
Sigrids Resumé af møde med DOF Nordjylland 14. november 2019 

Deltagere var den fuldtallige bestyrelse for DOF Nordjylland:  

Ulla Bryanne, Børge Søndergaard, Gitte Holm, Svend Erik Mikkelsen, Åse Jensen, Anni Guldberg Madsen, 

Gustav Urth, Morten Johansen, Anders Horsten, Peter Kristensen. 

 

1. Mødet startede med et oplæg om naturpolitik lokalt og centralt ved Anders Horsten. Baseret på 

resultater fra forskningsprojektet Biowide (Biodiversity in Width and Depth) ved Aarhus Universitet 

fremlagde AH ideen bag ”det økologiske rum”, der firkantet sagt går ud på at sikre plads til at så 

mange arter som muligt kan trives. Man ved hvad der skal til for at øge biodiversiteten på en given 

lokalitet, men der findes til gengæld ikke meget viden om hvordan man etablerer en nyt 

naturområde fra bunden af. Derfor er det ikke nogen nem løsning at opkøbe landbrugsjord og lave 

det om til vild natur. AH foreslår, at DOF skal have som naturpolitisk prioritering at starte ud med 

den gode natur som laves om til vild natur med høj biodiversitet. Som en lavere prioritering 

kommer at plante træer mv. I den forbindelse er det tankevækkende at overdrev lagrer lige så 

meget CO2 som skov. AH plæderede for at vi skal stræbe efter at opnå det største økologiske rum 

ved at satse på at etablere permanente store sammenhængende naturlandskaber (>1000 ha) med 

varierede fysiske og biologiske forhold, hvor der foregår forstyrrelser, som sikrer den nødvendige 

dynamik, men hvor der til gengæld ikke er produktion af hverken kød eller honning og flis. AH 

foreslog en vision for vildere natur i Nordjylland, som går på at 20% af landarealet skal være vild 

natur i store sammenhængende landskaber (uden produktion). Dernæst skal 10% af landarealet 

skal være natur med traditionel naturpleje mens landbrug og skovbrug skal foregå bæredygtigt, 

men effektivt. Der var stor interesse fra deltagerne og opbakning til visionerne. 

 

2. Dernæst drøftede vi Naturmødet 2020. DOF Nordjylland har i den forbindelse etableret en ny 

organisering og fordelt opgaverne imellem sig. Vi er enige om at grundet samarbejdet med 

Ramasjang og de forventede mange børnegæster i 2020 skal vi søge at begrænse debatterne i eget 

telt til et minimum. Allerhelst kan det være en temadebat á la: ”Kom og tal med Egon Østergaard”. 

Vi forestiller os at Egon derefter er til rådighed for en dialog i teltet. Vi vil desuden i 2020 helst helt 

undgå foredrag i teltet. Årsagen er, at teltet skal indrettes til børneaktiviteter. Bl.a. er der et helt 

fantastisk sortspættehul, som kan udstilles. 

 

3. DOF Nordjylland ville gerne drøfte hvad vi kan forvente at få hjælp til fra Fuglenes Hus, særligt i 

relation til de mange opgaver i dagligdagen på lokalforeningsniveau, grønne råd mv. Sigrid fortalte 

lidt om medarbejderne i Fuglenes Hus, som for størstedelens vedkommende er ansat på projekter 

og derfor ikke løser opgaver for lokalafdelingerne. Konkret i naturpolitiske sager er det Knud 

Flensted, som kan hjælpe. Sigrid kan altid kontaktes direkte, hvis det opleves at ting tager for lang 

tid eller at der mangler respons fra Fuglenes Hus. 

 

4. Dernæst fremhævede formanden, at der er behov for at få strammet op på de politiske linjer i DOF, 

særligt med henblik på foreningens politiske ståsteder centralt og lokalt. Oplevelsen er, at der 

mangler en synkronisering og en håndterbar snitflade mellem centralt/lokalt når det kommer til 

naturpolitiske emner som vindmøller, urørt skov og Natura 2000 revision. Det kan være opslidende 

at skulle bidrage til arbejdsprocesserne ud fra beslutninger som man ikke er enig i og ikke har været 

med til at træffe. Det kan opleves frustrerende at Knud Flensted og Hans Meltofte fremsætter 



modstridende argumenter i samme sag og det efterlader et indtryk af at der er behov for at få 

skabt mere klarhed om beslutningerne. 

 

5. DOF Nordjylland har arbejdet med en detaljeret beskrivelse af sin organisation, der senest er 

opdateret 30. august 2019. Dokumentet ”DOF Nordjyllands Organisation” er meget velskrevet om 

informativt. Det kunne være til stor inspiration for de øvrige lokalafdelinger. Sigrid opfordrer derfor 

til at I også lægger den nyeste version på fildeling DOFdok (der ligger pt. version fra 2017) og 

fortæller de andre lokalafdelinger herom via mail eller på formandsmødet i april 2020. 

Fuglekufferterne er afprøvet i børnehaver og vil på den baggrund blive videreudviklet. 

 

6. DOF Nordjylland er glade for trykt materiale og er af den holdning at der stadig er behov for 

brochurer. I særdeleshed savnes der en begynderfolder til børn.  

Sigrid er på sin side ikke overbevist om at brochurer er vejen til børnenes hjerter. 

Aktivitetskataloget bliver ikke genoptrykt, men ligger digitalt i en printvenlig version: 

https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/rookie/opgaver 

 

7. DOF skal have ny rammestrategi i 2021 og DOF Nordjylland forventes at give sit indspil dels skriftligt 

til strategiarbejdsgruppen med deadline 20. marts 2020 og dels mundtligt på 

forårsrepræsentantskabet. Form og indhold er helt valgfrit. 

 

8. Sigrid gav udtryk for at DOF Nordjylland er en særdeles velfungerende lokalafdeling, der arbejder 

med stor ildhu inden for alle foreningens kerneområder. Der er al mulig grund til at rose det store 

arbejde som bestyrelsen i DOF Nordjylland laver. Det er en fornøjelse at opleve. Det er desuden 

altid vældig hyggeligt at være i selskab med jer! 

 

 

Anders 

https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/rookie/opgaver


 

Ulla, Børge, Gitte og Svend Erik 

 

 

Gitte, sortspættens hul og Gustav 

 


