
Referat af møde i  
Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab  

den 17. – 18. november 2007 på Dalum Landbrugsskole. 
 
Deltagere: Deltagerlisten forefindes i DOF’s sekretariat og kan efter ønske rekvireres. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Som dirigenter foreslog repræsentantskabets forretningsudvalg Lars Holm Hansen, DOF Vestjyl-
land, og Bjørn Blangsted Henriksen, DOF Nordsjælland. Begge blev valgt. 
 
Som referenter valgtes ansatte fra Fuglenes Hus. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet, materialet udsendt rettidigt og at forsamlingen 
var beslutningsdygtig. 
 
Repræsentantskabet var enige om at tildele mødets gæst, Stinne Aastrup, taleret under mødet. 
 
Herefter blev dagsorden godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Formand Christian Hjorth gjorde opmærksom på, at datoen for forårsmødet 2008 var forkert.  
Den rigtige dato er 12. – 13. april 2008. 
 
Herefter blev referatet godkendt. 
 
4. Hovedbestyrelsens halvårsberetning 
Christian Hjorth konstaterede, at der alligevel ikke blev et grønt flertal uden om regeringen efter det 
netop afholdte folketingsvalg. Dog var det positivt, at ord som klima, miljø og natur aldrig før er 
blevet brugt så flittigt af alle partier i en valgkamp. Og glædeligt, at et flertal af partierne vil bruge 
af den almindelige landbrugsstøtte til natur og miljø i landdistrikterne. 
 
DOFs naturpolitiske udmeldinger har flittigt været bragt i pressen. Nævnes kan bl.a. naturen i land-
brugslandet, EU's Fugledirektiv, genskabelse af Filsø og nationalparker.  
 
I Vildtforvaltningsrådet har bl.a. udsætning af Gråænder, forsøg med falkejagt og invasive arter 
været diskuteret. Der har været mindre enighed og flere skarpe holdninger i rådet end traditionelt. 
 
DOF har sammen med DN og WWF haft skarp fokus på EUs Fugledirektiv efter kommissionens 
åbningsskrivelse til Danmark. Manglende implementering i den danske lovgivning af direktivet og 
jagt på udpegningsarterne på Statens arealer er blot nogle af de emner, der har været oppe. 
 
Nævnes skal også stiftelsen af DOFs 13. lokalafdeling i efteråret, nemlig DOF Nordsjælland. Opret-
telsen af lokalafdelingen forløb rigtigt godt, bl.a. pga. stor velvilje fra DOF København, som skulle 
afgive mange medlemmer hertil. 
 
Halvårsberetningen blev taget til efterretning. 

 
5. Beretning fra udvalg / grupper / projekter 
Til enkelte af beretningerne blev der stillet spørgsmål. 
My Størup, HB spurgte til invasive arter under Naturpolitisk Udvalg. MS mente, at DOFs støtte til 
fordrivelsen af invasive arter herhjemme kunne skade foreningen ved dårlig medieomtale.  
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Christian Hjorth svarede, at BirdLife International fx anbefaler bortskydning af Amerikansk Skar-
vand, da den er ved at udkonkurrere Hvidhovedet And i Europa. Derfor kan DOF ikke sidde anbefa-
lingen overhørig. 
 
Vedr. Navnegruppen. Jan Ejlsted fortalte, at der er planer om at udgive gruppens liste med fugle-
navne til salg i Naturbutikken. Den trykte udgave forventes klar primo 2008. 
 
Vedr. DATSY. Thorkild Lund, DOF Nordjylland, efterlyste at informationer om sjældne ynglefugle 
i lokalafdelingerne tilgår disse, da det vil være en stor hjælp i det lokale fredningsarbejde. 
Michael Grell, Naturfaglig Afdeling, svarede, at ønsket er forståeligt, men af forskellige grunde 
vanskeligt at opfylde. Han lovede imidlertid at tage idéen op på det kommende årsmøde med 
artskoordinatorerne i marts 2008. 
 
Vedr. Projekt Ørn. Bjarne Golles, DOF Østjylland roste igangsættelsen af ringmærkning af ørneun-
ger på Fyn, men undrede sig over at det kun var disse unger der blev mærket og at det ikke skete 
med individuelle farveringe. Michael Grell, Naturfaglig Afdeling, svarede at det er ønskeligt hvis 
flere unger bliver mærket i 2008, men der mangler endnu noget koordinerings arbejde, før det kan 
lade sig gøre. 
 
