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NATURLIGVIS

Gundlach har et stort
udvalg af undervisnings-

materiel til konkurrencedyg-
tige priser og mange års erfaring

med rådgivning om og sammensætning af
ekskursionsudstyr.

Vi har derfor den nødvendige faglige baggrund for
at kunne hjælpe med at udarbejde et forslag til sam-
mensætningen af biologisk undervisningsmateriel
til din naturskole. Det gælder, hvadenten der skal
opbygges fra bunden af - eller når der skal supple-
res.

Vort omfattende gennemillustrerede katalog kan
ofte være med til at give idéer og inspiration. Ét er
det dog at læse om tingene og se billeder. Et bedre
indtryk får man dog oftest ved selv at
se materialerne og få dem i
hånden. Derfor står vor
udstilling i Harlev klar til
at modtage dig, når du
gerne selv vil se de mange
forskellige undervisningsmaterialer.  Eller et besøg
af vor mobile emneudstilling kan give dig de valg-
muligheder, som du har brug for, når du skal opnå

de pædagogisk bed-
ste løsninger indenfor
et begrænset budget.
Her kan du bl. a. se nær-
mere på mikroskoper,
stereoluppe, laboratorieudstyr
og ekskursionsmaterialer til
land- og vådområder. En del af
udstyret er iøvrigt udviklet
sammen med danske
lærere og produceres af
Gundlach.

Vort meget store program indenfor mikroskoper
og stereoluppe - eventuelt med tilkoblet videoud-
styr - dækker hele spektret fra de avancerede
modeller til forskning til de mere enkelt opbyggede,
der er specielt egnede til undervisning.  Vi viser dig
også gerne et bredt udsnit af netop dette program,
således at du kan få lejlighed til at vurdere, hvilke
modeller, med eller uden videoudstyr, der passer
bedst til netop dine behov. Vi har dem naturligvis
til den rigtige pris!

Gundlach har
gennem årene
leveret brugs-
rigtigt  biologisk
undervisningsma-
teriel til folkeskoler,
gymnasier og højere læreanstalter samt til rullende
og stationære naturskoler. Derudover har vi forsynet
bl. a. Nordsøcentret, Eksperimentariet og Dan-
marks Akvarium med avanceret udstyr.

Ring til os og rekvirér vort store katalog og/eller
aftal et besøg. Det kan blive dit første skridt på
vejen til en ny - eller en fornyet - samling af biolo-
gisk undervisningsmateriel.

Biologi - Geografi - Natur & Teknik

TLF. 86 94 13 88
Lilleringvej 6, Postbox 21, DK-8462 Harlev J.
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Tove Stockmarr er formand 
for Naturvejleder foreningen i 
Danmark. Naturvejleder og 
projektleder for »Danmarks 
Geologi på Internettet« under 
Nationalkomiteen for Geologi.

Hvad rager kulturmiljøet mig?

For hvor er det ærgerligt, når der fx gi-
ves indvindingstilladelse til gravning af 
råstoffer i et område, der indeholder 
unikke, men ukendte, spor af et stykke 
kulturmiljø, fordi ingen gjorde planlæg-
gerne opmærksom på deres eksistens. 
Men du kan, ved din formidlingsvirk-
somhed og dit målgruppekendskab ska-
be den nødvendige fokus på området, så 
befolkningen får åbnet øjnene og ser, og 
hører, hvad deres egn kan fortælle. Her-
ved kommer dit virke til at fungere som 
fornem bro mellem myndighed og lo-
kalbefolkning.

Det fascinerende ved kulturmiljøet er, at 
det også udtrykker samfundets tidstypi-
ske trends. Kulturlandskabet er konstant 
under forandring, hvor samfundsudvik-
lingen hele tiden føjer nye lag til land-
skabet. Gamle kulturhistoriske træk ud-
viskes i takt med, at nye kommer til. Det 
er ganske naturligt. Men opgaven med 
bevarelse af kulturmiljøet kan kun løses 
hvis amt, kommune og lokalbefolknin-
gen er i tæt dialog om hvordan en regi-
ons kulturpræg bevares. Samtidig skal 
der være plads til at landskabet kan for-
andre sig. Så deltag i debatten, eller skab 
den selv, og find frem til, hvordan hver 
enkelt bedst kan bidrage til at værne om 
værdierne i landskabet.

Til slut vil jeg bruge denne plads til at 
fortælle, at bestyrelsen, som tidligere an-
nonceret, har deltaget i en temadag/
dialogmøde med de grønne guider i maj 
måned. Dagens overskrift var: Grønne 
guider og naturvejlederne – Kernekom-
petencer, komplementaritet og samar-
bejde. Læs mere om dette og bestyrel-
sens øvrige arbejde under rubrikken 
”Nyt fra bestyrelsen”. Men jeg vil dog al-
lerede her byde de grønne guider der 
har indmeldt sig i Naturvejlederforenin-
gen et stort: Velkommen!

Tove Stockmarr 

… Spørger to aktive naturvejledere no-
get provokatorisk i den ledende artikel. 
De har begge kulturmiljøformidling 
som deres speciale og hjertebarn. Men 
det rager! – Noget så voldsomt endda. 
For hvis du ikke er med til, at gøre om-
verden opmærksom på begrebets eksi-
stens, så er rigtigt mange spor af kultur-
historisk værdi i fare for at forsvinde til 
trods for en omfattende lovgivning. – 
Måske tænker du: Ja, og hvad så? Bliver 
jeg lykkeligere af at være med til at for-
vandle landet til ét stort museum for 
kulturmiljø? Ja, det bliver du faktisk, for 
viden om et områdes kulturmiljø og -
landskab er stærkt identitetsskabende… 

Måske synes du, at du i dit daglige ar-
bejde som formidler har et lidt diffust 
og uafklaret syn på kulturmiljøformid-
lingen. For hånden på hjertet, så arbej-
der du primært med at formidle natu-
ren, og synes det forstyrrer den såkaldte 
røde tråd, når der pludseligt skal fortæl-
les om ”gamle dage” her midt i højsæso-
nen for fuglekvidder, blomster og horn-
fiskeri. 

I dette nummer af NATURvejleder, der 
er særdeles flot illustreret, vil du få rig 
lejlighed til at få genopfrisket definitio-
nerne og læse levende beretninger om 
den pulserende kulturmiljøformidling, 
der i sig selv er fulde af inspiration og 
gode ideer.

Midt i maj måned deltog rigtigt mange 
naturvejledere og deres arbejdsgivere i 
Konferencen om Naturvejledning i det 
21. århundrede i Grenå. Blandt talernes 
øvrige overskrifter var også ”borgerind-
dragelse” og ”lokal forankring” i forhold 
til naturvejledernes fremtidige virke. Og 
er der noget der er oplagt, når kommen-
de kulturmiljøområder skal udpeges i 
amternes og kommunernes region- og 
lokalplaner, er det disse to overskrifter. 
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Som udgangspunkt er det danske land-
skab et resultatet af de geologiske pro-
cesser ikke mindst via istidernes aflej-
ringer og eroderende effekter. Som en 
del af dette indgår selvfølgelig også de 
naturlige processer, hvor flora og fauna 
udfolder sig under påvirkning af klima-
et. Men samtidig er der tale om et land-
skab, som rummer utallige spor og vid-
nesbyrd om menneskets brug og 
påvirkning af landskabet. Set som en 
helhed er Danmark landskabeligt be-
tragtet et landbrugsland, hvor ca. 62 % 
af arealet er under dyrkning.12 % er 
skov (hvor størstedelen er plantet). 12 % 
er bebyggede arealer eller infrastruktur. 
5 % er heder, klitter og moser. 5 % er 
enge, overdrev og marsk. 3 % er hegn, 
grøfter, markveje og lignende og 1 % er 
søer og vandløb. 

I dette temanummer af 
NATURvejleder vil kulturmiljø-
gruppen tage dette emne op med 
en række artikler, der spænder vidt 
fra eksempler på formidling, beva-
relse og pleje, indhentning af in-
formationer til en præsentation af 
kulturmiljø-gruppens arbejde. 

Hvad er et kulturmiljø?
I den officielle definition er et kultur-
miljø “et geografisk afgrænset område, 
som ved sin fremtræden afspejler væsent-
lige træk af den samfundsmæssige udvik-
ling”. Tager man definitionen af kultur-
miljø meget bogstavelig, er hele landet 
et stort kulturmiljø. Der findes næppe 
det område i Danmark, der ikke på et 
eller andet tidspunkt er præget af men-
neskelig aktivitet. 

Af Hans-Ole Hansen 
centerleder  
Historiecenter Dybbøl Banke 
 
  

Lars Sønderby 
naturvejleder  
Skansegården  
v/ Historiecenter Dybbøl Banke 
 
Lars er tovholder i kulturmiljø-
gruppen’s udarbejdelse af temaet 
i denne udgave af NATURvejleder

Hvad rager  
kulturmiljøet mig?

Sat noget på spid-
sen, er det måske 
et spørgsmål flere 
af bladets læserne 
har stillet sig i for-
bindelse med den 
fokus, der har væ-
ret på dette områ-
de i de sidste snart 
10 år efter, at be-
grebet blev lance-
ret af den tidligere 
miljøminister.

Foto: Lars Sønderby
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Kulturmiljøerne findes i alle områderne 
og kan være store sammenhængende 
områder som tilsammen skaber en hel-
hed som f.eks. en række af gravhøje, 
mens det i andre tilfælde blot kan være 
et enkelt element som for eksempel et 
transformatortårn, en bro eller et leven-
de hegn.
Andre eksempler på kulturmiljøer er de 
mange “naturtyper” som enge, marsk, 
heder, moser m.fl., der generelt er af-
hængige af menneskets pleje og indgreb 
for, at man kan opretholde denne be-
stemte naturtype. Hvis man ikke gjorde 
dette ville den naturlige udvikling i vo-
res område for de fleste arealer lang-
somt, men sikkert være skov.

Filosofisk set er det blevet sagt, at først 
gennem menneskets indgriben og be-
sjæling af naturen bliver landskabet til! 

Formidling af kulturmiljøer
Kulturmiljøer skal derfor 
ikke ses som et nyt fæno-
men i det danske landskab, 
men primært som en ny 
måde at betragte det på, 
idet natur og kultur i det 
danske landskab er svær at 
adskille, da det er nært 
sammenhængende. En kul-
turmiljø-formidling er en 
mulighed for en helheds-
formidling. Det kobler for-
tid og nutid, menneske, 
landskab og natur sammen 
til en helhed. Når du foku-
sere på planterne i krattet, 
vil det være naturligt i 
samme forløb at inddrage, 
hvad dette krat tidligere er 
blevet anvendt til, og at 
dette muligvis har haft stor 
indflydelse på, hvorfor der 
er så mange af netop disse 

planter her. Det kan lyde komplekst at 
skulle formidle disse sammenhænge. 
Det forventer vi dog af landets naturvej-
ledere. Det er derfor vigtigt at forberede 
sig på dette, når man planlægger sin for-
midling. Ligeledes kan det også bidrage 
til et nyt syn på landskabet, der omgiver 
os. Et nyt syn ikke så få naturvejledere i 
flere år mere eller mindre bevist har 
inddraget i formidlingen, hvilket vi vil 
komme med flere eksempler på.

