
REFERAT AF INTERNATIONALT UDVALGSMØDE 
Tirsdag den 16. september 2014 kl. 15.00-20.00 
 
Tilstede +  
Fraværende/afbud - 
 
Ole Brauer (OB)  + 
Finn Danielsen (FD)  -  
Jon Fjeldså (JF)  + 
Ole Friis Larsen (OFL)  + 
Birgit Madsen (BM)  + 
Michael Køie Poulsen (MKP) + 
Niels Riis (NR)  + 
Alex Rosendal (AR)  + 
Jørgen Stubgaard (JS)  + 
My Størup (MS)  + 
Henriette Tøttrup Hansen (HT) + 
Søren Wium-Andersen (SWA) + 
Charlotte Mathiassen (CM) + til kl.18 
Mark Desholm (MD)  + til kl.19 
Thomas Lehmberg (TL)  + 
 
 
1a. Valg af dirigent v. JF 
JF blev valgt som dirigent. 
 
1b. Velkommen til udvalgets to nye medlemmer v. JF 
JF bød Ole Brauer og Ole Friis Larsen velkommen i INTUD. OB og OFL introducerede derefter sig 
selv efterfulgt af resten af udvalget samt CM og TL. 
 
1c. Præsentation af DNAs nye afdelingsleder, Mark Desholm v. MD og TL 
MD introducerede sig selv til INTUD. 
 
2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde 18. september 2013 v. JF og TL 
Referatet blev godkendt uden ændringer og opfølgninger var gennemført. 
 
3. Orientering 
 
3a. DOF’s internationale arbejde marts-september 2014 (Bilag 3a-1 til og med Bilag 3a-7) v. TL og 
CM 
CM og TL præsenterede udkast til CISU-programmets mål og resultater samt om processen hidtil 
og fremadrettet, inklusiv INTUD-medlemmers input i løbet af processen. TL orienterede om Flores 
II og Echuya-projekterne fremdrift og henholdsvise afslutning og programindfasning. JF bad TL om 
at skaffe en samlet fugleliste over Mbeliling-skoven på Flores og udsende den til INTUD. 
Situationen og den manglende fremdrift på Harapan-projektet blev fremlagt af CM og TL.  



SWA opfordrede DOFs ledelse til snarest at skrive til Danida for at påpege de mangeartede og 
åbenbare problemer, som projektet står overfor, ikke kun for at forsøge at sikre at DOF kan levere 
sit tekniske input indenfor projektets levetid, men i særdeleshed for at sikre, at DOF klart og 
tydeligt har oplyst DOF's observationer vedrørende projektet overfor Danida, hvis/når pressen får 
nys om den store investering af danske skattekroner i lyset af de ret magre resultater, som der kan 
fremvises ift. skovbevarelse/-restaurering. 
 
3b. Prespa status (Bilag: email med fire vedhæftede dokumenter) v. JS  
JS uddybede de vigtigste udviklinger i Prespa på baggrund af de udsendte bilag, inkl. SWAs input 
ift. forureningen af vandmiljøet i Prespa.  
 
3c. Status på Frie Midler (Bilag 3c-1) v. TL 
JF og TL orienterede og INTUD tog oversigten til efterretning efter en kort diskussion.  
 
