen spurgte til DOF-basen: Er det muligt at ændre i afgrænsningen af lokaliteter? Det
er svært at vide, hvor man skal taste ind. Har man overvejet at dele basen ind i kvadrater i stedet for
cirkler?
Michael Borch Grell svarede, at der er 15.000 forskellige lokaliteter registreret i DOFbasen. Det
betyder, at det er svært at genfinde disse, også fordi de tit dækker over det samme område, blot
under forskellige navne. Dertil oplyste han, at der er fundet nogle ekstra midler, der muliggør
ansættelse af en person, der i løbet af slutningen af året kan rydde op i lokaliteterne, så der ikke
længere er gengangere.
Vedrørende rapportgruppen: Hans Meltofte videregav et nødråb fra Peter Lange, der savner
lokalrapporterne fra Vestjylland, Fyn og Bornholm for 2007/08. Per C. Pedersen fra Bornholm
svarede, at det kommer i løbet af en måned. Henrik Kalckar Hansen (DOF Fyn) svarede, at det
kommer snarest.
6. DOF’s Frivilligt Arbejde Task Force
Stefan Stürup præsenterede det udsendte forslag om nedsættelse af arbejdsgruppen til styrkelse af
det frivillige arbejde i DOF.
Fra salen blev det foreslået, at gruppen fandt et bedre (mere dansk) navn.
Christian Hjorth udtrykte støtte til at gruppen blev nedsat. Egon Østergaard vil blive HB’s mand i
gruppen.
Gruppen vil aflægge beretning på repræsentantskabsmødet om et år.
Forslaget vedtaget enstemmigt med akklamation.
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7. Endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer
På forårets repræsentantskabsmøde blev det besluttet at ændre DOF’s vedtægter, så foreningen i
fremtiden har to næstformænd. I henhold til vedtægterne skal vedtægtsændringer ske på to
repræsentantskabsmøder for at træde i kraft. Vedtægtsforslaget blev derfor genfremsat.
Vedtægtsændringen vedtaget enstemmigt med akklamation.
8. Rapport fra Skagen Fuglestation
Kurt Rasmussen var fraværende på grund af sygdom, så efterårets ansatte observatør Erik Kramshøj
orienterede.
Efterårets observationer var blevet foretaget planmæssigt og i nogen udstrækning suppleret med
observationer fra andre observatører (ikke mindst Rolf Christensen). Det har været svært at skaffe
observatører, der vil dække en længere periode (flere måneder). Dette problem anses for svært at
løse.
Stefan Stürup, Morten M. Hansen og Andreas Petersen spurgte uddybende til, hvad der kan gøres
for at skaffe flere unge, engagerede observatører. Lennart Pedersen svarede på fuglestationsgruppens vegne, at det er et meget stort problem i Skagen, at det endnu ikke har været muligt at
skaffe fysiske rammer for en mere permanent fuglestation. Flere potentielle observatører har takket
nej, når der ikke kan tilbydes en fysisk fuglestation med mulighed for overnatning, madlavning og
kontorfaciliteter.
Afslutningsvis fastslog Christian Hjorth, at der om et år skal slås en streg i sandet: Hvis ikke der er
skabt basis for en mere permanent Skagen Fuglestation, så må vi lukke og slukke.
Rapporten blev taget til efterretning.
9. Budget I, 2010
Direktør Jan Ejlsted fremlagde budgettet for 2010. Foreningen venter en årsomsætning på ca. 30
mio. kr. Der budgetteres med et underskud på 310.000 kr., idet foreningen pt. har en egenkapital,
der ligger lidt over målet på 2.5 mio. kr.
Stefan Stürup og Andreas Petersen stillede spørgsmålstegn ved om det var klogt at lade
kontingentet stige i ’krisetider’. Jan Ejlsted svarede, at det var mere skånsomt at lade kontingentet
stige lidt hvert andet år i stedet for at lade det stige kraftigt med større intervaller.
På spørgsmål fra Bjarne Golles oplyste Jan Ejlsted, at DOF forventer at nå målsætning om mindst
70% PBS-betalinger inden for få år (p.t. ligger den lidt over 60%).
Stefan Stürup understregede vigtigheden af, at det tydeligt kan aflæses, hvad de indsamlede
’naturbeskyttelsesbidrag’(NBI) anvendes til. Det var Jan Ejlsted enig i og HB har allerede besluttet,
at tydeliggørelse af bidragenes konkrete anvendelse er et indsatsområde i 2010.
Budgetforlaget blev vedtaget med 47 stemmer for, 1 imod og 0 undlod at stemme.
