REPRÆSENTANTSKABSMØDE
23.-24. april 2022
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Referat
1. Valg af dirigenter og referenter
Morten Møller Hansen, Jette Reeh og John Hansen blev valgt som dirigenter og ordstyrere. Som
referenter blev valgt ansatte fra Fuglenes Hus: Knud Flensted, Sigrid Andersen, Jakob Bredsdorff
Frederiksen, Karina Demuth og Mia Ilander Albrektsen.
Mødet var bekendtgjort rettidigt, materialer var udsendt rettidigt, og der var 56
stemmeberettigede deltagere. Dirigenten konkluderede, at forsamlingen var lovlig til at foretage
beslutninger.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat blev godkendt.
4. Beretning fra lokalafdelingerne
Arbejdet i lokalforeningerne har i 2021 været præget af Corona. Epidemien har betydet en generelt
større interesse for at komme ud i naturen, men på grund af forsamlingsrestriktionerne har den
også givet mange aflyste møder og ture. Hver lokalafdeling redegjorde kort for de vigtigste
fokuspunkter i det forgangne år.
My Størup, Bornholm nævnte, at ture har været en succes med over 300 deltagere i årets løb. Øen
havde i 2021 to ynglende havørnepar, der fik i alt tre unger på vingerne. En anden succes er
opsætning af 50 redekasser til stor skallesluger, hvor der var ynglefugle i næsten halvdelen af
kasserne.
Palle Rosendahl Larsen, Fyn: Bestyrelsen har haft travlt med at koordinere lokalafdelingens mange
forskellige aktiviteter og med dialog med kommunerne og Naturstyrelsen. En velfungerende
kommunikationsgruppe udsender dagens nyhed, og der er investeret i nyt AV-udstyr. Blandt årets
udfordringer var forgiftning af en havørnefamilie på Tåsinge.
Ingelise Aarøe, København: Der er igen gang i fugleturene, men afdelingen mangler turledere. En
særlig tak til Naturpolitisk udvalg for indsatsen på Vestamager, særligt med hensyn til vadefuglene.
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Peter Lund Kristensen, Nordjylland: Blandt mange aktiviteter fremhævede Peter det indledende
arbejde med de nye naturnationalparker.
Inge Hansen, Nordsjælland: Lokalafdelingen har støttet forslaget om at lægge de gamle fredninger
omkring Esrum sø sammen til én samlet fredning. DOF har modsat sig forslaget om et samlet
stiforløb omkring søen, da det er et sårbart område i forhold til ynglende fugle. Denne indsats har
haft stor betydning for beslutningen om ikke at etablere et nyt stiforløb.
Martin Høj Hansen, Nordvestjylland: Lokalafdelingens indsigelse mod planen for store vindmøller
ved Vinge syd for Tjele Langsø har betydet, at planklagenævnet i juni ophævede lokalplanen og
kommuneplantillægget. Viborg kommune overvejer nye planer for vindmøller i området.
Vindmølleprojekter ved Daubjerg og Mønsted bliver fortsat diskuteret. Optælling af vinterfugle og
nu også ynglefugle ved Thys kyst fortsættes.
Bo Kayser, Storstrøm: Lokalafdelingen overvåger fuglelivet for at indsamle viden, inspirere
befolkningen og rådgive politikere og forvaltningen. Fokus har især været på træktælling og
ringmærkning på Gedser Fuglestation, træktælling på Hyllekrog/Saksfjed, punkttællinger (nu også
nattællinger) samt opsætning af redekasser til stor skallesluger.
Karin Gustausen, Sydvestjylland: En ræv har fået hvalpe på Langli, hvilket har været et problem, især
for de sjældne skestorke. Samarbejdet med Naturstyrelsen omkring regulering har betydet, at øen
nu igen er uden ræv.
Conny Brokholm, Sydøstjylland: Målet er at tilbyde mindst to fugleture om måneden - én i
weekenden og én på en hverdag. Turene er meget velbesøgte med 20 - 64 deltagere.