Bevarelse af kulturmiljøer
Rundt omkring i amterne har man i de 
sidste år foretaget en udpegning af de 
kulturmiljøer, der betegnes som særlig 
vigtige at tage hensyn til i den fremtidi-
ge region- og lokalplanlægning. Denne 
udpegning udelukker dog ikke, at der 
stadigt findes mange andre kulturmiljø-
er rundt omkring i landskabet, som er 
værd at passe på. For at vi på langt sigt 
kan bevare værdierne i landskabet, er 
det nødvendigt med lokal opbakning og 
forståelse for, hvorfor netop de enkelte 
kulturmiljøer og elementer er beva-
ringsværdige. Intet sten- eller jorddige 
holder bestandigt, hvis der ikke er en lo-
kal forståelse for, at netop dette dige fak-
tisk peger hundreder af år bagud og er 
centralt for forståelsen af vores kultur-
landskab og historie. Imidlertid er pro-
blemet, at nogle mennesker ikke synes, 
at disse forhold rager dem. Ikke af mod-
vilje, men af manglende viden og ind-
sigt. Hvornår erfarer de, hvad det var, 
dette kunne fortælle dem og deres børn, 
og af hvem? En lignende “hvad rager det 
mig-holdning” kan opstå, når frie initia-
tiver bremses af bevarende love og be-
stemmelser, hvis egentlige sigte ikke er 
til at forstå! Det er i fremtiden derfor 
særdeles vigtigt, om naturvejlederen be-
mestrer at overfører sin kompetence - 
helhedssynet på kulturmiljøet - til så 
mange borgere som muligt, så “ekspert-
modviljen” eller “ekspert-underlegen-
heds-følelsen” forsvinder. Udviklings-
projekter om, hvordan det bedst gøres, 
efterlyses til sammenligning med dem, 
der allerede er i gang.

En af de største trusler mod mange af 
vores kulturmiljøer og kulturhistoriske 
elementer er ofte den manglende brug 
af dem eller med et andet ord: deres 
funktionstømning. Dette vil ofte føre til 
forfald såvel, som de risikerer at overgå 
til anden brug. Dette kan være proble-
met omkring særlige anlæg, hvor samt-
lige spor fjernes og dets karakteristika 
forsvinder. Et andet eksempel er vores 
levende kulturmiljøer, der med tiden vil 
forsvinde, hvis vi blot lader den  naturli-
ge udvikling tage over. Et godt eksempel 
på dette er stævnings-krattene, vi har 
tilbage rundt omkring. De er med til at 
fortælle et stykke historie om en drifts-
form, der måske har eksisteret i længere 

Foto: Lars Sønderby



7
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 2  •  2003 

tid end vi har dyrket jorden. Samtidigt 
er disse særlige krat ofte tilholdssteder 
for sjældne planter. Men i takt med, at 
denne driftsform af forskellige årsager 
er stoppet, risikere vi blot, at krattene 
med tiden vokser ud af deres status som 
stævningskrat. Det vil også betyde, at 
flere af de tilknyttede planter forsvinder. 
Derfor indbefatter en formidling i kul-
turmiljøer også en formidling af gamle 
driftsformer. Der findes mange af så-
danne områder, hvor vi naturvejledere 
med en målrettet formidlingsindsats 
kan være med til at gøre en forskel. 
Tænk blot på de mange gravhøje, diger, 
levende hegn, sten, træer, gadekær/
branddamme, gamle sti- og vejforløb, 
bygninger og meget mere, der stadig 
findes rundt omkring i det danske land-
skab.

Vi naturvejledere kan derfor med en vis 
nytænkning spille en vigtig rolle i beva-
relsen af vore kulturmiljøer. 

Landskab og identitet
Det landskab vi færdes i er også vore 
forfædres landskab, da vi som sagt over-
alt finder sporene af deres virke. De le-
vede i og af landskabet og var med til at 
skabe det landskab vi er omgivet af i 
dag. Hver generation har sat sine spor. 
Vi forholder ubevidst os til det, som en 
vigtig del af vores identitet, vel mere 

som mennesker end som danskere. 
Vi længes tilbage, når vi bosætter os i 
det fremmede. At udbrede kendskabet 
til dette er medvirkende til at berige op-
levelsesmulighederne for nutidens og 
fremtidens mennesker.
Formidling og bevarelse af vore kultur-
miljøer er også særligt vigtig, fordi det 
er med til at give dagens danskere, såvel 
som nye danskere, en historisk bevidst-
hed og identitet i forhold til det land-
skab, der omgiver os. Her tænkes ikke 
på en fælles dansk national bevidsthed, 
som er en anden sag, men udelukkende 
på det, at man føler sig mere hjemme i 
det landskab man kender. Måske burde 
man overveje, om ikke alle indvandrere 
som en obligatorisk del af en velkomst-
pakke skulle have en god og overskuelig 
introduktion til det danske landskab. En 
bedre forståelse for landskabet kan sam-
tidig være fremmende for integrationen, 
da det kan være med til at skabe dialog 
mellem de nye og “gamle” beboere. En 
større identitetsfølelse vil alt andet lige 
også være medvirkende til at fremme 
forståelsen for, hvorfor der er områder, 
der kræver en særlig indsats. I øvrigt ty-
der meget på, at fortællinger, der også 
inddrager de “usynlige” elementer i kul-
turmiljøet - sagn, retsgrænser, stednav-
ne, beretninger og billedkunst - har en 
stærk fremtid for sig som bindere: land-
skab-identitet.    

Så ja kulturmiljø-
et og formidlin-
gen af det rager 
os i allerhøjeste 
grad, da det er 
med til at give os 
stor berigelse i li-
vet.
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Formidlerens rolle i  
beskyttelsen af  
kulturmiljøet
”- Det er pudsigt at tænke sig, at naar man er gaaet et skridt, er det ble-
vet til historie!” Storm P . 
Der er taget mange skridt i tidens løb, og sporene efter dem svinger fra 
undseelige og uvæsentlige til omfattende og betydningsfulde kultur-
spor.
Nogle kulturspor er beskyttet af lovgivningen – andre er ikke. Og selv de 
beskyttede er måske alligevel ikke så beskyttede endda? Mange kultur-
miljøer er truet af forfald, andre er truet af udviklingen. Men de fleste 
kulturmiljøer er faktisk mest truet af manglende kendskab! Derfor har 
formidling af kulturmiljøet stor værdi, og formidleren spiller en vigtig rol-
le i beskyttelsen af vores fælles kulturarv.

skjulte fortidsminder – arkæologiske 
levn, som er omfattet af Museumsloven 
(§27).

Dernæst varetager Naturbeskyttelseslo-
ven bl.a. beskyttelsen af halvkulturer – 
dvs. heder, moser, enge m.v. (NBL §3). 
Da tilstanden ikke må ændres på §3-
arealer,  beskytter det samtidig eventuel-
le engvandingsanlæg i ådalene, gamle 
tørveskær i moserne eller rester af ned-
lagte hedegårde ude på heden. Sten- og 
jorddiger, der tilfældigvis har overlevet 
med digesignatur på den seneste udgave 
af KMS-kort før 1/7 1992 er også be-
skyttede (NBL §4). Tilsvarende er frede-
de fortidsminder (NBL §12), som ek-
sempelvis gravhøje, skibssætninger, 
voldsteder, runesten, milepæle m.v. 

Af Gert Hougaard Rasmussen
naturvejleder og arkæolog  
ved Vejle Amt og  
medlem af Kulturmiljørådet i  
Vejle Amt.

Fotos i artiklen er alle optaget af 
Gert Hougaard Rasmussen.

Til dagligt møder vi et hav af begreber, 
der signalerer beskyttelse af vores kul-
turmiljøer. Begreber som: fredede for-
tidsminder, beskyttede diger, fredede 
bygninger, bevarende lokalplaner, beva-
ringsværdige bygninger, kulturmiljøat-
las, kulturmiljøet i planlægningen m.v. 
På trods af alle disse lovmæssige hånd-
tag, så arbejder vi alligevel i Vejle Amt 
ud fra en strategi om, at amtets værdi-
fulde kulturmiljøer bedst beskyttes gen-
nem synliggørelse og formidling. Selv i 
forhold til de fredede fortidsminder går 
information og dialog forud for para-
graffer. 

Erfaringen er, at formidling af kultur-
miljøer sikrer langt flere kulturspor end 
love og regelsæt alene. For at kunne give 
et nærmere indtryk af formidlingens 
værdi og formidlerens rolle, er jeg nødt 
til at ridse en række problemstillinger 
op omkring bl.a. lovgivning, administra-
tion, udviklingstendenser m.v. Alt sam-
men forhold, der har afgørende betyd-
ning for beskyttelsen af kulturmiljøet.

Kulturmiljøer beskyttet gennem lovgivning
Større eller mindre dele af vores kultur-
arv beskyttes umiddelbart gennem lov-
givningen. Det gælder eksempelvis de 

Stævnede egetræer midt i hede-
plantage, der er plantet i 1868

Tørveskærene viser fortsat ”bænke” og ”pytter” fra den indu-
strielle udnyttelse af mosen
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Kirkernes nærmeste omgivelser er også 
beskyttet over for væsentlige ændringer 
(NBL §19). Endelig kan kulturmiljøer i 
forbindelse med landskabsfredninger 
også være beskyttet (NBL §33). Det sid-
ste kan eksempelvis være gamle hulvejs-
spor, forkrøblede egekrat, enebærheder 
eller andre landskabelige resultater af 
menneskelig foretagsomhed. 

Vandløbsloven, der primært har til hen-
sigt at sikre vandløbsmæssige interesser, 
har en enkelt paragraf (§37a stk. 2), der 
skal sikre, at der ikke ødelægges væsent-
lige kulturhistoriske værdier i forbindel-
se med vandløbsrestaureringer – eksem-
pelvis mølleanlæg, opstemninger til 
engvandingsanlæg o.l.

