
Ændring af Rejsefonden og Schibbye'ske Præmie  
 
Bestyrelse foreslår at: 

• Den Schibbye'ske Præmie ændres til ”Den Schibbye'ske Talentpris” 
• Prisen tildeles for en vigtig og bemærkelseværdig forskning, formidling eller anden biologisk indsats. 

Opslag om ansøgninger til talentprisen sker hvert år og annonceres "....".  
• Talentprisen kan søges af personer, der på ansøgningstidspunktet er medlemmer af DNF. Man skal 

således ikke som tidligere indstilles til prisen. I ansøgningen skal man angive den forskningsindsats, som 
man påberåber sig for at modtage prisen. 

• Hvis indsatsen involverer flere personer, skal ansøgerens eget bidrag klart dokumenteres. Hvis indsatsen 
involverer en videnskabelig artikel, er første forfatterskab tilstrækkelig dokumentation. 

• Prisen kan ikke søges af medlemmer over 30 år eller medlemmer som har opnået en Phd grad. 
• Blandt de modtagne ansøgninger udvælger bestyrelsen, eller et af bestyrelsen nedsat udvalg, tre 

kandidater, som alle vil modtage en pris. Ved et specialarrangement skal de udvalgte ved et kortere 
foredrag (hvis længde bestemmes af bestyrelsen) præsentere deres forskning. 

• Umiddelbart efter præsentationen bestemmes på det igangværende møde, hvilke af de tre kandidaterne, 
der modtager henholdsvis 1., 2. og 3. pladsen. Bedømmelsen kan efter bestyrelsens valg finde sted i) ved 
bestyrelsen alene ii) et udvalg nedsat af betyrelsen der kan inkludere eksterne medlemmer eller iii) ved 
en afstemning blandt deltagerne til arrangementet. I sidste tilfælde kan kun DNF medlemmer, bestyrelsen 
inklusive, afgive stemme. 

• Hvorledes bedømmelsen finder sted afgøres forud af bestyrelsen på basis af de indsendte ansøgninger. 
Personer i bestyrelsen eller et nedsat bedømmelsesudvalg, som har deltaget i den for tildelingen beråbte 
indsats eller været vejleder for et projekt, som indgår i indsatsen, er inhabile mht bedømmelser både af 
indkomne ansøgninger og den endelige placering. 

• Placeringen af 1-3 pladsen afgøres udfra en samlet vurdering af den indsendte ansøgning og foredraget.  
• Modtagerne tildeles et diplom. Størrelsen af den til 1-3 prisen tilknyttede pengeprænie bestemmes af 

bestyrelsen og annonceres i opslaget. 
 
 
Den naturhistoriske rejsefond (ny bestemmelse) 
 

• Fonden kan søges hvert år efter opslag af alle medlemmer af DNF, uanset stilling, grad eller alder. 
Tildeling er dog klart fokuseret på ansøgere, som ikke på anden vis har betydelige midler eller klar 
mulighed for på anden vis at opnå sådanne. 

• Personer der har en naturvidenskabelig grad og er forskningsmæssigt ansat indenfor faget kan derfor kun 
undtagelsesvis opnå bevilling.  

• Midler kan tildeles projekter og aktiviteter, der involverer en rejseindsats i Danmark eller udlandet.  
Projektet kan være forskning, naturbevarelse samt rejser og ekskursioner med et klart formidlende eller 
oplysende formål eller anden klart dokumenteret rejseaktivitet. Midlerne skal søges til og anvendes af 
ansøgeren selv personligt.  Midler kan også tildeles projekter, der indgår i et naturvidenskabeligt studium 
på et universitet eller lignende læreanstalt, såfremt det klart dokumenteres, at der ikke er opnået noget 
betydelig finansiering på anden vis. Fonden kan ikke søges af phd studerende, der besidder et stipendium 
med tilhørende budget.  

• Ansøgninger op til et maksimumbeløb på XXXX dkr modtages. Bestyrelsen bestemmer til enhver tid hvor 
mange ansøgninger, der honoreres og størrelsen af den dertil hørende pengebevilling.  

• Ansøgerne forpligter til efter projektet afslutning, og senest efter et år, at indsende en projektberetning 
egnet til publisering i årskriftet. Bevillingshavere er ligeledes forpligtet til at afholde et foredrag om 
projektet i foreningen, såfremt de inviteres dertil af bestyrelsen. 


