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FUGLEVÆRNSFONDEN

Fugleværnsfonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond stiftet af Dansk Ornitologisk Forening. Fonden har siden 1966 købt og administreret naturreservater over hele
landet.

VÆRNER OM DANMARKS FUGLE

Fugleværnsfondens formål er at værne om Danmarks fugle her i landet og i udlandet,
blandt andet ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fugleområder, især for
truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fondens reservater.

FUGLENES FRISTEDER

Fugleværnsfonden ejer og administrerer i dag 21 naturreservater på i alt 926 hektar
spredt over hele landet (se kort på bagsiden af hæftet). På disse fristeder kan fuglene
finde skjul, redesteder og føde. Tilsammen rummer reservaterne de fleste typer dansk
natur med hovedvægt på de særligt truede naturtyper: enge og moser, strandenge,
kystlaguner, kystfugleøer og naturskov. Flere reservater har status som fuglelokaliteter
af både national og international betydning.

REN NATUR

I reservaterne gennemføres en aktiv naturgenopretning og naturpleje, typisk i form af
rydning af uønsket opvækst, vandstandsregulering, etablering af yngleøer mv. De fleste
enge og strandenge afgræsses, eller også foretages høslet. Gødning og sprøjtemidler
anvendes ikke. På denne måde sikrer vi optimale levevilkår for de vilde fugle, dyr og
planter.

ENGAGEREDE FRIVILLIGE

Der er tilknyttet lokale arbejdsgrupper til 14 af vores større reservater, og grupperne
udfører på frivillig basis en lang række praktiske arbejdsopgaver. Det kan fx være
vedligeholdelse af fugletårne, optælling af fugle og gennemførelse af ture for gæsterne.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med i en arbejdsgruppe - bortset fra
lysten til at yde en engageret indsats for fuglene i samarbejde med andre frivillige.
Hvis du har lyst til at deltage i en arbejdsgruppe og gøre en forskel for fuglene i et af
vores reservater, er du meget velkommen til at henvende dig til Fugleværnsfondens
sekretariat.

MÅLRETTET PLEJE

I alle reservater foretages en løbende overvågning af ynglefuglene og visse steder
også af de rastende fugle samt padder og planter. Undersøgelserne danner grundlag for
udarbejdelsen af langsigtede, målrettede plejeplaner for hvert område. Planerne er et
vigtigt instrument for arbejdsgrupperne, som følger de retningslinjer for naturplejen,
der er beskrevet i planerne.

VELKOMMEN TIL FUGLENES VERDEN

Fuglene og naturen har høj prioritet i reservaterne, men besøgende er også meget
velkomne. I de fleste større reservater er der naturstier og fugletårne eller fugleskjul, så
publikum har mulighed for at opleve fuglelivet uden at forstyrre. Nogle steder er der
gangbroer gennem rørskoven, og andre steder er der særlige faciliteter, der sikrer, at
kørestolsbrugere og børnefamilier også kan opleve fugle og natur.
En effektiv naturbeskyttelse kræver bred, folkelig opbakning. Derfor opmuntrer vi alle
til at komme ud og opleve fuglene og naturen. Ved alle større reservater er der foldere
og plancher, der fortæller om reservatet, naturen og fuglelivet. Fugleværnsfondens
naturvejleder og de lokale arbejdsgrupper tilbyder også guidede ture, som er åbne for
alle. Du kan læse meget mere om turene på www.fuglevaernsfonden.dk og i DOFs
medlemsblade.
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Fest for fuglene

Martin Iversen
Formand for Fugleværnsfonden

2013 har været et rigtigt
festår for fuglene og
Fugleværnsfonden med
en række store begivenheder – alle til gavn for
fuglene og til glæde for
os, der holder af naturen.
Fuglene har fået mere
plads. Det nye reservat, Bremsbøl Sø, samt
udvidelserne af Bøjden
Nor og Sølsted Mose har
betydet i alt 65 hektar
ekstra natur, hvor fuglene
kan trives. Og de kommer med det samme.

Den første sæson ved Bremsbøl Sø byder på ynglende
atlingand, knarand, sandsynligvis brushøne og hele syv par

blåhalse. Ved Bøjden Nor nyder klyder og terner godt af de
nye yngleøer.
Formidlingen er også i fremdrift med naturbase ved
Ravnstrup Sø og et nyt fugletårn ved Saksfjed-Hyllekrog.
Her bliver det nu endnu bedre at følge fugletrækket på en af
landets bedste træklokaliteter.
På flere af vores andre reservater – Nivå, Vaserne, Stubbe
Sø, Agerø etc. – er der også stor aktivitet. De mange frivillige i vores arbejdsgrupper udfører et meget værdifuldt
arbejde, så vores reservater har det godt. Det er de frivilliges
fortjeneste. Tusind tak for det.
Mange aktiviteter gennemføres i partnerskaber, blandt
andet med kommunerne. At løfte i fællesskab giver synergi,
så naturen og fuglene får det endnu bedre.
Helt afgørende er dog din støtte til Fugleværnsfonden.
Hvert et bidrag – stort eller lille – bliver omsat til gavn for
fuglene og til glæde for os naturvenner. Jeg vil på forhånd
sige hjertelig tak for din støtte. Den er med til at give Fugleværnsfonden luft under vingerne.
Martin Iversen
formand
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Fiskehejre. Foto:
Allan Gudio Nielsen3

Kønne knibske klyder
Tekst og foto: Allan Gudio Nielsen

God underholdning

Det kan være ret så underholdende at studere et klydepars
til tider overdrevne forsvar af deres territorium. Det er som
om alle, selv de allermindste vadefugle som ryler og præstekraver, er uvelkomne. Igen og igen høres klydernes karakteristiske kald klyt-klyt-klyt-klyt, når klyderne går på vingerne,
og ”fredsforstyrreren” jages på porten. Når territoriet er
ryddet, går der ofte ikke mange minutter, før klydeparret tilsyneladende begynder at kede sig. Dette munder ofte ud i et
lille rask skænderi med naboparret i kolonien klyt-klyt-klytklyt… Mangel på energi kan man i hvert fald ikke beskylde
de knibske klyder at lide af!

