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Vild natur sat på spidsen 

Forfatter og debattør Rune Engelbreth 

Larsen formåede at komme med mange 

utraditionelle indspark omkring vore 

nationalparker og den vilde natur i 

særdeleshed. Foran 75 tilhørere i 

Anlægspavillonen, arrangeret af Kværkeby 

Fuglereservat i forbindelse med årets 

generalforsamling, satte Rune Engelbreth 

Larsen spørgsmålstegn ved, om vore 

nationalparker overhovedet var i stand til at 

hjælpe de mange truede arter.  

”Det vi mangler er mange flere fristeder, 

hvor naturen får lov til at passe sig selv og 

hvor nogle af vore tidligere store pattedyr 

som elg, krondyr, vildsvin og lignende kan 

græsse, æde og rode i skovbunden og 

opstamme træer – det er ikke nok at have 

nationalparker, hvor indholdet er 

rapsmarker og intensivt skovbrug. Vi har 

brug for at træer kan nedbrydes stille og 

roligt og at der i skovene er lysåbne 

områder”. Dette var foredragets 

hovedpunkter. Et spændende foredrag. 

 

 

  



 

Endnu en overvældende generalforsamling 

Omkring 75 fremmødte deltog i årets generalforsamling i går aftes. Formandens 

beretning, regnskab og budget kan nu ses på hjemmesiden inkl. billeder fra aftenen. Der 

blev budt på kaffe og the samt en masse superlækkert hjemmebag, som bestyrelse og 

medlemmer have frembragt. 

Under valg til bestyrelse ønskede Jette Bjerregaard ikke at genopstille til bestyrelsen. 

Jette har ydet en meget stor og beundringsværdig indsat for foreningen og fortsætter 

heldigvis som projektholder for fotogruppen. Tusind tak for det. 

John Kristensen der varetager medlemskartotek og sekretærposten, som tidligere var 

suppleant, indtræder nu i bestyrelsen, ligesom Jørgen Madsen blev nyvalgt blandt 

suppleanterne. 

Ved mådehold og tænksomhed har foreningen en fornuftig økonomi, hvor årenes 

overskud indsættes på en arealfondskonto, så vi er klar, hvis nabojord pludselig kommer 

i spil. Vi ser gerne et lidt større og måske også et lidt vildere reservat, hvis vi får mere 

plads. 

 

  

 



En bøn til den lille skare, der endnu ikke har betalt for 2018-medlemskabet 

Vi håber at det er en forglemmelse, at enkelte endnu ikke har betalt året kontingent på 

kr. 200. Det kan stadig gøres på foreningens bankkonto:  6823-1022168, eller på 

MobilePay: 22933057 

Husk at opgive mailadresse, da medlemskortet fremsendes på mail.  

349 husstandsmedlemmer har indtil nu fundet vej til foreningen – så det tegner lovende 

også for i år. Gode stabile medlemmer er forudsætningen for et godt og besøgsværdigt 

reservat. I øvrigt er der mere end 600, der modtager dette nyhedsbrev.  

  

 

Årets arrangementer                                        

Husk at det første arrangement er nattergaletur søndag den 6. maj kl 19. 

Vi mødes ved parkeringspladsen, Bjergvej 77. 

På hjemmesiden www.fuglereservat.dk kan i altid se de kommende arrangementer og i 

kan se Hennings observationer fra reservatet netop nu. Og nyd de flotte billeder, som 

alle er fra reservatet, fotograferet af vores mange rigtig dygtige fotografer i 

fotogruppen. Ikke mange naturreservater kan fremvise så flotte fugle- og naturbilleder i 

så høj kvalitet, se selv på fotogalleriet på hjemmesiden. 

  

https://bullsender-list.com/l/l/10117401/4095991/22370/74146/4742/n


 

Kommende arbejdsdag søndag den 22. april kl. 9 

Alle der har lyst til at deltage ved arbejdsdagen er mere end velkommen. Vi mødes inde 

ved huset kl. 9:00. Bare kom eller ring til Sten på tlf. 22 46 15 14. 

  

Rigtig god sæson i fuglereservatet 

Vi håber, at i alle vil nyde reservatet – enten på egen hånd eller ved deltagelse i nogle af 

vore mange arrangementer i årets løb. Både i reservatet og vore eksterne ture. 

Og husk. Bestyrelsen er altid lydhøre for nye idéer og hvis der er interesse for særlige 

grupperinger. 

  

Den 22. februar 2018 

 


