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Deltagere 

 
Fra Fugleværnsfonden: 
 

• Mr. Jens Martin Iversen, formand for bestyrelsen 
• Mrs. Anne Elise Frydensberg, direktør i Fugleværnsfonden 
• Mr. Ole Have Jørgensen, bestyrelsesmedlem 
• Mrs. Jonna Odgaard, bestyrelsesmedlem 
• Mr. Torben Hyttel Bøgeskov, bestyrelsesmedlem 
• Nils-Erik Norsker, bestyrelsesmedlem 
• Mr. Søren Ferdinand Hansen, biolog i Fugleværnsfonden  

 
 

Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: 
 

• Mr. Claus Paludan, projektleder, Life+ projekt - Faaborg-Midtfyn Kommune 
 

 

 

 

Indhold 
 

 

• Besøgsrapport 
• Bilag: Notater fra Jonna Odgaard 
• Bilag: Notater fra Ole Have Jørgensen 
• Bilag: The creation of a wetland nature reserve (site location: Lakenheath Fen) 
• Bilag: Increasing the resilience of our lowland dry heaths and acid grassland 

(Minsmere) 
 
 

Følgende bilag kan rekvireres senest den 1. oktober fra sekretariatet: 

 

• Bilag: The RSPB’s People on Reserves Strategy 2008-2012 

• Bilag: RSPB UK Nature Reserves Conservation Strategy 2007-2012 
 
 

 

 

 

 

Rapporten er udarbejdet af Søren Ferdinand Hansen - med indarbejdelse af  
de meget fine notater fra Jonna Odgaard 
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Torsdag den 12. maj 2011,  besøg på Lakenheath Fen 
 

 
Fakta: 

Lakenheath Fen 
Reservatet er beliggende i Suffolk, ca. 1 ½ times kørsel nord for London. 300 ha stort reservat som blev 
opkøbt i sidste halvdel af 1990’erne. Reservatet er primært opkøbt for at skabe en våd rørskovshabitat for 
ynglende rørdrum. Området var før opkøbet opdyrket som agerland, men historisk har det været del af et 
stort vådområde (3000 km2). Fokus arter er rørskovsfugle, primært rørdrum og rørhøg, men reservatet er 
også kendt for ynglende pirol. 
Områdets østlige del er åbne for besøg på stier. Der er ingen skjul eller tårne, men der er lavet et par 
observationspunkter i det fri med bænke og et halvtag. 
Området besøges af ca. 30.000 besøgende årligt. Reservatet er forsynet med et mindre besøgscenter med 
toiletter, lille udstilling, undervisningslokale og kontor. En nærmere beskrivelse er udarbejdet af områdets 
daglige forvalter, Norman Sills. 
Reservatets hjemmeside: http://www.rspb.org.uk/reserves/guide/l/lakenheathfen/index.aspx 
 
 
 

Deltagere fra RSPB: 

Norman Sills, Site Manager Lakenheath Fen, Jeff Kew, Strategic Land Manager RSPB Eastern England, 

Graham Hirons, Chief Ecologist, and Ivan Nethercoat, Head of People Engagement. 

 

 

Generel introduktion til RSPB reservaterne af Graham Hirons 

 
• RSPB har 211 reservater på tilsammen 1418 km2, svarende til 0,58 procent af Englands areal. 

• Arealet er fordoblet indenfor de seneste 15 år. 

• 184 af reservaterne har offentlig adgang. 

• 57 procent ejes, 16 procent lejes, 17 procent drives med driftsaftale, 10 procent består af opkøbte 

rettigheder som fx jagtrettigheder.   

• Der er ca. 600 ansatte i RSPB til at varetage reservaterne. 

 

 RSPB har udarbejdet to strategier i forbindelse med reservaterne: 
 

• People on Reserves Strategy (udleveret) 

• Habitats and Reserves Strategy (udleveret) 

 

Visionen for det fremtidige arbejde med reservater er, at RSPB vil arbejde på at “protect the best” 
samt “restoring or recreating”: 

 
1. At beskytte de bedste fugleområder. 

2. At restaurere/naturgenoprette habitater.  

3. At genskabe noget af den natur/de fugleområder, der er gået tabt.  

4. Futurescapes er fremtidsstrategien (se senere). 

 

Fokus er i dag på pkt. 2-4, idet der er et stort behov for naturgenopretning. 
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Eksempler på 2.: 
 

• At fælde plantager, der er plantet på hede (eksempelvis på Minsmere)  

• At udvide naturlig skov (Abernethy, Skotland) 

 

Eksempler på 3.: 
 

• At genskabe tidevands-habitater 

• At skabe lavlandshede og næringsfattig eng (acid grassland) af landbrugsjord 

• At skabe vådområder med rørskov 

 

 

I fremtiden vil RSPB have flere, større og bedre forbundne reservater. Hovedvægten vil blive lagt på 

reservater større end 200 ha for at opnå omkostningseffektive reservater. 