Klyderne kan opleves fra første parket

Klyden yngler kolonivis, undertiden i meget små kolonier
med blot enkelte par. Kolonierne kan opstå spontant, hvis
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de rette forhold er til stede. Det vil sige kort græs og direkte
adgang til lavt vand med byttedyr. Og så må der ikke være
let adgang til kolonien for hverken ræv eller løse hunde.
På flere af Fugleværnsfondens reservater kan den besøgende opleve ynglende klyder. Især Bøjden Nor kan varmt
anbefales, da reservatet nok er det bedste sted herhjemme,
hvis man vil opleve de elegante klyder på nært hold. Fra
”Klydeskjulet” er der en fantastisk udsigt til den kunstige
fugleø, som netop er blevet anlagt ud for skjulet i håb om, at
en koloni klyder en dag ville slå sig ned her. Det gjorde de
allerede få måneder efter, øen var anlagt! Fra første parket
og uden brug af hverken teleskop eller kikkert, kan den
besøgende bænke sig med kaffen og i ro og mag nyde de
energiske klyder. Om foråret er her gratis underholdning i
timevis. God fornøjelse!
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Den store afbrændingsdag
Tekst: Marie-Louise Olsen
Foto: Allan Gudio Nielsen
Endelig kom dagen, hvor det blev muligt at gennemføre
en kontrolleret afbrænding af vegetationen på Hyllekrog.
Torsdag den 21. februar stod alle mand og kvinder klar ved
foden af Hyllekrog og blev transporteret med brandudstyr
ud på den ydre side af Hyllekrog Fyr. Fugleværnsfonden
havde allieret sig med eksperter fra Blåvandshuk, hvor
afbrænding er en rutinemæssig metode til pleje af lysåbne
naturtyper. På Lolland har der aldrig været tradition for at
afbrænde naturområder, så der var meget stor interesse for
metode og virkning af afbrændingen på Hyllekrog. Mange
var mødt op, både folk fra Lolland Kommune, Naturstyrelsen, frivillige engageret i DOF og Fugleværnsfonden samt
repræsentanter fra Fugleværnsfondens sekretariat.

En dag afventet med spænding

Op til afbrændingen var det spændende, om vejret artede sig. Forholdene skal nemlig være helt perfekte, for
at afbrændingen i praksis kan lade sig gøre, også uden at
skade dyr og planter. Afbrændingen skal af naturlige årsager
foretages før fuglenes yngelsæson, og før padderne vågner
fra deres vinterhi. Derfor må afbrændingen ikke foretages,
hvis nattemperaturen kommer meget over 0 grader, da padderne så begynder at være aktive og kravler rundt i sandet.
Det må heller ikke være for fugtigt, da ilden så ikke kan
tage ordentligt fat. Men den 21. februar var en god dag, da
man efterfølgende har registreret en positiv virkning på især
græsserne. Genvæksten efter afbrændingen består af friske
skud, hvilket er langt mere interessant for kvæget at æde, og
dermed holdes vegetationen i højere grad nede.

Gevinsterne ved afbrænding

Fugleværnsfondens formål med afbrænding på denne måde
er at skabe egnede levesteder for især vadefugle som fx
vibe, rødben, strandskade og klyde. Vegetationen på Hyllekrog var mange steder for høj, og et lag af dødt organisk
materiale (førne) lå som et lag hen over arealerne, hvilket
gør det vanskeligt for ungeafkommet at nå ned til fødeemnerne i jorden. Netop derfor er det vigtigt at holde vegetationen kort. En sidegevinst ved målrettet at pleje den korte
vegetation kan være, at terne- eller mågekolonier på sigt vil
genetablere sig på den yderste spids af Hyllekrog.
Kvæggræsning er fortsat vores essentielle virkemiddel til
at opnå den ønskede naturtilstand i de lysåbne naturtyper,
men afbrænding har vist sig at være et fint supplement til
plejen af Hyllekrog.
Hvis forholdene muliggør en afbrænding i vinteren 2014,
vil Fugleværnsfonden gentage succesen.
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Mr. Fugletur
fører folk tæt på fugl
Tekst: Jan Skriver
Foto: Søren Korsgaard og Lars Engmark

Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen har noget nær Danmarksrekord i at guide folk ud i naturen for at få nærkontakt med fuglene.
Siden 1999 har han stået i spidsen for flere end 1.000 fugleture.
De nære oplevelser fylder mest

Der er bestemt en naturlig forklaring på, at Allan Gudio
Nielsen ikke slider synderligt på sin kontorstol på Vesterbrogade i april, maj, juni, august, september og oktober, for
da er der dømt fuglesæson under åben himmel.
- Jeg vil hellere snakke om en almindelig klyde, der spankulerer lige foran fugleskjulet og viser sit smukke design og sin
elegance, end jeg vil forklare folk om en sjælden sneppeklire
på visit fra Nordamerika, for måske er fuglen kun en prik i det
fjerne. Jeg har tit oplevet, at mennesker bliver begejstrede og
engagerede, hvis de får nære oplevelser, som kan åbne deres
øjne for æstetikken hos fuglene, siger Allan Gudio Nielsen.

Inspiration fra England og Ungarn

Han vil hellere liste ind i et fugleskjul, der kan give oplevelser med de vilde fugle tæt på, end han vil gå op i et fugletårn, der ganske vist giver overblik, men hvor fuglene tit er
fjerne væsener. Og hans motto kunne godt lyde: ”Hellere
nærkontakt end fjernsyn.”
For det er nærheden og den tætte kontakt i det fri med
fuglene, der for alvor kan tænde en glød i folk, så interessen
for de vilde fugle flammer op, mener Allan Gudio Nielsen,
der siden 1999 har været naturvejleder i Fugleværnsfonden.

