Beretning for Fugleværnsfonden 2010
Der har været stor aktivitet omkring både naturpleje og formidling i fondens reservater i 2010.
År 2010 bød på Fugleværnsfondens første havørnepar, da et ørnepar byggede rede i Fugleværnsfondens
reservat Saksfjed-Hyllekrog. Vinteren havde lukket Saksfjed reservatet fuldstændig i årets første måneder af
2010, og et par ørne havde brugt vinteren til at bygge rede i en af de store popler i Saksfjed Inddæmningen.
Reden blev opdaget af den lokale, frivillige arbejdsgruppe i slutningen af marts, og der blev holdt et vågent øje
med parret, som udviste rugeadfærd hele foråret. Det er dog usikkert, om rugeperioden resulterede i en unge.
Men ørnenes erfaring fra den forgangne sæson har givet et optimistisk håb om en familieforøgelse i 2011.
I efteråret 2009 udførte Fugleværnsfonden i samarbejde med EU projektet LIFE Balt Coast et stort
naturplejeprojekt på Hyllekrog. Fire nye vandhuller blev udgravet, og et gammelt afvandingssystem blev
blokeret. I foråret 2010 kunne vi så nyde resultatet af disse tiltag med et mylder af fugle og grønbrogede tudser
i massevis. Også en vandstandshævning i Saksfjed Inddæmning fik rødben, viber og hættemåger til at yngle i
stort antal ved det oversvømmede område
I samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Karen Krieger Fonden har Fugleværnsfonden sikret et stort
tilskud fra EU’s LIFE + pulje til at udvide reservatet Bøjden Nor med 25 hektar tilstødende agerland. Viber,
klyder og terner har nu udsigt til bedre ynglemuligheder i løbet af de næste 3 – 4 år, hvor genopretningen
forventes afsluttet. EU har givet et tilskud til projektet på 4,3 mio.kr.
Fugleværnsfonden har i 2010 søgt om yderligere midler fra LIFE+ puljen til genopretning af Sølsted Mose i
Sønderjylland, og også her er kommunen en vigtig samarbejdspartner. Fugleværnsfonden er i dialog med EU
om en imødekommelse af ansøgningen.
Det EU-støttede formidlingsprojekt Baltic Flyway kom godt i gang i 2010. Der har været afholdt flere møder og
ture med vores tyske og danske partnere. Projektet er et INTERREG projekt og et af projektets hovedformål er
at sikre en gensidig erfaringsudveksling vedrørende naturpleje og formidling hen over Femern Belt.
Fugleværnsfondens to reservater Saksfjed/Hyllekrog og Nyord indgår i projektet.
I 2008 indgik Fugleværnsfonden en aftale med Den Hageske Stiftelse om at stå for pleje og formidling af
naturværdierne på en del af strandengene i Nivå Bugt. I de forløbne to år er der udført omfattende naturpleje i
området i form af rydning af træer og buske og etablering af afgræsning. Der er udarbejdet foldere, et
planchehalvtag er opsat og publikum ledes nænsomt rundt i området ad en lille trampesti. I starten af juni 2010
blev et nyt fugletårn indviet. Tårnet er en helt unik og smuk konstruktion, og et bredt publikum nyder dagligt
det fine udsyn fra tårnet.
Fugleværnsfondens naturvejleder har i årets løb udarbejdet flere nye foldere. En turfolder med en oversigt
over alle de ture og arrangementer, der afholdtes i løbet af året, så i 2010 dagens lys for første gang. I alt 124
ture og Åbent Hus arrangementer blev afholdt af fondens naturvejleder og af de lokale, frivillige
arbejdsgrupper. En længe ønsket informationsfolder med en generel introduktion til Fugleværnsfonden samt
to årstidsfoldere om Nivå Bugt Strandenge og en folder om Stubbe Sø er også blevet færdige i 2010.

Også Fugleværnsfondens formidling via elektroniske medier fik et løft i 2010, hvor Fugleværnsfondens
nyhedsbrev udkom for første gang. Nyhedsbrevet udsendes på e-mail til alle interesserede, og man kan
tilmelde sig som abonnent på Fugleværnsfondens hjemmeside www.fugleværnsfonden.dk. Det er tanken, at
nyhedsbrevet skal udkomme 5 – 6 gange om året, og foreløbig har omkring 500 tilmeldt sig. I efteråret 2010
tog Fugleværnsfonden hul på optagelse af nogle små videoer med fondens naturvejleder, som fortæller om
naturen på Hyllekrog. Videoerne kan ses på hjemmesiden.
Fugleværnsfonden har ikke erhvervet nye arealer i 2010. Ved udgangen af 2010 ejer og administrerer
Fugleværnsfonden 20 naturreservater med et samlet areal på 861 hektar.

Til sidst en stor 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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