 

 

 

Figur 1. Besøg i Lakenheath Fen. Fra venstre: Elise Frydensberg, Søren Ferdinand Hansen, Norman Sills, 

Claus Paludan, Niels-Erik Norsker og Jonna Odgaard. Foto Torben Bøgeskov. 
 
 
 

Forvaltningsplaner 
Forvaltningsplaner udarbejdes med en 25-årig vision. De revideres hvert femte år, og der er tillige en årlig 

opdatering. 
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Forvaltningsplanerne indeholder blandt andet: 

• målsætninger på artsniveau (eksempelvis vedrørende rørdrum på Lakenheath Fen) 

• et formidlingsafsnit - herunder målsætninger for antallet af besøgende 

• et afsnit, der omhandler det frivillige arbejde på reservatet 

 

Adskilt fra forvaltningsplanene udarbejdes der for alle RSPB reservater en udvidelses-strategi for det enkelte 

reservat. 

 

 

Futurescape programmet (Jeff Kew) 

Naturbeskyttelse på landskabsniveau. Projektet definerer større landskaber og arbejder meget med 

partnerskaber. Partnere kan være lodsejere, statslige myndigheder, vandforsyningsvirksomheder og det 

statslige skovvæsen. RSPB reservaterne er ofte centrale ”øer”, hvorfra Futurescapes kan udvikle sig. 

 
”Vi har brug for hele landskabet til at beskytte arter. Reservater er ikke længere tilstrækkeligt, specielt ikke 
med de fremtidige klimaændringer”. 
 
Derfor arbejder RSPB også med eksempelvis at påvirke politikere med henblik på udformningen af 
landbrugsstøtteordninger. For at danne Futurescapes, danner RSPB partnerskaber med både lodsejere, 
myndigheder, andre naturbeskyttelsesorganisationer, firmaer og hvem der ellers er behov for. 
 
”Vi er meget politisk aktive for at opnå så meget som muligt. Vi søger at påvirke ændringer i landskabs- og 
naturforvaltningen, hvor vi kan, og hvor det er nødvendigt.” 
 
Som eksempel nævnte Jeff Kew, at RSPB inviterer lokale parlamentsmedlemmer på tur i reservaterne,  
”Vi bruger reservaterne meget som demonstration i lobbyarbejdet.”  
 
På spørgsmål om, hvad partnerne får til gengæld svarer Jeff Kew: ”Nogle gange er det blot et diskret logo, 

andre gange er det et fællesprojekt, hvor firmaets logo står side om side med RSPB’s (han viste et eksempel 

med en folder om et projekt, som firmaet Hansson havde sponsoreret og medvirket til). 

 

 

Partnerskaber 

På spørgsmål om det er svært at finde partnere, svarede Jeff Kew: ”Ja, hvis det er i stor skala som projektet 

med Hansson. Det kræver som regel, at der er enkelt-personer i firmaet/organisationen, der brænder for 

vores projekt, og som kan presse på for at få det gennemført.” 

 

Vedr. partnerskaber med private firmaer: ”For ti år siden var vi meget nervøse for at arbejde med private 

firmaer, men nu tager vi det mere afslappet. Vi er hele tiden bevidste om, hvad vi giver, hvor langt vi vil gå.” 

 

Hvis firmaer til gengæld for støtten vil have guidede ture for ansatte eller lignende ydelser, får de det. 

Ivan Nethercoat: ”Nogle firmaer bruger frivilligt arbejde i RSPB’s reservater som teambuilding-

arrangementer”.   
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Reservater og folk (Ivan Nethercoat) 

RSPB forsøger i disse år at adressere den bredere befolkning og nye publikummer i kampagner som ”Big 

Garden Birdwatch” og ”Love Nature”. 

 

Visionen er, at folk skal få gode oplevelser med wildlife og få lyst til at agere efterfølgende. RSPB har det 

som et strategisk mål, at de vil være markedsledende inden for feltet at forbinde mennesker med natur. 

Målet er at nå 2,2 mio. besøgende pr. år på reservaterne. 
 

”Vores reservater skal repræsentere den bedste manifestation af dette ideal. - Vi vil gerne, at når folk har 

besøgt et reservat, skal de føle, at de har haft en høj-kvalitets oplevelse”. 

 

På reservaterne arbejder RSPB på: 

• At besøgende skal føle sig velkomne og få særlige og oplevelser af høj kvalitet 

• At der er stor tilfredshed blandt gæsterne og at de tages godt imod 

• At der tilbydes fleksibilitet i adgangsmuligheder 

• At der tilbydes oplevelser med andet end fugle 
 

 

Tælling af besøgende 

Alle besøgende bliver talt ved hjælp af et elektronisk ”dørtrin” på stien. Ved hjælp af beregninger korrigeres 

for trin fra besøgende, der forlader reservatet. De elektroniske ”dørtrin” findes på alle de største/ de mest 

besøgte reservater. 

