JORDSAND SOM DANSK FUGLEFRISTED
Sammen med Nord-Slesvig kom den lille Holm Jordsand
mellem Højer Sluse og Øen Silds Norden de atter tilbage til
Danmark, og i »Dansk ornithologisk Forening« meldte Tanken
sig om at fortsætte den af et tysk ornithologisk Selskab paabegyndte og gennem en Række Aar gennemførte Fredning af
Holmen som Fuglefristed.
Efter Beretningen skulde der paa Holmen, der angives at
være c. 8 Tdr. Land, før Krigen ha ve ynglet Terner (Sterna
macrzzra og hirundo), Dværgterne (St. minuta), Splitterne
(Si. cantiaca), Sølvmaage (Lams argentaflls), Ederfugl (Somateria nwllissima), Gravand (Tadorna vulpanser), Præstekrave ( Ægialitis hiaticula), Hvidbrystet Præs te krave (Æ.
cantiana), Strandskade (Hæmatopus ostreologus), Rødben
(Totamzs calidris), Lærke (Alazzda arvensis) og Stær (Sturnus
vzzlgaris), men da Bevogtningen af Holmen ikke opretholdtes
gennem hele Krigsperioden, maatte det formodes, at den med
Krigen følgende Lovløshed ogsaa havde haft uheldig Indvirkning
paa, ja maaske ganske havde tilintetgjort de Resultater, som
Fredlysningen efterhaanden havde tilvejebragt. Beretninger om
Nedskydning til alle Tider af Fuglene og Plyndring af Rederne
saavel paa Jordsand som paa Albuen paa Sild og andre Steder
lød trøstesløse nok.
For at undersøge Forholdene besøgte Foreningens N æstformand Holmen midt i Maj Maaned 1921 og fandt Forholdene
en hel Del bedre end befrygtet.
Der saas et ret betydeligt Antal Ha vt ern er (Sterna macmra),
der endnu ikke havde begyndt Æglægningen, nogle Par Sølvmaager med Reder, mange Strandskader og Reder af samme,
enkelte Dværgterner, Rødben, Lærk.er og Stære, altsaa
væsentligt de samme Arter, som fandtes paa Holmen, da den
som tysk Besiddelse var fredlyst (jfr. Ornithologische Monatsschrift, Aarg. 1904, 1907 etc.). Omtre,nt samtidig med at Bestyrelsen saaledes havde taget Sagen op til Undersøgelse, havde
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en schweizisk ornithologisk Forening rettet en skriftlig Opfordring til Naturfredningsraadet om at sørge for, at Jordsands
Fredning fortsattes under dansk Styre, og Raadet havde overfor
Justitsministeriet anbefalet dette. I Slutningen af Juni Maaned
1921 henvendte Justitsminist~riet sig til »Dansk ornithologisk
Forening« med Forespørgsel om Foreningens Standpunkt til
Sagen, og om den eventuelt vilde være villig til at deltage med
300 Kr. i Udgifterne ved Fredningen, der af stedlige Myndigheder i Tønder Amt var beregnet til c. 1500 Kr., naar Staten
og Amtet hver bidrog 600 Kr. Foreningens Bestyrelse tog ikke
i Betænkning varmt at anbefale Sagen og paa Forenfogens Vegne
at erklære sig villig til at udrede det nævnte Beløb paa c. 300 Kr.
I Henhold hertil er der paa indeværende Aars Finanslov bevilliget 600 Kroner som Statens Tilskud til Gennemførelse af
Fuglenes Fredning paa Jordsand paa Betingelse af, at der af
. Tønder Amt ligeledes til samme Formaal ydes 600 Kroner, og
at Dansk ornithologisk Forening paatager sig at drage Omsorg
for Holmens Bevogtning og er villig til at udrede Resten af de
hermed forbundne Omkostninger samt de Holmen paahvilende
Skatter og Afgifter.
Senere har man imidlertid bragt i Erfaring, at Statens Bidrag
ikke kan ventes at blive mere end 300 Kroner, idet Tønder Amt,
paa Grundlag af at Udgifterne ved Bevogtningen menes at blive
væsentligt lavere end først anslaaet, har nedsat sit Bidrag til
300 Kroner.
Da selve Bevogtningen antages at ville koste c. 600 Kroner,
skal Foreningen udrede de øvrige Omkostninger ved Fredningen,
nemlig Udgiften til ugentlig Forbindelse ved Baad mellem Holmen
og Omverdenen, til Opsynsmandens Forsyning med Levnedsmidler
i de c. 3 Maaneder, Bevogtningen varer, Istandsættelse af den
paa Holmen værende Vogterhytte, der efter flere Aars Vanrøgt
trænger til Eftersyn, Offentliggørelse i Omegnens Blade af nedenstaaende Bekendtgørelse angaaende Holmens Fredning og Forbud
mod at betræde den uden skriftlig Tpladelse fm Foreningen, m.m.Foreningens almindelige Indtægter er ikke tilstrækkelige
hertil, og Bestyrelsen retter derfor en indtrængende Anmodning
til Medlemmerne om at tilvejebringe den omhandlede Sum ved
frivillige Bidrag, der snarest bedes tilsendt Kassereren 1 ).
1 ) Kassereren, Kontorchef Axel Koefoeds Adresse er Holmens Kanal 22 1 ,
Kjøbenhavn, K.
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Oprettelsen af fredlyste Ynglesteder for Fuglene er nu, hvor
Kulturen paa saa talrige Omraader forringer Eksistensbetingelserne for det oprindelige Dyre- og Planteliv, af saa afgørende Be:..
tydning for Bevarelse af Danmarks Fuglefauna, at Bestræbelser
i saa Henseende burde finde den varmeste Støtte hos alle Venner
af Fuglene, ja hos alle sande Venner af dansk Natur, eftersom
Fuglenes Færden i saa høj Grad bidrager til at oplive Mark,
Skov, Mose og Strand.
Der vil senere blive aflagt Regnskab over Indtægter og Udgifter, og et eventuelt Overskud vil blive anvendt til Fuglefredning. D'et bør i denne Forbindelse anføres, at Jordsand ejes af
en Hamborger Købmand, Hr. Wasmuth, der velvilligst har stillet
Holmen vederlagsfrit til Raadighed som Fuglefri&ted, en Imødekommenhed, hvorfor danske Naturvenner maa være ham taknemmelig, og at Hr. Wasmuth har forespurgt, om Foreningen
ikke kunde ønske ved Køb at erhverve Holmen.
R. JUL. OLSEN.
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FREDNING AF FUGLELIVET PAA ØEN JORDSAND.

Efter Indstilling af N aturfredningsraadet bestemmer Justitsministeriet herved i Henhold til § 20 i Lov Nr. 245 af 8. Maj 1917 om
Naturfredning, at det herefter forbydes alle og enhver paa Øen Jordsand under Tønder Amt at ombringe eller indfange Fugle eller indsamle Fugleæg. Det forbydes endvidere at betræde Øen uden særlig
Tilladelse hertil fra »Dansk ornithologisk Forening« eller fra vedkommende Politimester.
Overtrædelser af nærværende Bekendtgørelses Bestemmelser straffes
i Overensstemmelse med § 26 i Lov om Naturfredning med Bøder
fra 10-1000 Kr.
Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.
Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.
JUSTITS1v1INISTERIET, DEN 29. APRIL 1922.

SVENNING RYTTER.
SvEN TH0111SEN

