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Ledelsesberetning
Med udgangen af 2019 forvalter Fugleværnsfonden ca. 1.040 hektar fordelt på 23 naturreservater. I 2019 har
fonden købt et nyt naturreservat i Nordsjælland – en skov på ca. 15 hektar i Rusland ved Dronning Mølle.
Fugleværnsfonden har derudover udvidet naturreservaterne i Søgård Mose, Saksfjed-Hyllekrog og
Svartingedal. I 2020 er der lagt op til, at Fugleværnsfonden foretager yderligere opkøb og udvidelser.
Større projekter
Ved Fugleværnsfondens naturreservat Bøjden Nor blev et større formidlingsprojekt afsluttet. I Færgehavnen
ved noret, hvor færgen til og fra Als lægger til, har Fugleværnsfonden nu opført en udstilling om fuglene i
Bøjden Nor. I tilknytning til udstillingen er der i 2019 opstillet et fugletårn og en legeplads med
fugleskulpturer. Projektet er støttet af Friluftsrådet, ANT Fonden, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Det
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. Tak til dem og også tak til Molslinjen A/S og Vejdirektoratet, som vi har

I naturreservatet ved Ravnstrup Sø er et projekt startet i 2019, som skal resultere i, at det gamle fugletårn ved
søen erstattes af et nyt og bedre tårn. Arkitekt Tobias Jacobsen har tegnet tårnet, og Rambøll har med
beregninger og undersøgelser sikret, at tårnet kan opføres og stå sikkert i mange år fremover. Nu mangler
den sidste del af selve finansieringen at falde på plads. Vi har i 2019 modtaget støtte fra Aage V. Jensen
Naturfond, 15. Juni Fonden og Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond til tårnet. Det takker vi for.
Ved Gundsømagle Sø påbegyndte Fugleværnsfonden i 2019 planlægningen af et nyt naturrum med
formidling til børn og voksne. Naturrummet opføres i 2020 og skal erstatte det eksisterende naturrum, som
er gammelt og faldefærdigt. Naturrummet er venligt støttet af Friluftsrådet, Gubra ApS og Bodil Pedersen
Fonden. Mange tak for det.
På Hyllekrog startede renoveringen af Ninas Hus i 2019 for et tilskud givet af Karen Krieger-Fonden.
Renoveringen afsluttes i 2020. Tak til både Karen Krieger-Fonden og til de frivillige i området, som hjælper til
med renoveringen.
I Tryggelev Nor er entreprenør og bygherre ved at lægge sidste hånd på Det Innovative Observationsskjul
sammen med de frivillige i dette naturreservat. Samtidig evalueres hele projektet, som har taget flere år og
kostet over 2 mio. kr. Vi takker Aage V. Jensen Naturfond og Realdania for finansieringen af projektet.
Naturforvaltning
I 2019 erhvervede Fugleværnsfonden som tidligere nævnt et nyt naturreservat i Rusland i Nordsjælland med
hjælp fra en arv venligt videregivet til Fugleværnsfonden af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i
København og Nordsjælland. De indledende skridt mod en fuglevenlig naturpleje og opsætning af
formidling til besøgende er nu taget i samarbejde med Gribskov Kommune og naboen Tegners Museum. Der
etableres samtidig en lokal frivillig arbejdsgruppe, som skal varetage den løbende drift af området. Området
er fredet og Natura 2000 beskyttet, hvorfor der skal indhentes tilladelse til de ønskede tiltag, før vi i 2020 kan
påbegynde naturpleje og formidling.
I fondens andre 22 naturreservater har der i 2019 været en normal naturpleje uden de store tillægsaktiviteter.
Her er der foretaget slåninger, slet, rydninger, fældninger og græsning som vanligt. Kun i Saksfjed-Hyllekrog
prøvede vi noget nyt – afbrænding af træer, så de dør opretstående til fordel for de fugle, som lever godt af
døde, opretstående stammer.
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et meget fint samarbejde med.
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En vigtig del af naturforvaltningen er også at få styr på mårhund, mink og nogle steder ræv, fordi de har en
negativ betydning for de vilde fugles ynglesucces. Det lykkedes igen rigtig godt på Nyord Enge, hvor antallet
af bl.a. viber, klyder og rødben er stærkt stigende. Andre steder har vi fortsat udfordringer med specielt
ræven, som vi arbejder videre med at holde ude af de mest følsomme fuglelokaliteter. På flere af de jyske
naturreservater har Fugleværnsfonden nu også fokus på regulering af mårhund i samarbejde med lokale
jægere.
Formidling
Fugleværnsfonden har i 2019 afholdt over 50 ture og arrangementer med fondens naturvejledere. Derudover
har de frivillige i fondens naturreservater også afholdt guidede ture, så der igen har været mere end 100
guidede fugleture i fondens naturreservater i 2019 – ligesom i de foregående år. Tak til de frivillige for den
fine indsats.