 

Besøgstallene bruges til: 

• Intern planlægning, eksempelvis udbygning af reservaters publikumsfaciliteter 

• Ansøgninger om økonomisk støtte 

• Strategi/målsætning med hensyn til at måle, om målsætningen for besøgstal er nået 

 

Konsekvens: 

Lakenheath Fen har 30.000 besøgende pr. år. Når besøgstallet når 50.000/år skal Visitors Center udvides med 

café og butik. 

 

 

FVF indtryk og ideer til FVF strategi 
De diskrete publikumsanlæg i fri luft - uden at der nødvendigvis blev opført skjul - virkede tiltalende. 
 
Det var tydeligt, at Lakenheath reservatets besøgscenter var samlende for de besøgende, og at det medførte 
et øget besøgstal. Besøgscenteret blev af sitemanager, Norman Sills, beskrevet som værende en særdeles god 
investering. 
 
Udvidelse af begrebet omkring forvaltningsplaner til en længere tidshorisont for den langsigtede vision med 
kortere intervaller for opdatering. 
 

• Arbejde med målsætninger for arter såvel som for besøgstal. 
 

• Arbejde med strategiske udvidelsesplaner. 
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Fredag den 13. maj 2011, besøg på Rye Meads 
 

 

Fakta: 

Rye Meads  
Et bynært område på ca. 27 ha kun 30 km fra centrum af London. Reservatet, der ligger kun fem minutters 
gang fra jernbanestation, sætter særligt fokus på uddannelse/undervisning af skoleklasser, børn – og ældre.  
 
Reservatet er startet i 1972.  Reservatet har ca. 20.000 besøgende, hvoraf ca. 4.500 er skolebørn. Der er en 
målsætning om at øge besøgstallet til 35.000. 
 
Området indgår i Lee Valley Regional Park og ejes af vandforsyningsselskabet Thames Water. RSPB har en 
99-årig lejeaftale på området. 
           
Indgangen til reservatet er via et mindre besøgscenter med undervisningslokale, reception og kontor. Ved 
indgangen er der flere små damme med tilhørende board walks, hvor skoleklasser kan undersøge 
vandhulsfaunaen. Et velanlagt stisystem på ca. 3 km guider den besøgende rundt til de i alt 10 
observationsskjul. Herfra kan fuglene iagttages på nært hold. Foran flere af skjulene er der udlagt flydende 
redeplatforme eller anlagt øer. I et særligt skjul er der fokus på isfuglen, og der er anlagt en kunstig 
isfugleyngleskrænt lige foran skjulet. Det var en stor oplevelse at iagttage isfuglene på nært hold. I alle de 
besøgte skjul var der fyldt med fuglekiggere og naturfotografer. 
Reservatets hjemmeside: http://www.rspb.org.uk/reserves/guide/r/ryemeads/index.aspx 
 
 
 

Deltagere fra RSPB: 

 Joan Childs, Site Manager, Louise Moss, Lifelong Learning Officer, Keith Bedford, Senior Volunteer. 

 

 

Keith Bedford (under guidning): 
Alle besøgende kommer gennem Visitors Center i åbningstiden. Det er gratis at besøge reservatet, men 

besøgende, der ikke er medlemmer af RSPB, betaler 2 £ for at parkere. Personalet (frivillige) i receptionen 

fortæller om fordele ved medlemsskab af RSPB.  

 

I Visitors Center findes skærme, der viser optagelser fra to webcams: Fra en ternekoloni på en tømmerflåde 

og fra en sø med ynglende isfugl. 

Umiddelbart uden for Visitors Center findes et område, hvor undervisning til børn og skoleklasser finder 

sted. Undervisningsområdet indeholder en dam beregnet til undervisning af skolebørn, et område til insekt-

”jagt”, en udendørs skolestue med tavle, øko-base, insekthotel og kompostkasse. 

 

Reservatet består af en række mindre søer, der er anlagt i 1950’erne af Thames Water som naturlige 

rensningsanlæg. Sådan fungerer de stadig. Et stort, biologisk rensningsanlæg ligger lige på den anden side 

af vejen og de nærmeste dele af reservatet. Det vil sige, at søerne gennemstrømmes af renset spildevand fra 

rensningsanlægget, hvorefter det ledes ud i floden. Ud over vandfladerne består reservatet af eng, rørskov 

(som man kan opleve på gangbroer), mindre træbevoksninger med poppel og tjørn samt en rig urteflora, der 

vidner om de næringsrige forhold (mange brændenælder).    
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Engen afgræsses af vandbøfler, fordi engen skal være så våd som muligt af hensyn til vadefugle og samtidig 

fremstå afgræsset. 