Medlemmerne inviteres på mail. Også facebookgruppens ’ugens fugl’ er meget værdsat.
Gert Fahlberg, Sønderjylland: Facebookgruppen kører godt med mange forskellige emner og et
støt stigende antal medlemmer. Derudover udsendes hver måned et nyhedsbrev. Blandt mange
aktiviteter fremhæves indsatsen for beskyttelse af hvidbrystet præstekrave.
Lars Holm Hansen, Vestjylland: Lokalafdelingen har arbejdet med tællegrupper (tidligere kaldet
Caretaker grupper), hvor man tæller fugle på en bestemt lokalitet med jævne mellemrum hen over
året. En anden aktivitet var Tårnenes Dag, hvor holdet ved Vest Stadil fjord deltog for trettende
gang med 10 – 15 DOF’ere. DOF Vestjylland har fået en plads i brugerrådet i den nye
Naturnationalpark Stråsø.
Morten Jensen, Vestsjælland: Der er lagt et stort arbejde i lokalafdelingens reviderede hjemmeside,
som nu er en vigtig brik i markedsføringen af ture, kurser og andre aktiviteter. Blandt de tunge
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naturpolitiske sager er den langvarige sag om anlæg af en stor havmøllepark i Smålandshavet syd
for Omø.
Ole Bøgh Vinther, Østjylland: Lokalforeningen har haft god medlemstilgang og afholdt mange fine
ture, arrangeret af blandt andet Gråkragerne og Fuglepigerne.
5. Hovedbestyrelsens årsberetning
Formand Egon Østergaard fremlagde hovedbestyrelsens årsberetning. Han indledte med at
konkludere, at det er gået godt med sammenlægningen af medlemskategorier, så ”kernemedlem”
og ”medlem” fremover er ét medlemskab. Med enhedskontingentet forventes det, at indtægtsgrundlaget vil blive øget. Der er dags dato netto 400 medlemmer, som har meldt sig ud og DOF
kan nok forvente at miste yderligere lidt flere medlemmer i løbet af 2022. Derfor skal der arbejdes
med at hverve nye medlemmer.
Netfugl er i god drift, og aktiviteten på den ny hjemmeside er tilfredsstillende med 3700 brugere.
Vi vil dog gerne have nogle reklameindtægter på Netfugl for bedre at kunne finansiere
driftsudgifterne.
I Fuglenes Hus er der kommet nye medarbejdere, efter at Mads Oddershede er fratrådt. Jakob
Bredsdorff Frederiksen er ansat som projektleder på projektet Fugle for Alle og Josefine Buus
Jacobsen er ansat til medlemskommunikation. Endelig tiltræder en ny afdelingsleder til DOFs
Naturafdeling pr. 1. juni. (Det kan i skrivende stund oplyses, at Jacob Jensen er ansat i stillingen).
Formanden orienterede desuden om, at Nina Yasmin Ali har søgt orlov fra Hovedbestyrelsen, fordi
hun har fået projektansættelse i DOF.
Stefan Stürup, DOFs næstformand, er blevet indvalgt i Friluftsrådets bestyrelse netop 23. april 2022.
I løbet af 2022 er der seks lokalafdelinger, der kan fejre 50-års jubilæum, og formanden ønskede på
forhånd et stort tillykke til dem alle.
DOF har økonomisk set haft et ekstraordinært godt år i 2021, især fordi det er gået godt med
salget af kikkerter i Naturbutikken. Der er desuden et forslag på bedding om at nedsætte
foreningens egenkapital, så midlerne i højere grad kan komme ud at arbejde for DOF og fuglene
frem for at stå på en bankkonto.
DOF bidrager aktivt som den største dataleverandør til den nationale artsdatabase Arter. DOF får
en foreningsside på Arter.dk, og håbet er, at vi derigennem kan række ud efter nye kommende
medlemmer. For at understøtte samarbejdet yderligere vil DOF stille artsbeskrivelserne fra DOFs
digitale fuglebog til rådighed som links. Formanden opfordrer til, at man fortsat indtaster i
DOFbasen.
