
 

Tale Sølsted indvielse 17. juni 2016 

 

Mange tak til Preben Linnet og til Søren Ryge for ordene. Nu nærmer vi os for 

alvor efter de sidste 5 års tilløb. Nu har vi med jeres taler fået en nær-ved-

naturen oplevelse. Nu venter vi bare på, at vi om lidt kan komme ind og se 

herlighederne – live … eller se LIFE-herlighederne. 

 

Vi er nået til færdiggørelsen af dette projekt – det største og mest omfattende i 

FVF’s 50-årige historie – som et resultat af en meget konstruktiv og omfattende 

indsats ikke bare i projektperioden, men også med forberedelserne inden. 

 

Vi har i FVF værdifulde erfaringer med LIFE-projekter andre steder i landet. Jeg 

kan nævne Bøjden Nor, Nyord Enge, Nørreballe Nor, Vaserne og Gulstav Mose. 

Det sidstnævnte kører stadig. Og vi ønsker hele tiden at have nye LIFE-projekter 

i kikkerten. Derfor håber vi også på fortsat støtte og opbakning både fra 

myndigheder – stat og kommuner – fra naboer og lodsejere, og fra fonde og 

legater til fremtidige projekter, hvor vi kan sikre naturværdier og fremme 

biodiversiteten til gavn for naturen og til glæde for os alle.  

 

Samarbejde og gensidig velvilje mellem offentlige og private er en helt centralt 

og meget anvendelig konstruktion i dansk naturbeskyttelsesarbejde. I FVF er vi 

med vores gode erfaringer parat til at løfte denne opgave.  

 

Men vi kan ikke alene. Vi skal  - som ger i Sølsted - arbejde sammen med andre 

om fælles projekter. Derfor vil jeg også her sige en meget stor tak til 

 

Tønder kommune – politikere og administration. 

Tak for et godt samarbejde både på det overordnede plan, da vi første gang 

præsenterede planerne for teknisk udvalg, og i samarbejdet med ledelse og 

medarbejdere i forvaltningen. Et samarbejde, der spænder vidt: lige fra 

naturbeskyttelse i international klasse over jordfordeling og værdiansættelser til 

gule entreprenørmakiner, rødlilla orkideer, traner med trut i og til placering af 

toiletvognen her bag festteltet. Vi favner vidt må man sige.  

En særlig tak fordi I har taget opgaven med at være LEAD-partner. Jeg kan 

forstå at erfaringerne er rigtig gode, så gode at kommunen nu engagerer sig i det 

næste LIFE-projekt. 

 

Tak til Naturstyrelsen – især NST-Vadehavet, som har bidraget til processen 

med erfaringer og input fra lignende projekter, f.eks. Kongens Mose 

 

Tak til NaturErhvervstyrelsen, hvor jordfordelingskontoret har løst opgaven med 

fordeling og samling af projektjordene på en for alle parter tilfredsstillende 



måde. Her drejer det sig i høj grad om at få forskellige interesser til at mødes. Vi 

skal forstå og lytte til hinanden – det gør I. Det er en spidskompetence for jer på 

jordfordelingskontoret. 

 

Tak til EU – LIFE-sekretariatet, som jo hele vejen igennem har bakket projektet 

op og fulgt det nøje. Projektet er hverken fugl eller fisk, men både fugl og fisk. 

Det er dyndsmerlingen, og det er højmosenaturen, der bærer igennem. 

 

En særlig tak til naboer – både de af jer, der har jord i projektområdet og alle 

andre naboer i Sølsted-området – tak for jeres opbakning og medvirken til at få 

genskabt mosen. Mange af jeg husker jo, hvordan den så ud for årtier siden. Den 

var våd og åben. Den gav oplevelser, ja mere end det. Den gav varmen, når der 

blev gravet tørv. Jeres lokalkendskab er rigtig meget værd, når vi har skullet 

lægge os fast på en eller anden løsning af et problem. 

 

Uden rådgivere, ingeniører, entreprenører, håndværkere og andre fagfolk var 

projektet ikke blevet gennemført. Derfor også en stor tak for jeres indsats. 

 

Frivillige i FVF. 

Ikke bare i dag, men rigtige mange dage i årenes løb og især i de seneste uger har 

FVF’s frivillige slidt og knoklet i mosen med oprydning, kratrydning, passe 

hegnslinjer, tilse gederne – dem med et d – sørge for foldere, tømt affaldsspande, 

guidet ture, lavet overvågning af fugle, dyr, planter og meget, meget mere. Jeres 

indsats er umådelig værdifuld. Det er faktisk et ganske enestående stykke arbejde 

I og jeres kolleger ved de andre FVF-reservater leverer. Tusind, tusind tak. 

 

Fonde: 

En særlig tak til de fonde, der har støttet projektet økonomisk med ganske 

betydelige midler. Det er en stor tillidserklæring til os i Fugleværnsfonden. Det 

er vi meget taknemmelige for. Vi håber at vi med projektet har levet op til de 

forventninger, I har til os.  

Så det er helt selvfølgeligt at rette en meget stor og varm tak til 

A.P. Møller Fonden, 15. Juni Fonden og Martin Petersens Mindelegat, der alle er til 

stede her i dag. 

 

Men også en stor tak til Velux-Fonden, Toosbuys Fond, Lemvigh-Müller Fonden 

og Arne Sønderberg Frederiksens Fond, som også har bidraget med værdifuld støtte. 

 

 

Tak for opmærksomhed. Nu venter naturen i mosen på os. 

 

Martin Iversen. 


