Svartingedal – indvielse.
Nogle af jer kan sikkert huske de tider for mere end 50 år siden, hvor det var muligt
for skoleelever at få en gratis rejse med DSB i sommerferien. For min gode
fuglekammerat i drengeårene og jeg drejede det sig om at rejse så langt væk som
muligt og opleve anderledes natur og nye fugle. Så i sommeren1967 gik turen fra
Sønderborg til Bornholm, hvor en god uges tid blev tilbragt med cykelture med
udgangspunkt klods op og ned af Ibs Kirke. Det blev mit første egentlige bekendtskab
med de bornholmske herligheder. Men bestemt ikke det sidste. Talrige besøg på øen
har givet masser af uforglemmelige oplevelser.
For mindre end et år siden var min kone og jeg atter tilbage. Denne gang også med
cykler og med omdrejningspunkt i Hasle. På den første tur i landskabet fandt vi den
for os ganske ukendte Svartingedal. Aldrig hørt om den – aldrig læst om den.
Men det gjorde et stort indtryk at komme fra landbrugslandet og produktionsarealerne
og bogstavelig talt dykke ned i sprækkedalen, hvor naturværdierne gemmer sig og
hvor de virkelig udfolder sig. Mine første tanker var: det kunne være fedt, hvis
Fugleværnsfonden sikrede sig sådan et fornemt naturområde. En drøm.
Glade og beriget med masser af naturindtryk vente vi så en uge senere hjem til
marsken ved Vadehavet.
Et par måneder senere dukkede så pludselig en mail op med, ja, rigtigt: en
købsmulighed på Svartingedal.
Uden de store betænkeligheder igangsatte vi processen med nøje undersøgelser af
lokaliteten, potentialer, vilkår m.v. Og den endelige beslutning var heller ikke
vanskelig. Svartingedal opfylder Fugleværnsfondens ønsker: smuk natur med stor
biodiversitet og med mange fugle, (stort set) urørt skov, fine formidlingsmuligheder,
strålende geografisk beliggenhed med det første FVF-reservat på Bornholm, og oven i
hatten en ægte sprækkedal.
Tidsperspektivet er lidt pudsigt: For 50 år siden havde de ældste træer i Svartingedal
rundet mindst 200, ja snarere 300 år. Nå ja, så er der jo lige sprækkedalen og
grundfjeldet med en alder på mere en 1,2 mia. år.
Vi er i FVF meget glade for at vi med købet kan sikre Svartingedal. Købet er blevet
muligt takket være enestående gaver til fonden. Først og fremmest er arvemidler af
umådelig stor betydning og er simpelt hen alfa & omega for os, når vi skal veksle arv
og donationer til naturbevarelse. Men netop dette aktuelle køb har også en anden
vinkel. Fugleværnsfonden modtog for nogle år siden en donation af DOF-Travel –
DOF’s rejselystne fugle- og naturvenner. Donationen var øremærket opkøb af
reservater. Først købte vi Bremsbøl Sø i Sønderjylland, og nu har vi vekslet resten af
donationen til herlig og værdifuld natur. Derfor er det en stor glæde for mig at sige
tusind tak til DOF-Travel. Vi håber at I vil blive tilfredse med vores køb.
Det er meget vigtig for fonden at etablere gode relationer til naboer, myndigheder og
andre organisationer. Ved fælles hjælp kan vi skabe endnu bedre og endnu mere
værdifuld natur. Derfor er det naturligt at række hånden ud til et godt og konstruktivt
samarbejde både med Bornholms Kommune, med Naturstyrelsen, med foreninger,
med de mange naturvenner på øen og med naboer. Vi har siden vores køb blev kendt
mødt megen velvilje og positiv indstilling, som jeg her gerne vil takke varmt for.
Dette er gensidigt fra vores side. Så lad den gode start på det nye, gamle naturreservat
udvikle sig.

En særlig tak vil jeg rette til DOF’s lokalafdeling, som hele tiden har bakket op om
reservatet. I får en vigtig rolle i det fremtidige arbejde. Igen spiller gensidighed
afgørende ind.
Blandt andet er I med til – ja vel nærmest et omdrejningspunkt – i oprettelsen af en
frivillig arbejdsgruppe, som skal være med til sammen med vores medarbejdere i
sekretariatet at passe og pleje Svartingedal. Det er ikke kun arbejde. For der bliver
helt sikkert også tid til fuglekig og til masser af hyggelige stunder sammen.
Svartingedal er godt gemt og har til dels også være godt glemt. Måske fordi Bornholm
har så mange andre fornemme fugle- og natursteder. Nu vil vi gerne gå rigtig på
opdagelse i området. Med nysgerrighed og begejstring skal reservatet studeres og
udforskes, for der er givet meget ukendt og der venter mange nye oplevelser. Vi
starter om lidt, men hvis I rigtig vil gå i dybden – også rent bogstaveligt – så besøg
vores Bioblitz i juni.