35.000 besøgende under sine vinger

Flere end 1.000 gange har han ledt et publikum ud i naturen på fondens arealer for at give folk et indblik i fuglenes
privatsfære og sammenhængene i naturen.
I gennemsnit har naturvejlederen 35 gæster pr. ekspedition,
så facit er, at han har haft rundt regnet 35.000 deltagere under
sine vinger i Fugleværnsfonden de seneste 14 år.
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Naturvejlederen spejder i den forbindelse ofte imod England,
hvor de er mestre i at gøre fuglene og naturen publikumsvenlig og åbenbare de store værdier, der ligger lige ved hånden
og i nabolaget, bare man åbner sine øjne og sanser.
- I England er der formidlingsreservater, hvor man uden
at forstyrre kan komme helt tæt på fuglene. Selv midt i London er der etableret et reservat, hvor storbyens mennesker
kan opleve vilde fugle ganske tæt på. Det er ikke tilfældigt, at der er over en million medlemmer i den engelske
fuglebeskyttelsesorganisation RSPB. I England forstår de
betydningen af de nære oplevelser, der kan grundlægge en
interesse for fugle hos børn og unge. Det kunne vi lære af i
Danmark. Det er min drøm, at vi også i København kan lave
et ambitiøst formidlingsreservat, som kan blive en faktor i
undervisningen i skolerne, siger Allan Gudio Nielsen.
Naturvejlederen har også bragt inspiration med hjem
fra Ungarn, hvor han har oplevet at sidde i et skjul bag en
særlig rude, der så at sige er ensrettet. Man kan let kigge
igennem den, men fuglen foran ruden kan ikke se betragteren på den anden side.
- Det var en fantastisk oplevelse at se en sky duehøg i
øjnene på få meters afstand. Det gav mig en ny dimension
i naturoplevelsen. Før den unikke nærkontakt kendte jeg

lene

kun duehøgen som en lynhurtig fugl, der er væk på sekunder. Jeg kunne godt se for mig, at vi får den slags skjul i
Danmark, siger Allan Gudio Nielsen, der allerede har gjort
sit for at lede folk af sted mod aha-oplevelser i deres nære
miljø.

En fantastisk formidler

Naturvejlederen var manden bag Fugleværnsfondens projekt ”Fugle For Folket”, som rykkede formidlingen i flere af
reservaterne en liga op.
Blandt andet blev gangbroen ved Gundsømagle Sø etableret som et led i ”Fugle For Folket”, og det gav publikum
en unik mulighed for at bevæge sig ind i rørskovens hidtil
ukendte jungleagtige univers af høje tagrør.
Når man beder folk, der kender naturvejlederen godt,
om at sætte ord på Allan Gudio Nielsen, siger de, at han er
”visionær, kreativ, fagligt dygtig, utrolig flittig, en fantastisk
kompetent pædagog og en blændende fortæller med sans for
skæve og skøre historier, der er formidlet med et glimt i øjet.”
Han er også god til at fastholde og inspirere folk, og der er
næppe tvivl om, at Allan Gudio Nielsen har adskillige nye
medlemmer i de grønne organisationer på sin samvittighed.

Allan skaber fuldblods fuglefolk

- Jeg mødte engang et ægtepar på en guidet tur til Tryggelev
Nor. De to havde aldrig været på fugletur før, og de vidste
ikke, at der fandtes flere arter af svømmeænder i Danmark.

Jeg fik en rigtig god snak med ægteparret efter turen. Et
år efter mødte jeg igen de to på en tur i Gulstav Mose. Da
ankom parret fuldt ekviperet med alt det feltornitologiske
grej, man kan ønske sig. De var blevet fuldblods fuglefolk.
For mig var det bestemt en af de gode oplevelser, for den
beviste, at man selv på en ganske almindelig fugletur kan
være med til at så kimen til noget stort, siger Allan Gudio
Nielsen.

Tæt på naturvejlederen
45 år.
Uddannet skolelærer.
Har undervist i København Zoo og 			
på Kattegatcentret i Grenå.
Ansat i Fugleværnsfonden siden 1999.
Leder af projektet ”Adopter et reservat”.
Gift med Sara, der også er naturvejleder.
Har tre døtre på hhv. 18, 17 og 3 år.
Bor i Næstved tæt på Herlufsholm Skov og Susåen.
Er du interesseret i Allans guidede fugleture, så kan
Fugleværnsfondens turfolder 2014 downloades fra
www.fuglevaernsfonden.dk fra februar 2014.
Du kan også følge Allan på Twitter: @AllanGudio.
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Endnu bedre vilkår for fuglelivet
i Bøjden Nor

Indvielsen af det nye udvidede Bøjden Nor lørdag den 4. maj . Af Søren Ring

Bøjden Nor er et af Fugleværnsfondens mellemstore og meget velbesøgte reservater. Det er en rigtig god kystfuglelokalitet, og en særdeles vigtig rasteplads for
ænder, særlig bjergand og troldand. I år slutter EU LIFE+ projektet ved Bøjden Nor
og vigtige milepæle er sat: to fugleøer, 25 hektar nyt overdrev, vandhuller og mindre
vådområder tegner for fremtiden et større og renere nor.
Takket være et godt samarbejde

Over de seneste fire år er der sket markante og positive
forandringer i fuglereservatet ved Bøjden Nor, der blev
fredet i 1969, og som Fugleværnsfonden har forvaltet siden
1982. En fremsynet Fåborg-Midtfyn Kommune har sammen
med Fugleværnsfonden og godt hjulpet af midler fra Karen
Krieger Fonden ansøgt EU’s LIFE+ program om midler, der
er gået til at forbedre og udvide et godt og vigtigt, men dog
lille reservat.

buske og træer for at genskabe de mere lysåbne forhold,
som sikrer de bedste vilkår for denne naturtypes flora og
fauna. Rydningen har også hjulpet til med at visuelt forbinde noret mere med den nye del af reservatet.
I den nordlige del af reservatet er flere af saltpanderne blevet
forbedret med mindre uddybninger og afskrab af overjord, og
der er også blevet rettet op på stiforløb og kvæghegning.

Nye publikumsfaciliteter

På resultatlisten kan tælles to nye fugleøer i et renere nor,
hvor kvælstofbelastningen er blevet reduceret med 30%
igennem lukning af dræn og tilkøb af højjord, som er taget
ud af konventionel landbrugsdrift. På højjorden er der
etableret hele fem nye vandhuller til strandtudsen og en del
mindre vådområder. De tilkøbte 25 hektar jord er blevet
hegnet, har fået en fangfold og afgræsses.