4. Status for arbejdet i task force om inddragelse af frivillige DOF’ere i internationalt arbejde, 
inkl. diskussion af HB’s behandling af INTUD’s indstilling og opfølgning (Bilag 4-1) v. JF 
JF orienterede om baggrunden for processen og udkastet fra det af HB nedsatte udvalg. Ift. 
opfølgning orienterede JF om, at han har snakket med Steffen Brøgger-Jensen, DOF’s 
næstformand, som gav udtryk for at ville arbejde for støtte til arbejdet med fokus på europæiske 
trækfugle i Vestafrika. Desuden havde JF haft møde med Kasper Thorup og Anders Tøttrup, begge 
Center for Makroøkologi, KU, hvor konklusionen var at fokus af praktiske grunde skulle være 
Ghana, idet Ebola-udbruddet forhindrede arbejdet i Sierra Leone (Liberia og Guinea). OFL oplyste, 
at HB har nikket til, at der bruges 200.000 kr. af DOFs egne midler til arbejdet over 5 år, og at HB 
skal have en ansøgning fra INTUD for at udløse den første portion af midlerne.  
INTUD indstiller at: 
1. JF, AR og NR udgør INTUD’s task force for den frivillige trækfugleindsats 
2. JF anmoder Kasper og Anders om at lave udkast til metoder og indhold af undersøgelserne i 
Ghana samt undersøger muligheder for tilskud til billeje og anden logistik ift. feltarbejdet i Ghana 
af KU-midler 
3. Yderligere ekstern støtte skal søges hen ad vejen 
4. OFL og Steffen arbejder for at HB laver en mindre pulje midler til logistik/udstyr som DOF-
frivillige kan søge ifm. deres udsendelse på projektet 
5. AR forhører sig hos Robert Oteng-Appau, tidligere GWS-ansat nu selvstændig med 
fugletursfirma, om hans interesse i at hjælpe med logistik i Ghana samt om der er interesserede 
ghanesere til feltarbejdet 
6. JF kontakter Stig Jensen for at høre om der er andre projekter/organisationer i Ghana som 
kunne tænkes at ville samarbejde med DOF om indsatsen 
7. JF kontakter Prof. Yaa Ntiamoa-Baidu for samarbejde ift. ringmærkningstilladelse 
8. BM genbesøger sit dokument om kulturmødet, så det er klar som en del af briefingen af de 
udvalgte DOF-frivillige inden deres udsendelse til Ghana 
9. Punkt 1-8 under dette dagsordenpunkt 4 udføres inden udgangen af oktober 2014! 
 
5. Diskussion af og beslutning om Frie midler fortsat skal betale for DOF’s deltagelse i Prespa-
møder og midlernes anvendelse i øvrigt v. JF 
Emnet blev diskuteret på grundlag af et oplæg fra JS. 



INTUD indstiller at: 
1. DOF fortsætter i Prespa i 2015, som besluttet i 2011, med JS som repræsentant og SWA som 
suppleant. DOF-deltagelse efter 2015 besluttes på næste INTUD-møde 
2. De resterende Frie midler (ca. 85.000 kr.) bruges på den frivillige trækfugleindsats 
 
6. Diskussion af arbejdsform, roller og ansvar m.m. i samarbejdet mellem INTUD og ansatte i 
International Sektion i Fuglenes Hus (Bilag 6-1 og 6-2) v. CM 
Der udspandt sig en god og livlig diskussion i udvalget og med MD, CM og TL. 
 INTUD indstiller at: 
1. Sparring med International Sektion bør, mellem møderne, foregå med udvalgte INTUD-
medlemmer ift. Emne, og JF optræder som dirigent af udvælgelsen og opfølgning 
2. International Sektion udsender fremover alle projekt- og programrapporter, strategier, 
politikpapirer, protokoller, metodepapirer, korte referater fra rejser samt alt andet materiale, som 
er relevant for arbejdet til INTUD’s medlemmer, så snart de foreligger 
3. International Sektion, MD og andre relevante ansatte i Fuglenes Hus (FH) udfærdiger et udkast, 
som skitserer FH’s forslag og ønsker til det fremtidige samarbejde med INTUD. Dette udsendes til 
INTUD inden udgangen af oktober 2014 
4. Ligeledes udfærdiger INTUD et tilsvarende udkast. JF udsender ældre dokumenter til inspiration 
for INTUD’s medlemmer og anmoder samtidig INTUD-medlemmer om at melde sig til dette 
arbejde. JF er tovholder og fremsender, på vegne af INTUD, udkastet til International Sektion 
inden udgangen af oktober 2014    
 
7. Status på arbejdet med en ’DOF’s naturpolitik/natursyn på det internationale’ (Bilag 7-1) v. JF 
Emnet diskuteredes kort. 
INTUD beslutter at: 
1. Fastholde at ift. det internationale arbejde, som jo foregår i beboede egne af troperne, er det 
mest korrekt at vedkende sig at helt uberørt natur næppe findes dér og derfor ikke kan opstilles 
som et mål for beskyttelsesarbejdet. 
 
8. Eventuelt 

1. Næste regulære mødedato bliver 24. marts 2015, og INTUD-møderne starter fremover 
kl.15, så udenbys medlemmer har mulighed for at komme hjem i bedre tid. 

 
 
TL 19. september 2014 


