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Beslutningsreferat 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Kim Skelmose (KS), Lene 

Smith (LS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Steffen 

Brøgger-Jensen (SBJ), Marco Brodde (MB), Simon Sigaard Christiansen (SC) og Stefan Stürup (SS). Fra 

Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD), Tine Stampe (TS) og Sigrid Andersen (SA) 

(referent). Afbud fra Nils-Erik Norsker. 

 
1. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde den 17. april og HB’s konstituerende møde den 18. 

april  
 
Referat fra HB-møde den 17. april 2015 og referat fra Hovedbestyrelsens konstituerende møde blev 

godkendt. Beslutningsreferat offentliggøres hurtigst muligt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt, og nye punkter blev tilføjet: 4c: ”Pandion”, 4d: Forvaltning af kortnæbbet gås, 
4e: Jobbørs for frivillige i det internationale arbejde. 
 

3. Bestyrelsens konstituering 
 
Forretningsorden for Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse, tegningsforholdene i DOF og fordeling 
af Hovedbestyrelsens opgaver blev gennemgået med henblik på at indføre rettelser og opdateringer i 
dokumenterne. 
 

4. Opfølgning 
 

a) Felttræf, indkvartering. 
 

HB’s internatmøde 9. - 11. oktober foregår i Blåvand og er tænkt som et delvist åbent debatmøde med 
feltaktive medlemmer og Feltornitologisk Udvalg fredag den 9. oktober på Blåvand Fuglestation, hvor der 
også afholdes Felttræf.   Mødet planlægges af MB, SC og Feltudvalgets formand, Kristian Birchvald Jensen, 
og det annonceres senere.  
 

b) Evaluering af Repræsentantskabsmøde og formandsmødet i Ringkøbing 
 
Der var udelukkende tilfredshed med arrangementet og stor ros til de lokale værter. Ligeledes roste 
Hovedbestyrelsen Mark Desholm for hans meget gode oplæg om en kommende fuglestation i Det Grå Fyr i 
Skagen og forskningsresultater vedrørende fugle og vindmøller.   
I forbindelse med lokalafdelingernes beretninger på Rep.-mødet fungerede runden med 3 minutter til hver 
lokalafdeling godt. 
 

c) Pandion 
 
Hovedbestyrelsen har nedsat en Pandion-udviklingsgruppe bestående af Tine Stampe, Ole Friis Larsen, Peter 
Bonne Eriksen, Hans Meltofte og Sigrid Andersen. Pandion-udviklingsgruppen skal sikre, at Pandion får et 
indhold, der opleves relevant for de aktive fuglekiggere. Hovedbestyrelsen ønsker, at Pandion- 
udviklingsgruppen fortsætter med at mødes for at sikre den nødvendige fremdrift. Det er en hasteopgave at 
få udpeget redaktører til Pandion. 
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d) Forvaltning af kortnæbbet gås 

 
Naturstyrelsen har indkaldt til møde om kortnæbbet gås, der allerede har nået det fastsatte bestandsmål. 
MB deltager i følgegruppen om effekten af den adaptive forvaltning. 
 

e) Jobbørs for frivillige i det internationale arbejde 
 
Så hurtigt som muligt lægges et materiale på www.dof.dk , hvor DOF’s medlemmer kan se, hvilke 
muligheder man har for konkret at engagere sig i international fuglebeskyttelse. 
 
 

5. Fugle Overalt  
 
DOF har fået tildelt 8 mio. kr. til et 3-årigt fugleformidlingsprojekt, Fugle Overalt, fra Nordea-fonden. Tine 
Stampe præsenterede projektet, hvis overordnede formål er:  

1) at give mulighed for at opleve fuglene der, hvor danskerne er  
2) at dele DOF’s viden fra Dofbasen 
3) at gøre naturen til en folkesag.  

 
 

6. Skagen Fuglestation 
 
Der er med Kurt Rasmussen som initiativtager etableret en støtteforening (SkafVen) for Skagen Fuglestation 
ved en stiftende generalforsamling i Skagen 9. maj 2015. Der er valgt en bestyrelse på 7 og fastsat et 
kontingent for 2015. Bestyrelsen er under konstituering og vil snarest søge om, at foreningen bliver en del af 
DOF og godkendt af hovedbestyrelsen.    
 
Der er vedtaget et sæt vedtægter for SkafVen, der forventes at kunne forelægges DOF’s hovedbestyrelse til 
godkendelse på hovedbestyrelsens møde i august 2015. 
 
