
REFERAT AF DZK´S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  
DEN 12. MARTS 2011 PÅ FYENS NATURVÆRKSTED 
 
1. Mødet åbnes 
Formanden bød alle hjertelig velkommen og udtrykte en særlig tak til Dorthe og Kim for at 
åbne både værksted og hjem for DZK`s medlemmer. Det var vældig inspirerende for alle og 
man mærkede en utrolig dejlig atmosfære på Fyns Naturværksted. DZK kvitterede for 
gæstfriheden med et par flotte champagneglas. 
 
Dorthe og Kim takkede DZK for gaven til deres bryllup i august måned og kvitterede med 
champagne til alle.  
 
Jane og Vagn takkede medlemmerne for opmærksomheden til deres 60 års fødselsdage, de 
blev meget overraskede og glade for medlemmernes påskyndelse. Der var øl og sodavand til 
alle på generalforsamlingen på Vagn og Janes regning.  
 
I august 2010 rundede Bente og Mogens også et skarpt hjørne, vi var nogle stykker fra 
foreningen der overraskede det arbejdsomme par på privatadressen til en surprice brunch . 
Det blev en rigtig hyggelig formiddag sammen med Bente og Mogens samt  familie og venner. 
 
Der var hilsner fra følgende medlemmer: Jan Elleby, Lene og Flemming Jensen, Karsten 
Felsted, Henrik Larsen, Helena, Henrik Engel, Linea, Ronald, Louise Birksø, Ronny og Torkild 
Duch. 
Tilstede Fremmødte medlemmer Morten Boesen, Peter Børgesen, Helga Erritzøe, Grethe Leth-
Jacobsen, Brian Filipsen, Kim Højland, Ole Kristensen, Gitte Lillemo, Ole K Larsen, Erling 
Mørch, Kent Tubæk  Nielsen, Hans Novrup, Ole Høegh Post, Vagn Reitz, Jacob Strunge, 
Mogens Westphal, Hugo N Christensen, Helge Filskov Larsen, Karina Ungermann, Kjeld 
Vistisen, Mikkel Ivar Jensen, Dominik Speleman, Bjørn Rolfes, Marovan Abdessamad, Annette 
Syberg Henriksen og  Bente Westphal. 
(kasserer) 
Gæster: Dorthe, Johs, og Jane. Bente Westphal 
 
2. Valg af dirigent 
Mogens blev valgt til dirigent. 
 
3. Valgt af stemmeudvalg 
Gitte Lillemo og OK Larsen blev valgt til stemmeudvalget. 
 
4. Bestyrelsensberetning 
Medlemstal 
Vagn kunne oplyse at medlemstallet nu er 64 fordelt på 30 aktive 30 interesse og 4 
elevmedlemmer. En fremgang på 3 medlemmer, hvoraf 1 er elevmedlem. 
 



De nye medlemmer er Palle Jensen, Juelsminde, Bent Nielsen, Hasselager, Ronald Kronquist,  
Rudkøbing og  Marovan Abdessamad som er elev hos Jacob Strunge. Der har været en 
udmeldelse fra Studium Skolemateriel. 
                       
DZK mistede i 2010 en meget afholdt og skattet kollega Randi Schirnig. Vi er mange som 
savner Randi, hendes uforbeholdne  og hudsløse ærlighed og ikke mindst hendes altid 
optimistiske livssyn. 
 
Bjørn Jakobsen fra Århus Naturhistoriske Museum er gået på pension.   
 
Kontakten til myndighederne kontrol mm. 
Skov og Naturstyrelsen er pr 1. januar i år blevet lagt sammen med By- og 
Landskabsstyrelsen. Den ny styrelse hedder nu Naturstyrelsen. 
Det hidtidige Natur og Skov som administrerer vort område er nu en del af Naturplanlægnings 
og Biodiversitetsafdelingen i styrelsen. 
 
Det ser ud til, at der er kommet gang i kontrolbesøgene. Det bliver spændende at se, hvad der 
møder konsulenterne, når de kommer ud til alle. 
Formentligt og forhåbentligt vil der ikke være større uregelmæssigheder at afsløre, og er der 
det, så må man glæde sig over, at de bliver opdaget og stoppet. 
 
