
           Odense den 6.maj 2019

Kort referat fra Repræsentantskabsmøde 27 – 28 april 2019.

Mødet blev afholdt på Kystvejens Konferencecenter i Grenå.

Efter en kort velkomst ved Sigrid Andersen, Direktør for DOF, fortsatte dagens program, herunder 
godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmøde 17 – 18 november 2018 og beretning fra de 
enkelte lokalafdelinger. Lokalafdelingernes projekter var alsidige og omhandlede alt fra 
redekasseprojekter, medlemspleje, ekskursioner, mm .til opsætning af nye hjemmesider og IT 
systemer.

Egon Østergaard, formand for DOF, fremlagde Hovedbestyrelsens Årsberetning. Af beretningen 
fremgik det, at det er gået tilbage for naturen i Danmark i 2018. Det skyldes bl.a. Regeringens 
indgreb i Natura 2000 områder med reducering af 300 km2. DOF har indbragt sagen for EU 
domstolen. DOF har ligeledes klaget over inddragelse af Ramsar- områder, der er internationalt 
vigtige vandfuglerastepladser.
Der er indledt dialog / samarbejde med Landbrug & Fødevarer vedr. hjælp til de trængte viber, med 
gode råd/ vejledning til landmændene. Ligeledes er der samarbejde i gang med Miljø – 
Fødevareministeriet om lokal indsats for Hedehøgen, samt fortsættelse af punkttællinger. Af 
beretningen fremgik det også, at der er fremgang i ynglende Tranepar, Skestorke og arbejdet med 
overvågning og registrering af ørnepar, Birdlife,mm.

I forbindelse med punktet om godkendelse af DOFs regnskab og reviderede budget, gjorde DOF 
Fyn opmærksom på, at ikke kunne godkende  forslag til fordeling af midler til A fuglestationernes 
drift , Blåvand, Gedser og Skagen, idet disse midler skal tages fra tilskuddet til lokalafdelingerne. 
For DOF Fyn betyder det, at man i 2020 i stedet for at modtage 42792.00 kr kun modtager 
31234.00 kr.
DOF Fyn begrundede nej i afstemningen med, at der på repræsentantskabsmødet november 2018, at
der på var blevet sagt, at der i forbindelse med reduktion af lokaladdelingernes tilskud, skulle tages 
hensyn til, at DOF Fyn driver Keldsnor Fuglestation, og derfor ikke skulle reduceres i tilskud. 
DOF Bornholm stemte også nej, men forslaget blev alligevel vedtaget.

Der blev valgt medlemmer til Repræsentantskabets Forretningsudvalg og til Hovedbestyrelsen 
inden dagen/ aftenen blev afslutte med et meget interessant oplæg og debriefing om Natura 2000 
nedskæringer og status på Det Grønne Danmarkskort ved Henrik Wejdlinger.

Næste dag startede med fugletur arrangeret af DOF Østjylland til Gjerrild Nordstrand, hvor vi bl.a. 
så Sule, Kjove, Splitterne, Rødstrubet lom,mm.
Turen gik videre til Sostrup Slot, hvor vi havde håbet at se Rødtoppet Fuglekonge, men i stedet 
oplevede et rovfugletræk med Musvåger og en Sort Glente, hen over slottets gårdsplads. Flot syn og
meget smukt område og en rigtig god start på dagen. Tak til DOF Østjylland for et godt initiativ.

Martin Iversen, Fugleværnsfonden, orienterede om årsrapport og regnskab for 2018, budget og 
planer for 2019 efterfulgt af valg til bestyrelsen. Martin Iversen og Jonna Odgaard blev genvalgt.

Konferencen blev afslutte med oplæg om Mårhundeproblematikken ved Lars Holm Hansen, DOF 
Vestjylland, orientering ved Egon Østergaard og opsamling ved Knud Flensted.
Lars Holm Hansen orienterede om, at jægerne i Ringkøbing – Skjern Kommune havde kontaktet 
DOF Vestjylland, da de gerne ville have hjælp til Mårhundeproblematikken både økonomisk og 
med registrering fx med vildtkameraer. Det kunne fx være ved opsætning af kameraer ved kendte 



reder for jordrugende fugle.
Ringkøbing-Skjern Kommune og jægerne har i fællesskab indkøbt og opsat 50 kameraer. På 
Tipperne er der reguleret 48 mårhunde, omkring Stadil Fjord 127, Ringkøbing – Skjern Kommune 
327 og på Harboøre Tange har en lokal jæger nedlagt hele bestande i 2018, men i løbet af vinteren 
er der igen kommet Mårhund.
DOF Sdr. Jylland og Fugleværnsfonden har lavet aftale om at bekæmpe Mårhund i Sølsted Mose.

Der blev henvist til Rapport fra DTU udgivet december 2017 ved. Susi Pagh: Mårhund – 
risikovurdering, biologi og erfaringer for bedst regulering.

Der blev ikke besluttet en bestemt procedure, men lagt op til, at den enkelte lokalafdeling er 
opmærksom på problematikken med Mårhunde, lig bekæmpelsen af Mink.

Afslutningsvis skal siges, at det var 2 interessante dage, et godt tilrettelagt program og at service og 
mad, mm. var tip – top på Kystvejens Konferencecenter i Grenå.

Hjemturen til Fyn blev krydret med et smut til Kysing Næs, hvor vi havde fornøjelsen at se en 
Thorshane svømme rundt lige i vandkanten på kysten. FLOT afslutning på to dage.

Fra DOF Fyn deltog Niels Bomholt, Jens Bækkelund og ut. Jette Gandrup.