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Formanden kom ind på DOFs projekter og nævnte i den forbindelse, at Videnskabeligt Udvalg er i
gang med at sondere mulighederne for et nyt kommende frivilligdrevet projekt om ynglesucces.
Placeringen af de i alt 15 naturnationalparker er nu udpeget af regeringen, og dertil kommer to
marine naturnationalparker. DOF har bakket aktivt op om beslutningen.
En lang række Natura2000 planer er i høring netop nu, og formanden mindede om, at
lokalafdelingerne har en vigtig rolle med at kontrollere, om der i den forbindelse skal gøres
indsigelser.
Formanden nævnte, at der senere på repræsentantskabsmødet vil være en debat om vedvarende
energi. DOFs holdning til vindmøller og solceller er vigtig at få debatteret i lyset af den grønne
omstilling. Dette er yderligere aktualiseret, efter at krigen er brudt ud i Ukraine. DOF oplever, at
naturbeskyttelsen er kommet yderligere under pres.
I de kommende dage vil DOF atter have fokus på viben. Formanden orienterede om, at en ældre
kampagne er genoptaget, og at han i den forbindelse stiller op sammen med miljøministeren og
Landbrug & Fødevarer til interview den 25. april.
DOF ønsker, at udsætning af gråænder til jagtformål skal forbydes. I Vildtforvaltningsrådet
indstillede DOF dette sammen med flere andre organisationer til ministeren, men andre
organisationer ønskede derimod udsætning af gråænder opretholdt. Miljøministeren har nu sendt
de to indstillinger tilbage til Vildtforvaltningsrådet, som skal arbejde videre med opgaven.
Klima- og Biodiversitetsfonden har købt områder i Ecuador for 1,3 mio. kr. i 2021. Desuden har DOF
lavet en analyse af, hvordan vi vil arbejde med FN-verdensmålene, og i den forbindelse er der
udgivet en pjece, som kan tilgås via dette link:
https://www.dof.dk/images/om_dof/vision_mission/dokumenter/DOFVerdensmaalene_web.pdf
Ørneklubben, som er DOFs satsning for at inddrage de 6- 12-årige, har indtil videre fået 300
medlemmer. Fordelingen af Ørneklubmedlemmer er ujævn og centreret om de større byer. Målet
er at nå op på 4-500 ørneklubmedlemmer i 2022. Sebastian Klein har indvilget i at være protektor
for Ørneklubben.
Afslutningsvist fortalte formanden om en GPS-mærket kirkeugle, der forsvandt i oktober 2019, men
blev genfundet i marts 2022. Data fra senderen viser, at kirkeuglen har bevæget sig længere
omkring end forventet. Dette underbygger, at kirkeuglerne på egen hånd ville kunne komme til
Danmark fra Tyskland. DOF er imod udsætning af kirkeugler, og det har atter vist sig at være et
fornuftigt synspunkt.
Herefter var der kommentarer til beretningen.
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Lars Nørgaard kritiserede, at Naturbutikken sælger kikkerter med engelske navne. Han mente
desuden, at Netfugl er blevet mindre brugervenlig. Endelig kommenterede han, at jordopkøbet i
Ecuador reelt drejer sig om, at DOF har foræret pengene til en lokal samarbejdspartner.
Egon Østergaard svarede, at kikkertnavne er en smagssag. Netfugl har en styregruppe med
frivillige, herunder de oprindelige udviklere af Netfugl, og oplevelsen er, at brugerne er godt
tilfredse.
Formanden bekræftede, at DOF har entreret med en lokal fond omkring jordopkøb i Ecuador.
En journalistisk bearbejdning af årsberetningen for 2021 vil blive trykt og udsendt.
John Hansen mente, at årsberetningen skal sættes til afstemning. Bjarne Nielsen mente, at
beretningen drejer sig om året, der er gået, og derfor er den ikke egnet til beslutning.
6. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2021
Vicedirektør Lars Engmark, der på grund af sygdom var med på en Teams-forbindelse, gennemgik
regnskabet for 2021, der var uden påtegninger fra DOFs revisor. Årets omsætning var 44,3 mio. kr.,
og årets resultat er et overskud på 2,1 mio. kr. Det skyldes primært et overskud fra driften af
Naturbutikken på 1,7 mio. kr. (af en omsætning på 18,2 mio. kr.) samt at der, grundet Corona, har
været afholdt færre medlemsaktiviteter.
Der er kommet 7,6 mio. kr. ind i medlemskontingenter. Vi har fået lidt flere naturbeskyttere, men
deres individuelle bidrag er til gengæld lidt lavere end tidligere. Fugleværnsfonden har modtaget
275 t.kr. i andel af naturbeskyttelsesbidragene. Klima- og biodiversitetsfonden har modtaget 375
t.kr.
DOFs internationale indsats under Civilsamfund i Udvikling har fået en ny bevilling til programfase
III på mere end 18 mio. kr., som skal bruges over de kommende 4 år i samarbejde med partnere i
Nepal, Uganda og Kenya, samt Tanzania, som bliver ny partner i 2022.
Lars Nørgaard spurgte atter til de 1,3 mio. kr., som er doneret til en fond, der på DOFs vegne har
opkøbt regnskov. Hans Meltofte bekræftede, at det er korrekt, at vi har støttet opkøb, og det er
ikke DOF, der selv har opkøbt jorden. DOF kan, af juridiske grunde, ikke eje jord. Pengene kommer
ind i en pulje sammen med andre bidragydere, der tilsammen finansierer opkøbet.
Årsregnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.
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7. Fremlæggelse af revideret budget (II) for 2022
DOF budgetterer med en omsætning på 47,2 mio. kr. i 2022. Medlemsindtægterne stiger, men
samtidig bliver der, som følge af indførelsen af enhedskontingent, øgede udgifter til trykning og
distribution af tidsskriftet DOFT og Fugleåret. Vi søger derfor at motivere flere læsere til at se
magasinerne i elektronisk format på Min Side for på den måde at kunne spare porto og
trykkeudgifter.
Naturbutikken vil besøge Det Grå Fyr i Skagen flere gange i løbet af året. Vi budgetterer med et
tilskud fra Friluftsrådet på 1,9 mio. kr. og 300 t.kr. i donationer fra seerne på ØrneTV og UgleTV.
Lønudgifterne til personale er 14,4 mio. kr. Der skal investeres i et nyt IT-system, der integrerer
økonomistyring, medlemsdatabase, Naturbutikken, webshop og Min Side. Det nuværende system
er stærkt forældet.
Usikkerhederne i budgettet er bl.a., om tilskuddet fra Friluftsrådet falder. DOF har desuden brug for
at skaffe flere eksternt finansierede projekter fra fonde. Endelig påpegede Lars Engmark en
usikkerhed i, om opturen i Naturbutikken fortsætter.
Ingelise Aarøe Petersen mindede om, at DOF Travel og Fugleværnsfonden også er tænkt med i det
nye IT-system. Erik Agertoft påpegede, at lokalafdelingerne og fuglestationerne, der i sin tid
konverterede til det nye webdesign på dof.dk, skal tænkes ind i udviklingen af den ny hjemmeside,
så de ikke lades tilbage på perronen.
Der blev desuden spurgt til forbedringerne af DOFbasen, de planlagte forbedringer i DOFbasen er
en ny forbedret søgeside, som er mere brugervenlig og tilpasset de nye spontantællinger.
Derudover vil der blive lavet omskrivning af Apps til DOFbasens indtastninger.
Repræsentantskabet godkendte budgettet.
8. Størrelsen på disponibel egenkapital
Egon Østergaard orienterede om, at DOF i en længere årrække har arbejdet på, at den disponible
egenkapital skal udgøre 20 % af omsætningen. Den nuværende beslutning foreslås erstattet med,
at målet for den disponible egenkapital er, at den skal udgøre 50 % af de budgetterede
lønudgifter. Baggrunden er at sikre medarbejderne løn i et halvt år, hvis alt skulle gå helt galt, og
foreningen må lukke. Begrundelsen for den nye beslutning er, at DOF oplever at få reduceret sit
driftstilskud fra Friluftsrådet, som har indført en ny model for tildeling af driftstilskud fra
Udlodningsmidlerne.