For reservatets mange besøgende er der er etableret et nyt
stiforløb, en ny lille parkeringsplads og tre nye informationstavler og skiltning langs stiforløbet til de to fugleobservationsskjul ”Bjergande- og Klydeskjulet”. Der er også
udarbejdet en ny folder, som der har været overraskende
stor efterspørgsel på, og som derfor netop er blevet genoptrykt. Samtidig med projektet har Fugleværnsfonden sikret
midler til at få etableret en kørestolsvenlig sti ud til det
vestlige fugleobservationsskjul.

Arbejdet hen imod naturlige overdrev

Frivilligindsatsen

Mange synlige resultater allerede

Der ligger imidlertid fortsat en vigtig opgave i at få den
tilkøbte landbrugsjord omdannet til overdrev over de næste
mange år. Der skal skabes mere plads og bedre levesteder
for de særlige arter, der allerede er tilknyttet den lille, men
sjældne og vigtige, overdrevsvegetation, som findes på
skrænterne på sydøstsiden af noret. Her er der blevet ryddet
10
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På kystsiden har de frivillige fra Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe gjort en gæv indsats ved blandt andet at
bekæmpe den invasive art rynket rose (Rosa rugosa). De har
også deltaget i rydningerne, og holdt det ny længere stiforløb
og en insektvold ryddet mm. Også i dette projekt blev de
frivilliges uundværlige værdi for vores reservater bekræftet.

Alt i alt har vi fået et fantastisk og mere helstøbt reservat,
med forbedrede raste- og ynglemuligheder for såvel kyst-,
vade-, eng- og overdrevsfugle.

Fremtiden arbejder for Bøjden Nor

Derudover havde Bøjden Nor også en sjælden eksotisk
gæst: en nordamerikansk langnæbbet sneppeklire, som 10
dage i april trak mange interesserede fuglefolk til fra hele
landet.

Set med naturbriller er den nye højjord plaget af mange
års drift med intensive konventionelle afgrøder inklusiv
kunstgødning. Resultatet er et massivt tidselproblem, og det
kommer til at tage mange år at få rigtig god og biologisk
mangfoldig natur tilbage på arealet. Kvægets græsning holder
imidlertid tidselvæksten nede. Kombineret med slåninger og
fjernelse af afslået vegetation (når vi har råd), vil højjorden
ad åre blive en god og tilstrækkelig næringsfattig lokalitet
med masser af varieret natur og flere spændende arter af planter, mosser, svampe, larver, insekter og spindlere, padder og
krybdyr, små pattedyr og ikke mindst også fugle.

EU LIFE projekt Bøjden Nor

Fugleparadis godt på vej

•

Der er derfor al god grund til at forvente, at årene fremover
bringer spændende oplevelser af såvel nye overdrevstilknyttede arter som rødrygget tornskade, agerhøne, bynkefugl
såvel som gamle kendinge som tornsanger, sanglærke,
gærdesanger, grønirisk, gulbug og engpiber på Bøjden Nors
nye højjordsarealer. Fugleøerne er også en stor succes.
Mindst seks kuld klyder er rykket ind, og også strandskader,
hættemåger, stormmåger og to-tre havternepar har ynglet på
fugleøerne i år.

Projektområdet ved Bøjden Nor er på 88 hektar. Projektet løb fra 2010 – 2013 og omfattede i hovedtræk
følgende:
•

•
•

•
•
•
•

Forbedring af forholdene for tre af områdets EU
habitat naturtyper: overdrev, strandeng og kystlagune, samt for strandtudsen (Bufo calamita), som
er strengt beskyttet jf. EU’s habitatdirektiv
50 % reduktion af kvælstofbelastningen af 36
hektar kystlagune
Opkøb af landbrugsjord (25 hektar) og konvertering til overdrev og vådområder
Restaurering af saltpander og etablering af 5 nye
vandhuller
Forbedring af græsningsfaciliteter på i alt 52 hektar
Rydning af buske og træer og fjernelse af invasive
arter på ca. 1 hektar
Forbedring af publikumsfaciliteter
2 nye fugleøer

Læs mere om projektet på www.fuglevaernsfonden.dk

Luftfoto af Bøjden Nor
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Indvielse af nyt fugletårn i Saksfjed Inddæmning

I 2013
kunne vi
blandt
andet fejre

Indvielse af nyt fugletårn i Saksved

Den 3. oktober var et halvt hundrede mennesker mødt op for at indvie Fugleværnsfondens nye fugletårn i Saksfjed Inddæmning. Tårnet byder på en fremragende udsigt over det fladvandede landskab ud mod det lollandske dige, og blev da
også allerede på dagen taget flittigt i brug af de mange natur- og fugleinteresserede, der var mødt op.
Det nye fugletårn er finansieret af NaturErhvervstyrelsen, og både formanden for miljø- og klimaudvalget Gert Mortensen i Lolland Kommune og Fugleværnsfondens næstformand Lennart Ricard udtrykte i deres taler stor begejstring for
dette nye udflugtsmål, som er endnu en grund til at lægge vejen forbi et af landets allerbedste fugletræksteder for både
rov- og vandfugle.

Indvielse af nyt fuglereservat i Tønder – lige til grænsen
”Vi køber ikke jord i udlandet, men vi går lige til grænsen,” sagde Fugleværnsfondens formand Martin Iversen i sin tale
under indvielsen af Bremsbøl Sø den 17. marts. Bremsbøl Sø er fondens 21. reservat, og den splinternye sø ligger i Tøndermarsken, lige op og ned af den dansk/tyske grænse.
På trods af en strid og iskold vintervind, var der omkring 80 fremmødte på det nye ådige. Området er oprindeligt ikke et
fuglereservat, men et dansk/tysk klimaprojekt. For at skabe mere plads til fremtidens større mængder af nedbør, har man
ledt vand fra Vidåsystemet, der afvander store dele af grænselandet, ind på tidligere dyrkede marker. Disse marker er nu
blevet til Bremsbøl Sø med omliggende våde enge, og Fugleværnsfonden har så efterfølgende købt de 16 hektar ved hjælp
af DOF-Travel midler. Fuglene har fået en yngleø i projektet, og dem er der store forventninger til. Og til en vis anden fugl
også – ”en stor, hvid fugl, der lever lige umiddelbart på den anden side af grænsen,” sagde Tønder Kommunes borgmester
Laurids Rudebeck i sin tale og rettede blikket mod syd – ”Vi er klar med storkerederne, så nu kan de bare komme…”
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Ny naturbase ved Ravnstrup Sø

Det Mobile Naturrum

På Naturens Dag den 8. september 2013 indviede Fugleværnsfonden sammen med Næstved Kommune og
Naturstyrelsen en grejfyldt naturbase ved Ravnstrup Sø.
Kommunen og styrelsen har sammen etableret en halv snes
naturbaser, men dette er den første i samarbejde med Fugleværnsfonden. Basen består af en stor bålhytte med dertil
hørende skur, fyldt med alskens grej, der kan gøre oplevelserne i fondens reservat endnu større.
Byrådets Anette Brix og Fugleværnsfondens Henrik KnuthWinterfeldt holdt taler og mere end 60 fremmødte skålede
i cowboykaffe, saftevand eller urtethe, brygget på egnens
gråbynker. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe
havde sørget for hjemmebag.