Mark Desholm orienterede om etablering af ny beplantning og adgangssti omkring fyret. Fyrmesterboligens 
indre er ved at blive tømt med henblik på renovering. Simon Christiansen har givet input til indretning af 
ringmærkningslaboratorium. DOF byder desuden ind med en plan for haven. Der har været afholdt 
styregruppemøde den 5. maj. Skagensgruppen har afholdt møde den 17. maj og kommende møde er 16. 
august. DOF København har efterspurgt en ansøgning om økonomisk tilskud. Det er meget positivt, at 
lokalafdelingerne vil støtte op om fuglestationen.  
 

 
7. DOF og biodiversitet - DOF’s strategi 2013-2016  

 
a) Er DOF en biodiversitetsforening, og hvordan forstår vi det?  

 
Med udgangspunkt i DOF’s Strategi 2013-16 tog Hovedbestyrelse og ledelse en drøftelse af, hvorledes vi 
indfrier det strategiske indsatsområde om biodiversitet. Hovedkonklusionerne på disse drøftelser er, at 
DOF’s udgangspunkt er fuglene, men vi bør undgå hvad man kunne kalde ”fugle-chauvinisme” og i stedet 
tage hensyn til andre organismegrupper i vores arbejde med naturbeskyttelse. DOF samarbejder med de 
andre naturforeninger bl.a. i Det Grønne Kontaktudvalg og det medvirker til at styrke den samlede 
nationale og internationale indsats for biodiversitet. 
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8. Strategiproces 
 
DOF ønsker at indlede arbejdet med planlægning af processen for udvikling af strategi 2017-2020. Der er 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kirsten Marie Haugstrup, Steffen Brøgger-Jensen, Simon S. 
Christiansen, Peter Bonne Eriksen og Sigrid Andersen. Arbejdsgruppens oplæg til strategiprocessen blev 
godkendt med justeringer. 
 
I processen inddrages DOF’s lokalafdelinger og udvalg, og Repræsentantskabet involveres frem mod endelig 
vedtagelse i efteråret 2016. Den kommende strategi tager, som den nuværende, afsæt i DOF’s 4 spor: viden, 
deltagelse, beskyttelse og oplevelser.  
 

 
9. Forespørgsel fra Vogelbescherming vedr. fælles projekt om vådområder og klimatilpasning 

 
Sigrid Andersen drøfter projektideen med direktør Kristian Dammand fra Fugleværnsfonden. Desuden 
sender DOF en støtteerklæring og stiller eventuelle opklarende spørgsmål. Marco Brodde og Sigrid Andersen 
følger op på dette. 
 

10. 'Vi vil viben’ oplæg til en frivilligdreven indsats og mulig kampagne.  
 
Hovedbestyrelsen drøftede Niels Andersens Vibe-manual. Der var stor ros til Niels Andersen for materialet 
og hans indsats for at hjælpe viben. Det blev besluttet, at manualen lægges ud på DOF’s hjemmeside, og at 
der udarbejdes en kort nyhed om den, hvor DOF officielt støtter manualens anbefalinger. 
 

11. Aktuelt 
 
Når en ny miljøminister er udpeget, sendes et velkomstbrev fra DOF’s formand med opfordring til at mødes 
med DOF’s ledelse hurtigst muligt. Hovedbestyrelsen vil ligeledes tage kontakt til de nye miljøordførere i 
folketinget med henblik på at mødes om relevante emner og for at præsentere DOF. 
 
HB drøftede en sag om ulovlig fældning af to sortspætte-redetræer i Gribskov foretaget af Naturstyrelsen. 
HB besluttede, efter en længere diskussion, at der i den konkrete sag ikke sker politianmeldelse, bl.a. fordi 
sagen har trukket ud, og fordi fældningen efter det oplyste er sket ved en fejl, som Naturstyrelsen har 
beklaget offentligt. 
 
DOF’s formand sender brev til Naturstyrelsens direktør Hanne Christensen om DOF’s syn på sagen og med et 
klart budskab om, at en gentagelse vil føre til politianmeldelse. HB bemyndiger formand, næstformænd og 
Knud Flensted til at politianmelde, hvis det mod forventning skulle gentage sig, at der ulovligt fældes 
redetræer til sortspætte. 
 

12. Drift og Økonomi 
 
HB tog kvartalsregnskab og medlemsstatistik for 1. kvartal 2015 til efterretning.  

 
 

13. Eventuelt  
 
Hovedbestyrelsen drøftede udgivelsen af et manuskript om Ornitologiens Historie. Hovedbestyrelsen valgte 
at afslå fra at støtte udgivelsen, idet DOF ikke har mulighed for at yde økonomisk støtte til en sådan 
udgivelse. 