I 2022 budgetteres der med lønudgifter for 14,4 mio. kr., hvilket betyder, at målet for den
disponible egenkapital er 7,2 mio. kr. i slutningen af 2022. Forslaget blev vedtaget.
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9. Disponering af overskuddet fra 2021
Egon Østergaard konkluderede, at der med beslutningen om ændret størrelse på den disponible
egenkapital, er skabt grundlag for, at DOF kan beslutte at bruge nogle af pengene til strategiske
formål indenfor den rammestrategi, som Repræsentantskabet har vedtaget i efteråret 2021. Egon
Østergaard ønskede derfor en høring om, hvad pengene bør bruges til. Der var på forhånd udsendt
fire forslag til repræsentantskabet
1) Kommunerepræsentanternes vigtige indsats bør styrkes og påskønnes, og de naturpolitisk
aktive medlemmer bør tilbydes uddannelse. Ansættelse af en naturpolitisk medarbejder, der
har tid til rådighed til at bistå med det lokale, naturpolitiske arbejde i DOF’s lokalafdelinger,
og som vil kunne bistå med øvrige naturpolitiske opgaver.
2) Ansættelse af en naturjournalistisk medarbejder med fokus på at understøtte formidlingen
af det lokale nyhedsstof i trykte og digitale medier om fugle og natur på vegne af
lokalafdelinger og fuglestationer.
3) Styrket formidlingsindsats til brugere af DOFbasen om, hvordan man får nem adgang til at
lave udtræk. Styrkelse af DOFbasens brugervenlighed.
4) Ansættelse af en naturpolitisk medarbejder, der har mulighed for at dedikere tid til at løfte
DOF’s involvering i det nordatlantiske samarbejde på havområdet.
En beslutning om ansættelse af personale kan betyde, at DOF forpligter sig til lønudgifter i en
længere årrække. Derfor er det ikke sikkert, at vi skal bruge alle pengene med det samme.
Det var mulighed for at komme med indlæg fra forsamlingen. Formanden opfordrede desuden til,
at man kan indsende yderligere ideer.
Lasse Braae foreslog midler til tværfaglige møder i lokalafdelingerne, dvs. en pulje til et lokalt løft.
Desuden foreslog han, at der afsættes midler til bearbejdning af data fra DOFbasen og et katalog
”hvordan gør du, hvis du har en naturpolitisk sag”.
Erik Agertoft kommenterede, at det er en god idé at bruge midler til DOFbasen, men
medlemmerne skal først og fremmest trænes i at lægge observationer i DOFbasen, f.eks.
ynglefugledata og trænes i den efterfølgende databearbejdning.
Christian Hjorth plæderede for forslag 1, som han mente, er et must. Anni Guldberg Madsen talte
for en styrkelse af kommunerepræsentanterne, det har været et stort ønske fra DOF Nordjylland i
en længere årrække. Conny Brokholm støttede ligeledes, at kommunerepræsentanterne
understøttes. Hun påpegede, at der mangler kurser for turledere, både eksisterende og nye.
Kursusmaterialet til fuglekurserne er også ved at være forældet. Ole Bøgh Vinther meddelte, at
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forslag 1 støttes af DOF Østjylland. Ingelise Aarøe Petersen fremhævede også forslag 1 som det,
der er absolut mest brug for. Morten Jensen påpegede, at en styrkelse af lokalafdelingernes
arbejde med naturpolitik vil være en stor hjælp, herunder et naturpolitisk forum, der klæder
lokalafdelingerne bedre på.
Bent Birk Kristensen, ligeledes fra DOF Østjylland nævnte desuden, at lokalafdelingen ofte får
henvendelser fra folk, der beder om hjælp. Han savner en bred vifte af tryksager, der styrker det
lokale arbejde.