DZK har måttet opgive at få omstødt den dispensation som er givet til firmaet First Class 
Trophy. Nu vil kræfterne blive brugt på at få igangsat den revision af  både 
konservatorbekendtgørelsen og artsfredningsbekendtgørelsen, som har været undervejs 
længe, men igen og igen bliver udskudt grundet resursemangel i Naturstyrelsen. Lidt grotesk, 
for de resurser, der har været brugt på FCT sagen, som må betragtes som en stor gang 
fejladministration, kunne sikkert have rakt langt, hvis de var blevet brugt på en revision. 
 
Det svarer lidt til at man bruger kræfterne på at gå og tømme en vandspand, der står under et 
hul i taget - der i øvrigt er opstået, fordi man har fjernet en ellers tæt tagsten - i stedet for at 
reparere taget. 
For at få fremmet en revision, har bestyrelsen kontaktet Dansk Ornitologisk Forening, 
der har samme ønske, om end af andre grunde end DZK. DOF mener at den tilladelse til 
handel med døde dyr, som danske konservatorer har, er i strid med 
fuglebeskyttelsesdirektivet. Det vil under alle omstændigheder komme til prøvelse 
i forbindelse med en revision af artsfredningsbekendtgørelsen. Derfor har bestyrelsen fundet 
det fornuftigt at samarbejde med DOF om at fremme revisionen af bekendtgørelserne. 
 
DZK har desuden rettet en henvendelse til vildtforvaltningsrådet, for at forklare hvorfor vi 
finder en revision påkrævet og derfor beder rådet om at presse på over styrelsen for at 
fremme en sådan. 
 
Det er tilsyneladende kun DOF og DZK der lige nu interesserer sig for de to bekendtgørelser, 
men vor henvendelse til vildtforvaltningsrådet kan måske vække interessen hos andre, hvad 
det så kan føre med sig. 
  



Noget tyder på at FCT-sagen har givet andre blod på tanden. Naturstyrelsen har fået flere 
henvendelser fra ikke-konservatorer, der har lyst til at træde ind i branchen som 
indleveringssted eller ligefrem egentlig konservatorvirksomhed, så den glidebane som DZK 
hele vejen igennem har advaret imod, er åbenbart sat i gang. 
 
Branchen har et ansvar for ikke at fremme denne glidebane. Man bør ikke lade gode venner  
sidde på værkstedet og kigge over skulderen og hjælpe dem  med at lave  
f. eks egne præparater uden tydeligt at forklare, at man ikke bliver konservator på det 
grundlag.  
I det forløbne år har DZK været kontaktet af en konservator, som havde et problem med en 
kammerat, der havde ”kigget over skulderen”. Kammeraten var blevet så ihærdig, at han ud 
over at lave egne jagtbare ting hjemme også godt kunne overkomme at lave noget til andre, 
der gerne ville have lavet præparater til en billig penge. En henvendelse fra DZK kom meget 
overraskende for vedkommende, der vist nok har droslet sin virksomhed ned. Vi følger sagen, 
og hvis det bliver nødvendigt involverer vi styrelsen. 
Det er lykkedes at få Naturstyrelsen til at henvende sig til et par meget aktive uautoriserede 
konservatorer i det jyske. Vi ved ikke, hvad der er sket i sagen, men måske kan det hæmme 
de ulovlige aktiviteter. 
 
