Til DOF’s repræsentantskab

Beretning fra Fugleværnsfonden for 2009
I 2009 har Fugleværnsfonden i henhold til sit formål ydet en stor indsats i form af naturpleje og
formidling i fondens reservater.
En engparcel ved Stormengene på Rømø er blevet opkøbt i det forløbne år. Parcellen er kun 1,2
hektar stor, men den er vigtig for området som helhed, fordi den grænser op til Fugleværnsfondens
øvrige ejendom, og den igangværende naturpleje i området bliver dermed lettere at gennemføre. Den
nyindkøbte parcel rummer desuden et fugtigt område med en meget sårbar og speciel vegetation,
som nu er sikret.
I 2009 er der blevet gennemført omfattende naturpleje i Fugleværnsfondens nyeste reservat, Nivå
Bugt Strandenge i Nordsjælland. Der er ryddet træer og krat og opstillet kreaturhegn, og gennem et
samarbejde med SNS Øresund og en privat lodsejer er området blevet afgræsset. De flade arealer ud
mod kysten, som gennem årene var groet til med tagrør og høje urter, er allerede nu efter den første
græsningssæson ved at ændre sig til nogle fine strandenge.
Der er oprettet en lokal, frivillig arbejdsgruppe ved Nivå Bugt Strandenge, og denne gruppe er
nummer 13 i fondens række af arbejdsgrupper, hvor i alt ca. 200 medlemmer af DOF er organiseret.
Arbejdsgrupperne har udført en lang række praktiske opgaver i det forløbne år i form af slåning med
le på engarealer i reservaterne, fældning, overvågning, vedligeholdelse af publikumsfaciliteter og
mange andre aktiviteter. I september måned mødtes arbejdsgruppernes medlemmer til et meget
vellykket fælles træf på Nyord, hvor man udvekslede erfaringer de forskellige reservater imellem.
I årets løb er udført omfattende naturpleje i Saksfjed/Hyllekrog på Sydlolland. Takket være midler fra
EU’s LIFE-pulje er der blevet etableret fire nye vandhuller på Hyllekrog. Vandhullerne skal give den
sjældne grønbrogede tudse bedre levemuligheder på tangen, og samtidig byder vandhullerne på
vanding for de kreaturer, der afgræsser strandengene om sommeren. Der er indgået en aftale med
Det Lollandske Digelag således, at Fugleværnsfonden kan udføre naturpleje på Digelagets arealer
inden for diget. I efteråret 2009 blev et større område fældet i Saksfjed Inddæmningen, og det er
planlagt at opsætte nye kreaturhegn med henblik på at indføre helårsgræsning fra næste sæson.
I april 2009 afsluttede Fugleværnsfonden det store formidlingsprojekt, Fugle for Folket, som Aage V.
Jensen Naturfond har støttet i en femårig periode. Takket være dette projekt har reservaterne fået et
gevaldigt løft i form af nye publikumsfaciliteter (tårne, gangbroer, planchehalvtag, borde/bænke), Ny
skiltning og nye foldere. I 2009 er observationsskjulet i Bøjden Nor blevet renoveret, der er opsat
planchehalvtag ved Stormengene og Barup Sø.
Fugleværnsfondens naturvejleder har afholdt 46 offentlige ture, hvor i alt 1420 personer deltog, og i
forbindelse med ”Adopter et reservat” har ca. 300 elever været i felten på i alt 13 ture. Især klasserne
ved Ravnstrup Sø og Gundsømagle Sø har været aktive i 2009, og ved Ravnstrup Sø er etableret en

såkaldt økobase, hvor eleverne kan opbevare forskelligt grej. Også flere af de lokale, frivillige
arbejdsgrupper har i det forløbne år ydet en stor formidlingsindsats med månedlige ture
(Gundsømagle Sø) og Åbent Hus arrangementer (Nyord, Gulstav Mose, Nivå Bugt Strandenge). På
fondens nyeste reservat Nivå Bugt Strandenge er således afholdt 6 Åbent Hus arrangementer, hvor i
alt 296 besøgende har lagt vejen forbi.
2009 bød på nogle flotte yngletal fra Nørreballe Nor på Langeland. Noret (der er en del af Tryggelev
Nor reservatet) blev sat under vand og genskabt i 2004 med fire kunstigt skabte øer, og årets
optællinger viser, at nye sjældne arter stadig indfinder sig på disse øer. Den rødlistede dværgterne har
således i 2009 ynglet med tre par, fjordterne med 8 par, klyde 23 par og hættemåge med 14 par. I alt
har 35 fuglearter ynglet i søen og dens nærmeste omgivelser.
Hyllekrog er en spændende træklokalitet om efteråret. Ud over et spektakulært rovfugletræk kunne
man i efteråret 2009 se markpiber, rødstrubet piber og lille fluesnapper flyve fra Hyllekrog mod syd
over Fehmern Bælt.
Ved udgangen af 2009 ejer og administrerer Fugleværnsfonden 20 naturreservater med et samlet
areal på 861 hektar.
Til slut skal der 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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