Alex Rosendahl foreslog at prioritere arbejdet med trækfugle i vinterkvarteret i Vestafrika. Han
foreslog, at der afsættes midler til afslutning af et Ghana-projekt.
My Størup foreslog at bruge penge til en naturjournalistisk medarbejder, der kan lave TV-indslag
om DOF i lokalfjernsyn.
Lars Nørgaard fremhævede, at DOF bør fokusere på et par steder, der trænger til en hjælpende
hånd i vores partnerlande omkring Middelhavet.
Steen Nielsen foreslog flere nye midler til DOFbasen, specielt på ynglefugledata.
David Collinge foreslog at tale med universiteterne om bearbejdning af data f.eks. fra DOFbasen.
Egon Østergaard takkede for de mange gode forslag.
10. Valg til Hovedbestyrelsen
På valg var Egon Østergaard, Peter Bonne Eriksen, Boris Schønfeldt, Kim Skelmose, Nina Ali, NilsErik Norsker og Andreas Winding Mønsted, som alle blev genvalgt.
11. Valg af medlemmer til foreningens faste udvalg
På valg var følgende medlemmer af grupper og udvalg.
Feltornitologisk udvalg: Andreas Winding Mønsted, Joakim Matthiesen og Lars Grøn, som alle blev
genvalgt. Der er to vakante pladser i udvalget.
Internationalt udvalg: Finn Danielsen, Alex Rosendal, Jon Fjeldså, Michael Køie Poulsen og Lars
Smith, som alle blev genvalgt.
Naturpolitisk udvalg: Stig Englund, Sten Asbirk, Poul Blicher Andersen, Christian Hjorth, Niels Riis
og Mogens Hansen, som alle blev genvalgt.
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Sjældenhedsudvalget: Sakari Kauppinen, Anders Odd Wulff Nielsen, Andreas Bruun Kristensen og
Troels Eske Ortvad, som alle blev genvalgt. Nyt medlem af Sjældenhedsudvalget, Rune Sø
Neergaard blev valgt ind.
Ungdomsudvalget: Joshua Emil Haahr, Jonas Pedersen, Amanda Johannisson, Philip Elbek og
Rasmus Momme, som alle blev genvalgt. Der er en vakant plads i udvalget.
Videnskabeligt udvalg: Iben Hove Sørensen, Jan Drachmann, Kasper Thorup, Jannie Linnebjerg
Sigrid Ilsøe og Gitte Høj Jensen, som alle blev genvalgt.
12. E-læring om fugle
Karina Demuth orienterede om en ny projektidé: E-læring om fugle som skal hjælpe både nye og
erfarne fuglekiggere med nem og tilgængelig fugleviden i form af spil, quizzer, videoer og
læringsspil. E-lærings projektets idé og formål er i al sin enkelthed at udbrede natur- og
fugleglæde til den brede befolkning. Derigennem kan vi måske øge rekrutteringsgrundlaget for
nye medlemmer i DOF og styrke foreningens overordnede formål.
E-læringsprojektet skal finansieres via en fondsbevilling, derfor vil det være meget værdifuldt med
støtte fra repræsentantskabet og lokalafdelingerne samt input til projektets indhold og
udformning. Input sendes til karina.demuth@dof.dk senest 15. maj 2022.
Repræsentantskabet var meget begejstret for ideen om E-læringsprojektet, hvilket kom til udtryk
ved de mange, som tog ordet og kom med gode ideer og opbakning.
13. Debat om DOF´s holdning til vindmøller og solceller
Egon Østergaard introducerede til debatten, og Hans Meltofte redegjorde for baggrunden og
forklarede, hvordan Naturpolitisk Udvalg havde været involveret i tilblivelsen af det udsendte
oplæg om DOF’s politik vedrørende vindmøller og solceller. Fra Naturpolitisk udvalgs side er det
tænkt som et åbent oplæg, der ikke skal vedtages af repræsentantskabet, men som med
repræsentantskabets bemærkninger fremadrettet kan bruges af især lokalafdelingerne og
kommune-caretakerne i forbindelse med sagsbehandling lokalt. Notatet kan også benyttes til at
underbygge DOF’s holdning til grøn omstilling af energiproduktionen og hensyn til fuglelivet.