Biproduktforordningen 
EUs ny Biproduktforordning trådte i kraft d. 4. marts i år. Den er fulgt af en 
implementeringsforordning, så nu er vi blevet lovet, at den længe ventede vejledning for 
zoologiske konservatorers ”tekninsk” anlæg blive udarbejdet inden længe. Fødevarestyrelsen 
har lovet, at DZK vil blive kontaktet, når dette arbejde påbegyndes, og at man vil arbejde ud 
fra de notater, som blev lavet, da DZK havde møde med styrelsen om sagen i 2005. Der har 
siden været en løbende kontakt med styrelsen, og DZK har fået adskillige engelsksprogede 
250 siders udkast til udtalelse. Det er nu ikke så meget vi har udtalt os. Formanden har 
indimellem forhørt sig i styrelsen om dette og hint, og fået den besked, at vi blot skal vente til 
de store linier er på plads. Det er meget svært at ændre noget i den proces, og der er 
tilsyneladende ikke noget, der er gået konservatorerne direkte imod under udarbejdelsen af 
den ny forording. Tværtimod er de europæiske raske, vildtlevende dyr blevet pillet ud af 
forordningens bestemmelser, og der er lagt nogle rammer med lidt spillerum, hvor der kan 
tages hensyn til specielle forhold i forskellige brancher. 
 
Der vil især blive lagt vægt på at kødaffald bortskaffes korrekt  dvs. ved destruktion eller 
forbrænding. Der foreligger endnu ikke noget vedr. værkstedernes indretning, men det ligger 
fast, at færdige produkter ikke må komme i direkte kontakt med kødaffald, hvilket vi jo nok 
kan leve op til. Vi må vente og se hvordan Fødevarestyrelsens udspil bliver.  
Med registreringen som teknisk anlæg kommer der også et tilsyn, som sandsynligvis vil koste 
et grundbeløb på 350kr. og derefter 514kr. pr. påbegyndt kvarter. Det er lovbestemte takster. 
 
DZK aktiviteter. 
Hjemmesiden er ikke kommet på plads endnu. Maj Westphal har lavet nogle rammer vi skal 
have fyldt ud. Det er bl.a. planlagt at siden skal indeholde et danmarkskort, hvor man kan se 
hvor konservatorerne findes. 
 



Planlægningen af Nordisk Konservatorkongres i august, er ikke kommet på plads, men der er 
planer om at indføre nogle nye klasser i konkurrencen bl.a ”Wildlife  Art” 
efter inspiration fra svenskerne. De har også foreslået en slags ”landskamp” hvor de bedste fra 
hvert land skal udgøre et landshold. De vil sende reglerne. Det lyder sjovt.  Bedømmelsen 
foretages ved brug af de dommerskemaer, der blev anvendt ved Europamesterskabet i 
Longarone sidste år. 
DZK har Booket hele  Hotel Rye, som ligger i gåafstand fra Zoologisk Museum. Vi regner med, 
at det kan rumme de fleste af de kongresdeltagere, der skal have en overnatning.    
 
Konkurrencen Ved Jagt & Fiskeri  i Odense blev vellykket, sådan at forstå, at der var et flot 
show af gode præparater og publikumsinteressen var stor. 
Dog var der ikke så mange konservatorer, der deltog som sidste gang. Det var lidt skuffende 
for arrangørerne og også for DZK. Deltagelse i de store konkurrencer er meget 
resursekrævende, der er nok grunden til at mange af os ikke ønskede at deltage denne gang. 
DZK havde undtagelsesvis etableret en stand. De udstillede genstande var venligst udlånt af 
Naturhistorisk Museum Århus, Zoologisk Museum i København, Dansk Jagt – og 
Skovbrugsmuseum  i Hørsholm og Konservator Kent Tubæk, Harndrup. Standen var bemandet 
med formanden. Det var måske derfor ikke messens mest besøgte stand, men der var dog 
mange som fik en forklaring på ”hvad det er der er indeni” også om regler og om hvad DZK er 
for noget.   
Bestyrelsen er efterfølgende enig om, at DZK i fremtiden ikke skal være fast deltager med en 
stand på messen. Dels er det resursekrævende, og dels bør de konservatorer, der har 
kommercielle stande, kunne repræsentere branchen. Hvis der bliver mulighed for det kan DZK 
evt. have en lille planchestand i forbindelse med konkurrencen. 
 
