
Præsentation af Fugleværnsfonden



Formål

Fugleværnsfonden er en privat fond med det formål:

• at værne om Danmarks vilde fugle ved at medvirke til at bevare eller 
skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter

• at udføre naturformidling fra fondens naturreservater.



Et sekretariat med 6-7 ansatte.

En ulønnet bestyrelse med 12 
medlemmer.

Mere end 200 frivillige.

22 naturreservater fordelt i 
hele landet (ca. 1000 hektar).

Hvem er Fugleværnsfonden?



3 naturforvaltere (biologer)

2 naturvejledere

1 kommunikationsansvarlig

1 direktør

2 frivillige 

En studentermedhjælper, 
når der er råd til det…

Hvem arbejder i sekretariatet?



Erfarne folk, som blandt 
andet har arbejdet som 
advokater, direktører, 
journalister, departement-
chefer, universitets- og 
myndighedsansatte.

Mange af bestyrelses-
medlemmerne er formænd i 
andre bestyrelser.

Hvem er bestyrelsen?



Opsyn og overvågning.
Naturpleje.
Vedligehold af 
publikumsfaciliteter.
Bekæmpelse af rovpattedyr 
og invasive arter.
Guidede fugleture.

Hvad laver de frivillige?



Hvor ligger naturreservaterne?



Hvilken natur er der i naturreservaterne?
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Geografisk spredning.
Naturtype.
Potentiale for biodiversitet.
Naturgenopretning.
Formidling.
Udvidelse af det vi har.

Hvordan vælges nye opkøb?



I 1966 startede DOF Fugleværnsfonden

Formålet:
- At skabe fristeder for de mest truede 
og sårbare fuglearter.
- At formidle natur og fugle til de 
besøgende.

Hvordan startede Fugleværnsfonden?

I 2006 blev Fugleværnsfonden en selvstændig fond.



Forvaltning af - og naturpleje i – naturreservaterne.
Etablering og vedligehold af publikumsfaciliteter.
Mere end 100 guidede fugleture hvert år.
Overvågning af fugle og natur.
Regelmæssig udvidelse af naturreservaterne - og 
køb af flere.
Nye innovative projekter.

Hvad laver Fugleværnsfonden?



Sekretariatet og den frivillige arbejdsgruppe har et tæt 
samarbejde om, hvordan naturreservaterne skal forvaltes, 
hvem der skal gøre det, og hvordan det skal gøres.

Naturpleje
Fx græsning, høslæt, rydning af vegetation og ‘veteranisering’ 
af træer.
Regulering af landlevende rovdyr og bekæmpelse af invasive 
arter.

Forvaltning af – og naturpleje i -
naturreservaterne



Fugletårne.
Observationsskjul.
Gangbroer.
Plancher og foldere.
Shelters og bålsteder.
Trapper, borde og bænke.

Etablering og vedligehold af publikumsfaciliteter
De frivillige arbejdsgrupper står 
for vedligehold i det daglige, men 
ved større reparationer - og når 
nye faciliteter skal etableres -
søger Fugleværnsfonden om 
fondsstøtte, så en 
udefrakommende entreprenør kan 
klare opgaven.



På Fugleværnsfondens 22 naturreservater afholdes der mere end 100 fugleture hvert år.

De er gratis, og de er altid bemandet med en guide, som enten er en af Fugleværnsfondens 
2 ansatte naturvejledere, eller en (eller flere) fra den frivillige arbejdsgruppe.

Mere end 100 guidede fugleture hvert år



Fugle og natur overvåges regelmæssigt 
i naturreservaterne for at sikre, at 
naturen har det godt, og at de tiltag, 
der udføres, har den ønskede gavnlige 
virkning.

De frivillige hjælper til med 
overvågningen men ind i mellem 
betales eksterne eksperter.

Overvågning af fugle og natur
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Overvågning af fugle og natur



Bioblitz

To gange om året afholder Fugleværnsfonden Bioblitz. Her finder et hold eksperter så mange 
plante – og dyrearter som muligt i løbet af et døgn i et udvalgt naturreservat.



Regelmæssig udvidelse af naturreservaterne
- og køb af flere

Fugleværnsfonden har en nedskrevet ambition om hele tiden at kunne udvide sin 
naturforvaltning til flere hektar jord.
I 2018 udvidede Fugleværnsfonden 3 eksisterende naturreservater med ca. 43 hektar, og 
købte derudover et nyt naturreservat på Bornholm, Svartingedal, på 28 hektar.



Fugleværnsfonden 
er også frontløber, 
når det gælder ny-
tænkning i naturen.
I mange år har der 
været vildheste på 
fondens 
naturreservater.
De nyeste fugletårne 
er arkitekttegnet af 
Tobias Jacobsen.

Nye innovative projekter



De nyeste observationsskjul er i øjenhøjde med fuglene med envejs-ruder.

Observationsskjul



• 100 gratis guidede ture om året

• Fri adgang i alle naturreservater

www.facebook.com/fuglevaernsfonden

www.fuglevaernsfonden.dk

Kig forbi
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