Lars Andersen så gerne, at DOF var mere forbeholden og stillede flere krav til det visuelle ved
etablering af VE-anlæg (vedvarende energi), eksempelvis mere sløring med vegetation omkring
solceller. Han ønskede et offentligt udvalg, der kan rådgive om placering og indretning af VEanlæg.
Anni G. Madsen var bekymret over de mange sager, som omverdenen forventer, at
lokalafdelingerne tager stilling til. Her kan notatet måske hjælpe.
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John Frisenvænge efterlyste flere undersøgelser og fakta om konsekvenserne for fuglelivet,
flagermus m.m.
Ole B. Vinther efterlyste udskiftning af små vindmøller med større vindmøller samt flere solceller på
tagene i byerne i stedet for ude i det åbne land.
Lasse Braae spurgte, hvor mange flere møller der i grunden er brug for, og han pegede på, at
transmissionsnettet i dag er en flaskehals for distribution af strømmen fra de mange møller og
solceller, der ønskes opstillet.
Christian Hjorth ønskede, at DOF meldte hurtigt ud til offentligheden, at der bør udvises
forsigtighed med ’forhastet’ udbygning af VE-anlæg i værdifulde fugle- og naturområder.
Boris Schønfeldt pegede på, at der på grund af ændret forbrugsmønster (bl.a. elbiler og
tilsvarende) bliver brug for meget mere strøm i fremtiden. Bl.a. skal der produceres meget mere
strøm fra solceller. Der kunne stilles krav om, at mindst halvdelen blev placeret på tage.
Hans Meltofte nævnte regeringens udmelding om, at der skal produceres 4 gange mere vind- og
solstrøm på land og 10 gange mere på havet.
Knud Flensted nævnte, at han trods alt anså det for overkommeligt at afbøde de fleste
interessekonflikter mellem energi- og fugleinteresserne, hvis der foretages den fornødne
strategiske planlægning, og hvis man holder VE-anlæg ude af Natura 2000-områder og øvrige
IBAs.
Hans Pinstrup gjorde opmærksom på de svenske planer om at bygge havvindmøller mellem
Skagen og Sverige. Her bør DOF være opmærksom. Han roste oplægget fra Naturpolitisk udvalg.
Egon Østergaard opsummerede og takkede for gode bemærkninger og konstruktive forslag.
Energiproduktionen og transmissionsnettet skal være effektivt, så vindmøller ikke skal stoppes på
grund af overproduktion. Der bør sikres, at datagrundlaget er i orden for sagsbehandlingen. DOF
skal ikke spændes for nabosager, vi skal søge samarbejde. Formanden nævnte det aktuelle
debatindlæg sammen med Danmarks Jægerforbund. DOF skal også melde ud sammen med
Danmarks Naturfredningsforening og andre, når det er muligt. Formanden konkluderede, at DOF
nu har et godt grundlag for at presse på for bedre data og bedre strategisk planlægning.
14. Fugleværnsfonden ved formand Martin Iversen
a. Valg til bestyrelsen
Iben Hove Sørensen og Louise Holck blev valgt ind i Fugleværnsfondens bestyrelse.

10

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
23.-24. april 2022
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

b. Fugleværnsfondens regnskab, budget og planer for 2022
Martin Iversen takkede repræsentantskabet for deltagelsen i indvielsen af reservatet i
Rusland. Han præsenterede derefter Fugleværnsfondens regnskab, der netop er blevet
godkendt af Fugleværnsfondens bestyrelse. Indtægterne består af arv og gaver,
fondsindtægter, landbrugsstøtte og finansielle indtægter fra værdipapirer. Udgifterne
bruges til administration og løn, reservatudgifter, PR, projekter og arealkøb dvs. mindre
udvidelser af eksisterende reservater.