Med Det Mobile Naturrum ønsker Fugleværnsfonden at
give besøgende endnu bedre mulighed for gode naturoplevelser. Her kan man sætte sig godt til rette og fordybe sig i
naturen samt benytte sig af grejet som følger med. Naturrummet befinder sig i øjeblikket ved Ravnstrup Sø på Sydsjælland, men tanken er, at det skal på besøg i mange andre
af Fugleværnsfondens reservater i hele landet.
Før besøget i naturrummet, kan du på Fugleværnsfondens
hjemmeside lade dig inspirere af små videoklip, hvor
Fugleværnsfondens naturvejleder giver gode råd til brugen
af naturrummet og til mulige aktiviteter. Videoklippene kan
også hentes via QR-koder, når man står i
reservatet og har brug for lidt tips.
Her er fx en smagsprøve på hvad Fandens bidemærke’ er for noget:

20 år i naturens tjeneste
Den 28. januar 1993 mødtes 24 forventningsfulde mennesker til stiftende møde i Fugleværnsfondens første arbejdsgruppe.
Omkring 1/3 af dem kan stadig tælles som medlemmer af arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø. Gruppen har været meget
aktiv, og gennem årene løst en stor mængde arbejdsopgaver af meget forskellig art. Reservatet ved Gundsømagle Sø rummer mange forskellige naturtyper, så der er rigeligt at se til med kratrydning, høslet og træfældning. Også de to fugletårne
og omkring 500 meter lange gangbroer samt to p-pladser kræver en stor indsats at vedligeholde og pleje. Derudover har
gruppen iværksat og eksperimenteret med mange ting, som fx opsætning af omkring 50 redekasser med forskellige hulstørrelser, etablering af flydeplatforme og rovfuglefodring. John fra arbejdsgruppen har også gennem alle årene afholdt en fast
tur den første lørdag i hver måned, og øvrige gruppemedlemmer har på bedste vis suppleret disse ture. Hvad angår overvågning er Gundsømagle Sø givetvis et af de mest gennemtalte områder i Danmark, idet der dels blev registreret fugle på de
månedlige ture, og dels blev gennemført fire ynglefugletællingsture hvert år.
Der er endda også blevet tid til andet end arbejde. Flere af gruppens medlemmer ses privat, og senest var gruppen på en
meget vellykket weekendtur til Fil Sø.

NYT FRA FUGLEVÆRNSFONDEN - ÅRSSKRIFT
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Hyllekrog – en
trækfuglelokalitet
i særklasse

Tekst og foto: Allan Gudio Nielsen
Sig Skagen, Stevns, Dovns Klint, Gedser og Gilbjerg Hoved
til fuglekiggere, og de får straks julelys i øjnene. Alle de
nævnte lokaliteter regnes blandt fuglekiggere for at være
blandt de bedste forårs- eller efterårstræksteder herhjemme.
Der mangler dog et tophold i denne Superliga af trækfuglelokaliteter, og det gælder vel og mærke for både forårs- og
efterårtrækket: Hyllekrog på Lollands sydligste spids.

Foråret melder sin hektiske ankomst

Allerede i februar ankommer de mest hårdføre trækfugle
til Hyllekrog. Sanglærken og viben er som regel blandt de
første, vi bemærker. Begge arter kommer dog ret spredt
trækkende, og selvom de varsler forår, så luner de sjældent
på en kold dag i februar hos en ornitolog med trækfeber.
Men i marts begynder det for alvor at blive spændende.
Store flokke af sortænder trækker gennem Femern Bælt, og
de får snart selskab af et imponerende ederfugletræk. På de
gode dage sidst i marts og først i april kan man, fra solen
står op til den går ned, opleve den ene ederfugleflok efter
den anden, stryge lavt hen over vandet og ganske tæt ved
kysten ved Hyllekrog.

Dværgmågens træksted nummer 1

Når ederfugletrækket så småt er ved at ebbe ud, er det tid
til at kigge efter trækkende lommer og dværgmåger. I årene
2008 og 2009 har tællinger af Peter Berg, som er frivillig i
Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe, afsløret, at Hyl14
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lekrog er dværgmågens danske træksted nummer 1. I 2009
talte Preben således mere end 10.000 af denne kønne, lille
måge.
I maj begynder gåse-, vadefugle- og ternetrækket, det
sidste også i særklasse herhjemme. Først i juni kan man
igen ”slappe lidt af”; det er Hyllekrogs stille periode, når
det gælder trækfugle.

Mindst lige så hektisk den modsatte vej

Allerede i juli går det den modsatte vej. Det er især vadefugle og terner, man kan opleve i denne tid. Rigtig spændende bliver det sidst i august, når hvepsevågetrækket for
alvor går løs. Hvepsevågernes træk er et slags startskud for
det spændende og intense rovfugletræk, som kan opleves de
næste par måneder.
Siden 2004 har Fugleværnsfondens afholdt Hvepsevågens
Dag ved Hyllekrog. I alle årene er der blevet afholdt en
venskabelig landskamp mod svenskerne, som også afholder
Hvepsevågens Dag på Falsterbo. At vi kun er bagud med
to point mod selveste Falsterbo, der regnes blandt verdens
fornemmeste træklokaliteter, vidner om, at Hyllekrog ikke
kun er et tophold i den hjemlige liga. Vi kan også måle os
med de store i fuglelokaliteternes Champions League!