6. Opfølgning på DOF 2009 
Jan Ejlsted, Fuglenes Hus, indledte med at redegøre for strategiens tilblivelse og fremlagde derefter 
kort resultaterne af opfølgningen på strategien. Et eksempel på noget der er gået godt er medlems-
hvervningen. Et eksempel på noget, der er gået dårligt, er indtjeningen på sponsorer. Ifølge JE kan 
DOF sagtens tjene flere penge end vi gør i dag, men det må blive på andre kilder end sponsorer. Et 
andet eksempel på noget der ikke er gået så godt, er at sikre aftaler med kommuner om fuglestatio-
nerne. HB har ikke føling med hvad der sker lokalt, og JE spurgte derefter om nogen i forsamlingen 
ved hvad der er gået galt på dette område. Er Gedser Fuglestation eksempelvis sikret?  
 
Michael Thelander, DOF Storstrøm: En mundtlig aftale med distriktet foreligger, men den er ikke 
underskrevet endnu. Aftalen går ud på at DOF beholder halvdelen af stationen, mens resten – møde-
lokalet – overgår til andre naturforeningers og brug.  
 
Hans Meltofte, Videnskabeligt Udvalg: Vil gerne provokere maksimalt: DOF’s fuglestationer ligger 
i ruiner, og dermed er DOF’s hidtidige feltmæssige kraftcenter afgået ved døden. Intet materiale fra 
stationerne er bearbejdet siden 1970’erne! Fuglestationerne er nu varmestuer for besøgende på sta-
tionerne. Det er desværre en generel trend i DOF: Kun 68’ere foretager faglige bearbejdninger. Der-
for holder VU snart en skriveworkshop for DOF’ere der ligger ind med store mængder ubearbejdet 
materiale. 
 
Stefan Stürup, DOF København: Hvorfor er det åbenbart ikke lykkedes at lade Naturbutikkens 
overskud gå 100 % til fuglesagen?  
 
Jan Ejlsted: Vi er kommet langt med det, men det er også et definitionsspørgsmål., fx er en del af 
overskuddet gået til DOFbasen – er det fuglesagen? Det vigtigste for os var at kunne forsikre, at 
overskuddet ikke ”bare” går til administration i Fuglenes Hus.  
 
Christian Hjorth, HB: Vi vil arbejde hen imod at der kan skiltes i butikken i retning af ”køber du 
her, går så og så meget til præcis det og det konkrete projekt”. 
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7. DOF om 25 år 
Egon Østergaard, HB og Strategiudvalget (StrUd(s)) affyrede startskuddet til et efterfølgende grup-
pearbejde om den nye strategi frem til ca. 2012. Vi skal huske at 15/3 er deadline for indspil. Vi 
skal finde retninger og mål 25 år fremad. EØ fremsatte en række spørgsmål til overvejelse under 
gruppearbejdet: Hvad med caretakerarbejdet og truede arter? Skal vi være mere aktive på land-
brugsområdet? Skal vi opkøbe flere områder til formidling? Skal DOF optræde mere på de bonede 
gulve? Skal vi have mere ”politisk tranedans”? Skal vi involvere os mere i BirdLife International? 
Skal vi have mere engagement i den 3. verden? Skal vi revidere vores natursyn? Ligger fuglestatio-
nerne stadig i ruiner i 2012? 
 
(Referater fra gruppernes drøftelser er udsendt til medlemmerne af DOF’s repræsentantskab, red. I 
det følgende nævnes eksempler på de ideer, der blev fremhævet i det efterfølgende plenum). 
 

• DOF skal have sit eget formidlingscenter med bl.a. en DOF-TV-station med nyheder, do-
kumentarer, debat, medlemshvervning mv., gerne beliggende på/som en fuglestation.. 

• Køb Mandø og lav et kraft- og formidlingscenter på øen; lav driftsoptimering på øens jorder; 
efterhånden udbygges med stadig flere lignende centre 

• DOF skal etablere vækstcentre/kraftcentre på IBA’s osv. over hele landet 

• Gennem hårdt arbejde de næste 25 år skal vi gøre os selv overflødige ved fx at forbyde jagt, 
gøre landbruget grønt, vandet rent osv. Derefter skal vi bruge de 100 mio. kr. til en massiv 
indsats i fx Vestafrika. 