Af større projekter nævnte Martin Iversen det ny tårn ved Ravnstrup Sø, nyt naturrum ved
Gundsømagle Sø, istandsættelse af Ninas Hus ved Hyllekrog samt nyt tårn på Nyord Enge,
som snart bliver indviet. Fugleværnsfonden deltager i et længerevarende LIFE-projekt
”Better Birdlife” ved Tryggelev Nor, hvor der bl.a. arbejdes med en bufferzone for at
forhindre udvaskning af næringsstoffer. Der er en del arbejde med naturforvaltning bl.a.
hegning, samarbejde med dyreholdere, regulering af prædatorer og afbrænding.
Fugleværnsfonden har 250 aktive frivillige, der bidrager med en række vigtige opgaver,
herunder naturpleje, overvågning, guidning af ture og vedligeholdelse. Formanden rettede
en stor tak til de frivillige og til alle samarbejdspartnere. Martin Iversen præsenterede
planerne for 2022, der inkluderer en række renoveringer samt fællestræf for frivillige og en
øget PR-indsats på de sociale medier og nyhedsbrev.
David Collinge kommenterede på fugletårnet i Nyord, hvor svalegangen, efter hans mening,
ikke levner tilstrækkeligt plads til opstilling af teleskoper. Lars Nørgaard spurgte til arv og
testamenter, og han vurderede, at der er et større potentiale for at tiltrække arvemidler til
Fugleværnsfonden, hvilket også Hans Harrestrup Andersen støttede. Bent Birk Kristensen
efterspurgte en hurtigere levering af foldere, som kan uddeles for at informere om
Fugleværnsfonden.
15. Vedtægtsændring Skagen Fuglestations bestyrelse samt valg til bestyrelsen
Vedtægtsændringer foreslået af Skagen Fuglestations bestyrelse blev enstemmigt vedtaget.
Anders Brinkmann blev genvalgt til Skagen Fuglestations bestyrelse.
16. Fuglestationspraktik
Repræsentantskabet besluttede at tage punktet op igen på efterårets repræsentantskabsmøde,
hvortil Henning Ettrup vil lave en oversigt over, hvor mange praktikanter og ansøgninger
lokalafdelingerne reelt har modtaget og støttet.
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17. Præsentation af projekt Fugle For Alle
Jakob Bredsdorff Frederiksen er ny projektleder på projekt Fugle for Alle, der er støttet af Nordea
fonden. Projektet har til formål at fremme fugleture for børn og deres forældre og bedsteforældre.
Projektet er sat i gang i 2020 og afsluttes ved udgangen af 2023. På hjemmesiden
https://fugleforalle.dk/ er der oprettet omkring 45 aktivitetsforslag og videoer. I næste fase er det
planen at få gang i flere lokale aktiviteter, kurser, workshops og netværksdage. Jacob vil i den
kommende tid tage rundt på besøg i lokalafdelinger. Han glædede sig til en dialog om, hvilke
aktiviteter der kan fungere hvor. Kontakt gerne Jacob for at aftale et besøg; jbf@dof.dk
Ellers vil han selv henvende sig.
18. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabsmødet for efteråret bliver holdt 19.-20. november 2022 på Dalum
Landbrugsskole. Forårsrepræsentantskabsmødet 2023 bliver afholdt 22.-23. april 2023 i
Nordjylland.
19. Eventuelt
Lasse Braae kommenterede, at selvom foreningen har udviklet sig, er vi stadig en
græsrodsbevægelse, og derfor er Boligbirding sagen.
Egon Østergaard afsluttede med at konstatere, at det går godt både for DOF og
Fugleværnsfonden. Repræsentantskabet har godkendt det bedste regnskab nogensinde i DOFs
historie. Han takkede for indvielsen af Rusland. Det var en forløsning endelig at kunne afholde
arrangementet. Han takkede Karina og Jakob for meget engagerede indlæg og en god indføring i
projekt Fugle for Alle. Formanden takkede desuden dirigenter, mødearrangør Mia og
mødedeltagere for et godt møde.
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