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Kære Henrik
Jeg er meget glad for at kunne tildele Henrik Møhrup-Petersen titlen som årets DOF fynbo.
Han har i den grad fortjent det.
Henriks ornitologiske løbebane er lang. Den startede i forrige århundrede i Nordsjælland. Bl.a.
ved jeg at han kiggede fugle i Tisvilde hegn. Hvor Henrik bl.a. havde lærkefalk som ynglefugl i
”sine” områder.
Men nu bor Henrik i Skt. Klemens, og her har han en ganske imponerende matrikelliste! Der
vist nok tæller fugle som f.eks. både stor og lille gråsisken. Hvilket jo også vidner om, at han er
en mand, der kan sine fugle og deres feltkendetegn.
Men det er jo ikke mindst fra Sydlangeland, vi kender Henriks indberetninger til DOF basen
fra. Her har han sit dejlige sommerhus, og her går turene til de omkringliggende lokaliteter
enten alene eller sammen med sit barnebarn Freja, som også både finder og ser på fugle sjældne fugle!
Henrik, som han selv plejer at præsentere sig: ”Jeg er jo beton ingeniør og har været med til at
bygge Storebæltsforbindelsen!”
Men Henriks professionelle virke har taget en drejning, som både fugle og natur og derfor
også fuglefolk i den grad nyder godt af! Han laver vådområder! Både sammen med
kommuner, Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen.
Henrik sætter sit aftryk på det danske landskab og ikke mindst den danske natur. Han har bl.a.
designet projekter i Nørreballe Nor, Ejby Mose, Lille Vildmose, Højby Mose og Viggelsø.
Men Henriks arbejde i landets suverænt stærkeste Naturpolitiske Udvalg(DOFFyns) omfatter
mere end naturgenopretninger. Her bliver kommenteret på og rådgivet omkring mange
forskellige projekter lige fra fugleøer, Naturkatalog til naturplejeplaner.
Jeg lærte Henrik at kende for 25 år siden, da jeg som lærer arbejdede pædagogisk med det at
formidle fugle til børn. Jeg skulle vide noget om fuglefjer. I den forbindelse blev jeg henvist til
Henrik, og jeg må sige, at også når det gælder fuglefjer, så er Henriks viden på et usædvanligt
højt niveau!
Henrik er den ægte naturvidenskabsmand og det ser man også, hvis man er så heldig at få lov
til at se hans imponerende fjersamling!

