
 

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS  
Fredag den 18. januar 2019 kl. 15.30 – 20.30 

 
 

1 
 

 

 
Beslutningsreferat 

 

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

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA, referent) 
samt Knud Flensted under punkt 5. 

Under punkt 14 deltog desuden Iben Hove Sørensen, Ole Thorup og Anders Tøttrup fra 
Videnskabeligt Udvalg. 

Egon Østergaard deltog ikke i punkterne 10 og 11. 

Afbud fra Lene Smith. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

Kommissorium for Fuglekursusgruppen blev sat på dagsordenen som punkt 4c. 

2. Velkomst til 2 nye HB-medlemmer  

Egon Østergaard bød velkommen til Anders Horsten og Andreas Winding, som er nye 
medlemmer af Hovedbestyrelsen. Deltagerne præsentere sig kort for hinanden. 

3. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 16. november 2018 

Referatet blev godkendt.  

4. Opfølgning fra forrige møde 
 
 a. Klimafondskampagnen. Status. 
 

Hans Meltofte orienterede om, at DOFs Klimafond blev oprettet med henblik på opkøb 
af degraderet tropisk skov for at sikre et optag af så meget CO2 som muligt og samtidig 
styrke biodiversiteten. DOF oplever en stigende interesse fra medlemmer, der ønsker at 
bidrage økonomisk til Klimafonden. Der oplyses om Klimafonden i medlemsbladet 
Fugle & Natur, og økonomiske bidragydere modtager en skriftlig tak fra DOF. 

 



 
 b. ”Det Gode Testamente”. Diskussion og beslutning 
 

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at undersøge mulighederne for DOFs deltagelse 
i initiativet ”Det gode testamente”. Før det kan besluttes, om DOF indgår i samarbejdet, 
bedes Mads Oddershede undersøge statistikken for 2018 og uddybe 
forretningsmodellen.  

 
Nils-Erik Norsker orienterede om, at han oplever en stigende interesse fra medlemmer 
for at få bistand til at lave testamenter. Han har i det forgangne år bidraget til oprette i 
omegnen af 10 testamenter, der tilgodeser DOF eller Fugleværnsfonden. Han anbefaler 
ikke en ordning, hvor DOF betaler arveafgiften. 

 
  c. Kommissorium for fuglekursusgruppen. 
 

Kommissoriet blev, med en mindre rettelse, vedtaget. Sigrid Andersen giver besked til 
Fuglekursusgruppen. 

 
5. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
- Initiativer i forbindelse med det kommende folketingsvalg 
 
Hans Meltofte orienterede fra Det Grønne Kontaktudvalg, at der planlægges afholdt et 
fælles møde i februar med deltagelse fra de grønne foreningers toppolitikere, hvor det 
kommende folketingsvalg skal drøftes. 
 
- Orientering fra møde med Steen Gade 
 
Hans Meltofte orienterede om, at der har været afholdt møde med Steen Gade, 
forhenværende medlem af Folketinget for SF, tidligere direktør for Miljøstyrelsen samt 
grundlægger og formand for Nyt Europa, en non-profit organisation, som arbejder for et 
bæredygtigt og demokratisk EU. 

 
- Klage til EU over N2000-reduktioner og Ramsar-sekretariat over indskrænkninger af 
Ramsar-områder. Status. 
 
Knud Flensted orienterede om, at DOF har indsendt klage til EU Kommissionen kort efter, 
at de bebudede indskrænkninger i Danmark var trådt i kraft 1. november.  
Der blev afholdt møde 9. december i Bruxelles mellem EU kommissionen, DOF samt 
BirdLife Europa. Efterfølgende er Danmark blev bedt om at fremsende dokumentation for, 
at de udtagne områder er uden relevans for fuglebeskyttelsen i Danmark.  
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Tilsvarende har Ramsar-sekretariatet rykket den danske regering for dokumentation af, 
hvad det er for områder, der er pillet ud, men der er endnu ikke kommet svar fra 
Danmark.  
 
DOF blev opfordret til at indsamle dokumentation for, om de områder, der nu er taget ud 
af beskyttelse, ændrer karakter. Hovedbestyrelsen ønsker, at lokalafdelingerne bliver 
orienteret af Knud Flensted om, at man skal være opmærksom på disse ændringer, helst 
gennem fotodokumentation. 

 
- Status på DOF’s deltagelse i Naturmødet 2019.  
 
Sigrid Andersen orienterede om, at DOF har foreslået at stå for at arrangere 6 forskellige 
debatter på de store scener på Naturmødet 2019. I udvælgelsesprocessen har 
arrangørerne fra Hjørring Kommune besluttet, at 3 af DOFs debatter er gået videre til den 
1. workshop, som finder sted 24. januar. Det er hensigten her at kvalificere indholdet 
sammen med moderatorer, arrangører og øvrige deltagende organisationer, hvorefter 
udvælgelsesprocessen fortsætter til 2. runde. 
 