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10. Rapport fra Trækfugle Task Forcens arbejde
Niels Riis aflagde rapport. Efter gennemførte forundersøgelser i felten er et projektområde i det
nordlige Ghana udvalgt. Der arbejdes nu videre på såvel fundraising som på projektaktiviteter.
Rapporten blev taget til efterretning.
11. DOFs fremtidige landbrugspolitik
Henrik Wejdling, DOF’s hovedbestyrelse, og Anja Eberhardt, DOF’s naturfaglige afdeling,
fremlagde i fællesskab nogle overvejelser om de væsentligste elementer i DOF’s fremtidige
landbrugspolitik.
Ove Steiner Rasmussen fra Sønderjylland roste oplægget. Han påpegede samtidig problemstillingen
med, at landbruget til stadighed opkøbes af store koncerner og ender som investeringsforeninger.
Dette er et problem, da det tit er de store koncerner, der bryder sammen i krisetid. OSR stillede
spørgsmålet: Hvordan kan vi forholde os til det, da han frygter at se et stort nedbrud af landbruget
Kim Fischer fra DOF Sydvestjylland påpegede, at der er mange niveauer og mange måder hvorpå
DOF skal arbejde i forbindelse med landbruget. Arbejdet skal indbefatte både store og små brug.
Evt. kunne det være godt med en form for manual, der kan guide kommunikationen, for det er
vigtigt at tale med den enkelte landmand.
Magnus Bang Hansen, DOF Vestsjælland, mindede om, at DN har udtalt, at der i 2030 udelukkende
skal være økologisk landbrug i Danmark. DOF bør støtte dem i denne politik.
Bjarne Golles, DOF Østjylland, mente at økologisk landbrug ikke er løsningen i sig selv. Halvdelen
af den gødning, der bruges i økologisk landbrug giver større skade end det der bruges i
konventionelt landbrug.
David Collinge, DOF København: DOF kunne overveje at bruge mere forskning. Det kunne gøres
ligesom RSBP, der har købt en gård og bruger den som eksempel. John Frikke, DOF
Sydvestjylland: Det er handling, det må dreje sig om nu. Vi skal springe forskningen over og gå lige
på, da det er 12. time for engfuglene.
Lars W. Christoffersen, DOF Storstrøm: Et af de store problemer i dansk landbrug er, at man er gået
væk fra at strø med halm på markerne. I stedet bliver der kørt gylle ud med robotter. LWC mente, at
vi skal tilbage til at landbruget bruger deres egen halm på markerne. David Collinge påpegede, at
vi skal passe på med lavniveaugødning, da det er et kæmpe problem i USA.
Morten Bentzon Hansen, Netfugl, mindede om at der ligger noget velfærdsmæssigt i, at der ikke
bruges halm. Med hensyn til dybstrøelse ligger udnyttelsen på 45% , og hvor ryger de sidste 55% så
hen?
Henrik Wejdling, HB, kommenterede på David Collinge’s kommentar om forskningslandbruget.
RSBPs farm hedder Hope Farm, og de sammenligner netop med konventionelt drevne farme. Der
kan man se at det er lykkedes. Man kører med åbne regnskaber. Sådanne eksempler er guld værd.
Det skal vi bestræbe os på, mener HW.
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John Frikke udtalte, at det er vigtigt at DOF arbejder på to planer. Det ene plan er det, hvor vi skal
bestræbe os på at lave om på det, der ikke er godt nok. Det andet er, at vi skal bestræbe os på at
finde de gode eksempler. For der er også nogen, der gerne samarbejder med DOF.
Henrik Wejdling takkede for de mange gode bidrag i debatten. Hovedbestyrelsen arbejder nu videre
med at formulere en egentlig landbrugsstrategi for DOF.
12. Orientering om Ministeraftalen
Michael Grell orienterede om hovedpunkterne i DOF’s tredje samarbejdsaftale med
Miljøministeriet, og fremhævede herunder nogle af de hovedgevinster for fuglebeskyttelsen, som
skiftende aftaler har tilvejebragt.
13. Implementering af strategi 2009-2012
Jan Ejlsted orienterede ganske kort og henviste til udsendte bilag.
14. De to næste repræsentantskabsmøder
Forårets møde 2010 afholdes den 17-18. April i Vestsjælland og efterårets møde den 20-21.
November på Dalum Landbrugsskole.
15. Eventuelt
Ove Steiner Rasmussen opfordrede til øget vidensdeling mellem lokalafdelinger således at hver
lokalafdeling udarbejder en aktivitetsliste og fremsender den til de øvrige.

Referatet godkendt af mødets dirigenter og udsendt 29. december 2009.
Endelig godkendelse finder sted på næste repræsentantskabsmøde.