Man kan altid sidde på en
bænk og se på fugle
Tekst: Hanne Havemose
Foto: Allan Gudio Nielsen

Lis og Aage bidrager til Stubbe Sø

Lis og Aage bor til dagligt på Frederiksberg, men hver sommer drager de til Fugleværnsfondens reservat Stubbe Sø.
Her har de efterhånden tilbragt mange somre med at gå ture
i det smukke naturområde, observere fugle og følge med i
naturplejen af reservatet.
Det, som startede med et tilfældigt ophold i Bogpeters
Hytte (reservatets udlejningshus), er siden 2008 blevet til en
fast tradition, som de hvert år ikke vil være foruden. Med
stor interesse følger de med i den frivillige arbejdsgruppes
pleje af både hytten og reservatet, især udtyndingen af skov,
som har givet mange flere besøgende rovfugle. Blandt andre
hvepsevågen som sidste sommer var fast gæst hver dag kl.
16 tre uger i træk!

Det er især naturen og stilheden der trækker. En natur og en
stilhed, Lis og Aage har sat en hel bestemt pris på, idet de
hvert år donerer et fast beløb til stedet. Beløbene er i årenes
løb således blevet til en bænk, et bord samt diverse uundværlige indkøb til husistandsættelse og fuglekiggeri.
Denne økonomiske håndsrækning er dog ikke kun af
materiel karakter. Den rækker langt videre, idet den er
med til sikre områdets unikke værdi for fuglene, og for
de mennesker, der nyder godt af de oplevelser, de giver.
Håndsrækningen vidner om nogle mennesker, der i den grad
engagerer sig i naturen dér, hvor den og de er: med deres
bidrag og engagement gør de en forskel og styrker de gode
naturoplevelser. Tak for det.

NYT FRA FUGLEVÆRNSFONDEN - ÅRSSKRIFT
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Jordfordelingen i Sølsted
Mose gennemført
Tekst: Martin Iversen
Foto: Allan Gudio Nielsen

Første vigtige milepæl i LIFE projektet for Sølsted Mose
blev nået i august, da jordfordelingen blev afsluttet. Forud
var gået mange forhandlinger, hvor NaturErhvervsstyrelsen (NERV) og Tønder kommune havde til opgave både
at fremme LIFE projektet, og at imødekomme lodsejernes
ønsker. Dette er i høj grad lykkedes. Den 1. september 2013
skiftede en stor del af arealerne ejer.

Endnu et plus ved jordfordelingen er, at samtlige lodsejere
har været positive medspillere i processen, og at resultatet
er blevet positivt modtaget. Tilfredshed er vigtigt, også for
LIFE projektets fortsatte udvikling.

Med jordfordelingen opnås en bedre afgrænsning af Fugleværnsfondens ejendom. De vestlige og centrale dele af
mosen ejes nu primært af to ejere, hvor Fugleværnsfonden,
som med jordfordelingen erhverver omkring 23 hektar,
bliver den største ejer med i alt 104 hektar. Projektområdets
østlige del ejes af andre lokale lodsejere, som dermed får
samlet deres jagtlige interesser.

Projektområdet er på 240 hektar. Projektet, som løber fra
2011 – 2016, omfatter i hovedtræk følgende:

Med den fordeling af ejerskab og interesser er der skabt
god mulighed for at gennemføre resten af LIFE projektet. I
næste fase skal vandstanden hæves, så mosen bliver mere
fugtig. Og så skal der ryddes krat, så de vidtstrakte og åbne
moseflader genskabes.

EU LIFE projekt Sølsted Mose

• Genopretning af 155 hektar aktiv højmose
• Jordfordeling på samlet 161 hektar
• Kortlægning og forbedring af forhold for den truede
fiskeart dyndsmerling
• Etablering af to små søer
• Hævning af vandstand
• Rydning af ca. 50 hektar træer og buske i tørvemosen
• Nye græsningsområder på ca. 50 hektar
• Forbedrede adgangsforhold samt øget formidling
Læs mere om projektet på www.soelstedmose.dk

Det er krat som dette, der skal ryddes, så de åbne moseflader genskabes.
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STØT
FUGLEVÆRNSFONDEN
GIV ET BIDRAG
Fugleværnsfonden ejer og driver i dag 21 naturreservater
på i alt 926 hektar. Dette er kun muligt takket være en generøs økonomisk hjælp fra fugle- og naturelskere. Derfor
beder vi om din støtte, så vi kan fortsætte arbejdet med
praktisk naturpleje og formidling i vores reservater.
Støt os ved at:
- give et enkeltbidrag via girokort, netbank eller vores 		
hjemmeside.
- oprette en gavebrevsaftale, hvor du tegner dig for et 		
fast årligt beløb over en 10-årig periode.
- betænke fonden i dit testamente.

Fugleværnsfonden er godkendt til at modtage testamentariske gaver uden fradrag af arveafgift, så hver en krone
testamenteret til Fugleværnsfonden kommer fuglene og
naturen til gode.
Læs mere om de forskellige muligheder på
www.fugleværnsfonden.dk
eller
ring til vores sekretariat på 33 28 38 39.

Også du kan være med til at sikre,
at kommende generationer oplever glæden
ved de vilde fugle og den uberørte natur.

Sortklire.
Foto: Allan Gudio Nielsen.
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ØKONOMI
Økonomisk beretning for 2012
Fondens erhvervsindkomst, som primært stammer fra indtægter i forbindelse med afgræsning af engarealer, udgjorde
987 tkr. i 2012. Afgræsningen er et vigtigt led i den naturpleje, der finder sted i mange af reservaterne, med henblik
på at forbedre fuglenes vilkår, herunder især de truede og
sårbare fugles levevilkår.
Af de øvrige indtægter var 866 tkr. fra fonde og legater
mv. Indtægten fra støttebidrag og gavebreve faldt en smule i
forhold til året før til 498 tkr., mens indtægt fra arv udgjorde
968 tkr. Fugleværnsfondens indtægter fra arv har i de seneste fem år svinget mellem 0,9 mio. kr. og 2,9 mio. kr.
Finansielle indtægter faldt til 342 tkr. på grund af nedsat
renteindtægt fra fondens værdipapirer. I alt udgjorde resultatet af primær drift 2,9 mio. kr. Til dækning af administrationsomkostninger blev anvendt 962 tkr.
Årets resultat blev på 3,241 mio. kr. Der blev i 2012
anvendt eller reserveret 3,979 mio. kr. til naturpleje og formidling i henhold til fondens formål, og Fugleværnsfonden

