
Tale: JL-Museet 10. Juni 2016  
 
Naturen er her. Naturen er HER  - og DER og alle vegne. Eller er den?  
 
En tur gennem landskabet giver svaret. Naturen kræver plads – megen 
plads. Naturen kræver sammenhænge – ikke spredte isolerede pletter. 
Naturen kræver livsrum, hvor mangfoldighed og variation trives. 
 
Vi opfatter ganske vist naturen på hver vores måde. Fra det helt enkle til 
det mangfoldige. For nogen er naturen indbegrebet af en raps- eller 
kornmark. Men i det dyrkede landskab er der stort set kun plads til en eller 
få arter. Monokulturer og naturlig mangfoldighed spiller ikke godt 
sammen. Hvor nemt er det mon at være en lille bille, der gerne vil over i en 
anden grøftekant? Den skal gennem et par ugers ørkenvandring for at 
krydse en mark på 20-30 ha. Det er ikke naturligt. 
 
For andre er naturen der, hvor mange arter trives – planter, insekter, dyr, 
fugle. På enge og overdrev, ved søer og moser, ved kyster og klitter, i 
skove, parker og haver. Her er der plads, sammenhæng og livsrum til 
udfoldelse. 
 
I bund og grund var det truslen mod naturen og fuglenes fristeder, der for 
50 år siden var tilskyndelsen til oprettelse af Fugleværnsfonden. Også 
dengang var truslerne alvorlige, og de er bestemt ikke blevet mindre siden. 
Behovet for fristeder – reservater – var og er stort. Vi har til dato etableret 
21 reservater. Grundtanken er at reservaterne er til for fuglenes skyld. Her 
har de borgerret. Men fuglenes skal også ses og høres. Derfor skal vi nyde 
og opleve dem, og vi skal værdsætte den mangfoldighed og glæde de giver. 
I det mindste kan man se det største. 
 
Derfor er fortællingen om fuglene og om fuglesagen et kerneområde i 
Fugleværnsfonden. Reservaterne er åbne, så her kan alle komme tæt på 
fuglene – vel at mærke på naturens præmisser. Derfor har vi arbejdet på at 
gøre fugleoplevelsen let og tilgængelig ved at anlægge stier, bygge skjul, 
tårne, boardwalks, lave informationstavler og foldere samt sidst, men ikke 



mindst lave direkte formidling med tusinder ture. Med værdifuld støtte og 
opbakning har vi været i front med naturformidling her i landet. Og her er 
vi – i al beskedenhed – stadig. Så snart lejlighed byder sig sætter vi et 
fugletårn op …som her i haven. 
 
Set i lyset af de debatter, der jævnligt dukker op, kan vi sagtens se behovet 
for at formidle natur og viderebringe vores opfattelse af naturens værdier.  
 
Det gør vi gerne gennem fortællingen om Fugleværnsfondens første 50 år.  
De 5 årtiers fortælling om fugle, om natur, om mennesker er samlet i vores 
bogudgivelse, der netop i dag er blevet flyvefærdig. ”For fugle, for folk, og 
for fremtiden” er titlen  på 250 siders levende beretning i tekst og fotos fra 
de 21 reservater. Jeg håber I vil tage vel imod den, og bruge den som gave 
til jer selv og til familie og venner. 
 
Jeg skal naturligvis sige tak til en meget, meget lang række af gode folk, 
venner, naboer, partnere, fonde, donatorer, myndigheder etc. som i årenes 
løb har været med til at gøre Fugleværnsfonden til det vi er i dag. Vi, siger 
jeg helt bevidst, for der er mennesker bag alt.  
 
Og vi takker alle der er med til at markere 50 års jubilæet med udstillingen 
her på Johannes Larsen Museet – det helt rigtige sted for -  FUGL. Også tak 
til alle, der står bag den perlerække af arrangementer, som museet tilbyder 
hen over sommeren - alle med fugl som fællesnævner.  Med udstilling og 
arrangementer giver vi formidlingen af fuglene og fuglesagen en ekstra 
dimension.  
 
Nu er der FUGL og FEAST… i flere dimensioner. Fysikere taler om op til 11 
dimensioner. Det overstiger min fatteevne. Jeg nøjes gerne med de 3 
rumlige … og så tidsdimensionen … det er nok for mig. Og det er 
tilstrækkeligt til FUGL og til de 21 reservater, som er helt centrale for 
forståelsen af fugle og natur. Men vi stopper ikke her med de 21 
reservater. 
Tak for opmærksomheden …. og værsgo, Johan. 


