Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for
Lemvig Kommune
DN-indstillingen og begrundelsen for Naturprisvinderen 2017
Arne Hartelius.
DN Lemvigs bestyrelse er helt enige med Esther og Klaus Bertelsen, Lomborg i
at Arne Hartelius er den værdige Naturprisvinder 2017.
Naturprisen kan tildeles en person, organisation eller offentlig institution, der
har ydet en særlig positiv indsats for naturen i lokalområdet
Indsatsen kan f.eks. bestå i:
*beskyttelse af natur og naturpleje
*tiltag, der skaber mere natur og/eller en mere varieret og spændende natur
*formidling af viden om og interesse for naturen
Esther og Klaus Bertelsen skriver bl.a. i deres indstilling:
Arne har siden først i 1950-erne boet i Risbæk Gl. Skole. Her har han virket
som lærer indtil skolen blev nedlagt og siden på Lomborg skole indtil han gik
på pension. Han har givet et utal af elever fantastiske naturoplevelser og det
samme som mangeårig engageret spejderleder.
Arne har formået at omdanne matriklen Risbæk skole til en naturperle og et
sandt eldorado for især rigtig mange fuglearter. Således fodrer han på en
avanceret og omfattende måde dagligt fuglene året rundt, og han fører dagbog
over de arter, han observerer. Han har på den måde dokumentation på arters
frem- eller tilbagegang gennem en lang årrække. Han har pt ca 70 fuglekasser
placeret i haven og skoven. De bliver rengjort grundigt hvert år. Han har formået at lave sindrige sjove anordninger i haven såsom automatisk døråbner til
hest og tunneller i jorden til høns. Mange har sikkert også oplevet pudsige skilte ved hans have, når man har holdt på parkeringspladsen ved Risbæk skole.
Det sidste nye var oplysninger til skovens brugere om, hvor man kunne finde
kantareller, hvis man ikke kendte skoven.
Desuden har Arne mange år før, der var noget der hed naturvejleder, arrangeret oplevelsesture for små og store selskaber, hvor han har øst ud af sin enorme viden om fugle, dyr, planter og svampe i Klosterheden. Han har også gennem mange år stået til rådighed i diverse optællinger af fugle og dyr (blandt
andet bævere).