Lov om bygningsfredning varetager be-
skyttelsesinteresser omkring vores fre-
dede bygninger. På landsplan er der ca. 
9.000 fredede bygninger, så det er en 
forsvindende lille del af vores bygnings-
masse, der er beskyttet gennem en 
egentlig fredning. Blandt de fredede 
bygninger finder vi også forholdsvis fle-
re pompøse herregårde, stråtækte bin-
dingsværksidyller og gamle istandsatte 

vandmøller, end simple landarbejderhu-
se, kolonihavehuse eller tranformator-
tårne. Bygningsfredninger omfatter også 
kun bygninger med eventuelt nagelfast 
inventar. Konsekvensen heraf kan illu-
streres af fredningen af det gamle vand-
kraftværk, Harteværket ved Kolding. 
Ved fredningen i 2002 var det kun byg-
ninger og turbiner, der blev fredet. Alle 
anlægssporene ude i landskabet – grave-
de kanaler, dæmninger, diger m.v., som 
er hele forudsætningen for 
vandkraftproduktionen, blev 
ikke omfattet af fredningen. 
Planloven omfatter regionpla-
ner, kommuneplaner og lokal-
planer. Amternes regionplaner 
skal bl.a. indeholde retningsli-
nier for varetagelsen af beva-
ringsværdier i det åbne land. 
Tilsvarende skal kommunepla-
ner indeholde rammer for be-
varelse af bygninger og bymiljøer. Og 
endelig kan lokalplaner have bestem-
melser for eventuelle bevaringsinteres-
ser – såkaldte bevarende lokalplaner.

Hvor beskyttede er så de beskyttede kultur-
miljøer? 
Samlet set er mange beskyttende para-
graffer nedskrevet og vedtaget med de 
allerbedste intentioner. Men, på trods af 
fredninger og lovkomplekser ødelægges 
og forsvinder mange kulturmiljøer. Hele 
den arkæologiske arv, der gemmer sig 
under jordoverfladen, ødelægges som 
aldrig før. År for år skærer plovene dy-
bere ned i agerjorden og dermed i den 
historiske information. 
Dybdepløjning i forbindelse 
med læplantning og skov-
rejsning sletter årligt spore-
ne fra fortiden på flere tu-
sinder hektar agerjord. 
Årtusinder gamle grave, bo-
pladser, offerfund m.v. for-
vandles herved fra værdi-
fuldt kildemateriale til 
tilfældige spredte fragmen-
ter på pløjemarken. 10.000 
års kulturhistorie forsvinder 
med en enkelt reolpløjning! 

Beskyttede diger fjernes – 
både med og uden forudgå-
ende dispensation. Mulighe-

De skjulte fortidsminder forsvinder gradvist 
ved landbrugets anvendelse af større og 
større maskiner

Tørvegraverfamiliens selvbyggede og tar-
velige hus fra 1940-erne hører ikke til 
blandt de fredede bygninger

De forkrøblede egekrat står som naturens svar på menne-
skets overudnyttelse af landskabet
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den for dispensation gælder i øvrigt alle 
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 
Væsentligheden af kulturhistoriske inte-
resser i forbindelse med vandløbspro-
jekter vurderes ofte alene af amtslige 
biologer – og al respekt for biologer. 
Men tilsvarende at beskyttelsesinteres-
serne for rødlistearter varetages bedst af 
fagfolk, forholder det sig også sådan 
med de kulturhistoriske værdier. Frede-
de bygninger bliver i flere tilfælde ”af-
fredet”. Det sker i forbindelse med 
manglende vedligeholdelse, hvis det 
vurderes, at den oprindelige frednings-
værdi ikke længere er til stede. Beva-
ringsværdige bygninger er ikke mere 
bevarede end, at de kan nedrives efter 
en 4-ugers offentlighedsfase. 

Beskyttelse af kulturmiljøer gennem re-
gion-, kommune- og lokalplaner gælder 
kun indtil der vedtages nye planer – alt-
så en beskyttelse, der er stærkt betinget 
af de politiske vinde. Så på trods af lov-
givning og hensigter om beskyttelse, så 
ser virkeligheden ofte noget anderledes 
ud.

Mange kulturmiljøer er ikke beskyttede
Mange af vores kulturspor – i virkelig-
heden langt størstedelen af dem – er 
ikke omfattet af nogen beskyttelse. Det 
gælder bl.a. gamle kirke- og skolestier, 
som derfor umiddelbart frit kan ned-
lægges. Tilsvarende alle markvejene 
(undersøgelser har vist, at der siden 
1950 er nedlagt op mod 70 % af mark-
vejene). Størstedelen af alle hegn og di-
ger i det åbne land er ikke beskyttet. Det 
gælder alle dem, der ikke er omfattet af 
NBL’s §4. Endelig kan alle bygninger frit 
ombygges eller nedrives, hvis de ikke er 
fredede eller optaget som bevaringsvær-
dige i kommune- eller lokalplaner.

En lang række kulturmiljøer kan be-
skyttes, men er det kun, hvis der er sket 
en tinglysning af deres beskyttelse. Det 
gælder bl.a. gamle mølleanlæg, broer og 
stenkister, hulveje, helligkilder, kriger-
grave og andre mindesmærker, gamle 
agerspor som eksempelvis de højrygge-
de agre, ulvefælder og mange, mange 
andre større eller mindre kulturspor. 
Det samme gælder fortællinger, hændel-
ser og traditioner, der kun lever, hvis de 
overleveres fra generation til generation.

Udvikling skaber kulturhistorie – men udvik-
ling er samtidig en trussel for kulturhistorien
På den ene side er det udviklingen som 
har skabt og fortsat skaber kulturhisto-
rien. Samtidig er udviklingen også en 
stor trussel over for beskyttelsen af vo-
res kulturarv. Mange af de nye lag, der 
føjes til historien i disse år, er så omfat-
tende, at de forstyrrer eller helt sletter 
alle de tidligere lag af kulturhistorien. 
Det sker bl.a. i forbindelse med nye sto-
re anlægsarbejder – eksempelvis vejan-
læg, byudvikling, vandmiljøplan-II pro-
jekter, skovrejsning, strukturudviklingen 
i primærerhvervene med brugs-sam-
menlægninger m.v. Det kræver stor fo-
kus på kulturmiljøerne, hvis man ønsker 
at udvikling og beskyttelse skal gå hånd 
i hånd.

Funktionstømning og forfald truer mange 
kulturmiljøer 
Benyttelse er en af de bedste beskyttel-
ser. Så langt tid en funktion opretholdes 
sker der også den nødvendige vedlige-
holdelse. Et godt eksempel er alle vores 
middelalderkirker. Bygget samtidig med 
mange af de middelalderlige slotte og 
herregårde – på samme vis, af de samme 
materialer og af de samme bygherrer. 
Men mange slotte og herregårde kæm-
per hårdt i disse år med vedligeholdel-
sen, fordi bygningernes nuværende 
funktion ikke længere kan give afkast til 
40 værelser og et stort folkehold. 

I mange tilfælde kan alternative anven-
delser overtage og sikre vedligeholdel-
sen en tid. Men der er grænser for, hvor 
mange konferencehoteller, der kan over-
tage de gamle herregårde; hvor mange 
gamle landsbymejeriers osteproduktion, 
der kan erstattes af bilmekanikere og 
lugten af smøreolier; eller hvor mange 
gamle fabriksanlæg, der kan skabes om 
til kulturhuse med spændende udstil-
lingslokaler og arbejdende værksteder.

Når funktion og behov forsvinder, så 
forsvinder vedligeholdelsen også. For-
faldet tager fat, og historien om stedet 
vil snart være overladt til overlevelsen 
gennem fortællinger. 

Plantagedige bygget af danske 
krigsfanger i eget land under 
englandskrigene
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Manglende kendskab truer mange 
kulturmiljøer
Tilsvarende at orkideerne ofte plukkes 
af folk i uvidenhed om konsekvenserne, så 
er manglende viden og erkendelse klart 
årsag til flest ødelæggelser af kulturspor. 
Især de mindre og mere ydmyge spor – 
som resterne af engvandingskanaler og 
gamle stemmeværker, de levende fortids-
minder fra klostertiden, stejlepladsen i fi-
skerlejet, stenkisten over bækken i engen, 
savgraven i skovbunden, fægyden mellem 
landsby og fælled, resterne af den gamle 
stævningsskov o.l. Det er ikke prangende 
spor, og historierne bag dem er ikke altid 
selvfortællende. Derfor lever den form for 
kulturspor ofte et noget anonymt liv. Og 
hvordan skal man kunne tage hensyn til 
noget man ikke kender til? Første skridt i 
retningen af en beskyttelse er derfor at få 
synliggjort landskabets mange kulturspor 
– at få sat fokus på de værdifulde kultur-
miljøer. 

Formidling bidrager til interesse og forståelse 
– langt den bedste beskyttelse
Jeg oplever meget tydeligt formidlingens 
værdi i forhold til beskyttelse af kulturmil-
jø i mit daglige arbejde. Som arkæolog ved 
Vejle Amt fører jeg bl.a. tilsyn med amtets 
godt 1500 fredede fortidsminder. Vi kører 
jævnligt pressekampagner i tv, radio og 
landbrugernes egen fagpresse for at sætte 
fokus på beskyttelsen af de fredede for-
tidsminder. Vi sender informationsmateri-
ale direkte ud til alle ejere af fredede for-
tidsminder i Amtet. Alligevel overtrædes 
reglerne ved næsten 70% af fortidsmin-
derne. Det er først, når vi tager på tilsyn 
ude ved gravhøjen sammen med den en-
kelte lodsejer at billedet for alvor vender. 
Den direkte dialog; informationen om den 
konkrete gravhøj; snakken om alt det an-
det spændende kulturhistorie på ejendom-
men osv. Det er først her, at vi får skabt 
rigtig forståelse for at højen er så interes-
sant, at landmanden år efter år skal have 
besvær med at køre uden om den. At han 
skal undlade at dyrke et 2 meter bredt 
bælte rundt om hele højen uden at få er-
statning. Effekten af informationen er ikke 
til at tage fejl af. Mens overtrædelsespro-
centen var 70 % ved første tilsyn, så er den 
nede på ca. 5 %, når vi et årstid senere igen 
kigger forbi! Den direkte, konkrete og 
nærværende dialog er vejen til forståelse 
og videre til beskyttelse.

