
Kære Niels 

Vi har valgt dig til årets DOF Fynbo. Det har været nemt at beslutte, at det i år skal være dig vi hædrer, for 

der er rigtig meget at pege på i kampen for fuglenes sag. Langt sværere er det at vide, hvor jeg skal ende og 

begynde på dit generalieblad i fuglesammenhænge, fordi det er så imponerende langt. 

Nu kender jeg dig jo ikke sådan personligt, selvom jeg har nydt din og din kones gæstfrihed nede i 

Rantzausminde for nylig. Men min fornemmelse af dig Niels, er at du har viet dit liv til kampen for naturen 

og fuglene. Det synes jeg i sig selv kalder på stor respekt  

Men det som vi først og fremmest finder beundringsværdigt! Det er din fantastiske vedholdenhed og 

imponerende høje faglighed…  

Det er i øvrigt også din høje faglighed, som jeg tror selv dine fuglepolitiske modstandere respekterer dig for. 

Jeg glemmer f.eks. ikke, da jeg hørte at man i nogle jagtvildtslav havde inviteret dig ud for at holde 

foredrag. Jeg tror det handlede om, ”hvad man kunne gøre for at fremme den naturlige fauna i det dyrkede 

land”.  

Nogle af de markante milepæle i dit ornitologiske virke er ”Fugle og natur ved Svendborg”. Beskrivelser og 

visioner, bogen udkom i 2010. I indledningen skriver du: Denne bog beskriver i alt 36 fuglelokaliteter i det 

område, der i dag dækker Svendborg Kommune. Lokaliteter vi i dag synes er smukke og fuglerige. Men set 

med historiske øjne, er der sket en voldsom forringelse af naturen. Det vi ser i dag, er kun en svag afglans 

af, hvordan det har været tidligere. Det være sig for 100 år siden, men også i vores tid er fattiggørelsen af 

naturen markant. Så når beskrivelserne af naturområderne i dag er positive, når omtalen af unik natur er 

gældende, må det perspektiveres. Naturen bliver taberen hver gang vi mennesker vinder frem med den 

såkaldte udvikling. 

Men med vibeundersøgelserne fik du for alvor sat dagsordenen omkring dine elskede fugle på landsplan:  

”vibeforår” fra 2011, opdatering i 2012 og fra 2013 og endelig efterfølgeren ”Vibealarm” fra 2014, som jeg 

allerede har været inde på i omtalen af ”Svendborgmodellen”.  Du selv skriver i sammenfatningen: 

Dette er min 4. afrapportering om Vibens forhold i landbrugslandet. I år under den dramatiske titel 

Vibealarm! Tilbagegangen for vores elskede forårsbebuder dokumenteres, ligesom jeg forsøger at 

klarlægge årsagerne til Vibens nødlidende situation, heraf flere hidtil upåagtede. Jeg beskriver min 

”Svendborgaftale”, som jeg desværre ikke kunne realisere alene, men som har potentiale til at kunne 

bredes ud. Desuden kommer jeg med 18 anbefalinger til Vibevenlig drift målrettet både politikere og 

landmænd. Jeg serverer 20 naturpolitiske forslag på et sølvfad til DOF og andre grønne organisationer, der 

kan bringe Vibens trængte situation frem i lyset og forbedre forholdene for denne folkekære naturkanon- 

og flagskibsart. 

 

Din utrættelige kamp for fuglene får virkelig sat imponerende spor i forhold til DOF’s naturpolitik. Du er 

senest også blevet medlem af DOF's landbrugsgruppe. Det er meget inspirerende og en stor fornøjelse at 

følge dit arbejde for fuglene og naturen. Derfor vil vi slutte med en stor tak for dit fantastiske arbejde i 

fuglenes og naturens tjeneste   
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