Filsø malet af Jens Overgaard Christensen

Kære medarbejdere, naturrådsmedlemmer og venner,
Nils Wilhjelm meddelte i slutningen af 2016, at han efter at have rundet de 80 år fandt
tiden inde til at træde tilbage fra bestyrelsen. Dog således, at han ville vente til vores
lange proces med at behandle de mange forskningsansøgninger var færdig. Det skete på
bestyrelsesmødet den 24 januar d.å., hvor vi uddelte 64 mill. kr. til forskningsprojekter –
fondens største samlede uddeling til forskning.
Jeg vedlægger til orientering den tale jeg holdt for Nils i anledning af fratrædelsen. Det
var selvsagt med megen vemod vi tog afsked med Nils.
Men jeg er sikker på han ikke glemmer hverken naturen eller Naturfonden, men fortsat vil
give sin mening til kende, når der er behov herfor.
Med venlig hilsen
Leif Skov

Leif Skovs tale 24. januar 2017 til næstformand Nils Wilhjelm ved dennes
afsked fra bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond.
Kære Nils
Da du på sidste bestyrelsesmøde oplyste, at du efter at have nået de 80 år fandt tiden
var kommet til at træde tilbage fra bestyrelsen, var det en vemodig dag for os alle. Dette
skyldes ikke mindst, at vi fremover må undvære dit store faglige bidrag til bestyrelsens
arbejde, men også at vi må undvære dig som person.
Det ville ligne dig dårligt at gå midt i arbejdet. Og jeg sætter pris på, at du er blevet til i
dag, hvor vores et år lange proces med forskningsansøgningerne er kommet på plads. Og
at du derfor har været med til at uddele 64 mill. kroner i dag – fondens største samlede
uddeling til forskning.
Du havde allerede planlagt dit otium, da det lykkedes os i 2005 først at overtale dig til at
bistå os som rådgiver i den vigtige proces med at oprette en ny selvstændig dansk naturfond og siden at få dig til at indtræde i bestyrelsen for denne. Vi var alle enige om, at du
var den oplagte kandidat med din erhvervsmæssige, politiske og naturfaglige erfaring. Vi
var derfor utrolig glad for du sagde ja.
Du siger selv, at posten i Aage V. Jensen Naturfond blev din tredje periode. Det er beskedent opgjort. Jeg har kendt dig gennem 45 år. Vi mødtes første gang da du var administrerende direktør for Junckers Industrier, og dernæst har jeg med respekt fulgt din karriere
over andre tunge poster i erhvervslivet, som formand for Industrirådet, som Industriminister og folketingsmedlem, direktør for Industriens Realkreditfond og mange tunge bestyrelsesposter i selskaber og fonde.
Men det var først og fremmest de mange grønne hverv, som du har befattet dig med, der
i høj grad var afgørende for vor glæde ved at få dig med i fonden. Lad mig nævne nogle
enkelte. Driften af land- og skovbruget på Orenæs, formandskabet for Center for Skov,
Landskab og Planlægning, næstformandskabet for den Nationale følgegruppe for Nationalparker og – nok væsentligst af alt – formandskabet for Wilhjelm-udvalget.
Jeg har læst Wilhjelm-rapporten mange gange. Den er stadig en af de mest betydningsfulde rapporter omkring den danske natur. Først og fremmest på grund af indholdet,
men også fordi det lykkedes dig på det tidspunkt at få samlet alle stridbare kræfter som
medunderskrivere af de mange anbefalinger i rapporten. Det er en bedrift, der går over i
historien. Og rapporten har været vores ledetråd igennem alle årene.
Du har ikke bare siddet i bestyrelsen, men du har aktivt deltaget i arbejdet og delt af dine
righoldige erfaringer.

Du har en enorm alsidighed. Du kan både begå dig på de bonede gulve og diskutere politik på højt plan, men du kan også færdes hjemmevant i naturen med et bredt kendskab til
både flora og fauna.
Fra du gik ind i arbejdet med etablering af fonden to år før dens stiftelse i 2007 og i løbet
af fondens første ti år, har du haft stor indflydelse på udformningen af visionen for fondens arbejde, hele grundlaget for fonden og dens strategier. Og at vi har nået de resultater, som vi har i Naturfonden, har du en meget stor andel i.
Kristeligt Dagblad havde for fem år siden overskriften: ”Industrimanden er miljøven”, som
en kommentar til din klare holdning om det triste i den stadige tilbagegang i den danske
natur og arter. Jeg har derfor med glæde noteret mig din tilfredshed med de naturgenopretningsprojekter, som fonden har gennemført i de sidste ti år.
Et af disse projekter har en personlig vinkel. For os andre har der ikke været tvivl om, at
projektet betød noget særligt for dig – på nogen måder som en slags afsoning for egne
generationers fejl. Det er selvfølgelig Filsø, som du Nils oplevede på barndommens ture
til Vestjylland, inden søen blev endeligt afvandet i løbet af 40’erne. Den Filsø, som også
kendes fra Johannes Larsens malerier.
Fondens afskedsgave til dig har samme genkendelige tema, den store vandflade, rørene i
kanten og fugle i flugt. Det er Filsø, som det er i dag, i Jens Overgaard Christensens streg.
Det er malet specielt til dig, så du hver dag fremover får en påmindelse om, at din tredje
periode fik en varig betydning for naturen.
Bestyrelsesmøderne i Naturfonden har altid været meget effektive og motiverende, men
også hyggelige og morsomme. Du har altid haft et godt humør og et glimt i øjet.
Vi kommer i høj grad til at savne dine mange kompetencer i bestyrelsen, men vi kommer
også til at savne dine menneskelige kvaliteter og dit charmerende væsen.
Stor, stor tak Nils. Det har været en fornøjelse og ære at lære af dine erfaringer og at
arbejde sammen med dig. Jeg ved du ikke slipper naturen, og jeg håber du heller ikke helt
slipper Naturfonden.