Svaleurten fortæller om klostertid, herre-
gårde og gamle landsbyhaver

Tjæregryden afslører endnu bundgarns-
fiskerens gamle stejleplads

Fægyden mellem landsby og eng hegnet af 
gamle stævnede træer

Resterne af et af landets tidligste badelande fra 
1930-erne nedbrydes af vejr og vind år for år

Ringovnen i det gamle teglværk forfalder stødt og 
roligt efter teglbrændingen er ophørt

Hygild akvædukt fra engvandingens storhed i slut-
ningen af 1800-tallet. Akvædukten ledte åens vand 
over sig selv i 4-5 meters højde til en engvandingska-
nal på modsatte side af åen
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Giv hver plet stemme
Det er ikke målet at standse udviklingen 
– og dermed standse kulturhistorien. 
Det er derimod vores opgave som for-
midlere, at være med til at sætte fokus 
på de værdifulde kulturmiljøer i land-
skabet. Være med til at ”give hver plet 
stemme”. At gå ud og fortælle historier-
ne bag de mange større eller mindre 
kulturspor, som alle landskaber gemmer. 
Bruge landskabet som en åben historie-
bog. Som med alt andet bliver også 
Danmarkshistorien mere levende og 
nærværende, når den udspringer af lo-
kalområdet. Sætte fokus på de enkelte 
kulturspor, sætte dem ind i sammen-
hængene og gøre kulturmiljøerne synli-
ge. Fortælle de gode historier. Egentlig 
er det historierne, der er den væsentlig-
ste grund til, at vi skal passe på vores 
største rigsarkiv – landskabet. Fortælle-
værdien er faktisk også et af de kriterier, 
der lægges størst vægt på i beskyttelsen 
af kulturmiljøer – og med god grund. 
Endelig skal vi være med til at skabe en 
lokal identitet for lokalbefolkningen, 
som ofte mangler de lokale rødder i vo-
res tids dynamiske og højmobile sam-
fund. Med andre ord – vi skal som for-
midlere gå ud og bidrage til at beskytte 
vores fælles kulturar

Et kulturmiljø opnår først rigtig beskyt-
telse, hvis man kan skabe interesse ved 
den enkelte lodsejer, i lokalbefolknin-
gen, hos embedsmændene og ved politi-
kerne… og i den sammenhæng spiller 
formidleren en meget vigtig rolle! 

Giv lokalbefolkningen et forhold til deres egne kulturspor

Tilsyn sammen med lodsejeren er den bedst tænkelige 
formidlingssituation
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Lidt snak …….
Historie er svær at formidle uden at lege 
og uden at bruge forestillingsverdenens 
virkemidler.
Historie er svær at formidle uden at til-
nærme sig eller rekonstruere fortidens 
stoflighed. 
Historie er svær at formidle, hvis vi ikke 
sørger for at holde forbindelsen, til den 
tid vi lever i – perspektivering mellem 
fortid og nutid er nøglen til historisk 
identitet. 

Når vi vælger at formidle vores kultur-
miljø, er det i dag vi skal begynde, men 
samtidig sætte noget i gang, ”der varer 
evigt”. Vi skal arbejde både med land-
skabet og landskabets beboere. Vi skal 
tage initiativer og skabe involvering, der 
ikke blot har ét arrangements længde, 
men er årelangt - ja livslangt. Det er som 
bekendt gammel viden, men vigtighe-
den af at efterleve målet er absolut nær-
værende, for ……… måske er de kultu-
relementer, som vi ser i dag væk i 
morgen ……………!!!! 

Af Karen Schacht 
naturvejleder på Gl. Estrup

Kulturmiljøformidling omkring 
herregårdene Gammel Estrup 
og Løvenholm.

Kulturmiljø- 
formidlingen skal 
være spræl-levende

Fra den virkelige verden ………
Rådne brædder, rustent jern, ødelagt 
murværk og tilgroning – ja gement for-
fald prægede for kort tid siden de kun-
stige anlæg ved herregården Gammel 
Estrup – fiskedammene! Dammene har 
meget længe ikke haft noget egentlig 
formål, de har været funktionstomme 
og derfor oversete og uden vedligehold. 
Den eneste interesse på arealet har ude-
lukkende været skovbrug, og selvom 
arealet er en del af herregårdens og Her-
regårdmuseets forbindelse med det om-
givende landskab og nutidens puls, har 
vedligeholdelsen af de kulturhistoriske 
spor ikke været prioriteret. Indenfor de 
seneste år er opfattelsen; at formidlingen 
af herregården og herskabslivet på 
Gammel Estrup udelukkende kunne 
foregå via interiørudstillinger bag tykke 
murer, ændret radikalt. Derfor er idéen 
om at genskabe fiskedammene som led i 
et formidlingsprojekt modtaget med 
kyshånd af de to museer på Gammel 
Estrup og det lokale skovdistrikt Løven-
holm Skovdistrikt, som står bag kultur-
miljøformidlingen. 
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Efter at havde brugt en del kræfter på at 
skaffe den nødvendige økonomi (vejs 
ende er endnu ikke nået helt) er projek-
tet påbegyndt og formidlingstiltagene 
planlagt. Det kunne have været dejligt at 
formidlingsdelen havde været afprøvet 
og trimmet inden dette indlæg, for som 
alle ved, kommer der vigtige ændringer, 
når tankerne forlader skrivebordet og 
bliver praktiske erfaringer. Men …..

Restaurering af dammene er i øjeblikket 
i sin sidste fase, og der vil atter være 

vand på dammene inden foråret for al-
vor sætter ind. Livet i dammene vil efter 
kort tid indfinde sig på ny, og det vil 
være muligt at udsætte karper i damme-
ne til efteråret. Ønsket er nemlig at fi-
skedammene igen skal have funktion. 
De skal bruges til at formidle herre-
gårdsfiskeriet og dets betydning for her-
regårdens husholdning ved aktive na-
turvejledningstilbud og samtidig skal 
området være et attraktivt tilbud til mu-
seernes besøgende, hvor både naturop-
levelser og kulturhistorisk viden kan 
findes.

Naturvejledningstilbudene ……
Tilbudene skal give deltagerne mulighed 
for at få grej, vand og fisk i hænderne. 
Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i 
det historiske fiskeri, som det var i 1700-
tallet i Alling Å, der ligger få meter fra 
dammene og i selve fiskedammene. Vi 
vil fokusere på brug af materialer, red-
skaber, fiskemetoder og eftertragtede 
spisefisk for rig og fattig dengang og i 
dag. Og endelig vil der være tilbud om 
at lave taffelmiddag på herregården, som 
det foregik for 300 år siden.

Fiskemesterens garnbinderi.
Der fremstilles ketsjere ved at tilpasse 
tvegede grene efter den ønskede størrel-
se ketsjer og surre tilskåret net fast.
Der bødes garn, enten repareres huller i 
”gammelt” garn eller der bindes nyt 
garn.
Der snittes net-flydere af træ, og der la-
ves simer af hestehår til garn. 

Fiskeriet i åen og dammene …….
De kunstige fiskedamme har efter alt at 
dømme været brugt til opbevaring af 
fisk til herskabet. Magasindammene har 
enten opbevaret ferskvandsfisk, der er 
fanget i nærheden eller fisk, fortrinsvis 
karper, karusser, som er indkøbt fra op-
dræt på andre herregårde. 
Fiskeriet i dammene har foregået i næ-
sten tørlagte damme med vod, ketsjere 
og de bare hænder. Aktiviteterne vil give 
deltagerne mulighed for at opleve dette 
simple fiskeri og fiskene vil blive flyttet 
mellem bassinerne i ketsjere. 
Formidlingen af fiskeriet i åen har andre 
begrænsninger/muligheder end fiskeriet 
i dammene. Dels er åen dyb, der er god 
strøm og …….. slet ingen garanti for ge-

Karpedam inden restaurering

Karpedam efter restaurering
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vinst. Derfor skal å fiskeriet foruden at 
afspejle 1700-tallets metoder give delta-
gerne udfordringer og sjov i betjeningen 
af grejet fra land. Der skal opsættes et 
primitivt vippenet, der sænkes ned i åen 
og efter en tid vippes op igen med fang-
sten. Vippenettet er sjovt at betjene, men 
det stiller ligesom voddragningen krav 
til samarbejde mellem deltagerne og det 
tydeliggør det simple fiskeris principper 
fra materiale til teknik. 

Grejkasser til historisk fordybelse …… 
Der skal udvikles grejkasser anno 1700 
og anno 2000, som med deres indhold 
afspejler fiskemesterens og lystfiskerens 
særkende i grej, småredskaber og per-
sonlige småting. Materialeforskelle, er-
hverv contra lyst og tids karakteristiske 
ting skal give deltagerne lyst til en snak 
om forskelle og ligheder.
Jeg siger bare ……: ”Haralds lomme har 
ikke levet forgæves!”

Fra karpedam til taffelbord ……
Udtrykket: fra jord til bord er efterhån-
den lidt slidt, og derfor gør vi det mere 
konkret og kontrastfuldt med denne 
overskrift: Fra karpedam til taffelbord. 

Men det er ikke kun en titel. En del af fi-
skeriformidlingen vil blive koblet sam-
men med at slagte og tilberede karper 
(afstemt efter et sæt af tvetydige gråzo-
neregler i levnedsmiddelloven!) over 
åben ild på herregårdens ildsted. Taffel-
bordet dækkes i riddersalen. Der arbej-
des i 1700-tals tjenestedragter og til taf-
let omklædes 4 deltagere til 
herskabsdragter. Manérer og under-
holdning ved taflet er også en del af hel-
hedsoplevelsen.

Samarbejde på tværs ………
I er blevet taget med rundt i de planer, 
der er lagt for formidlingen, men det er 
kun ét af mange elementer i herregår-
dens kulturmiljøer. Eksemplet er valgt 
ud fordi det på én gang omfatter både 
formidling og direkte bevaring, men 
også fordi karpedamsprojektet dels skal 
bruges som model for lignende projek-
ter, der vil inddrage befolkningen i den 
aktive bevaringsproces, og dels fordi det 
har givet anledning til tværgående sam-
arbejde mellem fiskere, specialmuseer 
og deres historiske værksteder samt na-
turvejledere. 
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Randerskågen
Formidling af natur og pramdragerliv på Gudenåen
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Døbt i brændevin
Kågen blev søsat og ankom til Randers 
som del af jubilæumsbegivenheder i den 
lokale festuge. Vikingeskibslauget var til 
lejligheden udklædt som pramdragerne, 
der trak kågen op til den gamle lade-
plads.  Her blev kågen efter diverse taler 
døbt i en flaske rød Ålborg, som blev 
hældt udover stævnen til stor fortrydel-
se for de lokale sprittere, der altid sidder 
ved åen. Til gengæld var der almindelig 
udskænkning af brændevin og lakse-
snitter til publikum, imens teatergrup-
pen Pramdragerne opførte total teater 
og bl.a. kaprede kågen og smed under-
tegnede naturvejleder i åen.

Gudenåen er en flod
Kågen kom til at hedde Hjalmar Ussing 
efter randrusiansk naturhistoriker, der i 
1906 kunne fastslå af Gudenåen er en 
flod på grundlag af fund af flodfauna 
ved Randers.  
Hjalmar Ussing skal bruges til at formid-
le Gudenåen naturhistorie og den kul-
turhistorie, der er knyttet til søvejen 
gennem Randers.
Vi skal have skolebørn, lokale borgere 
og turister ud og stage og trække kågen 
op mod strømmen, mens de lærer om 
naturen i floddeltaet. Vi vil også etablere 
en forening et pramdragerlaug, som kan 
låne kågen til sejlads for laugets med-
lemmer. Desuden skal Hjalmar Ussing 
deltage i forskellige begivenheder så 
som festugearrangementer, bymarkeder, 
friluftsteater, fjordensdag osv. på vand-
vejen  i Gudenådalen. 