 

En af reservatets store attraktioner er isfugl. I en af reservatets søer er der anlagt en kunstig skrænt/søbred af 

cement og sand, hvor isfuglen yngler. Kun ca. 50 m fra isfuglenes redeskrænt er der opført et skjul, som har 

fået navnet Kingfisher Hide. Skjulet er meget populært for fuglefotografer, og det er en stor oplevelse at 

opleve de fantastiske isfugle. Da vi besøgte området, var skjulet tæt pakket af 10-15 gæster, de fleste med 

store kameraer og objektiver. I en anden sø er der anbragt tre-fire tømmerflåder til ynglepladser for terner, 

måger og skarver. Her er også et velbesøgt skjul.  

 

 
Figur 2. Indgangen til Rye Meads reservatet. Fra venstre: Keith Bedford, Niels Erik Norsker, Jonna Odgaard, Claus 

Paludan, Ole Have Jørgensen og Søren Ferdinand Hansen. Foto Torben Bøgeskov. 

 
 

Louise Moss, Field Teacher, om undervisning og formidling: 
Nøgle-målgruppen er familier og skoleklasser. Den største andel af de besøgende kommer fra en radius af 

omkring 10 miles. Det er et område, hvor der er flere hundrede tusinde indbyggere.  

Reservatet tilbyder skoleklasser aktiviteter i regi af programmet ”Living Classrooms”, ses her: 

http://www.rspb.org.uk/livingclassrooms/rye_meads.aspx.  Hvert skolebarn, der kommer, får en ”goodie-

bag”, og det samme gør lærerne. Lærerne får desuden udleveret et evalueringsskema efter besøget. 

Skoler betaler ca. 6 £ pr. barn, men det dækker ikke omkostningerne fuldt ud, og RSPB har en udgift på ca. 4 

£ pr. barn. 

 

Reservatet har en månedlig folder med ture og arrangementer. Der er altid noget for børn og børnefamilier. 
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Der er oprettet en klub for børn i alderen 6-11 år. Klubben holder møder en gang om måneden. Der kommer 

i gennemsnit otte børn hver gang. Børnene må gerne komme alene, men forældrene må også gerne være 

med. Reservatet har et program i skolernes sommerferie. Man ville gerne etablere en klub for teenagere også.  

 

Til voksne og familier, der besøger reservatet individuelt, findes en lille quiz ”Discover Rye Meads” samt et 

billedlotteri (”bird-bingo”), som kan lånes i Visitors Center. Besøgende familier kan også låne en rygsæk 

med forstørrelsesglas, fuglebog, blyanter osv., som skal tilskynde de besøgende til at udforske reservatet.  

 

På spørgsmål fra FVF om reservatet bruger i-phone eller andre elektroniske formidlingsmetoder lød svaret, 

at det ville de gerne, men at de endnu ikke begyndt på det. RSPB har dog en APP om reservaterne samt en 

APP om fuglesang. 

Reservatet har en Facebook-side med 160 venner. ”Vi har ikke indtryk af, at det er det helt store for vores 

målgruppe,” sagde Louise. Reservatets facebook profil: http://www.facebook.com/pages/RSPB-Rye-Meads-

nature-reserve/121336882997  

Noget helt nyt er, at Louise skriver blog en gang om ugen, ikke blot om fuglene, men også om de ansatte og 

de frivillige.  

 

 

Evaluering i Rye Meads: Hvad fik vi ud af besøget?  

Der var delte meninger omkring Rye Meads reservatet. Flere syntes, at omgivelserne var for menneske-

skabte og manipulerede, og at det påvirkede oplevelsen negativt. Der blev også stillet spørgsmålstegn ved, 

om man kunne tale om egentlig naturoplevelse eller om det nærmere er en bypark. 

Andre mente, at reservatet udnyttede de muligheder for natur, der findes i udkanten af en storby, og 

skjulene og formidlingsanlæggene giver almindelige mennesker store muligheder for oplevelser med fugle.  

Generelt var der enighed om, at mængden af formidlingsanlæg vil være for voldsomme i Fugleværns-

fondens nuværende reservater, men at det kunne overvejes i et nyt reservat, som ligger tæt på befolkede 

områder, og hvor fokus er på formidling.  

 

Torben: Det minder mig om Aqua: Noget der ligner natur. Designet natur. Zoo. 

Jonna: Mere bypark end reservat. Meget præget af mennesker. Meget lidt vild natur. 

Elise: Stærk manipuleret natur. 

Søren: Men det er Ramsar område! 

Torben: Der er en meget bastant afgrænsning mellem de forskellige naturtyper, og publikumsfaciliteterne, 

som for eksempel skjul, er meget massive. 

Claus: Det her svarer nærmest til, at man satte fugleskjul op ved slambassinet i Odense. 

Niels Erik: Det er vel noget menneskeskabt, som man har givet tilbage til naturen. 

Søren: Det er helt bevidst designet for at give folk fugleoplevelser. 

