
Fra NFD’s
generalforsamling 
2021

Dorte Beck Pedersen: Forslag 1: Skal vi have etiske 
retningslinjer i NFD?
• Følgende foreninger har etiske retningslinjer: DOF, 

Naturfotograferne (De svenske profesionelle
naturfotografer), Biofoto Norge og Sverige 
(amatørnaturfotografer) Jeg foreslår, at vi starter et 
arbejde i lokalafdelingerne med at få tilslutning til, 
at vi i NFD skal indføre etiske retningslinier for 
vores adfærd i naturen. Det er vigtigt, at der er 
medlemsopbakning til dette, derfor foreslås det, at 
bestyrelsen sætter arbejdet igang i 
lokalafdelingerne, for til slut at fastsætte NFD’s
etiske retningslinier.

• Det blev vedtaget at etiske regler skal diskuteres 
på lokalafdelingernes medlemsmøder med henblik 
på at få formuleret fælles regler for NFD.



NFD’s 
vedtægter

§ 1 Etik
• stk. 1 Medlemmerne skal altid medvirke til 

styrkelse og bevarelse af foreningens 
ansigt udadtil.

• stk. 2 Medlemmerne må aldrig give 
anledning til unødvendige og/eller 
uberettigede forstyrrelser i naturen.

• stk. 3 Færden på privat og offentligt ejet 
område, skal altid ske under hensyntagen 
til private ejendomsforhold, samt 
gældende fredning, ligesom privatlivets 
fred altid skal respekteres. Eventuelt 
indhentede tilladelser skal kunne 
forevises for bestyrelsen.

• stk. 4 Medlemmerne bør tilstræbe at 
arbejde for pleje og bevarelse af naturen 
gennem fotografisk dokumentation.
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Hvornår er man for 
tæt på?

• Hvad stresser individet?

• Forskel på arter?

• Hvad er “Naturlig skyhed”

• Forskel på bestande

• Jagt / forfølgelse – eller ej

• Unge og ældre individer
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Redefoto

• Må man tage redefoto?

• Spiller afstand en rolle?

• Spiller arten en rolle?

• Hvad er redefoto?
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Fodring

• Må man fodre?

• Hvordan må man fodre?



Hvornår er vi 
for mange?
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Må vi forstyrre 
naturen?

• Tiltrække opmærksomhed?

• Gøre dyrene nervøse?

• Skræmme dyrene op?



Vedvarende 
belastning

• Nogle lokationer er (for?) 
populære
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Flash

• Må man bruge flash?

• Hvilke dyr bliver påvirkede af 
flash?



Politibetjent?

• Skal vi gribe ind?

• Hvornår skal vi gribe ind?

• Hvordan skal vi gribe ind?

• Man risikerer at få et par på
hovedet

• Kendskab fra virkeligheden



Eksempel fra BioFoto



Eksempel fra DOF



Forslag fra
Erik Agertoft

➢ Undgå at forstyrre dyr og fugle og ødelæg ikke planter, bevoksninger, hegn og 
afgrøder.

➢ Undgå at efterlade spor fra din aktivitet på optagelsesstedet.

➢ Vær hjælpsom, imødekommende og hensynsfuld overfor andre, så alle interesserede 
(fotografer, ornitologer m.fl.) kommer hjem med samme gode oplevelser, som du selv 
ønsker.

➢ Vejled gerne andre, der ikke er opmærksomme på etiske retningslinjer om færdsel og 
fotografering i naturen som disse, men undgå konfrontationer. Udlever i stedet NFD’s
flyer om disse regler. Måske lokker det nye medlemmer ind i foreningen. [Jeg ved godt, 
flyeren ikke eksisterer. Endnu]

➢ Undgå at eftersøge dyr og fugle, så du skræmmer dem op. Respekter deres 
flugtafstand af hensyn til dyrene selv og andre interesserede, der vil tage del i 
oplevelsen.

➢ Overhold reglerne om adgang til naturen. Gå fx ikke ind på hegnede og dyrkede arealer, 
i privat skov uden for vej og sti og i private haver. Er du i tvivl, så spørg om lov først. 
Reglerne fremgår af naturbeskyttelseslovens kapitel 4 samt anden lovgivning, 
bestemmelser og lokale regler.

➢ Brug ikke play-back for at lokke en fugl frem. Det kan stresse fuglen, ikke mindst i 
yngletiden, hvor fuglene er særligt følsomme over for forstyrrelser.

➢ Hvis du er i tvivl om det, du vil gøre, forstyrrer for meget, så lad være.

➢ Husk, at det ikke kun er dig som privatperson, der kan kritiseres ved uetisk eller dårlig 
opførsel. Det skader alle fotografer og NFD’s omdømme.



NFD’s etiske retningslinjer 

➢ Skal vi have nye etiske retningslinjer eller er de 
nuværende tilstrækkelige?

➢ Skal NFD’s etiske retningslinjer være generelle
eller detaljerede?

➢ Skal NFD’s medlemmer være ”politibetjente” 
på naturens vejne?

➢ Hvad mangler eller skal fjernes?

➢ Konkrete formuleringer?

➢ Kræver vedtægtsændringer på
generalforsamling

❖ Jan Munkholm tilbyder sig som redaktør