Af  Lars Maagaard
Naturvejleder/ kågskipper

Seje pramdragere fra Randers
Randers er opstået som et trafikknude-
punkt på vandvejen der hvor Gudenåen, 
Randers Fjord og et godt vadested stød-
te sammen. Fra 1800-tallet og frem til 
1940érne foregik her en stor transport af 
pramme, der blev trukket af stærke leje-
mænd op mod strømmen til Bjerring-
bro og Silkeborg. Man kan sige, at det 
var på basis af den rå muskelkraft fra de 
randrusianske pramdragere, at Silkeborg 
blev bygget. I Randers går der mange hi-
storier om seje pramdragere og livet på 
Gudenåen før i tiden. Men der er ikke 
bevaret nogle af de gamle pramme eller 
kågene som de fladbundede fartøjer hed.
Som naturvejleder i Randers med for-
midling af Gudenåen som hovedopgave, 
ville jeg derfor gerne anskaffe fartøj som  
kunne bruges til formidling af den loka-
le historie, samtidig med at det kunne 
bruges som et platform til formidling af 
Gudenåens natur. 

Lærk på eg.
I 2002 skulle Randers fejre sit 700års 
købstadsjubilæum, så året var oplagt til 
søsætte et historisk træskib, og det lyk-
kedes at skaffe midler fra diverse fonde  
bl.a. Friluftsrådet.
I samarbejde med Limfjordsmuseet i 
Løgstør, som er specialister i historiske 
træskibe, kom vi hurtigt frem til at vi 
ville bygge en kopi af en kåg, der havde 
sejlet på Gudenåen i begyndelsen af 
1900tallet. Vi skævede til gamle tegnin-
ger, foto og  ikke mindst resterne af en 
Gudenåkåg, der ligger på land ved Tan-
geværket. 
Kågen blev bygget i lærk på eg 10 meter 
lang og 3½ meter bred af bådebygger 
Svend Madsen, Skals Bådebyggeri. En 
del af egetræet var faktisk gammel flåde-
eg, som bådebyggeren købte på Holmen.
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Genskabelse af  
barndommens bæk  
fysisk og i erindringen.

gøre, at de selv bor i et landskab – at op-
leve agerlandet gennem tusinde af år og 
at synliggøre det samspil, som menne-
sket havde og stadig har med det omgi-
vende agerland på naturgrundlagets 
præmisser. 
Turene, der varer 5- 6 timer, foregår over 
min. 2 gange langs et vandløb, som del-
tagerne er knyttet til i deres hverdag. 
Deltagerne er folkeskoleelever, gymna-
sieelever eller lærere. På lærerkurser 
præsenteres turen som en eksemplarisk 
rute, de kan tage med hjem og gøre brug 
af på egen skole.
Ofte starter jeg turen ved det sted, hvor 
vandløbet springer eller dukker op i et 
rør. Igennem fortælling prøver jeg her at 
gøre landskabet levende for deltagerne 
ved at drage kendte ikke tidsfæstede 
scenarier ind. Det kan være høslæt, børn 
der leger/ fisker, kreaturer, der afgræsser 
engen i forbindelse med naturpleje eller 
andet, som knytter mennesket til engen 
og vandløbet. Er vi heldige, kan en af 
deltagerne måske sætte navn på en per-
son (bedstefar), som har deltaget i en af 
ovenstående scenarier. 
Herefter drager vi på cykel langs vand-
løbet på opdagelse efter kulturspor, som 
kan give os indsigt i livet langs vandlø-
bet gennem tusinde af år. Vi gør holdt 
de steder, hvor deltagerne synligt er 
knyttet til vandløbet og det omgivende 
landskab. Det kan være ved en regn-
vandskanal, sandfang, grundvandsbo-
ring eller en kornmark. Under de korte 
ophold samtaler vi omkring funktionen 
af de forskellige steder.

Kulturspor fortæller miljøhistorie
Senere på turen langs bækken støder vi 
på et markdige, en bronzealderhøj, ikke 
synlig jernaldergravplads / landsby, en 
vikingelandsby og en mølledam fra 
middelalderen. Under hele turen rettes 
deltagernes opmærksomhed på den 

Af Tom Vestergård
naturvejleder 
Myrthuegård og 
Skoletjenesten i Esbjerg

Jernalderen er ikke slut
Med denne overskrift vil jeg tage hul på 
en proces, som jeg finder vigtig i brugen 
af  kulturspor i landskabet. Kulturspor 
fra et givet tidspunkt sætter automatisk 
tanker i gang omkring, hvordan man le-
vede  dengang. Uanset hvor vi starter, 
havner vi altid i kendskabet til natur-
grundlaget. Pointen er netop hvordan 
jernaldermennesket gjorde, og hvordan 
vi i dag gør for at overleve? Vi lever sta-
dig under de samme livsbetingelser, som 
de gjorde i oldtiden. Den landbrugskul-
tur, som har bragt os frem til i dag, har 
altid bygget på en eller anden forståelse 
af menneskets samspil med naturen. En 
forståelse, som ikke er uvæsentlig, og 
som gennem kultursporene, kan være 
en nøgle til en bredere forståelse af 
menneskets samspil med naturen.

Din barndomsbæk er ikke væk
Ideen med denne form for formidling er 
at give deltagerne et medejerskab og an-
svar for naturen samtidig med at synlig-
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gamle, men stadig aktuelle læresætning, 
at engen er agerens moder. Her gøres 
holdt, og vi prøver i fællesskab at om-
danne landskabet igennem biologiske, 
historiske og geologiske briller. Hele ti-
den prøver vi at sætte fokus på, at men-
nesket lever i og af naturen. At det land-
skab, vi færdes i, har kunnet fungere 
som fødegrundlag i 3000 år for menne-
sket, er et væsentlig budskab, som vide-
regives ved en fælles tolkning af kultur-
sporene i landskabet. Alt i landskabet får 
en historie i relation til menneskets gø-
ren.
Afhængig af deltagergruppens alder ar-
bejdes der på forskellig niveauer med 
vandløbsbiologi. Vandløbets insekter, 
flora, pH-værdi  og  recipientkvalitets-
planer. Vi prøver at få indsigt i, hvordan 
vi i dag gør os umage for at have rent 
vand til engen, fisken og mennesket. 
Derfor er turene nemt at koble sammen 
med anden miljørelateret undervisning 
f.eks. projekt Blå å fra Forum For Miljø-
undervisning. ( Et vandløbsprojekt, som 
netop sætter fokus på menneskets sam-
spil med naturen).
 
Vi er alle historieskabende
Opgravede og udrettede vandløb er hi-
storie fra vor tid, og netop gennem 
vandløbsarbejde søger jeg at øge be-
vidstheden om, at vores liv / kultur også 
er historieskabende. Derfor indgår der i 
turene - når det er muligt – 
vandløbsrestaurering.
Ved udlægning af gydegrus og 
store sten (standpladser til 
fisk) efterlader deltagerne et 
kulturspor til eftertiden. Når 
det er folkeskoleelever, som 
deltager, søger vi at udlægge 
en del af stenene, så det er 
muligt at bruge stedet som le-
geplads efter restaureringen.
Uanset hvor mange af turene 
de enkelte hold deltager i, 
kommer de altid omkring kir-
ken, som naturligt ligger i 
nærheden af vandløbet. Fra 
kirketårnet i Guldager kirke 
har vi udsyn over oplandet og 
kan herfra se vandets vej ned 
til vandløbet. Fra kirken kan 
vi se tilbage i ådalen og danne 
os et billede af, hvordan kor-
net og mennesket har fulgtes 

ad langs vandløbet. Lige bag kirken står 
en stor kornsilo fra en foderstoffor- ret-
ning forladt og laver nutidshistorie. Der 
går rygter om, at det bliver kirken næste 
gang. Igennem samtale ved kirken og 
brugen af denne i deltagernes hverdag 
forbindes de direkte tilbage til bronzeal-
derhøjen og bliver herved en del af en 
historie langs vandløbet.
En historie, som giver deltagerne ret og 
ansvar overfor den natur, de lever i.

Kultursporene er nøglen til en vedkommen-
de undervisning
Ovennævnte ture i landskabet danner 
baggrund for en fordybelse i emnerne 
jord og vand.
Holdene følger fagligt op på turene en-
ten i landskabet eller på Naturskolen i 
Guldager, som ligger tæt ved. De lærer 
at beskrive biotoperne udfra udvalgte 
naturvidenskabelige arbejdsmetoder. 
Resultaterne sammenholdes med de 
dyrkningsmæssige konsekvenser  af 
menneskets brug af landskabet til ager-
brug.
På denne måde knyttes deltagernes eget 
liv sammen med fortiden og nutidens 
parameter for et godt miljø.
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Agerlandets  
ydmyge kulturspor og 
deres fortælleværdi

Den lille høj på toppen af bakken har 
undret mig. Jeg  har cyklet og gået forbi 
den mange gange. Det er vigtigt, at det 
foregår langsomt. Og det er som om den 
har en fortælling, som jeg skal vriste ud 
af den. Jeg har tænkt, at det nok  var en 
lille bronzealder-høj. Så ville det jo være 
på plads. Men hele tiden må jeg tilbage 
og lytte - se efter en gang til. Hver gang  
er min fantasi gået i nye retninger. Man 
har jo også hørt om massegrave for hele 
kreaturbesætninger. Eller hvad med et 
æstetisk anlæg som ofte ses i gård-
mandshavernes ene hjørne. En lille sten-
sætning suppleret med lidt jord og be-
ton og du har en høj til lidt blomster. En 
dag lagde jeg mærke til at netop en min-
dre stensætning var fremkommet som 
følge af kreaturernes nedtrædning af 
kanten.  Den forklaring, at det skulle 
dreje sig om et slags haveanlæg, slog jeg 
mig nærmest til tåls med. Men så  havde 
jeg inviteret den gamle pensionerede 
post på en køretur for at gennemgå hans  
postrute fra 1940`erne, og vi kommer 
forbi denne høj. Endnu en chance for at 
få uddybet fortællingen. Selvfølgelig ved 
han, hvad det er. Her i nærheden har 
stået en vindmølle og pumpet vand op i 
højen. Højen er faktisk en betonbehol-
der dækket til med jord og oprindelig 
med en fin stensætning hele vejen 
rundt. En kæmpecisterne. Og herfra har 

Af Peter Løn Sørensen

Det at arbejde med landskabet er for 
mig tosidet. Dels er det gennem det 
mangesidede kendskab til landskabet at 
formidlingsstoffet tilrettelægges. Vi ken-
der det vel alle sammen, når vi med ti-
den får indsamlet flere og flere facts om 
ens formidlingslandskab. Det er det 
man høster af, når publikum guides der-
ude. Dels virker landskabet ind på én 
selv. Man skaber, med forf. Sv.Åge Mad-
sens ord, sine egne fortællinger om 
landskabet udfra mange forskellige san-
seindtryk. Jo flere fortællinger, jo større 
chancer for at få sat tingene på plads. 
I en tid med forandring og hurtighed 
som ledesnor, kan de døde kulturspor i 
landskabet, i særlig grad, sætte tiden i 
stå og lade tanken gå tilbage til en livs-
form, før det gik hurtigt, før nærings-
stoffer blev affald og affald blev til pro-
blemer, før vi mistede kontakten til vort 
naturgrundlag. Den gang mulighederne 
var færre og nøjsomhed en del af livet. I 
dag er velfærdssamfundets projekt med 
at  eliminere det besværlige, lykkedes 
over al forventning. Det har imidlertid 
givet så store skader på vort miljø, krop 
og sjæl, at konsekvenserne kan blive, at 
det truer vor velfærd. Ja vort liv og for-
ståelsen af os selv! De ydmyge kultur-
spor (1), kan hjælpe os til igen at forstå 
verden. 
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vandet kunne løbe i rør ned til gården 
og ind i køkkenet og stalden. Meget 
avanceret. Senere får jeg kontakt til en 
husmand, der som dreng kan huske det-
te vandanlæg. Og en dag tager vi ud til 
den med min båndoptager og han for-
tæller. 