Martin: Fuglemæssigt har det ikke så stor relevans. Men formidlingsmæssigt har det stor relevans. 

Ole: Vi kunne godt have et FVF-areal, som var indrettet med formidling som det primære. 

Søren: Skjulene bærer præg af, at de er gamle og nedslidte. 
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Figur 3. Kunstig isfugleskrænt i Rye Meads  placeret foran fugleskjul. Isfuglen yngler i skrænten. Foto Torben 

Bøgeskov. 
 

 

 

Evaluering fortsat… 

 

Elise: Det er vigtigt, at børn, og publikum generelt, kan gå på opdagelse.  

Torben: Man kan godt opleve, at man ser nogle fugle her, men man oplever ikke naturen. Det er som en stor, 

udendørs naturskole. Hvad er det for et natursyn, man efterlader hos publikum? 

Søren: Er meget uenig. De børn, der bor heromkring ser det som natur. Sådan er deres verden. 

Jonna og Torben er forbløffede over, at Rye Meads skulle være et af RSPB’s ”formidlings-flagskibe”, for rent 

formidlingsmæssigt er Danmark helt på højde med niveauet i Rye Meads. 

Ole: Skal vi udvikle formidlingen i denne retning i et af vore eksisterende områder? Eller i et nyt område? Så 

kunne vi øve os i den type formidling. Måske sammen med andre. 

Elise: Det er i et område, hvor der er meget lidt natur og mange mennesker, at det er relevant. 
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Lørdag den 14. maj 2011, besøg på Minsmere 
 

 

Fakta: 

Minsmere  
Reservatet er et af RSPB’s mest populære reservater, som nu har 86.000 besøgende om året. 
Det er ét af RSPB’s største med sine knap 1000 hektar, hvoraf halvdelen er græsland og hede, og resten er 
vådområde med rørskov. Det er præget af mange forskellige naturtyper og har derfor flest arter/størst 
biodiversitet. Det rummer i alt 5.600 arter af dyr og planter. Ikon-art er klyden. 
 
Minsmere har et stort Visitors Center med butik og café. Alle, der kommer i åbningstiden, ledes den vej ind i 
reservatet og opfordres til at købe billet. Det er gratis for medlemmer af RSPB, og for ikke medlemmer koster 
det 5 £ at besøge området. Reservatet har i alt 23 fuldtids ansatte, flest arbejder i Visitors Center med butik 
og café. 
 
Arealet blev oversvømmet under 2. verdenskrig som forsvar mod invasion fra Nordsøen. RSPB blev 
involveret dengang pga. ynglende klyder. I begyndelsen var mantraet, at den bedste beskyttelse blev opnået 
ved at holde folk ude fra reservatet. Først var der ikke offentlig adgang, og i begyndelsen af 1970’erne kunne 
publikum kun besøge reservatet fire dage om ugen efter ansøgning. Dengang var der 6000 besøgende om 
året. Siden hen er tilgangen ændret fuldstændigt, og Minsmere er åbent for publikum, og der tilbydes en 
meget bred vifte af oplevelsesmuligheder i observationsskjul (7 stk.) ved forskellige habitater samt ved sti- 
og publikumsanlæg. 
Reservatets hjemmeside: http://www.rspb.org.uk/reserves/guide/m/minsmere/index.aspx 
 
 

 

Deltagere fra RSPB:  
Adam Rowlands, Senior Site Manager, Robin Harvey, Assistant Site Manager, Mel Kemp, Project Manager 

dry Grassland 

 

Ved besøget i Minsmere fik vi forevist: 

 

• the Dunwhich Forest Project 

• acid grassland (næringsfattigt overdrev)  

• climate change adaption (klimaændringer/oversvømmelser) 

 

 

Præsentation af Minsmere af Adam Rowlands, Senior Site Manager 
 

Formidling 

RSPB klassificerer Minsmere som ’active engagement site’. Den slags reservater har RSPB 30 af. De udgør 15 

procent af RSPB’s reservater. Andre reservater har stier og fugleskjul, men ikke Visitors Center. Atter andre 

har ingen publikumsfaciliteter. Dem kalder RSPB for ’quiet enjoyment sites’, altså for de naturbrugere, der 

søger stilhed. 

 

”Generelt ønsker vi ikke Visitors Center i alle reservater. Men Minsmere har stor værdi her i området som 

turistattraktion. Minsmere regnes for at være den vigtigste økonomiske faktor i sognet og generer en årlig 
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indkomst på 1, 3 mio. £. Nu om dage åbner vi sjældent et Visitors Center uden butik, for butikken genererer 

mange penge til RSPB. Vi prøver at nedbryde opfattelsen af, at RSPB’s reservater kun er for ornitologer. I 

2010 blev der tegnet 1000 nye medlemmer til RSPB i Minsmere reservatet.” 

