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Af Thomas Secher Jensen

At ”Fyn er fin” er jo en velkendt kliché, 
men gælder det også den fynske natur? 
Vi er nok nogen, der på tog- eller bilrejse 
tværs over øen ikke har været voldsomt 
imponerede, men det fremgår også hurtigt 
af bogens indledende kort, at det er langs 
kysterne, at den fine natur faktisk findes. 
Det sydfynske øhavs øer er også inkluderet 
i bogen, og de bidrager til den fine natur.
Bogen anprises af forlaget som en guide-
bog, men er meget mere end det. Fyrre af 
bogens 440 sider er en udførlig gennem-
gang af Fyns naturtyper med detaljeret 
information om plante- og dyrearter. 
Agerlandet, moser og ferske enge, kystens 
naturtyper, overdrev og heder samt skove 

er alle meget udførligt beskrevet. Man 
fornemmer at forfatterne er henholdsvis 
forstmand og botaniker, men dyrene får 
også deres omtale.
 Hele 380 sider er så en omtale af 60 lo-
kaliteter: ejerforhold, beskyttelse, geologi, 
habitater og fugleliv. Bogens vægt er ca. 2½ 
kg med et format på 28x25x4 cm, så det er 
ikke en traditionel guidebog man kan have 
med i frakkelommen. 
 Forfatterne har som medarbejdere i 
Naturstyrelsen og det daværende Fyns Amt 
begge deltaget i en lang række naturbeva-
ringsprojekter, og som henholdsvis forst-
mand og biolog har de en stor kompetence 
inden for området. Man fornemmer, at de 
som tidligere embedsmænd har lært en 
vis forsigtighed mht. ikke at komme med 

klare udsagn om effekten af og fremtiden 
for sådanne projekter. Her står bogen i klar 
kontrast til et tidligere lignende bogværk 
”Nordfyns natur”, hvor en række private 
aktører helt anderledes kommer med kritik 
af og visioner for kommende naturforvalt-
ningstiltag.
 Omtalen af de 60 lokaliteter rummer et 
væld af information om plante- og dyrear-
ter, vandremuligheder og adgangsforhold. 
De suppleres af flotte billeder taget af foto-
graf Bert Wiklund, der som sædvanlig le-
verer varen. Der er ligeledes en afsluttende 
beskrivelse af, hvad man skal se på lokali-
teten. Derudover er der et noget mikrosko-
pisk kort over området, som desværre er 
placeret til sidst i teksten.
 Og når vi nu er ved brokkeriet: Det er 
yderst besværligt at finde rundt i bogen. 
Formatet gør sit til det, men lokaliteter er 
vist på et kort med vedhæftet tekst nævnt 
ved et nummer, men ikke med en side-
angivelse, og i indholdsfortegnelsen er der 
sideangivelse men ikke nummer. Man skal 
altså først finde lokalitetens nummer på 
kortet, dernæst lokalitetens navn i teksten 
ved kortet og endelig sidenummer i ind-
holdsfortegnelsen. Det må kunne gøres 
smartere.

Brokkeriet til trods er der tale om en glim-
rende, informativ og inspirerende coffee 
table bog, som kan bruges derhjemme som 
inspiration og forberedelse til ture.
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Bogens forside med foto af Bert Wiklund.