Vildtundersøgelser 
DMU udsendte  i 2010  sin rapport om: 
Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler 
 og små rovpattedyr. 
Undersøgelsen, der er lavet af Thomas Kjær Christensen, Morten Elmeros og Pia Lassen,  viser 
at en væsentlig andel af de undersøgte individer indeholdt høje  koncentrationer af disse 
giftstoffer. 
Mange danske konservatorer har leveret materiale til undersøgelsen i form af kroppe og 
kasserede dyr. 
 
En undersøgelse af vinterdøde slørulger foretaget af  en gruppe biologistuderende fra 
Københavns universitet fik ligeledes materiale fra konservatorerne. Resultatet af dette projekt 
foreligger endnu ikke. 
 
Det skal nævnes at  DMU stadig indsamler kroppe og hele dyr af brud lækat og  skovmår. 
Mårhunden – pt. Verdens farligste dyr – har fået megen opmærksomhed og Naturstyrelsen er 
interesseret i at få oplysninger og kroppe fra så mange dyr som muligt, så det er vigtigt at 
indberette indleverede dyr og evt. gemme kroppene til undersøgelse på Veterinærinstituttet i 
Århus. 
Næsehorn 



De Irske næsehornsopkøbere har været på banen igen. De giver tilsyneladende aldrig op, selv 
om man kan undre sig over at det kan betale sig at køre rundt på må og få og spørge efter 
næsehorn. Det er lykkedes politiet at få kontakt til et par stykker af dem, men de fik lov til at 
gå igen, da man ikke kunne finde noget på dem. Interpol er ellers også opmærksom på 
opkøberne. Hvis man bliver kontaktet så lad være med at tage imod dem. Hvis man kommer i 
besiddelse af interessante oplysninger om opkøberne så kan man underrette Maj Munk i 
Naturstyrelsen. 
 
ETF.  
Årets generalforsamling i Longarone i forbindelse med ETC 2010. 
Regnskabet viste et overskud på knapt 1100€, alle ni medlemslande har betalt deres 
kontingent. 
 
Vedtægtsudvalget fremlagde et forslag til ny vedtægter, det blev debatteret og korrigeret, så 
generalforsamlingen slutteligt kunne vedtage de ny vedtægter, der efterfølgende skulle 
godkendes i det Hollandske handelskammer, da ETF er registreret i Holland. Handelskammeret 
havde imidlertid nogle ekstra krav til forskellige formuleringer i teksten, så vedtægterne skal til 
behandling igen på generalforsamlingen 2011. 
 
Salzburg bliver vært for den næste store konkurrence på europæisk grund. Østrigerne vil 
prøve at lave et verdensmesterskab igen i samarbejde med Larry Blomquist fra The 
Breakthrough Magazine, der har rettighederne til disse mesterskaber.  Reed Exebitions skal stå 
for det økonomiske og for udstillingerne og ETF  skal hjælpe med både råd og dåd, men har 
ingen økonomiske forpligtigelser. 
 
ETF har via det Spanske medlem Rafael Centenera været i kontakt med EU Kommissionen med 
et forslag om at sætte bagatelgrænsen bagatelgrænsen for visse typer animalsk affald op. Dog 
uden resultat. 
Siden generalforsamlingen har Sverige meldt sig ind i ETF igen, så der nu er 10 medlemslande. 
De øvrige er: Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Holland, Italien, Schweiz, 
Belgien, Spanien og Danmark.  
 
ETFs generalforsamling 2011 er planlagt til at blive afholdt  i Salzburg. Datoen er endnu ikke 
fastsat. 
Datoen for næste  generalforsamling bliver den 10. marts i Århus 
 
Formandens afslutning 
Til slut vil jeg rette en tak til bestyrelsen, det faglige udvalg, Maj Westphal og alle andre der 
har bidraget til at få DZK til at fungere i årets løb. 
2010 Blev for DZK et travlt et år med mange ufuldendte sager. Derfor venter der mange 
opgaver i 2011. Vi håber at der er mange der vil hjælpe med at få dem løst. 
og på lidt længere sigt kommer der også et generationsskifte i bestyrelsen. Det bliver  
nødvendigt at sprede opgaverne ud på flere personer, så jeg vil bede hvert enkelt medlem 
overveje om der er opgaver, man kunne tænke sig at blive involveret i. 
  
