”Fyn blev finere…men ikke fin nok”.
Det er overskriften på et DOF-Fyn projekt, der blev sat i søen for et par år
siden.
Det var bestyrelsens koordinator for DOF-Fyns 10 kommunekontakter Steen
Lauritsen, der var ide- og ankermand bag et projekt, der skulle skabe
samarbejde mellem de 10 fynske DOF-repræsentanter i kommunerne. De sidder
på en ofte ensom plads og skal tale fuglesagen ude i de respektive kommuners
Grønne Råd. Tankegangen var at skabe mere indbyrdes kontakt, forslag og en
fælles ”korpsånd” mellem disse 10 værdsatte DOF-ambassadører, og at alle
kunne bidrage til et fællesprojekt med et fugleperspektiv på 10 vellykkede
fynske naturgenopretninger, et fra hver kommune. Altså ud fra en positiv
vinkling at beskrive et naturområde, der havde fået forøget det ornitologiske
indhold gennem forbedrede forhold. Og i forbindelse hermed, kunne de enkelte
kommunerepræsentanter derefter udvælge og beskrive en fugleart, som
potentielt har haft gavn af naturgenopretningen. 10 genoprettede lokaliteter og
10 signaturfugle, en for hver kommune. Endelig fulgt op af en oversigt over de
fugletårne og udsigtsplatforme, der var i den pågældende kommune.
Slutproduktet var planlagt som bog til gensidig inspiration og til uddeling i de
respektive kommuners naturforvaltninger, Naturstyrelsen og fonde med
naturforvaltning som formål.
Da Steen så pludselig for et års tid siden trak sig som koordinator, lå projektet i
ruiner. Heldigvis opfordrede bestyrelsen Det Naturpolitiske Udvalg til at
overtage projektet, idet dette udvalg før har løftet den slags opgaver, som har
medført bøger som slutprodukt. Så henover foråret blev område- og
signaturfugle-beskrivelserne gjort færdige, men alligevel skulle en henvendelse
fra Niels Andersen til Steen Lauritsen om at fortsætte og færdiggøre arbejdet
vise sig at være afgørende. For Steen brændte stadig for hjertebarnet ”Fyn blev
finere”, og fra sommeren 2019 kom der for alvor gang i projektet igen.
Det er Steens fortjeneste, at det centrale afsnit med de 10 meget forskellige
områdebeskrivelser blev sat ind i en naturpolitisk sammenhæng, hvor relevant
viden til den samlede forståelse fandt et udtryk af stram og overskuelig
formidling. Så selvom ”Fyn blev finere”, så er det naturpolitiske budskab, at der
stadig er lang vej igen, førend fuglene og naturen har en robust plads at udfolde
sig på, derfor den anden halvdel af titlen ”…men ikke fin nok”. De 10 fynske

kommuners natur er arealmæssigt for små og ofte af en for dårlig kvalitet,
hvilket afspejles i naturkapitalindekset, hvor de fynske kommuner med en
placering i den nederste tredjedel blandt alle danske ikke er særlig flatterende.
Formålet med opgørelsen af naturkapital er at skabe overblik over fordelingen
og kvaliteten af natur i alle kommuner. Naturkapitalindekset beregnes på
baggrund af en bioscore, og er et udtryk for værdien af naturen i den enkelte
kommune, vægtet med hvor meget natur der er. Naturkapitalindekset er et
gennemsnit for kommunen, så en kommune med et lavt indeks kan godt have
fine naturområder – de fylder bare ikke så meget. Det er håbet, at vores arbejde
kan være en motivation til de fynske kommuner om at forbedre placeringen på
naturkapitalindekset, for det giver både mere og bedre natur til fuglene.
Arbejdet med bogen blev gjort færdig i slutningen af 2019 og præsenteret for
DOF-Fyns bestyrelse i januar. Det er en glæde, at bestyrelsen har bevilget den
fornødne økonomi til at bogen kan blive trykt og gøre sit arbejde for fuglene
ude i de enkelte kommuner, blandt andre myndigheder og interessenter på
fuglenes og naturens vegne.
Bogen blev sendt til tryk i begyndelsen af februar ud fra ønsket om, at den
kunne ligge klar til uddeling på generalforsamlingen den 5. marts 2020.
Der skal lyde en tak til de 10 kommunerepræsentanter for deres engagement,
ligesom de talrige fotografer skal takkes for, at det vigtige naturpolitiske stof
kan præsenteres i en appetitlig servering.
På redaktionens vegne
Niels Andersen

