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Beslutningsreferat 

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

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

Afbud fra Kirsten Marie Haugstrup. 

Under punkt 7 deltog desuden Bo Kayser, John Frikke, Peter Tougaard, Henning Ettrup og Bent 
Jakobsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  

Der blev tilføjet to punkter: 13 c) om kvalitetssikring af fugledata og 13d) orientering om arv. 

 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 8. juni 2018 

Referatet blev vedtaget. 

 

3. Netfugl – Netfønix 

Lene Smith er HB’s kontaktperson til Feltornitologisk Udvalg. Hun orienterede om, at der er afviklet 
et møde 16. august mellem Lene Smith, Ole Friis Larsen, Anders Wiig, Henrik Böhmer, Mark 
Desholm, Morten Benzon Hansen, Jens Søgaard Hansen og Sigrid Andersen. Nogle har et ønske om 
at få genoplivet Netfugl eller et lignende forum med artslister, debatter, fotoarkiv, links og den 
internationale WP vinkel. Det er ikke afklaret, hvad det er for barrierer, der er, for at Netfugl kan 
genopstå. 

Der var enighed i Hovedbestyrelsen om, at det vil være godt, hvis DOF kan gøre noget for 
feltornitologerne. Hovedbestyrelsen var forundret over at høre, at Netfugl skulle kunne køre igen, 
da det for et par år siden blev italesat, at systemet var håbløst forældet.  

På baggrund af Feltornitologisk Udvalgs ønsker, er artslisterne til DOFbasen udviklet og snart klar 
til at blive taget i brug. Mulighed for kommentering på observationer og billeder på observationer 
var også et ønske, og de er også snart klar til at blive implementeret i DOFbasen. 

Bæredygtighed var et centralt emne i Hovedbestyrelsens drøftelse. Det gælder både i forhold til 
økonomi og bemanding, hvor holdningen var, at langtidsstabiliteten er bedst sikret i DOF-regi. Det 
ville være optimalt, hvis man kunne kombinere et samarbejde mellem en gruppe af frivillige 
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ildsjæle og DOFbasen. Det kunne være en platform på vores hjemmeside, hvor feltornitologerne 
kan boltre sig. Det vil desuden have den fordel, at fugleobservationerne kommer ind i DOFbasen.  

Hovedbestyrelsen ser gerne et tiltag, hvor noget helt nyt for feltornitologer startes op i et 
samarbejde med Feltornitologisk Udvalg. Det bør i et sådan nyt initiativ sikres, at der er en stor 
grad af frivilligt engagement i den daglige drift, og at det økonomisk, teknisk og 
mandskabsmæssigt er bæredygtigt.  Hovedbestyrelsen ser gerne, at dialogen om dette fortsætter.  

 

4. TEMADRØFTELSE: DOFbasens fremtid  

Mark Desholm indledte med at give sit perspektiv på DOFbasens udvikling gennem de seneste 4 år. 

Hovedbestyrelsen så en videohilsen fra 3. januar 2015, hvor Morten DD berører DOFbasens 
fremtid. Det er positivt, at vi i dag har indhentet en del af de kritikpunkter, som Morten dengang 
havde til DOFbasen. Status er desuden, at Miljøstyrelsen i samarbejde med Statens Naturhistoriske 
Museum hat fået bevilget penge fra AAVJF og 15. juni Fonden til udvikling af den nationale 
artsportal med udgangspunkt i Svampeportalens kode. 

DOF vil vedblive med at drive DOFbasen i fremtiden og videreudvikle den. DOF vil desuden meget 
gerne bidrage til den folkelige del af den kommende Artsportal, og med et forhåbentligt 
kommende projekt for feltaktive ornitologer hæver DOF i fremtiden niveauet for dataindsamling.  
Georefererede fund bliver en præmis, der vil øge kvaliteten af data.   

 

5. TEMADRØFTELSE: Kandidater til hovedbestyrelsen 

Der er pt. to vakante pladser. Hovedbestyrelsen besluttede, at der til næste møde undersøges 
mindst to kandidater, der har lyst til at påtage sig et medansvar for det organisatoriske arbejde i 
DOF. En række kandidater blev diskuteret. Formanden sonderer mulighederne. 