- Samarbejde med Landbrug & Fødevarer om en indsats for viber. Status. 
 
Henrik Wejdling orienterede om, at en folder til landmænd er under udarbejdelse. 
Folderen udsendes i forbindelse med forårets komme til landmænd. Der bliver samtidig 
lidt information på DOFs sociale medier om dette. 

  
b. Internationalt 
 
Peter Bonne Eriksen orienterede om, at Internationalt Udvalg har møde 21.1., hvor East 
Atlantic Flyway Initiative er på dagsordenen. Ghana Wildlife Society er DOFs partner, og 
det er planen at udarbejde en fælles større projektansøgning til en international fond.  
 

6. Drift og Økonomi  
 

- Status på det nye medlemssystem 
 
Lars Engmark fortalte, at medlemssystemet er ved at blive gennemtestet. De 
lokalafdelinger, som har bidraget med forbedringsforslag, har fået svar på deres 
henvendelser, og diverse forslag er implementeret, mens andre forslag må vente, til der 
på et senere tidspunkt skal udvikles en version 2.0. 
DOFs medlemmer orienteres om udrulningen af Min Side med en mail og ved en artikel 
i Fugle & Natur. 
 
 

 



- Nyt fra sekretariatet 
 

Sigrid Andersen orienterede. 
 

- Status på drift og samarbejdet omkring Skagen Fuglestation. 
 
Sigrid Andersen orienterede om, at den ny centerleder, Lene Kappelborg, er startet i Det 
Grå Fyr. DOF har modtaget 106.000 kr. i entréindtægter baseret på, at der er solgt 
19884 billetter til Det Grå Fyr i 2018, hvilket er væsentligt færre end forventet. 
Huslejeaftalen er klar til underskrift, når det sidste bilag, der drejer sig om driftsudgifter, 
er modtaget fra Naturstyrelsen. 

 
- DOF’s historie. Hvordan dokumenterer vi vores historie? EØ 
 
Egon Østergaard ønsker, at hovedbestyrelsen overvejer, hvordan der kan sikres et 
tidsbillede af DOF. Hvad er det egentligt, der dokumenterer DOFs historie? 

 

7. Fordeling af HB’s arbejdsopgaver 
 

Opdatering. Punktet udskydes til næste møde. 
  

8. Opstilling af HB-kandidater til repræsentantskabet 
 
På valg er Hans Meltofte, Stefan Stürup, Kirsten Marie Haugstrup, Lene Smith, Ole Friis 
Larsen, Anders Horsten, som alle genopstiller. Kandidaterne afleverer de opdaterede skriftlige 
præsentationer senest 1. februar 2019 på mail til Sigrid Andersen. 
 

9. Rapport om foregående års hverveindsats 
 
Sigrid Andersen orienterede om, at medlemstallet er steget med 300 i 2018. Antallet af 
naturbeskyttere nåede 2015 med udgangen af 2018. Der blev solgt 67 julemedlemsskaber. 
 

10. Strategihandleplaner 
 
Ingen bemærkninger 
 

11. Projektportefølje (Tages op hvert halve år januar og september)  
 
Mark Desholm orienterede om de igangværende fondsfinansierede projekter i DOF og 
projektansøgninger, der er under udarbejdelse. 
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a. eFugl, status EØ 

Ansøgningen til AVJF har fået afslag, og hovedbestyrelsen drøftede på den baggrund 
alternative muligheder for at etablere et projekt, der tilgodeser vores mange frivillige og 
foreningens vidensbehov. 

12. Debatpunkter på forårsREP 
 
Hovedbestyrelsen drøftede emner, som skal debatteres på det kommende 
repræsentantskabsmøde. Sigrid Andersen sørger for at Repræsentantskabets 
Forretningsudvalg drøfter disse forslag. 
 

13. Ugle TV 
 
UgleTV har ikke finansiering til at køre i 2019. Hovedbestyrelsen valgte på den baggrund at 
bruge op til 50.000 kr. fra sin aktionspulje til at opretholde driften af UgleTV i 2019 på et 
minimumsniveau, dels for at sikre kontinuiteten af UgleTV, som foreløbig har kørt over seks 
ynglesæsoner, og dels for at have et alternativt redekamera at tilbyde seerne, hvis det skulle 
vise sig at der (som i 2018), ikke kommer ynglende havørne på ØrneTV. 
 

14. Videnskabeligt Udvalg kommer på besøg 
Iben Hove Sørensen, Ole Thorup og Anders Tøttrup deltog og havde ønsket at drøfte 
følgende punkter med hovedbestyrelsen. 
 

a. Hvorledes ønsker HB at bruge de faglige ressourcer i VU? 
 