Fugleværnsfondens naturreservater Gundsømagle Sø og Søgård Mose blev undersøgt grundigt i et helt døgn
af dygtige eksperter, og der var rigtig mange spændende fund. Ved Gundsømagle Sø fandt man bl.a. flere
sjældne insekter, som f.eks. Anisotoma orbicularis og finstribet sumpløber. Ved Søgård Mose var der også
flere fund af sjældne insekter. Blandt andet hedemose-pelsugle og første fund i Jylland af den ny
indvandrede mariehøne Calvia decemguttata. I Fugleognatur.dk´s naturbasen kan man se, at der nu er
registeret 857 arter ved Gundsømagle Sø og 564 arter ved Søgård Mose.
I 2019 var Fugleværnsfondens profil Sissel Jo Gazan, og vi siger mange tak for hjælpen.
Overvågning
Overvågningen af ynglefugle på Fugleværnsfondens naturreservater fungerer nu fint med mange frivillige
gode hjælpere rundt om i Danmark. Fugleovervågningsprogrammet virker, og Fugleværnsfonden takker de
mange i det frivillige overvågningskorps, som indsamler de fleste af de vigtige observationer. De bruges til at
følge udviklingen i især ynglefuglene - men også trækfuglene - samt på udvalgte steder også anden natur.
På den måde kan Fugleværnsfonden med tiden opnå bedre viden om hvilke tiltag i naturreservaterne, der
gavner fugle og natur bedst. Resultaterne fra ynglefugleovervågningen findes for en del naturreservater i
DOF Basen og ellers i DOF publikationen ”Fugleåret”.
Bioblitz, som er nævnt tidligere, bidrager desuden til overvågningen af både plante- og dyrearter i
naturreservaterne.
Flere sjældne arter blev igen observeret i Fugleværnsfondens naturreservater, bl.a. dværg- og plettet
rørvagtel i Vaserne, drosselrørsanger & middelhavssølvmåge i Nivå Bugt Strandenge, lundsanger i
Svartingedal, Aftenfalk på træk i Bøjden Nor, i de Sydlangelandske naturreservater såvel som i SaksfjedHyllekrog og Odinshane i Bøjden Nor og Nyord Enge. Antallet af ynglende viber (197 par), rødben (190 par)
og klyder (107 par) på Nyord var igen imponerende.
Lokale frivillige arbejdsgrupper
Fugleværnsfonden har over 200 frivillige fordelt på fondens 23 naturreservater rundt om i landet. I 2019
ydede de frivillige – ligesom foregående år – en meget stor indsats i naturreservaterne med naturpleje,
overvågning, fugleture og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter. Uden de frivillige er det ikke muligt at sikre
så fin en tilstand af naturreservaterne, som tilfældet er i dag, og det skal de frivillige have en stor tak for.
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Også i 2019 blev der i juni og august måned afholdt Bioblitz med stor succes. Flora og fauna ved
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Økonomisk målsætning
Fugleværnsfondens bestyrelse har vedtaget følgende økonomiske målsætning for fondens egenkapital:
1.
2.
3.

