
Indvielse Bremsbøl 
 
Kære gæster, kære naboer, kære venner. 
 
Jeg har den store glæde at byde jer alle hjertelig velkommen 
til indvielsen af Fugleværnsfondens nyeste reservat, Bremsbøl 
Sø. En særlig velkomst skal lyde til Borgmester Laurids 
Rudebeck. Ligeledes vil jeg sige velkommen til vore gæster 
og naboer syd for grænsen. 
Vi har i Fugleværnsfonden en beslutning om at vi arbejder på 
dansk jord – også selv om fuglene ikke kender nogen 
grænser. Vi kan godt drømme om at yde en indsats andre 
steder på fuglenes trækvej. Men vi kender vores grænser … 
og vi går lige til dem. Helt bogstaveligt her med vores 21. 
reservat, Bremsbøl Sø.  
Når vi ikke vover os ud på for dybt vand og engagerer os i 
fjerntliggende naturområder, er det fordi vi tænker meget på 
den løbende drift. Reservaterne skal også fungere fint om 
både 10, 20 og 30 år. Det er administrativt og driftsmæssig en 
fordel at have reservaterne inden for rækkevidde. 
 
Det er måske lidt paradoksalt, at erhvervelsen af Bremsbøl Sø 
har kunnet gennemføres takket være netop fuglene i udlandet. 
Det er nemlig midler  (overskuddet) fra DOF-Travel – DOF’s 
rejsearrangør til eksotiske fuglesteder rundt om i verden – der 
har gjort det muligt at købe Bremsbøl Sø. Jeg vil her sige en 
meget stor tak til DOF-Travel for jeres fornemme donation… 
og I kan roligt forsætte med den store rejselyst. Vi veksler til 
gavn for vores hjemlige fugle. 
 
Jeg vil også rette en stor tak til Tønder kommune for et 
glimrende samarbejde. Helt konkret omkring Bremsbøl-
projektet, hvor et samarbejde er udført på både det politiske 



og det administrative plan. Bremsbøl-projektet er jo på en 
måde en udløber af det andet store samarbejdsprojekt i 
Sølsted Mose. Og her tror vi på et rigtig godt resultat, hvor vi 
i samarbejde med lokale myndigheder og ikke mindst mange 
gode naboer kan gøre en forskel til gavn for fugle og natur og 
til glæde for mennesker. 
Hvem ved – måske vil fremtiden byde på flere gode og 
konstruktive samarbejdsprojekter i vores natur- og fuglerige 
del af landet. 
 
Vi lægger i Fugleværnsfonden meget stor vægt på et godt 
naboskab. Det er vigtigt både for de naturværdier, vi ønsker at 
passe på, samt for oplevelser vi ønsker at dele med andre. Vi 
tror og håber på at vi også her ved Bremsbøl får etableret et 
godt, tillidsfuldt og ukompliceret forhold til vore naboer, 
forpagtere og lokale i øvrigt. 
Vi er i Fugleværnsfonden glade for at vi her ved Bremsbøl 
kan få en lille andel i en løsning af klimaproblemerne ved at 
vores område kan anvendes til magasin for ekstra 
nedbørsmængder. Nu mangler vi så lige at klimaprojektet 
virker den anden vej, nemlig at klimaet – rettere vejret – snart 
bliver noget varmere. Vi mangler i høj grad forår og fugle. 
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