Hovedbestyrelsen pegede på, at man ønsker at bruge de faglige ressourcer i VU i 
forbindelse med projektudvikling. VU stiller gerne op ved projektudvikling og har de 
sidste tre år været proaktive og afholdt fagseminarer med DNA, hvor der er udviklet 
flere forslag til relevante projekter såsom redeovervågning, natfugle, tilfældig-
punkttælling osv.  
 
I relation til redeovervågning bemærkede Anders Tøttrup, at i England og USA køres 
redeovervågning på havefugle. Erfaringerne fra udlandet viser, at det godt kan 
fungere, når man målretter indsatsen til visse arter. VU forestillede sig at køre det efter 
samme principper og retningslinjer som i Storbritannien. Andreas Winding pointerede, 
at der i givet fald burde foregå en meget grundig udvælgelse af fuglearter, hvis reder 
skal overvåges i et eventuelt kommende DOF-projekt. Mark Desholm supplerede med, 
at der kan foregå oplæring af deltagere til en redeovervågning. Egon Østergaard 



ønskede at få VU’s bud på, hvilke arter der burde redeovervåges, og hvad rationalet 
bag redeovervågningen er? Ole Thorup foreslog at arbejde med sangdrossel og 
skovspurv. Hvor mange fuglereder skal i givet fald overvåges? Anders Tøttrup 
pointerede, at der er forskel på redeeftersøgning og redeovervågning. Han mener det 
er fagligt relevant og vigtig viden at få, som DOF kan løfte. 
Egon Østergaard ville gerne drøfte, hvordan vi evt. kan få aktiveret nogle medlemmer 
i det? Er det hardcore ornitologen, der får en særlig opgave med redeovervågning af 
specifikke arter, eller er det hr. og fru Danmark, der overvåger havefugle?  
 
Hans Meltofte deltager på VUs faglige seminar med DNA den 27. marts. 
Kirsten Marie Haugstrup foreslog at invitere Fuglekursusgruppen i et eventuelt 
kommende DOF-arbejde, der måtte komme til at køre i fremtiden. 

 
ii. Generel faglig rådgivning og ad hoc spørgsmål: Fx har Kirkeuglen aldrig været 
diskuteret med VU. 

 
Egon Østergaard orienterede om kirkeuglen, som for DOF primært er en naturpolitisk 
sag. 
 

b. VU mangler tilbagemeldinger på forslag og materiale sendt til HB.  
 
Der har været eksempler på, at hovedbestyrelsen i højere grad kunne gøre brug af 
VU’s faglige ekspertise. HB vil gerne styrke kommunikationen med VU og vil gerne 
mødes igen om 18 måneder. Rent organisatorisk er Stefan Stürup bindeled til 
hovedbestyrelsen.  
 

c. Kan VU få HB’s dagsordener forud for møder (og HB referater). 
 
Ja, alle udvalg og lokalafdelingerne skal fremover igen have mail med dagsordener og 
referater fra HB. Samtlige dokumenter kan tilgås af udvalgene fra DOFdok, fildeling 
på dof.dk. 
 

d. Hemmeligholdelse vs. offentliggørelse af sjældne arter.  
 
VU foreslog, at der udearbejdes et beslutningstræ, således at beslutningsprocessen 
bliver åben og konsekvent. Anders Tøttrup foreslog en måde at træffe beslutningerne 
om offentliggørelse, der er stringent og gennemsigtig. En nyere videnskabelig artikel 
redegør for overvejelserne om dette valg (Tulloch et al. 2018, Nature Ecology & 
Evolution, vol. 2, 1209–1217). 
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DKY er etableret og fungerer som ekspertpanel, men det er længe siden HB har fået 
en tilbagemelding fra DKY. Der er pt. 11 arter, der bliver hemmeligholdt i DOFbasen. 

 

15. Opkvalificering af HB, handleplan for næste år  
 
Punktet udskydes til næste møde. 
 

16. Eventuelt 
 
Stefan Stürup fortalte, at medlemmer af DOF København er utilfredse med at skulle modtage 
Fugleåret med posten og tilbyder derfor til næste år at stå for uddelingen fra Fuglenes Hus, 
så bøgerne ikke skal sendes med posten. 
 
Anders Horsten orienterede om, at DOF Nordjylland er bekymrede for afstanden mellem 
Fuglenes Hus og lokalafdelingen. Sigrid Andersen har svaret, at hun meget gerne besøger 
lokalafdelingerne. 
 
Henrik Wejdling indleder er miniprojekt i Træløse med spejderne med produktion af 
stærekasser.  
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