D.O.F.s Giftkomite
Den 7. november 1963 afholdt foreningen et meget velbesøgt møde, hvori diskuteredes insekt- og
plantegiftenes skadelighed for den vilde fauna,
specielt fuglelivet. Til mødet var inviteret repræsentanter fra de forskellige institutioner som arbejdede med giftstoffer, desuden Landbrugsministeriet og medlemmerne af Dansk Naturhistorisk Forening. Mødet indledtes af prof. dr. med. vetr. SVEND
DALGAARD-MIKKELSEN og lektor, dr. phil. HOLGER
POULSEN. Man blev på mødet enige om at foretage undersøgelser over de forskllige giftes virkning på den danske fugleverden, idet dette ikke
var tilstrækkeligt oplyst. Man nedsatte derfor et
udvalg, kaldet D.O.F.'s Giftkomite, som skulle
sætte disse undersøgelser i gang og have ansvaret
for deres forløb. Udvalget bestod af prof. SVEND
DALGAARD-MIKKELSEN (Landbohøjskolens farmakologiske og toksikologiske afdeling), mag. scient.
JøRGEN FoG (Vildtbiologisk Station), afdelingsforstander, dyrlæge J. MULLER (Statens veterinære
Serumlaboratorium), forstander H. INGV. PETERSEN (Statens plantepatologiske Forsøg), prof. MATHIAS THOMSEN (Landbohøjskolens zoologiske Laboratorium), forstander HANS WICHMAND (Statens
Skadedyrlaboratorium) samt dr. phil. FINN SALOMONSEN, D.O.F.'s daværende formand, som samtidigt valgtes til udvalgets formand.
Udvalgets formål var, som nævnt, at foretage videnskabelige undersøgelser over giftstoffernes betydning for fuglefaunaen. Til hjælp ved det praktiske arbejde nedsatte D.O.F. en anden komite,
bestående af læge L. FERDINAND, cand. mag. JoH.

A. GUILDAL, stud. scient. A. HOLM JOENSEN, læge
SVEND NoRUP og dr. phil. FINN SALOMONSEN. Giftkomiteen tilrettelagde undersøgelsen således, at både skovarealer og frugtplantager inddroges som de
mest formålstjenlige. Skovundersøgelserne blev ledet af forstkandidat BRODER BEJER-PETERSEN med
læge SVEND NoRUP som ornithologisk sagkyndig,
frugtplantageundersøgelserne af cand. mag. KRISTIAN AREVAD og cand. mag. MOGENS LUND med
stud. mag. JAN DYCK som onithologisk sagkyndig.
Desuden medvirkede mange af D.0.F.'s medlemmer ved den ornithologiske del af undersøgelsen.
Statens Alm. Videnskabsfond bevilgede D.O.F. en
større sum til udvalgets arbejde i de to forsøgsrækker. Dette arbejde blev påbegyndt i foråret
1964 efter de fastlagte linier og blev afsluttet i
1969-70. Udvalget holdt sit sidste møde den 12.
maj 1969. Undersøgelserne resulterede i nogle meget store afhandlinger, men kun et resume af disse vil kunne publiceres i D.O.F.T. De følger nu
neden for.
Foreningen vil nu ved undersøgelsernes afslutning rette en hjertelig tak, dels til komiteens
medlemmer, dels til de videnskabsmænd, som har
arbejdet med sagen, og endelig til de mange
medlemmer af D.O.F., der på forskellig måde har
hjulpet med til, at undersøgelserne kunne føres
ud i livet. Foreningen ønsker også at takke Statens Alm. Videnskabsfond for den storstilede støtte den har ydet til undersøgelserne.
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