Min forståelse af dette lille landskabs-
element – et lille, ydmygt kulturspor – 
begynder at tage form. Undervejs har 
jeg lavet mine egne fortællinger.  Det 
kan også være den gamle hestetrukne 
plov, der står hengemt og glemt i et nu 
tilgroet markhjørne, hjulringen i sten-
bunken,  ledstenen i gærdet eller nogle 
jernbeslag, der stikker ud fra muren i 
mejeriet, som fanger min opmærksom-
hed.  Der er noget hemmeligt ved det 
ydmyge og forfaldne. Min nysgerring-
hed skærpes.  Der er opstået et energi-
felt i mig. Et beredskab, som sætter mig i 
gang med en proces, der skal give mig 
yderligere forståelse for det landskab jeg 
virker i.  I første omgang er det vigtigt at 
lade fantasien råde, og komme med sin 
egen fortolkning. Det er jo vidunderligt 
at få stimuleret sin nysgerrighed – og 
jeg må da indrømme, at det sommetider 
kan være en større tilfredsstillelse at bli-
ve i troen/fantasien, end at få den færdi-
ge autentiske virkelighed serveret på et 
fad. I en  formidlingssituation, hvor 
sandheden ofte ønskes frem, må man 
tænke sig godt om.  Men jeg mener det 
er godt at være åben overfor mulighe-
der. Måske er der flere sandheder ? 

Processen fortsætter. Den gamle post 
kan fortælle. Her foreligger  en guldgru-
be af informationer, første-håndsople-
velser, holdninger og tavs viden om-
kring vand, en lokal naturressource, som  
eet menneske  har gennemlevet.  Men 
det er jo hans opfattelse af tingen, vi får. 
Han har valgt at fortælle det han gør. Vi 
får mange fortællinger – og dem må vi 
selv stykke sammen til vor egen virke-
lighed. Mht. vandbeholderen er det et 
fakta, at den eksisterer og har fungeret. 
Men hvad har Wagner selv oplevet ? 
Hvad skete, hvis det ikke blæste i mange 
dage og møllen stod stille ? Hvordan 
kunne en familie nøjes med 3-4 spande 
vand pr. dag ?  Hvordan sparede man på 
vandet ? Hvordan føltes det at bære 
vand ind en kold vinterdag ?  Hvad er 

det han ikke husker ? Løb brønden tør ? 
Og hvad så ?  Så åbnes der op for den 
tids sociale virkelighed, hvor fællesska-
bet var en skæbne og man måtte hente 
sit vand i naboens brønd. Og sådan kan 
man blive ved.  Her er rige muligheder 
for at  lave mindmapping (Se tidligere 
nr. af Naturvejleder-Nyt).  Og selv ople-
ver jeg, at denne vandbeholder får mere 
og mere liv i min historie. Den bliver en 
del af min egen læring. 

Når vi bevæger os langsomt igennem 
landskabet, støder vi på dem overalt – 
trods hengemt og glemt: En gammel he-
stetrukken plov, en åben grøft, en sten 
med sprænghul, en gammel markvej, en 
lille rørskov. Alt sammen vidnesbyrd om 
en kultur, hvor mulighederne var færre, 
kredsløbene mindre, mobiliteten ringe, 
ting gik  langsommere, nabohjælp var 
nødvendig og man affandt sig med at 
sådan var det. Det var besværligt.  Men 
man vidste, hvor man kom fra og hvor 
ens forældre og bedsteforældre kom fra. 
Og man vidste, hvor lang tid det tog at 
gå de 5 km til gymnastik i forsamlings-
huset. Og det er foregået i ”mands min-
de”. Det er i denne tidsramme, at det 
døde spor og det levende menneske gi-
ver mig en varieret oplevelse af landska-
bet og en mere nuanceret forståelse af 
verden både før og nu (et supplement til 
den naturvidenskabelige opfattelse). For 
tidsmæssigt hænger de to, meget for-
skellige verdener, sammen. 
De  ydmyge kulturspor bliver, kombine-
ret med de ældres erindringer, et spejl vi 
kan stille os  foran. Så vi kan udstille os 
selv. Ikke til ydmygelse, men til selvfor-
ståelse. De døde spor bliver levende vid-
nesbyrd, der ”anviser” os bæredygtige Hegnspæl...

Mærker du mysteriet ?
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handlemåder under den tids forudsæt-
ninger. Og naturvejlederen kan skabe  
sine fortællinger om naturressourcer, 
forbrug, tid, affald, mobilitet, nærings-
stoffer, adgang til landskabet, synlighed, 
teknologi, små kredsløb, råderum, liv/
død, natursyn, bæredygtighed, kontinui-
tet .

Betonfundament. 
Et ydmygt kulturspor.

 Nogle siger at vi må rejse ud for at ople-
ve og få perspektiv på vor egen kultur. 
Jacob Paludan siger: ”Mysteriet i det til-
vante er en større bedrift end at gabe 
foran den kinesiske mur.”
Sagt på en anden måde: Hvis  mysteriet 
kan åbenbare sig i de ydmyge kulturspor 
- en lavning i marken eller et lille funda-
ment  i det lokale, tilvante landskab - vil 
en rejse i dette nære være som en dan-
nelsesrejse, hvor man får orden på sit 
nære landskab. Her, hvor man er og vir-
ker åndeligt og kropsligt, er en lille over-
skuelig verden – et livsrum, der har alt,  
hvad den store verden har. 
Og nogle mener, at man kan overføre 
den orden, man her har fået til den store 
verdens kaos. Hvis det er rigtigt betyder 
det, at man har fået skabt et ståsted 
hvorfra man bedre kan tage stilling og 
handle – pejle i en turbulent verden – 
som det hedder. Hvis naturvejlederen 
selv oplever det, har han også en større 
chance for at hjælpe sit publikum til det 
beredskab, der kan starte skabelse af 
egne fortællinger. Og så er en interes-
sant proces sat i gang, hvor deltagerne 
bliver energifyldte.  Den energi, der skal 
bruges til det overskud, der sætter os i 
stand til at vælge og handle bæredygtigt.

Note: (1) Ydmyge kulturspor: Kulturspor, der ikke er fredede, 
lette at overse, kan tilføjes beretninger fra ”mands minde”, 
er præget af tidens tand, nemme at fjerne og  gemmer  på 
et mysterium  hvis den besøgende er beredt. De indgår i en 
større fortælling sammen med andre og mere monumentale 
kulturspor og danner tilsammen et geografisk afgrænset 
kulturmiljø.

Hvor er Tips & Tricks?
Da du spændt slog op på bladets midtersider, kunne du desværre 
konstatere, at Tips og Tricks mangler i dette nummer. 
Kulturmiljøfolkene har leveret en masse spændende artikler, men 
ingen passede lige under T&T-hatten. Da der heller ikke er indløbet 
andre bidrag, har vi derfor valgt at lave tipsene udgå - NÆSTEN! 
For som kulturmiljøformidlingsbegynder med ønsket om at formidle 
kulturmiljøet i Dyrehaven og Jægersborg Hegn til de ældste folke-
skoleelever, har jeg lavet en Funny-bike inspireret Cykel-kul-tour i 
området. Måske kan det være til inspiration for andre. 
Materialet kan hentes som T&T-pdf på NaturvejlederNet under NV-
foreningen NVN / NV-Nyt NVNFOR. 

Kulturmiljøhilsner Dorrit
Raadvad Naturskole og Tips og Tricks redaktør

&TipsTricks

&TipsTricks
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I de foregående to år er der blevet af-
holdt temadage om kulturmiljø. I 
denne artikel vil forfatterne gerne be-
nytte lejligheden for at gøre reklame 
de kommende temadage. De finder 
sted den 9. - 10. oktober 2003 på Fri-
luftsgården ved Beder.
Har du særlige ønsker eller spørgsmål 
til temadagene er du velkommen til at 
tage kontakt til en af arrangørerne. 

I kulturmiljø-gruppen arbejder vi 
for at udbrede kulturmiljø-tankegan-
gen, så den bliver en naturlig del af 
formidlingen. Herunder arbejder vi 
for en koordineret udveksling af er-
faringer, hvorved der foregår en lø-
bende udvikling af formidlingen. 
Som en del af dette fandt vi ved op-
rettelsen af gruppen hurtigt ud af, at 
der er et behov for at kunne mødes 
på årlige temadage. 

Temadage og ikke kurser
Vi har lagt vægt på at betegne dem 
som temadage, idet målet med dage-
ne er at sætte deltagernes egne erfa-
ringer i fokus. På temadagene har vi 
begge år afsat god tid til udveksling 
af deltagernes egne praksiserfaringer 
med formidling af kulturmiljø. Da-
gene er meget intense studiekredsag-
tige med en god blanding af egne ek-
sempler og forsøg på at løfte disse op 
til et fælles niveau.

Man må kende historien, før man kan indse 
betydningen af at værne om noget. Her spil-
ler formidleren en uvurderlig rolle
På sidste års temadage, der fandt sted 
på Skansegården på Dybbøl Banke 
blev der sat fokus på formidlerens 
rolle i bevarelsen og beskyttelsen af 
kulturmiljøerne.
Som start på temadagene gav Gert 
Hougaard Rasmussen, naturvejleder 
og arkæolog i Vejle Amt, sit bud på 
formidlerens rolle, hvilket kan ses i 
hans artikel i dette nummer. 
Fire af deltagerne holdt oplæg af 15 
minutters varighed, hver efterfulgt af 
debat om de problemstillinger, vi i 
fællesskab kan genkende f.eks. kon-
fliktstof, engagement, børn/voksne, 
handlingsaspekter osv. osv.