 

60-80 procent af gæsterne på denne årstid er turister/folk på ferie, der kommer her til området pga. 

Minsmere. 

 

”Vi har holdt tre Åbent Hus arrangementer for firmaer i en 20 km’s radius af Minsmere for at give dem 

information og viden om Minsmere”. 

 

I drift og formidling prøver RSPB at gøre noget godt for alle grupper: Ornitologerne, familier, der kommer 

her jævnligt, og familier, der bare gerne vil en tur ud i det fri. Formidlingen går ud på at bringe fuglene tæt 

på folk. Det er formidling i bredeste betydning. Der arrangeres 200 events årligt, eksempelvis sort sol eller 

ekskursion i krondyrenes brunsttid. Om efteråret efter ynglesæsonen åbnes nye stier. Det er enormt 

populært, især hos de ornitologiske stamkunder.  

RSPB er ved at opføre en ny bygning, specielt designet til børn og børnefamilier med børneaktiviteter, 

klasseværelse osv. Arealet er designet, så børnene gradvist ledes fra lege- og informationsområdet til natur- 

og opdagelsesområder i skoven. 

AR fremhævede også de kulturhistoriske mindesmærker, eksempelvis ruinerne af et kloster. 

 

 

 
Figur 4. Senior Site Manager Adam Rowlands under præsentation af Minsmere reservatet. 
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I evalueringsskemaer og fokusgrupper spørges gæsterne, hvad de ønsker i Minsmere. Man monitorerer 

løbende, hvornår folk kommer. De fleste ankommer mellem klokken 10 og 11 om formiddagen.  

40 procent vil gerne på en guidet tur, det vil sige 35.000 gæster årligt. 

Hvis antallet af gæster øges, vil det sandsynligvis ikke forstyrre fuglene mere end nu, men det vil ødelægge 

oplevelsen for gæsterne, hvis der er trængsel. 

 

På spørgsmålet om, hvordan RSPB vælger nye reservater, lød Adams svar: 

RSPB har en udvidelsesstrategi for hvert reservat, fordi det er lettere og billigere at udvide et eksisterende 

reservat frem for at købe et helt nyt. 

 

Ved køb af nye reservater indgår følgende overvejelser: 

 

• Har området prioriterede arter, eller er det en prioriteret naturtype? 

• Er der tale om landbrugsjord, har det også betydning, om der er prioriterede arter eller naturtyper i 

nærheden. 

 

Andre kriterier kan være, om arealet er bynært eller fremmer en geografisk spredning af reservater, eller kan 

medvirke til at ramme nye målgrupper, eller opnå store besøgstal.  

”Måske opnår vi ikke de store økologiske mål i sidstnævnte reservater, men RSPB vil alligevel være 

interesseret i at købe for at komme i kontakt med andre grupper af gæster end de sædvanlige”.  

 

Driftsudgifterne i Minsmere er £ 1,1 mio. årligt.  

 

På spørgsmålet om baggrunden for RSPB’s vision, som lyder: ”Increasingly, we will focus on restoring land 

of low ecological interest to that of high quality” (årsberetning 2008), lød Adams svar:  

“Mange af vores naturtyper er gået tabt til landbrug eller pga. dræning. De naturtyper vil vi gerne genskabe 

for at fremme biodiversiteten”. 

 

 

The Dunwich Forest Projekt (Mel Kemp) 

I hele Storbritannien er der 58.000 hektar hede. Langs kysterne i Suffolk er der samlet set kun 1600 hektar 

tilbage. Det er kun otte procent af det areal, der var omkring år 1800. Tabet er sket til landbrug, skove og 

bebyggelse samt militæret. Hede er derfor en vigtig habitat at bevare med fokusarter som provencesanger, 

natravn og hedelærke. 

Minsmere har 300 hektar hede og 200 hektar landbrugsjord, som er ved at blive omlagt til hede og tør græs. 

Resten er hovedsagligt vådområder.  

 

Mel Kemp fremviste et område, som er Habitat-område, og som RSPB har indgået aftale med Forestry 

Commission (staten) om at drive. MK oplyser, at Forestry Commission ikke har penge. Derfor ønsker man at 

få naturbeskyttelsesorganisationer til at lave naturgenopretning, fordi NGO’er kan søge penge til formålet. 

 

Skovene i Minsmere er plantager, bortset fra enkelte træer. RSPB fjerner birk og brombær - også ved brug af 

herbicider. Der blev plantet skov på arealet for 15 år siden, men skoven mislykkedes pga. storme, sygdom 

mm. En del af skoven er nu fældet, og hedelyng er ved at komme tilbage på dele af arealet. I løbet af de 

næste fem år vil der blive fældet mere skov. 
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På spørgsmål svarede Mel Kemp, at i Storbritannien er der ikke så store problemer med luftbåren ammoniak 

i forhold til hede som i Danmark, idet de fleste svinefarme i området producerer friluftsgrise. Det meste af 

den luftbårne ammoniak fra Storbritannien blæser til Danmark. 

