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Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Andreas Winding (AW), Stefan Stürup (SS), Hans 
Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), 
Boris Schønfeldt (BS), Anders Horsten (AH), Nils-Erik Norsker (NEN) og Kim Skelmose (KS). 

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE) og Sigrid Andersen (SA, referent). 

Afbud: Kirsten Marie Haugstrup og Lene Smith. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkter vedrørende Klimafondens 
opkøb i Den Dominikanske Republik, Naturmødet 2020, Artsportalen og mødet med 
Merkur Bank. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 25. oktober 2019  

Referatet blev godkendt. Sigrid Andersen kontakter Iben Hove Sørensen efter 1. 
december for en aftale om, hvordan kommunikationen omkring DOF-
repræsentationen i Rungstedlundfonden skal være fremover.  

DOFs sekretærer er gået i gang med opgaven om at dokumentere DOFs historie år 
for år. 

3. Opfølgning fra forrige møde 
 

a. Strategiarbejdsgruppens formål og opgaver.  
Hovedbestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om, at 
Repræsentantskabet nedsætter et procesudvalg, der mødes med direktøren. 

 
Hovedbestyrelsen vedtog desuden, at en gruppe bestående af Stefan Stürup, 
Peter Bonne Eriksen, Boris Schønfeldt og Anders Horsten (samt eventuelt Lene 
Smith og Kirsten Marie Haugstrup, som var fraværende på mødet), kigger på 
selve indholdet i rammestrategien over en møderække på fem møder med 
deltagelse af to medarbejdere fra sekretariatet. 
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b. Møde med fuglestationsudvalget. 
Egon Østergaard orienterede om mødet, som blev afholdt på Blåvand 
Fuglestation den 2. november 2019. På mødet har formanden fremhævet 
betydningen af A-fuglestationerne som et vækstlag for DOF, hvilket betyder, at 
der skal arbejdes intensivt med, hvordan driften skal finansieres i de kommende 
år. Det er vigtigt, at A-fuglestationerne, med hjælp fra DOFs sekretariat, skaffer 
en passende mængde ekstern finansiering og på sigt bliver i stand til at klare sig 
med 5% af kontingentindtægterne.  
En revision af fuglestationsstrategien sættes i gang over den kommende periode. 
Hver fuglestation har nogle ”minimumsprogrammer”, som de arbejder efter, 
men eksempelvis mangler der systematisk træktælling i Skagen.  Egon 
Østergaard finder, at det er vigtigt, at Videnskabeligt Udvalg og 
Fuglestationsudvalget drøfter, hvad disse minimumsprogrammer skal omfatte.  

 
c. Netfugl  
Planen med udvikling af Netfugl 2.0 er at udvikle én funktionalitet ad gangen. 
Ikke desto mindre havde hovedbestyrelsen ønsket at gennemgå en tentativ 
tidsplan for funktionaliteter.  
Anders Wiig Nielsen (og muligvis Henrik Böhmer) er med i Netfugl 
Styregruppen. Henrik Korsbæk er med i udviklergruppen.  
 
d. Det Grå Fyr styregruppens møde 11. november. 
Formand for bestyrelsen af Skagen Fuglestation, Niels Eriksen og Sigrid har 
deltaget i styregruppemødet med repræsentanter fra Naturstyrelsen og 
Frederikshavn Kommune.  
Det Grå Fyrs venner har fået midler af Friluftsrådet til etablering af 
FamilieNaturklub. Skagen Fuglestation havde også ansøgt om midler fra samme 
pulje, men fået afslag. Det skal fremover sikres, at alle parter er klar over, hvem 
der søger midler, så vi ikke risikerer at spænde ben for hinanden. 
Forpagterparret har sagt op, og Naturstyrelsen efterlyser en fremtidig løsning på 
de mange driftsopgaver ved det Grå Fyr. Der var enighed i styregruppen om, at 
det kunne være ideelt med bortforpagtning af cafédriften, samt at Det Grå Fyrs 
Venner på længere sigt, når der er fundet frivillige, som kan påtage sig 
opgaverne, kunne stå for butikssalg og vintercafé, og at Naturstyrelsen kunne 
automatisere billetsalget. Det er dog uvist, hvor meget der kan nå at blive 
implementeret i 2020. Naturstyrelsen har ikke fået de forventede indtægter på 
at opsplitte billetsalget til udstilling og fyrtårn i 2019, derfor er der planer om 
atter at ændre på billetpriser og åbningstider. 
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Samarbejdsaftalen blev ikke berørt på mødet, men centerleder Lene Kappelborg 
vil fremsende skriftligt oplæg til de ændringer, der evt. skal laves.  