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 



 
5. Regnskab 
Bente Westphal fremlagde regnskabet og det blev enstemmigt godkendt. 
 
Medlemskontingenter, skuemestergebyr, telefongodtgørelse forbliver uændret. Forvaltning af 
DZK´s formue fortsætter med de investeringer vi allerede har. 
 
6. Orientering fra det fagligeudvalg, ved OHP 
Fagligt udvalg har som opgave at overvåge elevuddannelserne og dermed sikre fagets – ret 
høje – niveau. Uddannelsen er for længst nedfældet i vedtægterne, men justeres løbende efter 
behov. I Fagligt Udvalg sidder Helena Dyhr, Vagn Reitz, Ole K. Larsen, Erling Mørch og Ole 
Høegh Post. De 3 sidste er desuden skuemestre ved prøverne. Flemming G. Jensen er 
suppleant. 
Aktiviteterne er afhængig af uddannelssituationen, der aldrig er ens fra år til år. I begyndelsen 
af året var tre elever i gang: På Fyns Naturværksted  Mikkel Ivar Jensen,  hos Erling Mørch 
Domenick Speleman og Bjørn Rolfes. Hos Jacob Strunge startede Marovan Michael 
Abdessamad  i midten af juni, så foreningen kan glæde sig over hele 4 elever. Mikkel og 
Marovan er på uddannelsens linie 2 – som er større montager, mens Dominick og Bjørn er på 
linie 1 – all round konservering. Der forestår den obligatoriske for Domenick og Mikkel senere 
på året. 
 
Lærekontrakten har alle dage været en besværlig tre-sidet sag med lidt overflødige ord. 
Udvalget – mest Vagn har nærlæst og forenklet så kontrakten fremover får et opdateret 
design. 
 
Udvalget har arbejdet med uddannelseslinie 2, hvor krav til artskendskab og prøver 
nødvendigvis må svare til specialet, der er styret af de opgaver værkstederne typisk modtager 
fra kunder, der oftest er storvildtjægere. 
 
Udover et par telefonmøder mødtes udvalget under særdeles hyggelige forhold hjemme hos 
Helena på Tåsinge sidste sommer – I kan godt misunde udvalgets medlemmer. 
 
7. Forslag fra det fagligeudvalg 
Der var en del kommentarer til forslag vedrørende den praktiske prøve for linje 2 samt 
indholdet af uddannelsesplanen og hvordan denne skal fortolkes. Hvad er ”et vist kendskab til 
fugle” og hvordan skal det fortolkes? Hvor meget tid skal eleven bruge på at udstoppe en 
fasan?  
Der blev luftet forskellige synspunkter, men der var dog bred enighed om at eleven skal med 
sit ”kendskab” til fugle kunne montere jagtbart fuglevildt, så eleven på længere sigt 
selvstændigt kan arbejde videre med fugle.  
Styrelsen skal kunne godkende uddannelsen og det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at 
der indgår praktisk arbejde med fugle såvel som eleven skal kunne lovgivningen af både 
pattedyr og fugle. 
Men alt i alt kunne stort set alle tilslutte sig det vedlagte forslag vedrørende den praktiske 
prøve for linje 2. 
 



8. Elevlønninger 
Traditionen tro mente visse ”ældre” konservatorer at elevlønningerne var alt for høje og ikke 
overraskende mente eleverne det modsatte. Dog blev forslaget om det nuværende lønniveau 
med en stigning på 2.5 % enstemmigt vedtaget. 
 
