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Fugleværnsfondens beretning for 2007 
I november 2006 blev Tryggelev Nor ramt af en voldsom stormflod, der bortskyllede store dele 
af den strandvold, der adskiller noret fra Marstal Bugt. Af hensyn til naboer og besøgende 
besluttede Fugleværnsfondens bestyrelse, at strandvolden skulle retableres. Dette arbejde blev 
udført i foråret 2007, og der er i dag igen fuld adgang til Fugleværnsfondens P-plads og andre 
publikumsfaciliteter i Tryggelev Nor. 
 
Der er gennemført flere mindre naturplejeprojekter i reservaterne i 2007. Ved Ravnstrup Sø på 
Sydsjælland er der bygget tre isfuglekasser, og der er set isfugle omkring dem, så vi håber, de 
vil yngle i kasserne næste sæson. Gulstav Mose på Sydlangeland indgår i et 100 ha. stort 
område, der afgræsses af vilde Exmoor ponyer, som er udsat af Skov- og Naturstyrelsen. De 
små heste havde svært ved at komme frem til de små, fine enge og overdrev i mosen, hvorfor et 
stort krat er blevet ryddet for at forbedre afgræsningen.  
 
Fugleværnsfondens ni lokale, frivillige arbejdsgrupper har i 2007 fortsat deres store indsats i de 
større reservater. Arbejdsopgaverne har været mangfoldige: Fældning af træer, kratrydning, 
høslæt med le, opsætning af kreaturhegn, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og hybenroser, 
vedligeholdelse af tårne, skjul og gangbroer, guidning af ture, optællinger af fugle og mange 
andre ting. De lokale, frivillige arbejdsgrupper er uundværlige for driften af reservaterne og for 
Fugleværnsfondens lokale forankring. 
 
Projekt Fugle for Folket har også sat positive spor i reservaterne i det forløbne år. Ved 
Gundsømagle Sø er trampestien blevet udbygget, og en ny P-plads er etableret ved vesttårnet. 
Ved Ravnstrup Sø er et fint, lille skjul i vandkanten blevet indviet, og på Nyord er der opført en 
handicapvenlig udsigtsplatform ved fugletårnet. Der er også udarbejdet tre nye reservat-foldere 
og et nyt planchehalvtag. Projekt Fugle for Folket slutter ved udgangen af 2008 og er støttet af 
Aage V. Jensen Naturfond. 
 
I 2007 udtrådte Henning Nøhr og S. A. Rasmussen af Fugleværnsfondens bestyrelse. I følge 
Fugleværnsfondens nye vedtægter skal Skov- og Naturstyrelsen udpege en repræsentant i 
bestyrelsen, og i november indtrådte tidligere kontorchef, Henrik Knuth-Winterfeldt, i 
bestyrelsen. Den anden ledige plads i bestyrelsen er i skrivende stund vakant. 
 
Endelig skal nævnes, at de sidste formalia omkring købet af en naboparcel i Søgård Mose faldt på 
plads i december 2007, og denne lille sønderjyske hedemose bliver hermed 0,7 hektar større. Der er 
ikke foretaget andre opkøb i 2007. Ved årets udgang ejer og administrerer Fugleværnsfonden i alt 
19 fugleværnsområder med et samlet areal på 857 hektar.  
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