Beretning fra Fugleværnsfonden for 2012 til DOF’s repræsentantskab
I 2012 kom to havørneunger på vingerne fra reden i FVF’s reservat Saksfjed Inddæmning på
sydspidsen af Lolland. Det blev forsøgt at ringmærke ungerne i starten af juni måned, men det måtte
opgives, da ungerne var for store. Parret har bygget en ny rede, og vi afventer spændt resultatet af
det kommende års yngleforsøg.
Efter års skuffende optællinger af ynglende vadefugle er brushøns og den store kobbersnappe
tilbage på Nyord Enge. Firmaet Amphi Consult fandt ved deres optællinger 2 – 3 ynglende brushøns
og tre par stor kobbersneppe på Nyord Sydeng. Det er ti år siden, at der sidst blev fundet brushøns
på Nyord, så arten har været ventet længe.
FVF’s bestyrelse har i 2012 vedtaget Fugleværnsfondens strategi for 2013 – 2016. Strategien er
blevet til efter mange indgående og seriøse drøftelser, og både bestyrelse og sekretariat ser frem til
at implementere strategien i de kommende år. Strategien, der korresponderer med DOF’s strategi,
kan downloades fra fugleværnsfonden.dk. FVF vil prioritere flg. indsatsområder fra strategien i 2013:
1) Erhvervelse af et byreservat med fokus på formidling og synlighed. 2) Differentiering af
naturplejen ift. de enkelte reservaters naturindhold og plejebehov. 3) Differentiering af formidlingen
ift. de enkelte reservaters potentiale, beliggenhed og sårbarhed, og 4) Undersøgelse af
mulighederne for alternative driftsindtægter.
FVF har i det forløbne år været partner i fire forskellige projekter, som støttes at EU midler. Det
drejer sig om:
Baltic Flyway – et Interreg projekt
Som et led i Baltic Flyway projektet (BF) har Fugleværnsfonden i 2012 fået udarbejdet en
forvaltningsplan for Nyord Enge i samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm og Vordingborg
Kommune. Planerne danner grundlaget for den fremtidige naturpleje af Nyord Enge. Det har især
været givtigt i processen for partnerne at besøge reservaterne rent fysisk for herved at diskutere
konkrete naturplejemetoder, der gavner fuglelivet. Disse erfaringer er tilsammen indarbejdet i
forvaltningsrapporten, som kan ses på Balticflyway.dk.
Desuden har FVF’s naturvejleder med økonomisk støtte fra BF og Friluftsrådet udarbejdet et
spændende, smukt og lærerigt spil om landsvalens liv på trækket til og fra Afrika. Spillet henvender
sig primært til skoleelever og kan downloades fra FVF’s og BF’s hjemmesider. Der er også i 2012
afholdt flere offentlige arrangementer i BF regi både på Nyord og Saksfjed Hyllekrog, hvor de
frivillige i de lokale arbejdsgrupper har været til stor hjælp.
Life Projekt i Sølsted Mose
Projektet, der har et samlet budget på 14,5 mio. kr., forløber som det skal. Der har været afholdt et
lærerigt kick-off seminar i Ll. Vildmose i januar. Forhandlinger med lodsejere pågår, og
jordfordelingen er i gang. Der er ansøgt om en udvidelse af projektområdet. I juni 2012 blev
Danmarks sjældneste fisk, dyndsmerlingen, genfundet i Sølsted Mose.

Life Projekt i Bøjden Nor
Der er i 2012 sket omfattende rydninger af træer og buske, og der er udgravet vandhuller til
strandtudserne. To fine fugleøer er etableret i noret. I de kommende år skal 25 hektar landbrugsjord
omdannes til næringsfattigt overdrev, bl.a. gennem afgræsning og høslet. Det treårige projekt som
afsluttes i 2013 er gennemført i et tæt samarbejde med Faaborg - Midtfyn Kommune.
Life Projekt i Gulstav Mose
Et nyt LIFE-projekt gik i gang pr. 1. oktober 2012. I projektet, der løber i perioden 2012 – 2018,
deltager 9 fynske og en jysk kommune, og det samlede budget er på 33 mio. kr. FVF deltager med et
budget på 300.000 kr. i Gulstav Mose på Sydlangeland, hvor der skal ryddes krat og udarbejdes en
plejeplan.
I 2012 blev FVF’s mobile naturrum opsat – i første omgang ved Ravnstrup Sø. Det er meningen, at
naturrummet i de kommende år opsættes i skiftende reservater. Ideen med naturrummet er, at give
den besøgende mulighed for at holde en pause midt i naturen og dermed få nogle oplevelser af en
anden karakter end dem, der er umiddelbart tilgængelige. Det mobile naturrum er støttet af
Friluftsrådets tips- og lottomidler.
FVF’s naturvejleder har afholdt 41 offentlige ture med i alt 1.132 deltagere i 2012 samt 14 ture som
led i projekt Adopter et Reservat, hvor skoleklasser har ”adopteret” det lokale reservat.
Fondens lokale, frivillige arbejdsgrupper har været vært for i alt 58 guidede ture og Åbent Hus
arrangementer. Ud over afholdelse af ture og arrangementer udfører arbejdsgrupperne en lang
række betydningsfulde opgaver bl.a. overvågning, vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, slåning af
høenge, rydning af krat og anden naturpleje i reservaterne. Både bestyrelse og sekretariat sender en
stor tak til de over 200 aktive i arbejdsgrupperne.
Økonomisk set har 2012 givet et underskud på 735.000 kr., primært pga. manglende indtægt fra arv.
Det negative resultat var forudset, og bestyrelsen har foretaget forskellige budgetmæssige
tilpasninger, som gennem en stram budgetstyring er blevet gennemført.
Fonden havde pr. 31/12-2012 en egenkapital på 9,6 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. er grundfond og 4,6
mio. kr. er disponibel egenkapital.
Ved udgangen af 2012 ejer og administrerer Fugleværnsfonden i alt 886 hektar fordelt på 20
reservater. Fonden ejer 636 hektar. Der var ingen nye erhvervelser i 2012.
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