 
e. Indsendte projektansøgninger 
Hovedbestyrelsen gennemgik listen over indsendte projektansøgninger til fonde. 
Der er kommet tilsagn om sammenlagt 400.000 kr. til fyrtårnsprojekterne under 
Naturens År 2020 kaldet ”Nat i Naturen” og ”Vild natur hvor du bor”, som DOF 
skal gennemføre sammen med en lang række andre organisationer og 
foreninger. Den 11. december er bedste bud på, hvornår DOF hører noget fra 
Golf ansøgningen. 
 
f. Naturmødet 
DOFs forslag til debatoplæg skal afleveres til arrangørerne inden d. 8. januar 
2020. Sekretariatet sørger for at indtaste forslagene til debatoplæg på 
Naturmødets portal og kan desuden være behjælpelige med at kontakte  
ønskede meddebattører. Derefter følger en udvælgelsesproces, som er tilrettelagt 
af Hjørring Kommune. Her vil DOF forsøge at få 2-4 debatter med på de store  
scener. Der vil ikke være mulighed for at afvikle foredrag i DOFs telt ved 
Naturmødet 2020. Det skyldes, at de planlagte børneaktiviteter i forbindelse 
med ”Ramasjang redder fuglene” kommer til at fylde teltet. 
 

4. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
Opstart på Natur- og biodiversitetspakke på Marienborg 4.11.2019 
 
Egon Østergaard deltog på vegne af DOF, og det blev en udbytterig dag med 
deltagelse af både statsminister, miljøminister og en masse organisationer. Han 
orienterede om, at DOF nu formulerer en ønskeseddel til Natur- og 
Biodiversitetspakken.  
 
Et lovforslag om forbud mod sprøjtning og gødskning af §3 arealer forventes 
fremsat af regeringen i februar måned 2020. 
 
DOFs klage til EU kommissionen over reduktioner i Natura 2000 arealer er på 
opfordring af EU kommissionen behandlet ved et møde mellem repræsentanter fra 
miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og DOF, og efterfølgende har 
der været afholdt et møde med kommissionens medarbejder. Aftalen er nu, at en  
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arbejdsgruppe med repræsentanter fra DOF, Danmarks Naturfredningsforening og 
Miljøministeriet skal se på fugledata fra 10 udvalgte områder, for at vurdere om 
der er behov for at igangsætte en større undersøgelse. 
 
DOF har fået en meget snæver tidsfrist for at komme med kommentarer til 
revision af udpegningsgrundlag for Natura 2000. DOF har fået udsat svardatoen 
og vil indenfor få dage sende sine kommentarer ind. Arbejdsindsatsen fra DOFs 
lokalafdelinger er helt afgørende for, at DOF kan indsende kvalificeret respons. 
  
Status for statslig jordfordeling i Tøndermasken er, at 1,9 kvadratkilometer er 
samlet. Ved Margrethe Kog er der gennemført jordfordeling sådan at staten nu 
ejer hovedparten. 
 
En meget vellykket workshop om Pas På kort er gennemført ved Naturstyrelsen i 
Randbøl med deltagelse fra samtlige DOFs lokalafdelinger og næsten alle 
Naturstyrelsens enheder. Der er tilbud om, at DOF kan modtage 
skovningsplanerne 14 dage inden, der skal fældes. Lokalafdelingerne går nu i 
dialog med de enkelte enheder om en aftalt indsats og proces. 
 
Der har været afholdt et møde med miljøordfører Mette Gjerskov, der havde 
inviteret de grønne organisationer til en drøftelse af dansk naturpolitik. 
Klimaminister Dan Jørgensen har svaret, at han først har tid til at mødes med DOF 
efter jul. Zenia Stampe holder møde med DOF den 29. november. 

  
b. Internationalt 
Klimafond 
Hans Meltofte oplyste, at dominikanerne har opgivet det tidligere omtalte areal for 
opkøb, men har anvist mulighed for, at DOFs klimafond kan erhverve et 
naboareal. Samtidig er der kommet tilbagemelding fra vores partner i Equador. 
Hovedbestyrelsen behandler emnet i januar. Der er foreløbig blevet indbetalt 
250.000 kr. i 2019. Der skal overbringes stor ros til Mads Oddershede for 
hjemmesiden, der er blevet god trods startvanskeligheder. 
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5. Drift og Økonomi  

Kvartalsregnskab 
Lars Engmark gennemgik kvartalsregnskabet. DOF har i 2019 fået færre 
indtægter end budgetteret til projekter, og fået mere på arv. 
Hovedbestyrelsen diskuterede, om der fremadrettet kunne introduceres en 
udgiftskategori kaldet ”løn til basisdrift” frem for den nuværende benævnelse 
”lønninger ej fordelbare”, der kan virke intetsigende. 
 
