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Ledelsesberetning 
 
Med udgangen af 2015 ejer og administrerer Fugleværnsfonden ligesom i slutningen af 2014 ca. 960 hektar 

naturområder fordelt på 21 reservater. Der er altså ikke sket nyerhvervelser i 2015. I 2016 er der lagt op til, 

at Fugleværnsfonden udvider sine områder på ny. 

 

Større projekter 

Fugleværnsfonden er en afgørende partner i genopretningen af Sølsted Mose, som i perioden 2011-2016 er 

i fokus for et EU LIFE projekt; SMOOTH, hvor en sekundær aktiv højmose genoprettes med tilhørende 

publikumsfaciliteter og pleje til gavn for fugle og natur med Tønder Kommune som overordnet 

projektleder. Ud over EU LIFE+ programmet og projektpartnerne har AP Møller Fonden og 15. Juni Fonden 

givet større beløb til naturgenopretningen samt til jordfordeling, vådområdedeklarationer og 

reservatudvidelse. Tak for det. Projektet forløber efter planen (efter en forsinkelse på ét år, som tidligere er 

godkendt af EU LIFE+), og de nye tiltag og det udvidede reservat på nu 103 ha indvies i mosen d. 17. juni 

2016.  

Gulstav Mose er et led i et andet EU LIFE projekt; Rare Nature, som er undervejs med Faaborg-Midtfyn 

kommune som projektleder. Her skal 18 våde lysåbne naturområder (bl.a. rigkær og højmose), sikres og 

forbedres på Langeland, Fyn og i Midtjylland. Gulstav Mose er med i dette projekt med både rigkær og den 

sjældne og prioriterede naturtype; kalkrig mose med Hvas Avneknippe. Projektet støttes af EU LIFE+ samt 

projektparterne og eksterne bidragsydere, hvoraf de største er Villum Fonden og 15. Juni Fonden. Vi takker 

for støtten. Projektet forløber efter planen og afsluttes i 2018. 

En ny ansøgning til endnu et EU LIFE projekt er i 2015 indsendt, hvor Fugleværnsfonden deltager sammen 

med Middelfart og 3 andre fynske og 2 sønderjyske kommuner samt Kystdirektoratet. Projektet forventes 

at vare fra 1. august 2016 og 6 år frem. Projektets formål er at forbedre forholdene for kystfugle og stenrev. 

Tryggelev Nor, Salme Nor og Nørreballe Nor er med i projektet.  Svar på ansøgningen forventes til maj 

2016. 

Derudover er Fugleværnsfonden projektleder på en nyudvikling af en ny type observationsskjul, som 

bringer publikum, fotografer og fageksperter helt tæt på fuglene via et opholdssted i vandoverfladen og 

med tonede ruder, så fuglene udenfor ikke kan se (eller fornemme), at der er andre end dem selv tilstede. 

Projektet er støttet af Aage V. Jensen Naturfond og Realdania og vil resultere i en opsætning af denne type 

skjul på et endnu ikke fastlagt reservat tilhørende Fugleværnsfonden. En stor tak for støtten. 

Fugleværnsfonden har også i 2015 startet et nyt projekt med besøgsregistrering på 10 udvalgte steder på 

de 21 reservater. De første besøgsregistreringer er opsat på reservaterne på Agerø og Nyord, og herefter 

følger resten i løbet af 2016. Følgende fonde har støttet projektet: Fabrikant Mads Clausens Fond, Bodil 

Pedersen Fonden samt Torben og Alice Frimodts Fond. Også her en stor tak for det. 

2015 har også været året, hvor Fugleværnsfondens 50 års jubilæum (som er i 2016) skulle planlægges og 

forberedes. I anledning af jubilæet udgiver Fugleværnsfonden en jubilæumsbog, afholder en kunstudstilling 

med tegninger og malerier med fugle i samarbejde med Johannes Larsen Museet, laver guidede 

jubilæumsture i reservaterne og meget mere. Alt sammen støttet af Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni 

Fonden og Martin Pedersens Mindelegat. Vi takker mange gange. 
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Naturpleje i reservaterne 

I 2015 er der arbejdet intenst på en plejeplan for Nivå Bugt Strandenge, som forventes afsluttet ultimo 

februar 2016. Der er derudover sket en omfattende naturpleje af reservaterne. De største og vigtigste tiltag 

er: 

 Natur- og Miljøprojekt Sølsted Mose blev gennemført og afsluttet. Her anvendte Fugleværnsfonden 
for første gang geder til bekæmpelse af vedplanter. 