 

Der er 400 krondyr på arealet. Det er for mange, idet de belaster træer og vegetation for meget. RSPB er midt 

i en proces, hvor der vil blive givet mulighed for at regulere bestanden. Problemet i den forbindelse er, 

hvordan offentligheden/lokalbefolkningen vil reagere på det. 

 

Arealet har været afgræsset af Exmoor heste. RSPB prøver at få en gruppe lokale, der er hyppige brugere af 

reservatet, til at holde øje med hestene for at supplere RSPB’s egen overvågning og skabe lokal ejerskab til 

reservatet. 

 

 

Acid grassland /næringsfattigt overdrev (Mel Kemp) 

Minsmere opkøbte i år 2000 tidligere landbrugsarealer og ansatte en landmand til at dyrke arealet i tre år for 

at trække nogle af næringsstofferne ud af jorden. Det viste sig, imidlertid at det med denne metode ville tage 

80 år at få fosfor- og kvælstof-depotet ud af jorden. 

 

RSPB fik en ph.d. studerende til at undersøge, hvordan man kan trække næringsstoffer ud af jorden/gøre 

den næringsfattig. Den mest effektive metode til at skabe en pH på 3-4 er at tilføje ca. 750 kg svovl /hektar. 

 

Fokusarten for projektet er triel, som er en sjælden ynglefugl i England. RSPB pløjer felter til bar jord for at 

skabe attraktive yngleområder for trielen. I dag findes der fem ynglepar i Minsmere, hvoraf vi fik fremvist 

det ene par. Triel beskyttes i Minsmere ved at hegne yngleområderne ind, så ræven ikke kan komme til 

reden. Ræve bekæmpes ved at skyde dem. Kaniner derimod fremmes aktivt. 

 

Der findes 10 ynglepar af triel i dette område af England, men de er alle i fredede områder. RSPB prøver at få 

landmænd til at pløje lignende felter uden for reservatet ved at de bliver kompenseret afgrøde tab, men det 

er svært at få dem til det.  

 

Levende hegn 

De levende hegn holdes nede for at holde landskabet åbent, men langs reservatgrænserne får de levende 

hegn lov til at vokse højt. Levende hegn er beskyttet af loven, Hedgeline Regulation fra 1997, som RSPB 

kæmpede for at få vedtaget. (Denne beskyttelse er altså forklaringen på de mange levende hegn, vi så under 

køreturene i det engelske landskab). 

 

 

Klimaændringer/oversvømmelser (Robin Harvey, fungerende Site Manager) 

Minsmere reservatet oplevede i efteråret 2006 en stormflod, der gennembrød klitrækken mod havet og 

oversvømmede nogle af de meget vigtige områder for rørdrum og andre ynglefugle - med saltvand. Herved 

blev nogle af rørskovsarealerne, der huser arter som rørdrum, truet.  

RSPB har planlagt tiltag, der skal sikre, at et evt. nyt gennembrud af diget i den nordlige del ikke kan 

oversvømme de mere centrale og vigtige yngleområder. 
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Robin fremviste et areal kaldet North Wall med strandeng og rørskov ud til kysten. RSPB vil lade den 

nordlige del af arealet indtage af havet i tilfælde af stormflod. Et dige, der afskærer arealet mod syd vil blive 

hævet i sensommeren 2011. Dette vil kunne sikre de centrale dele af Minsmere reservatet i de kommende 50 

år, sådan at det sydlige areal ikke oversvømmes med havvand. 

 

RH oplyste, at mange rørskovsarealer i Suffolk vil gå tabt under klimaændringernes havstigning.   

 

 

Evaluering af besøget på Minsmere: Hvad fik vi ud af det? 

Generelt var det en fin oplevelse at besøge Minsmere reservatet. Adam Rowlands gjorde et stort indtryk, 

ligesom det var en stor oplevelse at besøge de fine skjul rundt om ’the scrape’, hvor der er virkeligt mange 

fugle på ganske tæt hold. 

 

Vi fik en god forståelse for, hvordan RSPB arbejder med forskellige reservattyper fra ’people engagement 

sites’ (Minsmere, Rye Meads) til ’quiet engagement sites’ (Berney Marshes). 

 

Interessant er det også at RSPB har udvidelsesstrategier for sine reservater. 

 

Jonna: Jeg noterede mig fire ting: 1) RSBP klassificerer deres reservater efter, hvor meget de egner sig 

til/hvor meget de ønsker at formidle dem. 2) RSPB formidler målrettet til forskellige målgrupper. 3) RSPB 

har en udvidelsesstrategi for hvert reservat. 4) East Hide: Der var utrolig mange forskellige fuglearter ganske 

tæt på skjulet.  

Søren: Vi har mange vådområder, men vi skal også tænke på det tørre. 