 

6. TEMADRØFTELSE: Det kommende folketingsvalg 

Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan tilgangen skal være til det kommende folketingsvalg. Fra 
Fuglenes Hus lå en opfordring til at gå systematisk og taktisk til værks i forsøget på at give DOF en 
stemme ind i valgkampen. 
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7. Møde med Fuglestationsudvalget og Blåvand Fuglestation 

Følgende deltog i drøftelserne med hovedbestyrelsen: 
Bo Kayser, Fuglestationsudvalget og Gedser Fuglestation  
John Frikke, formand for Fuglestationsudvalget og medlem af Blåvandgruppen  
Peter Tougaard, formand for DOF Sydvestjylland  
Henning Ettrup, formand for Danmarks Ringmærkerforening og medlem af Videnskabeligt Udvalg  
Bent Jakobsen, forstander for Blåvand Fuglestation 
 
a) Status for stationerne 

Skagen Fuglestation 

Stationen var ikke repræsenteret på mødet.  

Blåvand Fuglestation 

Bent Jakobsen indledte med en præsentation af Blåvand Fuglestation og et historisk tilbageblik. 
John Frikke orienterede om, at der er bygget en helgolandsruse, og der er foretaget renovering af 
husets ydre ved Varde Kommune samt renovering af husets indre gennem finansiering fra DOF 
Sydvestjylland. Bygningen består af fuglestationen og Naturskolen, som bemandes af 
naturvejledere fra Varde Kommune. Den største udfordring er at skaffe mandskab til 
fuglestationen.  

Peter Tougaard forklarede, at opgaven med at skaffe penge og mobilisere frivillige til at arbejde på 
fuglestationen er vanskelig for lokalafdelingen af løfte. Man vil i stedet gerne øge fokus på 
formidlingsdelen over for medlemmerne med demonstration af helgolandsrusen og 
ringmærkningen. 

Hovedbestyrelsen fastslog, at Blåvandgruppen og Venneforeningen har ansvaret for at skaffe 
midler og sikre aktiviteter på fuglestationen, det er ikke lokalafdelingens ansvar. DOF tager gerne 
direkte kontakt til Varde Kommune for en afklaring af, hvad tidsperspektiverne er for bygningen, og 
om der er en lokalplan på vej.  

Gedser Fuglestation 

Bo Kayser orienterede om, at det går godt med bearbejdningen af observationsmaterialet, og 
ringmærkningen kører godt på Gedser Fuglestation. Der er fast lønnet observatør ved Gedser 
Odde. Der foregår formidling til ca. 1000 årlige gæster.  

Første sal på fuglestationen er blevet renoveret, og det har forbedret overnatningsmulighederne. 
Der er en velfungerende og flittig arbejdsgruppe bestående af frivillige, der hjælper med at passe 
på hus og have. Lejekontrakten løber fra 2018 -2027, og der er udsigt til en huslejestigning fra 
20.000 til 35.000 kr. i årlig husleje. Der kommer et lille tilskud til den årlige drift fra Gedser 
Fuglestations Venner. Diæterne til ringmærkere og observatører løber op i 90.000 kr. årligt. Det er 
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meget svært at skaffe fondsmidler til driften af fuglestationen, ligesom det er svært at finde folk, 
der fysisk kan være på stedet. 

DOF Storstrøm har et godt samarbejde med fuglestationen. Lokalafdelingen giver økonomisk 
tilskud til Gedser Fuglestation. 

Bearbejdning af fuglestationens data fra perioden 2007 – 2017 foregår ved Bo Kayser. Han 
foreslår, at der skal være et krav om at publicerede data fra fuglestationen for at kunne modtage 
finansielt tilskud. 

Hovedbestyrelsen takkede for orienteringen. 

b) Fuglestationsstrategi 

Hovedbestyrelsen gav input til strategiudkastet. 

c) Up-coming Fanø Fuglestation 

Det bliver spændende at følge den private Fanø Fuglestation. Det er ikke nyt med små uafhængige 
fuglestationer, men der er sikkert noget DOF kan lære af. 

d) Finansiering af fuglestationerne 

Fuglestationerne har behov for økonomisk støtte til den daglige drift. Der bliver allerede gjort et 
ihærdigt arbejde for at skaffe midler lokalt, men der er behov for et årligt tilskud fra DOF for at 
sikre den nødvendige stabilitet.  