En aften med Hans-Ole Hansen
Under overskriften “Hvad rager kul-
turmiljø os?” havde centerleder 
Hans-Ole Hansen, Historiecenter 
Dybbøl Banke, digtet fem korte fort-
ællinger, som han læste for os i stea-
rinlysets skær. Med digterisk vid og 
kraft stod lokalsamfundets typiske 
hovedaktører lyslevende for os, og 
hver fortælling blev efterfulgt af de-
bat. Der var hverken facitliste eller 
entydige svar, ligeså lidt som der er 
det i vores virkelighed, men pro-
blemstillingerne kendte vi fra os selv.

Besøg i landsbyen Stenderup.
Stenderup lidt vest for Dybbøl er af 
Sønderjyllands Amt udpeget som 
bevaringsværdig. Vi besøgte lands-
byen ledsaget af mus.insp. Hanne 
Christensen, Aabenraa Museum, og 
Ann Merete Mortensen, Sønderjyl-
lands Amt. Da landsbyen blev udpe-
get som bevaringsværdig, forstod be-
boerne det ikke selv, og der var tale 
om nogen skepsis m.h.t. hvilke be-
grænsninger, det kunne indebære. 
Ved første øjekast var det bevarings-
værdige heller ikke umiddelbart iøj-
nefaldende for os, men efter en 
rundvandring med vore guider 
fremstod landsbyen nu for os som et 
velbevaret typeeksempel på en så-
kaldt fortelandsby med stort åbent 
fælles græsningsareal (forte) i lands-
bymidten. Evt. ubetænksom parcel-
husudstykning ville kunne ødelægge 
denne landsby fuldstændig som kul-
turmiljø betragtet. Målet med det ef-
terfølgende gruppearbejde på stedet 
var så at byde på, hvilken rolle vi 
som naturvejledere kunne spille i 
Stenderup med henblik både på be-
varelsen og den lokale folkelige ind-
dragelse. - Det afsluttende plenum 
efter hjemkomst til Skansegården 
gav mange spændende bud på en na-
turvejlederrolle som katalysator for 
lokale beboerinitiativer.

Vi glæder os til at se flere af vores 
kolleger på Friluftsgården ved 
Beder den 9. - 10. oktober.
Indbydelse med tilmelding kom-
mer med brev fra Fællessekretaria-
tet før sommerferien.

Af  Carsten O. Hansen
Naturskolen Åløkkestedet 
og 
Lars Sønderby
Skansegården 
på Dybbøl Banke.

Arrangørerne 
af de kommende 
temadage er:

Karen Schacht
Tlf. 8648 3001 
Ks@gammel-estrup.dk

Mette Thorsdal
Tlf.: 8942 4553 
moesmt@hum.au.dk

Erik Moes
Tlf. 8693 7700
Erik@Moes.dk

Lars Sønderby 
Tlf. 7448 9000 / 40753109 
Lars@1864.dk

Temadage om kulturmiljø
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Fund og Fortidsminder
En ressource til information om forhistoriske og historiske 
kulturmiljøer

Kulturlandskabet består af mange lag, og 
skal man formidle kulturmiljø, kan det være 
nærliggende at fokusere på det øverste lag: 
Det vi kan se i landskabet i dag. Der er dog 
en rig kulturarv repræsenteret i kulturland-
skabets øvrige lag; en kulturarv, som blot 
ikke altid umiddelbart er til at få øje på: 
Fund og fortidsminder fra oldtiden og mid-
delalderen. Denne kulturarv er registreret i 
den centrale database Fund og Fortidsmin-
der, der er tilgængelig via internettet. 

Hvad indeholder registret over Fund og For-
tidsminder?

Grundstammen i 
Fund og Fortids-
minders 160.000 lo-
kaliteter er registre-
ringer, som 
Nationalmuseets 
folk foretog under 
en systematisk be-
rejsning (”herreds-
rejserne”) af Dan-
mark fra 1873 til ca. 
1920. 
Disse oplysninger er 
nu næsten alle regi-

streret digitalt, og sideløbende hermed 
er der løbende tilføjet oplysninger om 
nye fund, suppleret med information fra 
Nationalmuseets protokoller samt ind-
draget andre kulturhistoriske databaser. 
Så databasen Fund og Fortidsminder in-
deholder i dag et meget bredt spektrum 
indenfor både synlige og ikke synlige 

fortidsminder: Hovedparten er gravhø-
je, men der er tillige bopladser, grav-
pladser, skibsvrag, helligkilder, sagn, hel-
leristninger, runesten, enkeltfund, 
voldsteder, hulveje, vejkister, agersyste-
mer, kirketomter, moselig, brolægninger, 
brønde  – for blot at nævne nogle få, og 
illustrere diversiteten. 
I 1997 gik Fund og Fortidsminder på 
nettet med Fund og Fortidsminder på 
adressen dkconline.dk, hvor den stadig 
kan findes. 

DKConline
På DKConline er der mulighed for at 
finde en bestemt lokalitet på flere måder. 
Hvis man har konkrete oplysninger, kan 
man ved angivelse af journalnummer, 
stednavn, sognenavn mv. finde frem til 
hvad man søger, eller hvis indgansvink-
len er geografisk, kan man gå gennem et 
kortinterface, hvor brugeren ved klik på 
kort zoomer ind på det ønskede områ-
de. Brugeren kan vælge mellem en ræk-
ke baggrundskort: Kort og Matrikelsty-
relsens standardkort fra 1:200.000 til 1:
25.000, digitale luftfotografier samt et 
udvalg af historiske kort fra 18. og 19. 
århundrede. 

Adgang til DKConline
I øjeblikket er der adgang til DKConline 
på to niveauer. På det generelle niveau 
har alle adgang, og her gives mulighed 
for at se de væsentligste fakta om en lo-
kalitet, såsom type og datering. Desuden 
er der mulighed for at se lokaliteten af-
tegnet på kort i målestok ned til 1:
200.000. Dvs. man får ikke en helt præ-
cis lokalisering af fundet eller fortids-
mindet. Det professionelle niveau kræ-
ver brugernavn og password, men så er 
der til gengæld også adgang til alle in-
formationer og til kort i alle niveauer 
med luftfoto i skala 1:10.000 som laveste 
niveau. Tildeling af brugernavn og pass-
word er gratis og sker ved henvendelse 
til Kulturarvsstyrelsen på email 
dkc@kuas.dk med oplysning om 
navn, stilling, institution samt en 

Claus Dam, antikvar
Kulturarvsstyrelsen

Registreringer på baggrund af 
søkort. Ved denne visning med-
tages kun marine lokaliteter. 
Krydserne angiver fund fra 
stenalderbopladser langs den 
datidige kystlinie. 

Samme område som fore-
gående illustration, blot 
med 2cm kort som bag-
grund og nu også med 
landfundene med. Områ-
det 69 er et voldsted, og 
49 er en køkkenmødding 
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kort beskrivelse af, hvad man ønsker 
at bruge adgangen til DKC-online til. 
DKConline giver et godt overblik, 
men mulighederne for at vælge i 
data er i øjeblikket begrænsede. Hvis 
man f.eks. gerne vil finde alle køk-
kenmøddinger i et område, er der på 
DKConline, som funktionaliteten er 
i dag, ikke andet at gøre end syste-
matisk gennemgå alle områdets lo-
kaliteter for at finde køkkenmøddin-
gerne. 
Kulturarvsstyrelsen tilbyder derfor 
nøgledata om lokaliteter indenfor et 
givet område i database- eller GIS-
format, så det er muligt selv at ud-
trække de temaer, man har behov 
for. Et Geografisk Informationssy-
stem (GIS) er egentlig blot et databa-
sesystem, der kan vise de data, det 
indeholder, på kort. Der i GIS sam-
me muligheder for at redigere, tilføje, 
udskrive og rette forespørgsler til 
data, som i konventionelle databaser. 
Hvis man f.eks. har et projekt om-
kring landbrugshistorie, så kan man 
lave et udtræk af alle registrerede 
agersystemer og få det vist på kort, 
eller hvis det handler om kystkultur, 
udtrække lokaliteter med skibsvrag 
eller anløbspladser. For udtræk af 
data i GIS- eller databaseformat op-
kræves et mindre gebyr. 

Der er her zoomet yderligere ind, 
og baggrunden er erstattet med 
et digitalt luftfoto. 23 er signatu-
ren for et vrag 

DKC-online har traditionelt mest 
været brugt af museerne i forsk-
nings- og forvaltningsøjemed. Men 
der er et stigende antal formidlere, 
der har fundet ud af, at det er en res-
source med masser af information 
om kulturarven i landskabet.  Prøv at 
checke dit eget område udfra neden-
stående links: 

Fund og Fortidsminder:  dkconline.dk
Kulturarvsstyrelsen: kuas.dk
Password og brugernavn til DKConline: dkc@kuas.dk
Dataudtræk i GIS- eller databaseformat: chd@kuas.dk
	 	 

Ved at klikke på symbolet ved 
nr. 49 i kortvinduet frem-
kommer beskrivelsen af loka-
liteten – her er det en af de 
kortere. 
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Regionale faglige kulturmiljøråd 
I hvert af landets 14 amter samt i Københavns og Frederiksberg kommuner er der nedsat et kulturmiljøråd, som har til 
opgave at rådgive de offentlige myndigheder i spørgsmål vedr. kulturmiljøet. Rådene har endvidere ret til at udtale sig i 
forbindelse med væsentlige beslutninger om kulturmiljøet, ligesom de kan rådgive lokale bevaringsforeninger o.l. 
Kulturmiljørådet kan: 
- rejse debat om væsentlige problemstillinger med hensyn til kulturmiljø og bevaringsinteresser
- sikre at kulturmiljøhensyn indarbejdes i amts- og kommuneplanlægningen
- rådgive og afgive udtalelser til myndigheder og andre i sager om kulturmiljø
- gennem formidling styrke det lokale engagement i kulturmiljøet

Kulturmiljørådet i Københavns 
og Frederiksberg Kommuner 
Københavns Bymuseum 
Absalonsgade 3 
1658 København V 
Formand: Inger Wiene
Kulturmiljørådet i Københavns Amt 
Museet på Kroppedal, Antikvarisk enhed 
Vridsløsestræde 8 
2620 Albertslund 
Formand: Poul Sverrild
Kulturmiljørådet i Frederiksborg Amt 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 
Folehavevej 15-17 
2970 Hørsholm 
Formand: Jette Baagøe
Kulturmiljørådet i Roskilde Amt 
Køge Museum 
Nørregade 4 
4600 Køge 
Formand: Gunnar Solvang
Kulturmiljørådet i Vestsjællands Amt 
Smedievej 2 
Næsby ved Stranden 
4200 Slagelse 
Formand: Jan H. Simmelhag
Kulturmiljørådet i Storstrøms Amt 
Møns Museum 
Storegade 75 
4780 Stege 
Formand: Anna-Elisabeth Jensen
Kulturmiljørådet i Bornholms Amt 
Bornholms Museum 
Sct. Mortensgade 29 
3700 Rønne 
Formand: Finn Ole Nielsen
Kulturmiljørådet i Fyns Amt 
Kertemindeegnens Museer 
Strandgade 7 
5300 Kerteminde 
Formand: Erland Porsmose