Martin: Vi skal måske også være mere differentierede i vores formidling. 

Søren: Vi skal måske lægge os mere op ad DOF’ strategi. 

Ole: Kan man lave forvaltningsaftaler med lodsejere om arealer med eksempelvis dværgterne, men så 

opsige aftalen, hvis de ikke kommer? 

Søren: Vi kunne have den vision, at vores reservater skulle være de bedste steder at opleve fugle. 

Ole: … og bedst til formidling og forvaltning. 

Søren: Synes ikke, vi skiller os ud, når det gælder forvaltning. Dèr er vi ikke bedre end andre. 

Torben: Vi er da begyndt at tænke i tilbud til forskellige målgrupper. 

Elise: Vi har også en udvidelsesstrategi for hvert reservat. 
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Søndag den 15. maj, besøg på Berney Marshes 
 

 

Deltagere fra RSPB: 
Mark Smart, Site Manager, landbrugsuddannet og Jennifer Smart, biolog, ph.d., ansat i RSPB 

  

 

Præsentation af reservatet 

Reservatet er klassificeret som ’quiet enjoyment site’. Dvs. der er ingen formidling, ingen skilte, få stier og 

det er vanskeligt at komme til med offentlig transport. 

Reservatet er på 485 hektar ud af et marskområde på samlet set 4.500 hektar. Efter Sommerset Levels er 

området det største våde engområde i England. 

RSPB gik ind i forvaltningen af arealet i 1986 og købte yderligere arealer i 1994. Samme år startede man med 

at hæve vandstanden og indføre kontrol af ræve og krager. 

 

Reservatet rummer 300 par ynglende vadefugle. 70 procent af de ynglende vadefugle findes på RSPB’s 

reservat, idet de øvrige arealer i marsken er hårdt græsset og udnyttet. På de øvrige arealer er der kun 400 

par ynglende vadefugle tilsammen. Om vinteren kan der være 120.000 rastende vandfugle. Berney Marshes 

er blandt UK’s fem vigtigste vandfugleområder om vinteren. 

 

Arealerne afgræsses. Landmænd betaler for, at deres kvæg afgræsser arealerne. RSPB foretrækker femårige 

kontrakter. 

 

Berney Marshes arbejder tæt sammen i et partnerskab med én af Storbritanniens største kvægproducenter, 

der har 3.500 stk. kvæg. 

 

Mark Smart:  

”Vi er ikke et rigtigt reservat. Vi driver landbrug. Vores mål er at gøre det godt for fuglene, men også for 

landmændene.” Reservatet mangler aldrig ”græssere”, fordi kødproducenter, der har kvæg gående i 

marsken, får gode priser for kødet. 

 

Jen Smart: 

”Fordi vi ikke har så mange gæster, kan vi fokusere på research og forskning. Vi går højt op i regulering af 

ræv og krage. Ræve opspores og skydes uden for ynglesæsonen. Der skydes 10-14 ræve pr. sæson. Vi har 

netop fået tilladelse til at regulere ræve året rundt”. 

 

JS viste en graf, der illustrerede, hvad der skete, da man i en periode i 2000 stoppede med regulering af ræv. 

Ynglebestanden af vadefugle faldt drastisk. 

 

 

Rundvisning  

Her viste Mark Smart grøbelrender, såkaldte ”footdrains”, med svagt skrånende bredder. Disse har meget 

stor betydning for de ynglende vadefugle. RSPB har indkøbt en maskine, der kan anlægge disse footdrains 

og med mellemrum rense dem op, når de er blevet for tilgroede. 
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”Det er udover regulering af ræv og krage den anden vigtige faktor i vores store succes med ynglende 

vadefugle”. 

 

Syv små vindmøller regulerer vandstanden på engene. 

 

Jen Smart formulerer forskningsprojekter, der udbydes til universiteter, både til MSC og ph.d. studerende. 

Der er aldrig mangel på studerende til projekterne. RSPB leverer kun overnatning og vejledning samt £ 2000 

til ph.d.’erne.  

 

 
Figur 5. Footdrain 

 

 i Berney Marshes. Foto Torben Bøgeskov. 
 

 

Evaluering af besøg på Berney Marshes: Hvad fik vi ud af det? 

Besøget på Berney Marshes var et flot eksempel på et ’quiet enjoyment site’. Her er der ikke gjort noget 

særligt for at besøgende kan opleve reservatet, og fokus er i højere grad på forvaltning og forskning. 

Reservatet var på formidlingsfronten en kontrast til Rye Meads reservatet. 

 

Reservatet minder i vid udstrækning om Tøndermarsken, og de mange gode dokumenterede erfaringer 

omkring forvaltning af engfugle vil kunne anvendes i Tøndermarsken. 

 

I reservatet er der høj fokus på betydningen af afgræsning, styring af hydrologien samt kontrol af 

prædatorer. 

 