gik således ud af 2012 med et underskud på 738 tkr., primært på grund af manglende indtægt fra arv. Det negative
resultat var forudset, og bestyrelsen har foretaget forskellige
budgetmæssige tilpasninger, som gennem en stram budgetstyring er blevet gennemført.
Pr. 31. december 2012 udgjorde den samlede egenkapital
9,6 mio. kr., heraf 3,6 mio. kr. i frie reserver og 1,0 mio. kr.
hensat til køb. Egenkapitalen skal modsvare fondens langsigtede mål for reservaterne, sikre mulighed for relevante
opkøb og samtidig være en buffer til imødegåelse af den
usikkerhed, der er om indtægter og udgifter, når fondens
aktiviteter er afhængige af gaver, arv og fondsmidler. Det er
fortsat målet, at egenkapitalen skal øges.
Fugleværnsfondens strategi og mål fremgår af fondens
hjemmeside www.fuglevaernsfonden.dk, hvor man også
kan læse en udspecificeret årsrapport for 2012.

Hvad går pengene til?
Figuren viser den procentvise fordeling af anvendte midler i 2012. Det er fortsat Fugleværnsfondens overordnede mål, at
fondens økonomiske ressourcer fordeles således, at udgifterne til administration holdes på lavest mulige niveau.

FORMIDLING (14%)
Guidede ture

RESERVATPLEJE (67%)
Naturpleje
Projekter
Publikumsfaciliteter
Overvågning
Samarbejde med arbejdsgrupper
Løn direkte relateret til reservater
Konsulentbistand
Plejeplaner
Ejendomsskatter og forsikringer
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Plancher, foldere mv.
Andet informationsmateriale
Hjemmeside
Årsskriftet Nyt fra Fugleværnsfonden
Indsamling

ADMINISTRATION OG FUNDRAISING (19%)
Kørsel
Husleje
Revision/regnskabsbistand
Løn
Kontorartikler
Telefon, internet mv.

Fugleværnsfonden har i perioden 1. november 2012 1. november 2013 modtaget bidrag på over 500 kr. fra:
Hanne Albirk, Birgit Andersen, Kirsten R. Andersen, Bente Stenild Andersen, Benny Kurt Andersen, Jesper Fogh Bang, Johannes Bang, Gerd Bentzen, Meta Bischoff, Nina Bjørn, Jens Bloch, Steen Blomquist, Ulla Bregendahl, Sven Allan Bødker, Ebbe Christensen, Finn Christensen, Hans
Brøns Christensen, Peter V. Christensen, Jens Christensen, Hans Christensen, Inge Christiansen, Lars Christiansen, Anini Lene Stenholt Clausen,
Leif Corydon, Kirsten Dahlfelt, Anne Birgitte Dahl-Hansen, Ulrik Dall,
Sven Delfs-Andersen, John og Anne Denborg, Inger Dissing, Richard
Dodsworth, Minna Elsig, Dorthe Fenger Fabrin, Charlotte Falsmar, Erling
Frank, Kai Frederiksen, Niels Jørgen Frederiksen, Ida Frederiksen, Tove
Kristine Frier, Jeanne Friis, Hanne og Poul Frimodt-Møller, Birgitte Frølung, Patricia Barton Gade, Anne Mette Gjesing, Kirsten Gravesen, Jacob
Groth-Andersen, Vibeke Grud, Hanne Gryet, Mogens Guldager, Michael
Hall, Jan Hammer, John Hansen, Tommy Hansen, Leif Bjarne Hansen,
Jørgen Riberholt Hansen, Skiklubben Hareskov, Karin Søgaard Heinze,
Familien Helin, Hjerteforeningen Faaborg/Midtfyn, Preben og Kitta
Hoffmeyer, Kirsten B. Hollesen, Christian Cato Holm, Hanne Hvidbjerg,
Niels Henrik Højbjerg, Martin Iversen, Klaus Jacobsen, Eyvind Lyngsie
Jakobsen, Orla Jakobsen, Stig Ole Jensen, Jørgen Erik Jensen, Gorm
Meyer Jensen, Niels Bomholt Jensen, Jytte Meyer Jensen, Ole Jespersen,
Lis og Aage Johansen, Jan Erik Johnsson, Hanne Juhl, Hanne Juhl, Arne
Jørgensen, Vagn Jørgensen, Merete Kanstrup, Detlef Kestner, Flemming
og Elisabeth Kjerulf, Jens Ole Knudsen, Preben Knudsen, Frank Knudsen,
Hans Jørgen Knudtzon, Anna Koch, Annelise Krogh, Annelise og Elo M.
Krogh, Tom Kähler, Hanne Landberg, Joan Harms Larsen, Per Larsen,
Steen Gert Larsen, Mikael Lassen, Poul Lauritzen, Karsten Laursen,
Martin Seeberg Lemke, Klaus Levin, Stig Linander, Bent Lindhardt, Jens
Lodal, Hanne Lorentzen, Susanne Lyngdorf, Familien Madsen, Frank
Rene Madsen, Bente Mehlbye, Søren Meyer, Bodil Mogensen, Knud
Erik Mortensen, Jytte Mortensen, Ruth Mottram, Per Moustsen, Camilla
Munch, Peter Friis Møller, Arne Vinten Nielsen, Birgitte Nielsen, Carsten
Egø Nielsen, Anni Lene Nielsen, Michael Frank Nielsen, Inger Nielsen,
Søren Juul Nielsen, Gitte Holm og Morten Nielsen, Dorothy Nielsen,
Per-Henrik Lydolph Nielsen, Allan og Lisbeth Nielsen, Jens Niring,
Bodil Nyholm, Henrik Hald Nørgaard, Birgitte og Ulrich Oestreich, Arne
Olesen, Knud Olesen, Kåre Olsen, Peter Leth Olsen, Ole Overgaard, Rita
Pate, Gert Schmeltz Pedersen, Helene Merete Pedersen, Bent Halfdan
Pedersen, Frank Pedersen, Ib Pedersen, Bjarne T. Pedersen, Erik Persson,
Anker Petersen, Kim Petersen, Lene Petersen, Else Hvalsø Petersen, Rolf
Plickert, Jørgen Barlyng Poulsen, Birgitte Radmer, Lars Bonne Rasmussen, Stig Kjærgaard Rasmussen, Niels Jørgen Rasmussen, Kent Bøgvad
Rasmussen, Thomas Rechnagel, Marianne Rønning, Palle Rørsgaard,
Marianne Sahlberg, Bo Sander, Anne Urban Sihm, Finn Simoni, Hanne og
Bo Simonsen, Jørn Sparre, Allan Gotaas Sprange, Knud Heine Stokholm,
Steffen Stripp, Sundee Consult ApS, Marianne Søndergaard, Hans Lebech
Sørensen, Inge Sørensen, Anders Christian Sørensen, Ebbe S. Sørensen,
Erik Thalling, Lis Thorenfeldt, Poul Torekov, Anders Tvevad, Kirsten
og Ejnar Vedberg, Jørgen Villerslev, Erik og Birgit Vrang, Inge WedelHeinen, Knud Aarup.