 Natur- og Miljøprojekt Bremsbøl Sø blev gennemført og afsluttet. 

 De første vildhesteføl blev født i Saksfjed-Hyllekrog, og der blev etableret to yngleøer samme sted. 

 Årstiderne A/S afsluttede deres forsøgsprojekt med kompostering af bl.a. tagrør fra Nivå Bugt. 
 
 

Formidling 

I 2015 gennemførte Fugleværnsfonden 3 såkaldte BioBlitz, hvor et områdes flora og fauna i løbet af 24 

timer undersøges nærmere af dygtige fagfolk og andre interesserede med det formål at registrere og 

optælle antallet af forskellige arter som et udtryk for biodiversiteten i området. De 3 BioBlitz fandt sted på 

Stormengene, i Gulstav Mose og ved Bøjden Nor med meget fine resultater. Fugleværnsfonden har i 2015 

afholdt 49 ture og arrangementer med fondens naturvejleder, og der har i alt været 1832 deltagere. 

Derudover har de frivillige i fondens reservater også afholdt guidede ture, så der igen er afholdt mindst 100 

guidede fugleture i fondens reservater – ligesom i de foregående år. 

 

Lokale frivillige arbejdsgrupper 

Fugleværnsfonden har over 200 frivillige fordelt på fondens reservater rundt om i landet. I 2015 ydede de 

frivillige – ligesom foregående år – en meget stor indsats i reservaterne med naturpleje, overvågning, 

fugleture og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter. Uden de frivillige var det ikke muligt at sikre så fin en 

tilstand af reservaterne som tilfældet er i dag, og det skal de frivillige have en stor tak for. 

I 2015 var der ikke fællestræf for de frivillige, men Fugleværnsfonden forsøger at holde fællestræf hvert 

andet år, og derfor er der planlagt et nyt fællestræf for de frivillige lørdag d. 18. juni 2016 i Sølsted Mose. 

 

Ny Fondslov 

1. januar 2015 trådte en ny lov i kraft ”Lov om erhvervsdrivende fonde”. Selvom Fugleværnsfonden er en 

almennyttig fond er den også ”erhvervsdrivende”, og derfor gælder den nye lov også for 

Fugleværnsfonden. I den nye lov er det et krav, at erhvervsdrivende fondes bestyrelser redegør for, 

hvorledes fonden forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god 

fondsledelse. Denne redegørelse følger her: 

Loven har for Fugleværnsfonden betydet, at fondens vedtægter i 2015 er blevet undersøgt nærmere af 

fondens ledelse i forhold til bestemmelserne i den nye lov. Denne undersøgelse har resulteret i følgende 

vurderinger fra ledelsen vedr. god fondsledelse: 
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Alle væsentlige anbefalinger til god fondsledelse udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse følges af 

Fugleværnsfonden. I enkelte tilfælde er en forklaring af vedtægterne i Fugleværnsfonden dog påkrævet i 

forhold til anbefalingerne. Det fremgår af skema via dette link:  

http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/publikationer, hvordan Fugleværnsfonden følger 

anbefalingerne og/eller forklarer sin stillingtagen til anbefalingerne. 

 

Indtægter 

Fondens erhvervsindkomst stammer primært fra indtægter opnået ved græsning i fondens reservater og er 

på kr. 1.088.370. Afgræsningen er i de fleste af Fugleværnsfondens reservater et vigtigt led i naturplejen. 

Med græsningen forbedres mange fugles levevilkår – især de truede og sårbare fuglearter. 

Indtægten fra fonde og legater i 2015 udgør kr. 2.505.438, hvilket er en markant forbedring af indtægten 

fra fonde og legater i 2014. Indtægten fra arv udgør i 2015 kr. 4.522.823 og ligger dermed godt over 

foregående års indtægt fra arv. 

Indtægten fra støttebidrag i 2015 er på kr. 303.332, og Indtægten herfra er således steget en anelse i 

forhold til året før. Omvendt er indtægten fra gavebreve faldet fra kr. 102.090 i 2014 til kr. 85.790 i 2015. 