En grundfond på 5 mio. kr.
En udligningsfond på 6 mio. kr. som ”buffer” til sikring af minimumsdrift i 2-3 år.
Øvrig fri egenkapital på p.t. 1,2 mio. kr. henlægges til fondens formål.

Det økonomiske resultat i 2019 er med til at sikre, at Fugleværnsfonden opfylder ovenstående målsætninger
ved overgangen til 2020.
Henlæggelse til fondens formål på 1,2 mio. kr. under egenkapitalen skal anvendes til at sikre mulighed for
relevante opkøb, drift af naturreservaterne samt til at imødegå den usikkerhed, der kan være i en økonomi,
der er afhængig af gaver, arv, fondsmidler og EU landdistriktsmidler.

betinget af gave- og tilskudsgiver til køb af naturreservater.
Fugleværnsfondens strategi og mål fremgår af fondens hjemmeside: www.fugleværnsfonden.dk.
Tak til Fugleværnsfondens støtter
Fugleværnsfonden vil gerne takke alle frivillige for det store engagement i 2019. En særlig tak skal rettes til
de mange bidragsydere, som har hjulpet os økonomisk i 2019, samt de testatorer der har testamenteret til
Fugleværnsfondens fordel i 2019.
Til sidst en stor tak til følgende virksomheder, myndigheder, fonde og legater, som har støttet vores arbejde
økonomisk i 2019:
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Aage V. Jensen Naturfond



15. juni Fonden



Miljøstyrelsen



Naturstyrelsen



Landbrugsstyrelsen



Markus Jebsen



Friluftsrådet



ANT Fonden



Slots- og Kulturstyrelsen



Realdania



Gubra ApS



DOF Travel



Dansk Tennis Fond



Beckett-Fonden



Velux Fonden



Fabrikant Chas. Otzens Fond



Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond



Martin Pedersens Mindelegat



Bodil Pedersen Fonden



Torben og Alice Frimodts Fond
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I hensættelser pr. 31. december 2019 indgår 2,8 mio. kr., som er modtaget som henholdsvis gave og tilskud



Fabrikant Mads Clausens Fond



Tønder Kommune



Lemvigh-Müller Fonden



Sparekassen Bornholms Fond



Frimodt-Heineke Fonden



Dyreværnsforeningen Svalens Fond



Tømmerhandler Johannes Fogs Fond



Overlæge Keld Andersen og hustru Fru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat



Toyota-Fonden



Nationalpark Vadehavet



Fredensborg Kommune



Det Bertouch’ske Familielegat



Trælastbranchens Fond af 1975



Direktør Jp Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat



Roskilde Kommune

God Fondsledelse
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:
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 et af Fugleværnsfondens bestyrelse udarbejdet skema, hvordan
Fugleværnsfonden følger anbefalingerne og/eller forklarer sin stillingtagen til anbefalingerne. Et andet skema
giver de oplysninger om medlemmerne af Fugleværnsfondens bestyrelse, som de står anbefalet af Komitéen
for god Fondsledelse. De to skemaer er at finde på Fugleværnsfondens hjemmeside via dette link:

https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/bestyrelse
Redegørelse for uddelingspolitik
Fugleværnsfonden er en almennyttig, selvstændig fond, etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i
1966. Midlerne til opkøb og pleje kommer fra testamentariske gaver, tilskud fra fonde og legater samt - ikke
mindst - fra private bidrag, indsamlet især blandt DOFs medlemmer. Opkøb og pleje af naturen er en effektiv
og varig måde at sikre fristeder til fuglene. Fugleværnsfondens 23 naturreservater på ca. 1.040 hektar,
rummer nogle af Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og
strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning.
Dermed er reservaterne også af stor betydning for mange dyr og planter.
Se mere her: https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden
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Legatarfortegnelse
Der er ikke foretaget uddelinger i 2019 udover uddelinger efter uddelingspolitikken jf. ovenstående
redegørelse for uddelingspolitik.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der
anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for fonden.
Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på fondens forventninger til
resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle
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negative betydning.
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