Årsberetning for Fugleværnsfonden for 2006
2006 har været et skelsættende, men også festligt, arbejdsomt og dramatisk år i Fugleværnsfonden.
Rent juridisk har Fugleværnsfonden hidtil været en særlig afdeling af DOF med egen bestyrelse og
økonomi. Med sit navn signalerede Fugleværnsfonden imidlertid, at man var en fond, og i 2006 blev
der skabt overensstemmelse mellem navnet og den juridiske status. DOFs repræsentantskab besluttede på sit møde i maj 2006, at DOF skulle søge at få Fugleværnsfonden registreret som en selvstændig
fond. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelte herefter i november 2006, at de har registreret Fugleværnsfonden som en erhvervsdrivende fond med navnet Fugleværnsfonden. Fondens formål er det
samme, og det nære samarbejde med DOF fortsætter. Fonden har selvstændig økonomi og er ejer af
fugleværnsområderne og den opsparede kapital. Administrationen varetages som hidtil af Fugleværnsfondens sekretariat fra Fuglenes Hus på Vesterbrogade, ligesom alle hidtidige kontraktforhold
videreføres.
Det forløbne år har også budt på andre aktiviteter og begivenheder:
Ligesom de øvrige jubilæumsfestligheder i DOF var jubilæumsarrangementet i Tryggelev Nor den 9.
september en rigtig god oplevelse. Her havde naboer, samarbejdspartnere og andre indbudte bl.a.
fornøjelsen af at høre Prins Joachim holde tale og Benny Andersen oplæse et af sine fugledigte. At
en kraftig stormflod to måneder efter ændrede landskabet totalt var et dramatisk og uforudset efterspil.
Fugleværnsfondens store femårige formidlingsprojekt Fugle for Folket kører videre med stor succes.
I 2006 er der opført et stort handicapvenligt skjul ved Tryggelev Nor. Ved Ravnstrup Sø er der etableret en primitiv lejrplads med et shelter, og syd for det gamle fugletårn er der ved at blive bygget et
nyt observationsskjul i krattet ved søbredden. I en række fugleværnsområder er de flotte nye piktogramstolper opsat, ligesom to nye planchehalvtage har set dagens lys. Samtidig er der udarbejdet nye
informationsfoldere for Bøjden Nor og Agerø. Projekt Fugle for Folket er støttet af Aage V. Jensens
Fonde og slutter i 2008.
Et andet stort femårigt projekt, naturgenopretningsprojektet ved Tryggelev Nor, blev afsluttet i sommeren 2006. Projektet blev gennemført i samarbejde med Fyns Amt og var støttet af EUs Lifemidler. Formålet med projektet var at forbedre vandkvaliteten i Tryggelev Nor, og som led i projektet blev et nyt stort vådområde, Nørreballe Nor på 65 hektar, etableret og erhvervet af Fugleværnsfonden i 2004.
Fugleværnsfondens lokale, frivillige arbejdsgrupper har atter i år haft rigeligt at se til. Flere steder er
der etableret områder med høslæt, hvor gruppen slår græsset med le mindst en gang i løbet af sommeren. Efter nogle år kvitterer naturen så med den fineste engflora. Arbejdsgrupperne udfører også et
stort arbejde med at vedligeholde fugletårne og skjul, gangbroer, stier og andre publikumsfaciliteter.
De grundlæggende retningslinier for naturplejen i fugleværnsområderne fastlægges i plejeplaner,
som udarbejdes af eksterne konsulenter i samarbejde med Fugleværnsfondens sekretariat og arbejdsgrupperne. Det er målet at udarbejde en plejeplan for alle fugleværnsområder, og i 2006 er plejeplanen for Stubbe Sø blevet færdig.
De sidste formalia omkring købet af en naboparcel i Søgård Mose er ved at være på plads, og dette
fugleværnsområde bliver dermed 0,7 hektar større. Der er ikke foretaget andre opkøb i 2006. Ved
årets udgang ejer og administrerer Fugleværnsfonden i alt 18 fugleværnsområder med et samlet areal
på 856 hektar. Det synes vi selv er et flot resultat for en 40-årig, og der skal lyde en meget stor og
varm tak til alle, der siden Fugleværnsfondens start i 1966 har medvirket til, at vi er nået så langt. Og
tak til alle, der i det forløbne år har givet bidrag, enten i form af store eller små økonomiske gaver,
eller i form af frivilligt arbejde. Vi ser frem til sammen med Jer at gøre en forskel for fuglene og naturen i de kommende år.
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