I den forbindelse bør der tages højde for, at fuglestationerne har ret forskellige vilkår, hvad angår 
husleje. Den varierer fra 0 kr. – 55.000 kr. årligt. 

Peter Bonne Eriksen understregede, at fuglestationernes aktiviteter bør beskrives nøje som en 
forudsætning for at kunne vurdere det økonomiske behov. 

Det blev drøftet, hvordan hele DOF kan engagere sig noget mere i fuglestationerne, så det bliver 
muligt at finde flere penge til stationernes basisdrift. Hovedbestyrelsen vil arbejde på at fremlægge 
et forslag for Repræsentantskabet. 

 

8. Strategiske handleplaner, status 

Hovedbestyrelsen ønsker at følge op på, hvordan det går med implementeringen af DOFs strategi. 
Derfor skal Fuglenes Hus aflevere en skriftlig status på handleplanerne til behandling ved 
førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Der gives en status på hver enkelt milepæl. Opfølgningen 
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skal også beskrive de ting, der driller, eller hvor forudsætningen ikke længere holder, så HB kan 
korrigere. 

9. Projektportefølje 

a) eFugl 

Hovedbestyrelsen kommenterede på projektudkastet til et nyt stort projekt for aktive 
feltornitologer. Mark Desholm forklarede, at kvadraterne især er valgt ud fra et videnskabeligt 
perspektiv og på baggrund af erfaringer fra Atlas III, der viser, at folk er glade for at have et areal, 
som de føler et særligt ejerskab til. Videnskabeligt Udvalg har bakket op om dette. 

b) Plan for fondsansøgninger 

Mark Desholm gennemgik planen for fondsansøgninger. Der er netop kommet afslag fra 
Oticonfonden på en projektansøgning om konsekvenser af nedsat hørelse hos citizen scientists, der 
laver fugleundersøgelser. Hovedbestyrelsen håber, at det lykkes at tiltrække nye projektmidler. 

 

10. Opfølgning fra forrige møde 

a) Status på pingvinsamarbejde med Kattegatcenteret 

Status blev taget til efterretning. Hovedbestyrelsen orienteres, hver gang der er sket noget nyt. 

b) Naturbeskyttelsesbidrag, ny formulering 

Hovedbestyrelsen godkendte teksten under forudsætning af, at der tilføjes en beskrivelse af DOFs 
internationale engagement og DOFs fortalervirksomhed til de phonere, der foretager 
telefonsamtaler med eventuelle kommende bidragsydere. 

Medlemmerne orienteres om naturbeskyttelsesbidraget i en artikel i Fugle og Natur. 

c) DOFT Publikationsdatabase, status 

Hans Meltofte indkaldes til møde, når der foreligger en foreløbig programmering, så eventuelle 
justeringer kan foretages. Til arbejdet med at uploade alle artiklerne siden 1906 ansættes en 
studentermedhjælper. Desuden undersøger DOFT redaktøren, om der kan findes frivillige hjælpere 
til opgaven med at lægge DOFT-artikler i databasen på korrekt vis. Tidsplanen er, at de 
videnskabelige artikler kan lægges i databasen i efteråret. 

d) Håndtering af GPS-data for havørne 

Hovedbestyrelsen besluttede, at GPS-data for havørnen August på Amager kan offentliggøres. Hvis 
DOF får viden om, at en havørn opholder sig i nærheden af en lufthavn (dvs. vedvarende tager 
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ophold med regelmæssige flyvemønstre ved en lufthavn) så sørger DOF for at kontakte den 
pågældende lufthavn. 

e) Ny ørneklub for børn 

Egon Østergaard spurgte, om DOF kan udrulle aktiviteterne til hele landet, så de ikke blot kommer 
til at foregå i københavnsområdet. Lene Smith mente, at konceptet kan udbredes til hele landet, og 
at ung-til-ung princippet skal være bærende for aktiviteterne. 

Mark Desholm svarede, at København er tænkt som et værkstedsområdet til at udvikle konceptet. 
Der kunne på sigt være andre centre eller storbyer, hvor der kan prøves noget af. Det sociale 
sammenhold og klubfornemmelsen er vigtigt. Fuglenes Hus kan være et fysisk mødested, men man 
kan også blive medlem i provinsen. 