Samarbejde med Merkur Andelskasse 
Lars Engmark orienterede om, at der er afholdt møde med Merkurs 
bankdirektør, som har flere forslag til samarbejde. Lars Engmark taler med 
redaktøren for Fugle & Natur om muligheden for at skrive om banken i 
medlemsbladet. 

 
Klimasamarbejde  
Lars Engmark præsenterede et kort oplæg til klimasamarbejde med Merkur 
Andelskasse. Hovedbestyrelsen har interesse for at høre mere om ideen, men har 
brug for et grundigt bearbejdet oplæg og vil gerne have det til behandling på et 
kommende møde. Lars Engmark laver en redegørelse. 

 
Artsportal 
Mark Desholm er DOFs repræsentant i brugergruppen for Artsportalen, hvor 
Hans Meltofte fungerer som formand udpeget af Miljøstyrelsen. Der er nu 
produceret oplæg om kommunikation i Artsportalen. Omfanget og indholdet i 
brugergruppens dokumenter kalder på, at Hovedbestyrelsen tager det op som et 
orienteringspunkt fremadrettet. Bilag fra brugergruppen rundsendes til 
Hovedbestyrelsen, og punktet skal på dagsordenen i januar.  
Miljøstyrelsen vil holde bilaterale møder med nogle af dataleverandørerne, 
herunder DOF. Sigrid Andersen kontakter Miljøstyrelsens direktør og aftaler et 
møde, gerne inden jul, men efter at vi har fået svar på den fælles 
projektansøgning til Aage V. Jensen Naturfond.  
Der er konsensus om, at DOFbasen skal vedblive med at eksistere som DOFs 
selvstændige database, og data herfra skal gerne uhindret tilflyde Artsportalen. 

 
6. Gennemgang af dagsordenen for repræsentantskabsmødet 

Ingen bemærkninger. 
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7. Aftaler vedrørende formandsmødet 

Hovedbestyrelsen mindede direktøren om, at der til hvert dagsordenspunkt skal 
udfærdiges et lille skema til forslagsstillerne om, hvad dagsordensemnet konkret drejer 
sig om, og hvad forslagsstilleren ønsker, at der skal komme ud af formændenes 
behandling af punktet.   

8. Klimakompensation 

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fra Fugleværnsfondens Martin Kviesgaard og Martin 
Iversen om mulighed for klimakompensation på Fugleværnsfondens arealer i Danmark 
gennem ekstensiv græsning. Hovedbestyrelsen finder, at der både er fordele og ulemper 
ved forslaget. Folk vil måske hellere støtte et lokalt klimakompenserende initiativ. På den 
anden side fås måske mest CO2 kompensation for pengene ved at købe regnskov, hvor 
grundpriserne desuden er lavere. Der findes dog forskning i, hvordan man kan lave 
klimakompensation på vore breddegrader, eksempelvis ved at sætte lavbundsjorde under 
vand. Hovedbestyrelsen finder, at der er brug for at få nedfældet nogle betragtninger før 
emnet kan behandles videre.  

9. Udskiftning i FVF bestyrelse 

Hovedbestyrelsen valgte, efter indstilling fra Fugleværnsfonden, Peter Lambert til 
bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden. 

10. DKY genvalg 

Hovedbestyrelsen genvalgte de fire medlemmer af DOFs udvalg til Kvalitetssikring af 
Ynglefugledata, Luise Ekberg, Sten Asbirk, Jesper Legaard og Klaus Dichmann. 

11. Hvordan skal DOF forholde sig til borgerforslag? 

Et borgerforslag om forbud mod anvendelse af Roundup til private haver har affødt et 
ønske fra formanden om en drøftelse af, hvordan vi som forening principielt forholder os 
til borgerforslag. (Det konkrete borgerforslag har nået de nødvendige 50.000). Eftersom 
forslagene ligger i 180 dage, så kan Hovedbestyrelsen godt nå at behandle enkelte 
relevante borgerforslag. Hovedbestyrelsen besluttede, at DOF tager stilling til forslagene 
fra sag til sag ved at borgerforslag screenes i Naturpolitisk Udvalg og vedtages i 
Hovedbestyrelsen. 

12. Eventuelt Ingen bemærkninger. 
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