• DOF skal oprette fuglestationer i Danmark og troperne med satellitkontakt vedr. trækkende 
fugle + formidling osv. Indsamling af faglig viden skal ske ved brug af satellit, mobil, radar 
osv. 

• Opret en DOF-TV-station med natur-TV, formidling af vores arbejde, naturpolitik osv. 

• Etabler et stort, centralt styret rejsebureau med filialer i alle lokalafdelingerne. Der skal an-
sættes lønnede turledere, som oplæres i pædagogik. Rejserne skal gå til bl.a. IBA’s med 
formidling af international fuglebeskyttelse, men der skal også være lystrejser. 

 
Udpluk af den efterfølgende debat: 
My Størup, HB: Opret et korps af uddannede naturvejledere overalt i landet, med en flotille af bus-
ser til skolebørn 
 
Stinne Aastrup, DOF Nordvestjylland: Der er brug for mange flere penge til formidling, så fx jeg 
kan gå ud og lave pp-shows 
 
John Frikke, DOF Sydvestjylland: Det er også vigtigt at bevare og styrke fagligheden. Med lokale 
kraftcentre kan vi dyrke det frivillige engagement mere 
 
Hans Meltofte, HB: Det er godt med visioner for DOF i fremtiden, men min bekymring er om vi 
overhovedet kan fortsætte med at have en lige så stor grad af frivilligt engagement, så mange som vi 
lønner. Advarer mod professionaliseringen: Jo flere vi lønner, jo færre vil lave frivilligt arbejde. 
Den nye ”Fugleåret” kan næsten ikke finde nogen til at skrive! At lønne turledere er et skridt den 
forkerte vej. 
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Magnus Bang Hansen, DOF Vestsjælland: Det manglende frivillige engagement er et københavner-
fænomen; ude i landet er der masser i gang. Oplevelser er et vækstområde, så vi skal blive 100-
150.000 medlemmer på de næste 25 år, så kommer der saft og kraft 
 
Henrik Kalckar Hansen: Vores største styrke er at fortælle historier som skaber dramaer 
 
Derefter afrundede Egon Østergaard: Debatten viser, at der er grøde og vækst i DOF. StrUd(s) har 
fået god opvind til det videre arbejde og håber at kunne gøre status over alle forslagene til foråret; 
der opfordres til at snakke med baglandet om visionerne indtil 15. marts. 
 
8. Budget 2008 
Jan Ejlsted fremlagde budget for 2008. Den samlede omsætning budgetteres til 27 mio. kr. med 
forventning om et 0-resultat for året. 
 
De medfølgende kommentarer til budgettet gav anledning til spørgsmål. 
 
Budgettet indebærer, at DOF vil kontakte et antal medlemmer med henblik på at yde et frivilligt 
bidrag til foreningens arbejde oven i kontingentet. Bjørn Blangsted, DOF Nordsjælland, spurgte om 
de faste bidragydere gav til et specifikt formål. Tine Stampe, Fuglenes Hus, svarede, at bidragydere 
giver til generel naturbeskyttelse, men at vi nævner 3-4 konkrete eksempler fra DOFs arbejde, når 
vi kontakter dem. Derfor forventer bidragyderne også at se resultater på disse områder. 
 
Niels Riis, HB, påpegede, at DOF var forpligtet til at formidle resultater til bidragyderne, og han 
opfordrede især DOF København til at prøve at skaffe frivillige til at lave telemarketing. 
 
Jørn Lennart Larsen, Havfuglegruppen, spurgte om gruppens budgetønsker kunne imødekommes. 
Jan Ejlsted svarede, at budgettet var uændret i forhold til tidligere år, men at han ville arbejde på at 
imødekomme gruppens ønsker på andre måder. 
 
Budgettet blev vedtaget med alle stemmer minus 1. 

 

Jan Ejlsted oplyste, at efter 3. kvartal 2007 er prognosen for årets resultat i DOF et underskud i stør-
relsesordenen 400.000 kr., hvilket skyldes en personalesag, der er afsluttet ved forlig med den på-
gældendes fagorganisation. 
 
