Indvielse af Svartingedal naturreservat den 21.4.2018
Tak for ordet!
Og tak for invitationen til at være med til at indvie en ny og spændende lokalitet på
Bornholm i dag, nemlig Svartingedal Naturreservat.
Jeg vil gerne rette en særlig tak til Fugleværnsfonden for at have købt dette område
med det primære formål at sikre en naturperle, og på vegne af alle naturelskere på
Bornholm vil jeg sige, at det er meget velkomment.
Med denne støtte fra Fugleværnsfonden – dette opkøb af Svartingedal – sikres et
område på øen, hvor vi alle sammen fremover vil kunne opleve et stykke vildt og
uberørt natur.
Det vil være til glæde for de mange af os - bornholmere som tilrejsende - der holder
af at færdes i naturen, og ikke mindst vil det være til glæde for fremtidige
generationer, idet stedet nu er uafhængigt af fremtidige politiske og økonomiske
interesser og prioriteringer.
Udover sikring af et stykke smuk natur, kommer der også fokus på fuglelivet, som
allerede er rigt på øen, men som med denne erhvervelse får sit helt eget fristed.
Det giver mulighed for at gå på opdagelse og se både fuglearter og plantearter, man
ikke ser andre steder på Bornholm eller i det øvrige Danmark.
Det giver også mulighed for en masse formidling om fuglelivet her, og på øen
generelt.
Jeg læste et sted, at Svartingedal er særligt attraktiv for hulerugende fuglearter.
Alene ordet ”hulerugende” er helt nyt i mit ordforråd, så det, at udbrede kendskabet
til det ornitologiske interessefelt, er allerede kommet i hvert fald et lille skridt videre.
Svartingedal naturreservat rummer både et rigt fugleliv og et rigt planteliv og er
derfor et stykke særdeles værdifuldt natur. Ikke mindst er området med til at sikre
den styrkelse af biodiversitet, som vi også fra kommunalbestyrelsens side har haft
fokus på: her er varieret natur, masser af plads og ikke mindst mulighed for
kontinuitet i tid i forhold til at lade naturen passe sig selv.
Helt overladt til at passe sig selv bliver naturen i Svartingedal dog ikke.
- Den Bornholmske lokalafdeling af Dansk Ornitologisk Forening – DOF Bornholm- er
en meget engageret lokalforening, og jeg ved, at de allerede er i fuld gang med at
etablere en frivillig arbejdsgruppe, der skal varetage forskellige naturplejeopgaver i
naturreservatet.
I skal vide, at jeres indsats bliver påskønnet, og at det I gør, er guld værd for både
fugleliv, og for området som sådan. I et større perspektiv, er I med til at understøtte
en af de oplevelsesmuligheder Bornholm kan tilbyde, og det vil jeg gerne sige tak for.

For et lille års tid siden blev Svartingedalen udråbt som en af Danmarks oversete
naturperler - det var en overskrift på en artikel i Jyllandsposten – og jeg håber, med
dagens indvielse af Svartingedal Naturreservat, at det med at være overset kommer
til at ændre sig, og at flere får øjnene op for muligheden for at få en endog særdeles
spændende naturoplevelse ved at gå en tur gennem sprækkedalen og ved selvsyn
opleve denne perle.
I dag er en festdag, i dag har vi grund til at glæde os over et supergodt tiltag på
Bornholm til glæde for Bornholm og jeg erklærer derfor hermed Svartingedal
Naturreservat for åbent.