 

11. Debatpunkter til efterårets repræsentantskab 

Hovedbestyrelsen drøftede på baggrund af temadrøftelserne i Vejlerne i 2017 mulige debatemner 
til efterårets repræsentantskabsmøde. Direktøren indkalder snarest Repræsentantskabets 
forretningsudvalg for den videre planlægning. 

 

12. Aktuelt 

a. Dansk naturpolitik 

- Møde med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen foregår 28. august med 
deltagelse af Egon Østergaard, Henrik Wejdling, Boris Schønfeldt og Hans Meltofte. 

- Kirkeuglen er omtalt i en artikl i Fugle og Natur, der begrunder hvorfor DOF er imod 
indfangning af tyske fugle, opdræt og udsætning af kirkeugler. DOF baserer sin holdning på 
IUCN’s kriterier, der kræver, at man har elimineret alle trusler mod udryddelse, inden man 
begynder på translokation. Miljøstyrelsen har bedt DCE om en redegørelse til ministeriet. 
Vildtforvaltningsrådet behandler emnet på næste møde før en indstilling til ministeren. 

b. Internationalt 

- Status på EAFI 

Hovedbestyrelsen ønsker at godkende rammen for et projekt under East Atlantic Flyway Initiative, 
før en egentlig ansøgningsproces kan begynde. Derfor får Hovedbestyrelsen tilsendt oplysninger 
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om projektets delivery outputs, ophænget i BirdLife International, involvering af partnere i Ghana, 
hver enkelt partners ansvarsområde og den lokale forankring. 

 

13. Drift og økonomi 

a) Indholdet på ”Min side” i CRM systemet 

DOF har indkøbt et nyt elektronisk medlemssystem, der gør det muligt for det enkelte medlem at 
finde og korrigere oplysninger om sig selv. Dette er en hjælp til at kunne efterleve kravene i den nye 
persondataforordning, og systemet kan desuden være et værdifuldt redskab til at yde en god 
service til foreningens medlemmer og styrke medlemmernes kontakt til lokalafdelingerne. Det 
enkelte medlem kan ved hjælp af et login få adgang til en elektronisk side, der indeholder 
medlemmets kontaktoplysninger og interesseområder, kaldet ”Min side”.  

Lars Engmark præsenterede et oplæg til indholdet på ”Min side” for Hovedbestyrelsen. Der er 
desuden afgivet forbedringsforslag fra lokalafdelingerne og forretningsudvalget. Med de 
foreslåede forbedringer præsenteres ”Min side” atter ved det kommende møde i hovedbestyrelsen. 

b) Designmanual 

Repræsentantskabet har ønsket, at Fuglenes Hus laver en opstramning af brugen af designs og 
logoer på tryksager, skilte, breve, mails, mv. Toke Nyborg har derfor lavet en kortlægning af brugen 
af logoer og designs i Fuglenes Hus og udarbejdet et oplæg til designmanual, der ligger tæt op af 
anbefalingerne fra BirdLife.  

Hovedbestyrelsen bakker op om, at designet i sin endelige udformning gennemføres konsekvent og 
ensartet i Fuglenes Hus inklusiv Naturbutikken. Forinden ønsker man dog at få en professionel 
grafiker til at se på, om der er noget, der springer i øjnene ved oplægget, dvs. man ønsker en 
second opinion. Særligt er man bekymret for skrifttypevalget, hvor vi skal sikre, at det er fagligt 
velunderbygget, at skrifttypens læsbarhed er i top, at andre kan læse skrifttypen på deres 
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computer og ipad, samt at den er læsbar fra udenlandske computere. Hovedbestyrelsen ønsker 
ikke Museo, men vil bruge Segeo Ul i designmanualen.  

c) Kvalitetssikring af fugledata 

Hans Meltofte påpegede, at der er kan være nogle forhold omkring kvalitetssikring og 
kommunikation fra Sjældenhedsudvalget (SU) og DOFbasens Kvalitets Udvalg (DKU), som vi på sigt 
bør overveje.  

Hans Meltofte tager dette op med SU og DKU. 

d) Arvesag 

DOF har modtaget en arv på 4,2 mio. kr., der er tiltænkt ”støtte til ornitologiske foreninger, 
hovedsageligt foreninger med hjemsted og støtte i området nord for København”.  

Der afventes et forslag fra DOF Nordsjælland og DOF København, hvorefter der vil være dialog om 
den videre proces. 

 

14. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
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