9. Klimaforandringernes betydning for fuglene 
Hans Meltofte redegjorde for den videnskabelige baggrund for de globale klimaændringer baseret 
på IPCC’s rapporter. Anders Tøttrup redegjorde med baggrund i ringmærkningsdata for, hvilken 
betydning klimaændringerne ser ud til at kunne få på fuglene. Der forudsiges især fænologiske æn-
dringer og stigende ’mismatch’ på fuglenes trækvej mellem arktiske yngleområder og tropiske vin-
terkvarterer. Modelleringer viser, at Ederfugl vandrer mod NØ i 2070. Europæiske områder med høj 
fuglediversitet forskydes mod nordøst fra Østeuropa til Mellem- og Østskandinavien.  
 
Under dette dagsordenpunkt blev også fremlagt et forslag til DOF’s egen klimapolitik, der bl.a. om-
fatter følgende konkrete tiltag: 
 

• DOF tilslutter sig et elselskab, der leverer vindenergi 
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• DOF’s energiforbrug reduceres mest muligt 

• DOF lægger sin energipolitik ud på foreningens hjemmeside og opfordrer medlemmerne til 
at være energibevidste. 

• DOF rejseaktivitet – også rejser for medlemmerne – udløser en CO2-kompensation, der skal 
gå til projekter i 3. verdenslande med sigte på bjergskov. 

 
Beslutning: Herefter blev DOF’s klimapakke omfattende tilslutning til grøn strøm, energibesparel-

ser og CO2-kompensation for DOF’s rejsevirksomhed sendt til afstemning. Den blev vedtaget en-

stemmigt. 

 
10. Forslag om etablering af netværk for DOF’s ambassadører 
Forslaget var stillet af Magnus Bang Hansen, DOF Vestsjælland, og opfordrede til at styrke dialo-
gen og netværket imellem DOF’s repræsentanter i grønne råd, Friluftsrådet og andre fora. 
 
Forslaget var drøftet i HB op til repræsentantskabsmødet og Jan Ejlsted (JE) tilkendegav HB’s til-
bagemelding: 
 
1) JE og Naturfaglig Afdeling tilbyder, at de kommunale grønt råds repræsentanter kan deltage i 
relevante faglige symposier og seminarer i regi af fx. caretakerprojektet. Lokalafdelingerne dækker 
selv disse repræsentanters transport, mens DOF centralt kan dække opholdet. 
 
2) Hvad angår ønsket om at oprette et Extranet til deling af dokumenter vil JE gerne hjælpe med at 
oprette denne service på forsøgsbasis. 
 
3) Der vil ligeledes bliver lavet forsøg med group-care eller weblog til styrkelse af dialogen. Forsø-
get vil ske for de DOF-repræsentanter, der sidder i de grønne råd. HB ønsker en tilbagemelding 
efter forsøgsperioden. 
 
Beslutning: Forsamlingen inklusive forslagsstilleren tilsluttede sig HBs forslag. 

 

John Frisenvænge beklagede, at de fredningsmøder, der tidligere har været afholdt i forbindelse 
med repræsentantskabsmøderne, nu er afskaffet. Christian Hjorth foreslog, at der måske kan lægges 
ekstra tid ind i efterårsmødet ved at presse pligt-punkterne lidt sammen. JE foreslog, at repræsen-
tantskabets forretningsudvalg arbejder videre med dette forslag. 
 
11. Stortursregler 
Kurt Rasmussen, DOF Nordjylland, fremlagde et forslag til ændring af stortursreglerne, som er ble-
vet nødvendige, bl.a. fordi vilkårene er blevet ændret i forhold til Rejsegarantifonden. 
 
Enkelte opklarende kommentarer blev besvaret.  
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
12. De to næste repræsentantskabsmøder 
Forårs repræsentantskabsmødet afholdes af DOF Nordsjælland 12.-13. april 2008. 
Efterårs repræsentantskabsmødet afholdes på Dalum Landbrugsskole 15.-16. november 2008. 
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13. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 
Christian Hjorth rundede af med at takke for endnu et godt repræsentantskabsmøde. 
 
 
Referatet godkendt af mødets dirigenter og udsendt 10. december 2007. Endelig godkendelse finder 

sted på næste repræsentantskabsmøde. 