Fugleværnsfonden indsamler bidrag via giro, gavebreve, bankoverførsler og hjemmeside. Af og til modtager 

Fugleværnsfonden kontante donationer i forbindelse med foredrag og guidede ture. 

De finansielle indtægter ligger i 2015 på kr. 278.491, men et kurstab på lige over kr. 350.782 gør desværre, 

at Fugleværnsfonden har et samlet tab på kr. 71.875 på de finansielle poster i 2015. 

Til dækning af administrationsomkostninger er anvendt kr. 997.403 i 2015. 

 

Årets resultat 

Fugleværnsfondens resultat er på kr. 7.925.455. Af det samlede resultat er kr. 5.861.195 anvendt eller 

reserveret til naturpleje og formidling i henhold til fondens formål. 

2015 har givet et økonomisk overskud på kr. 2.064.260 primært pga. gode indtægter fra fonde, legater og 

arv. 

 

Aconto arv 

Fugleværnsfonden har i 2015 modtaget 10 mio. kr. i aconto arv som led i en større arvesag, der ved 

godkendelse af årsregnskabet ikke er afsluttet endeligt i Skifteretten. Det er under hensyntagen hertil valgt 

ikke at indtægtsføre de 10 mio. kr. i regnskabet for 2015, da arven ikke er endeligt sikret 

Fugleværnsfonden, før arvesagen er endelig afsluttet. Arven vil ikke blive anvendt, før den er endeligt 

sikret. 

 

Økonomisk målsætning 

Fugleværnsfondens bestyrelse har vedtaget følgende økonomiske målsætning for fondens egenkapital: 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/publikationer
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1. En grundfond på kr. 5 mio. (krav fra myndigheder). 

2. En udligningsfond på kr. 6 mio. som ”buffer” til sikring af minimumsdrift i 2-3 år. 

3. Henlæggelser til arealerhvervelser på kr. 0,6 mio. (aktuelt beløb). 

Med overskuddet i 2015 er Fugleværnsfonden meget tæt på at opfylde ovenstående målsætninger ved 

overgangen til 2016. 

Det positive regnskab for 2015 skal anvendes til at sikre mulighed for relevante opkøb, optimal drift af 

reservaterne samt til at imødegå den usikkerhed, der kan være i en økonomi, der er afhængig af gaver, arv, 

fondsmidler og EU landdistriktsmidler. 

Fugleværnsfondens strategi og mål fremgår af fondens hjemmeside: www.fugleværnsfonden.dk. 

 

Tak til Fugleværnsfondens støtter 

Fugleværnsfondens bestyrelse vil gerne takke frivillige og medarbejdere for det store engagement i 2015. 

En særlig tak skal rettes til de mange bidragsydere, som har hjulpet os økonomisk i 2015, samt de 

testatorer, der har testamenteret til Fugleværnsfondens fordel i 2015. Sidstnævnte er Knud Kjærsgaard 

Pedersen, Nancy Bitten Thrane, Jacob Vinding Madsen og Maren Gunhold Nybo. Til sidst en stor tak til 

følgende virksomheder, fonde og legater, som har støttet vores arbejde økonomisk i 2015: 

 Karen Krieger Fonden 

 15. Juni Fonden 

 Aage V. Jensen Naturfond 

 Realdania 

 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 

 Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1 

 Fabrikant Chas. Otzens Fond 

 Brødrene Hartmanns Fond 

 Martin Pedersens Mindelegat 

 Friluftsrådet 

 Naturstyrelsen 

 NaturErhvervsstyrelsen 

 Velux Fonden 

 Torben og Alice Frimodts Fond 

 Otto Bruuns Fond 

 Fabrikant Mads Clausens Fond 

 Inge og Skjold Burnes Fond 

 H. R. Frederiksen & Grete Siim Fredriksens Fond 

 Nationalpark Vadehavet 

 Arne Sønderberg Frederiksens Fond 

 Trælastbranchens Fond af 1975 

 Danske Færger A/S 
 

Begivenheder efter statusdagen 

Der har ikke fundet begivenheder sted med væsentlig betydning for fondens økonomi efter status. 

  

http://www.fugleværnsfonden.dk/