9. Konservatorbekendgørelse 
Vagn efterlyste debat om revisionen af Konservatorbekendtgørelsen og 
Artsfredningsbekendtgørelsen. Vagn pointerede vigtigheden af at man skal være uddannet 
konservator for at kunne leve op til konservatorbekendtgørelses bestemmelser og f. eks vær i 
stand til at føre protokollen for fredede arter. 
Bestyrelsen mente det ville være frugtbart at samarbejde med DOF om udarbejdelsen af 
bekendtgørelserne. Mange havde indslag i debatten, men alle var enige om at det er en god 
ide ikke at prissætte  rå fugle, at man som konservator ikke betaler for de dyr man måtte få 
ind. Når fuglen så og sige er blevet et præparat med nummer og indskrevet i protokol kan den 
enkelte konservator prissætte sit arbejde. Det er vigtigt at vi som konservatorer indbyrdes kan 
udveksle og bytte fugle uden problemer, men nok så væsentlig at vi kan leve op til 
fuglebeskyttelsesdirektivet. 
 
10. Valg 
Erling og Kim genvalgtes til bestyrelsen og Grethe genvalgtes som bestyrelsessuppleant. 
Ole Hp genvalgtes som skuemester og Helena genvalgtes som medlem af det faglige udvalg. 
Jacob Strunge nyvalgtes som supplenat til det faglige udvalg og erstatter dermed Flemming G. 
Jensen. 
Hans genvalgtes som revisorsuppleant. 
Erling, Kim, Brian, Grethe, Ole HP, Helena og Hans forsætter deres arbejde i bestyrelsen. 
Flemming G. Jensen erstattes af Jacob Strunge som suppleant i det faglige udvalg. 
 
11. Meddelelser 
Mogens fortalte at vores medlemsblad, der normalt kommer 1 gang årligt, i år vil udkomme 
igen om 3-4 måneder. Mogens opfordrer alle til at bidrage med billeder og tekster. 
 
12. DZK hjemmeside 
Mogens kunne oplyse at hjemmesiden er godt på vej. der er bl.a lavet et danmarkskort 
Generalforsamlingen godkendte at et danmarkskort med en oversigt over danske 
konservaorere kun skal omfatte aktive medlemmer hvor alle aktive medlemmer bliver sat på, 
således at eventuelle kunder lettere kan finde den nærmeste konservator. Hvis man ikke 
ønsker at figurere på kortet, skal man henvende sig til Mogens. 
 
13. Værkstedsdage 
Værkstedsdagene på Dansk Jagt-og Skovbrugsmuseum er i år den 3-4 september. 
 
14. Nordisk kongres 
Ved Nordisk Konservatorkongres den 13-14 august i år vil der være foredrag af  bl.a Pat Morris  
som vil fortælle om ældre konserveringsmetoder og Julie Friis, der med udgangspunkt i sin 
cand. scient eksamen vil fortælle om sit arbejde med en helt særlig historisk kronhjort med 
guldmedalje. 



Der blev foreslået at sætte annoncer i de svenske og norske konservatorblade, samt i det 
norske blad ”Vildmarksliv” og få fat på e-mail adresser på norske konservatorer  således at 
budskabet om kongressen i  København kommer ud til så mange som muligt.  
Der var lidt snak om dommerskemaer og tegneren Jens Overgård  blev foreslået som dommer. 
Bestyrelsen tager de forskellige forslag med i den videre planlægning 
Konservatorforeningen har reserveret et helt hotel i nærheden af Zoologisk Museum. hvis man 
vil benytte sig af dette skal man selv reservere værelse. 
 
15. Næste års generelforsamling 
Næste års generalforsamling bliver  afholdes på Naturhistorisk Museum i Århus den 
Der er vildmarksmesse i Århus den 10. marts 2012. 
 
16. Evt. 
Vagn fortalte at man arbejder på en hjemmeside i ETF. 
Til sidst var der snak om First Class Tropy, flere medlemmer bl.a Erling har fået henvendelse 
fra firmaet om nogle reparationer af præparater, Vagn opfordrede alle til tage afstand fra 
henvendelserne fra FTC og således ikke hjælpe firmaet. 
 
Vagn sluttede mødet med applaus til Bente som udfører et stort arbejde med vores regnskab, 
det er vi alle meget taknemmelige for. 
 
Mogens takkede for god ro og orden og afsluttede mødet. 
 
 
Efterfølgende var der hyggelig snak og aftensmad hos Dorte og Kim. 