En særlig tak rettes til nyligt afdøde
Anne Johanne Volmer, Haderslev
og Aase Reinhard, Birkerød
som har betænkt Fugleværnsfonden 		
i deres testamenter.

Følgende legater og fonde har også bidraget i 2013:
15. Juni Fonden
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal
ANT Fonden
Arne Svend Otto Sønderberg Frederiksens Fond
Friluftsrådets Tips- og Lottomidler
Gerda og Otto Kierulff’s Familielegat
Dir. J. P. Lund og Hustru Vilhemine Bugges Legat
NaturErhvervsstyrelsen, Natur- og Miljøprojekter
Oticon Fonden
Bodil Pedersen Fonden
Martin Pedersens Mindelegat
Flemming G. L. Petersens Fond
Velux Fonden

HVEM ER VI?
Fugleværnsfonden er en erhvervsdrivende fond
med et almennyttigt formål.
Fugleværnsfondens bestyrelse

Formand: Martin Iversen; fhv. viceskoleinspektør
Næstformand: Lennart Ricard; advokat, cand.jur.
Henrik Knuth-Winterfeldt; cand.jur.
Henrik Nepper-Christensen; cand. polit.
Martin Kviesgaard; bankdirektør
Peter Friis Møller; forstkandidat, cand.silv.
Torben Bøgeskov; naturvejleder
Egon Østergaard; lærer
Nils-Erik Norsker; advokat, cand.jur.
Ole Have Jørgensen; biolog, cand.scient.
Jonna Odgaard; journalist
Henning Nøhr; biolog, cand.scient.

Sekretariat

Elise Frydensberg, direktør
Allan Gudio Nielsen, naturvejleder
Marie-Louise Olsen, naturforvalter
Søren Ring, biolog
Hanne Havemose, sekretaritatsmedarbejder og web
Claus Dalskov, tilsynsførende på Sydfyn og Langeland
Ellen Hansen og Peter Vadum, frivillige
Fugleværnsfonden
Dansk Ornitologisk Forening
Vesterbrogade 138-140
1620 København V
Tlf.: 33 28 38 39
e-mail: fvf@dof.dk
www.fuglevaernsfonden.dk

Støttebidrag: Danske Bank girokonto:
reg. nr. 4180, kontonr. 509-4232
Redaktion og tekst: Martin Iversen, Elise Frydensberg
(ansvh.), Allan Gudio Nielsen, Hanne Havemose, Søren
Ring og Marie-Louise Olsen.
For - og bagsidefoto:
hhv. havlit og skestork af Allan Gudio Nielsen
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Fugleværnsfonden takker alle, der har støttet fondens arbejde i det foreløbne år, hvoraf også naturbeskyttelsesbidragsydere til DOF/FVF skal nævnes som en vigtig del af fondens indkomne støttemidler. Kun ved hjælp af jeres støtte er
vores virke muligt.
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Fugleværnsfondens reservater
1 NIVÅ BUGT, Nordsjælland (2008)
8 hektar strandeng
2 VASERNE, Nordsjælland (1999)
14 hektar sø, ellesump, skov og krat
3 GUNDSØMAGLE SØ, Nordsjælland (1984)
60 hektar sø, rørskov, skov og krat
4 RAVNSTRUP SØ, Sydsjælland (1983)
9,5 hektar sø, rørskov og mose
5 ÆGHOLM, nord for Møn (1969)
1,8 hektar kystfugleø
6 NYORD, ved Møn
(1971, 1989, 1990, 1991, 2001)
186 hektar strandeng og strandrørsump
7 BARUP SØ, Nordfalster (1988)
26 hektar rørskov, sø og krat
8 SAKSFJELD/HYLLEKROG, Sydlolland
(1995) 163 hektar løvskov, strandeng, strandfælled og klit
9 NAKSKOV INDREFJORD, Vestlolland
(1987) 10 hektar rørskov og sø
10 GULSTAV MOSE, Sydlangeland
(1971, 1976) 7 hektar rigkær
11 TRYGGELEV NOR, Sydlangeland
(1975, 1981, 1997, 2004)
170 hektar sø, rørskov, eng og krat
12 ROHOLM, Odense Fjord (1978)
1 hektar kystfugleø
13 BØJDEN NOR, Sydvestfyn (1980, 2011)
47 hektar strandeng og brakvandsvig
14 SØGÅRD MOSE, Sønderjylland (1986)
16,7 hektar hedemose
15 BREMSBØL SØ, Sønderjylland (2013)
15 hektar sø og enge
16 SØLSTED MOSE, Sønderjylland
(1993, 1994, 1996, 2013) 80 hektar hedemose

21

17 STORMENGENE, Rømø (1991, 1994)
35 hektar strandeng
18 STUBBE SØ, Djursland (2002)
24 hektar eng, overdrev og skov
19 BØVLING KLIT, Vestjylland (1979, 1983)
6,5 hektar strandeng
20 AGERØ, Mors (1982, 2002)
27,5 hektar strandeng
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21 RÅBJERG MOSE, Nordjylland (1991
0,5 hektar hedemose
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