Kulturmiljørådet i Sønderjyllands Amt 
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie 
Haderslevvej 45 
6200 Aabenraa 
Formand: Kim Furdal

Kulturmiljørådet i Ribe Amt 
Fiskeri- og Søfartsmuseet 
Tarphagevej 2 
6710 Esbjerg 
Formand: Mette Guldberg
Kulturmiljørådet i Vejle Amt 
Glud Museum 
Museumsvej 44 
8799 Horsens 
Formand: Jacob B. Jensen
Kulturmiljørådet i Ringkøbing Amt 
Herning Museum 
Museumsgade 32 
7400 Herning 
Formand: Hans Rostholm
Kulturmiljørådet i Århus Amt 
Silkeborg Museum 
Hovedgårdsvej 7 
8600 Silkeborg 
Formand: Keld Dalsgaard Larsen
Kulturmiljørådet i Viborg Amt 
Viborg Stiftsmuseum 
Hjultorvet 4 
8800 Viborg 
Formand: Henning Ringgaard Lauridsen
Kulturmiljørådet i Nordjyllands Amt 
Sekretariatet 
Storemosevej 8 
9310 Vodskov 
Formand: Niels Bendsen
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Kilder til kulturmiljøet

Sidstnævnte kilde, de enkelte amters 
hjemmesider, giver også i mange amter 
adgang til bl.a. nyeste 4-cm kort, Gene-
ralstabens kort fra 1870-erne og evt. an-
dre ældre kort. Kortene ligger som mu-
lige valg til brug for baggrundskort til 
punktet: ”Information på landkort”, 
”Arealinfo” eller under tilsvarende 
menupunkter. Hvis man undlader at 
klikke temaer til, så har man det rene 
kort, der kan søges rundt på eller tages 
print af. På de samme sider kan også 
hentes andre interessante oplysninger 
om kulturmiljøer – de fredede fortids-
minder, beskyttede diger, udpegede kul-
turmiljøer, halvkulturer som eksempel-
vis heder, moser, enge m.v.

Endelig ligger lokalarkiver og museeer 
ofte inde med kopier af de gamle kort, 
som man evt. kan få adgang til en kopi 
af.

Afslutningsvis et par gode henvisninger 
til nogle generelle bogværker, som også 
er et must for formidleren af kulturmil-
jøet: 
 ”Danmarks Stednavne” (1944) – be-
skriver langt de fleste danske stednavnes 
oprindelse, udvikling og betydning.
 ”TRAP Danmark” – 5 forskellige ud-
gaver, med den ældste fra 1856-60 og 
den yngste fra 1953-72. Sognevise be-
skrivelser af landsbyer, herregårde, kir-
ker, skove, fortidsminder m.v.
 ”Dansk kulturhistorisk Opslagsværk” 
(1991) – forklaringer på mange sjove 
begreber, som kan rumme gode histori-
er i formidlingen af kulturlandskabet – 
eksempelvis begreber som: ”at opgive 
ævred”, ”flæskesøndag”, ”høstkællingen” 
osv. 

Af Gert Hougaard Rasmussen 
Vejle Amt

Gamle kort er en helt uundværlig kilde,  
hvis man vil forsøge at aflæse landskabets  
historie i lokalområdet –  
kort som eksempelvis Videnskabernes Sel-
skabs kort, Rytterdistrikskort, Original I-kort, 
Minorerede Sognekort, Generalstabens kort-
værker m.v.

Bedst er det, hvis man har adgang til fle-
re forskellige kortværker, da historien er 
resultatet af en udvikling over tid. Men 
hvor finder man så de gamle kort?  
De to væsentligste institutioner, når det 
handler om gammelt kortmateriale er: 
Det Kgl. Biblioteks Kortsamling (kd.dk) 
og Kort- og Matrikelstyrelsen (kms.dk). 
Begge steder er det muligt at købe kopi-
er af gamle kort – men det kan være en 
noget dyr fornøjelse. En sort/hvid kopi 
af et Original I-kort fra KMS koster ek-
sempelvis omkring 800 kr. De fleste 
ejerlav kan være på et enkelt kortblad, 
men de store ejerlav kan godt fylde 4-5 
kort! Men en fantastisk god kilde, hvis 
man vil dykke ned i lokalområdets hi-
storie. Det rummer oplysninger om 
gamle skel, boniteringer, arealudnyttelse, 
marknavne og andre gamle stedbeteg-
nelser m.v.

Alternativt vil man kunne få adgang til 
noget af kortmaterialet af andre veje. En 
god og gratis kortkilde på nettet er des-
værre netop blevet lukket (dhm.lm.se). 
Den rummede de minorerede sogne-
kort fra midten af 1800-tallet. De mino-
rerede sognekort er en sognevis sam-
mentegning af udskiftningskortene. 
Kortene rummer de topografiske oplys-
ninger fra udskiftningen omkring 1800 
og den matrikulære opdeling fra om-
kring 1850. Altså en guldgrube af oplys-
ninger i forhold til hvordan vandløb har 
set ud før eventuelle udretninger, gamle 
vejforløb, udstrækningen af vådområder 
fra tiden før landet blev tørret ud, som 
vi kender det i dag. Men hold lidt øje 
med siden – den bliver muligvis tilgæn-
gelig igen enten via KMS eller via am-
ternes hjemmesider. 
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Tårnby Naturskole 
på museum
Udsnit af dagbogsblade fra  
Naturskolen

klasses elever fra Skelgårdsskolen og Ka-
strupgård. Hjorten skal brækkes inden 
den hænges op (altså maven og indvol-
de skal ud). Derefter skal den hænge til 
på mandag hvor næste hold kommer 
herud og arbejder med hjorten. Elever-
ne står sammen med nogle mindre børn 
fra København og gennemlever hele 
følelses  registret. De spørger meget og 
langsomt nærmer de sig kroppen. Vi har 
som i Tv-køkkenet snydt og inden de 
går hjem smager alle på noget kød som 
er tøet op fra en tidligere skudt hjort.

Mandag d. 20. januar 2003, formiddag.
I dag er det 7. a. fra Nordregårdskolen 
der er på. Vi har for lang tid siden aftalt 

Onsdag d. 15. januar 2003, formiddag.
Den var varm endnu. I luften over dyret 
flimrede luften, der hvor varmen fra dy-
ret mødte den kolde Januardag.
Dyret var skudt kort forinden, da den 
sad og tyggede drøv. Den tyggede på de 
majs og korn, som i morges blev græsset 
og fyldte hjortens vom. Resterne af kor-
net kunne stadig ses i munden af dyret. 
Hjortene på Vestamager er blevet for 
mange siden 1984, hvor 22 dyr blev sat 
ud for at holde skoven væk ved græs-
ning. Nu er tallet steget til ca. 600. Vin-
terfoderet er blevet for knapt og for at 
sikre at dyrene ikke bukker under af 
sult, anlægges på Vestamager 2 strategi-
er. Der vinterfodres med ensilage og 
korn og der bortskydes, for 
at få antallet af hjorte ned.
Det ved de på Zoologisk 
museum. Derfor blev Tårn-
by Naturskole kontaktet af 
kvartærzoolog Sarah Gel-
skov fra Zoologisk museum. 
Hun spurgte om vi kunne 
skaffe knoglerne fra en fuld-
voksen hjort. De har nemlig 
på museet en knoglesamling 
som de bruger som referen-
ce. Knoglerne bruges den 
når man f.eks. som haveejer 
henvender sig med fund 
som måske er en mammut 
eller en markmus. Derinde 
sammenligner de knoglerne 
og ser hvilken knogle det er.
Vi meldte med det samme at 
det ville vi meget gerne sam-
men med en flok elever. Vi 
indvilgede og nu står vi med 
en stor flot hjort og nogle 10 
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at det var dem der skulle herud og hjæl-
pe med at skelettere hjorten. Sarah har 
netop fortalt os om knogler og hvad 
man bruger dem til på  museet, og nu 
skal dyret flås. 
Fem elever hænger i skindet og trækker 
det af kroppen som pludselig ligner det 
mad der er i en frysemontre i supermar-
kedet.
Efterfølgende skal eleverne skære kødet 
fra knoglerne, Sarah skal have knogler-
ne ind på Zoologisk museum, hvor hun 
sørger for at resten af muskelvæv og 
marven rådnes af. Eleverne er meget en-
tusiastiske og selv dem der havde haft 
dårlig mavekneb i 14 dage før sidder ved 
bordene i lokalet og skærer kød af.
Knoglerne lægges i et skur, her ligger de 
til en bil fra museet afhenter det.

Torsdag d. 20. februar 2003.
I dag følger vi knoglernes vej til hylder-
ne inde hos Sarah. Desværre er der om-
bygninger på museet så det er svært at 
komme til rummet hvor de rådner 
knoglerne. Det gør til gengæld at alle 
eleverne har appetit til at spise forkost. 
Vi møder Sarah igen på hendes ”Knog-
legang” hvor vi bl.a. ser en kasse med 
knogler fra middelalderen. Vi ser hvor-
dan knoglerne er forskellige i størrelser 
hus husdyrene fra dengang. På hylderne 
er der kasser med forskellige dyreknog-
ler, og en tom hyldeplads venter på at 
vores Dåhjort kommer fra rådnekaret i 
kælderen.
Efter indtagelse af forkost i et ”voksen-
studiemiljø”, får vi lejlighed til at gå gen-
nem den nye udstilling på museet. Den 
nye permanente udstilling om Danmark 
biologisk set fra istid til industrisamfun-
det. Her har knoglefund stor betydning i 
starten af perioden, og vi ser resultatet 
af det arbejde der sker bag kulisserne 
hvor vi lige har været.

Under forløbet bliver mange spørgsmål 
stillet og lærerne forbereder sig på i 
fremtiden at skulle arbejde videre med 
projektet hjemme på skolen. Hjorten 
danner grundlag for megen læring og 
selv kødet fra hjorten bliver brugt denne 
gang i skolekøkkenet på Nordregård-
skolen.
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Nordisk-Baltisk 
Samarbejde

Det Nordisk-Baltiske samarbejde om 
naturvejledning er i god gænge.  

Det tredje seminar, Nature Schools and 
Environmental Education, afholdes i 
Estland den 5.-7. august med deltagere 
fra de fleste lande omkring Østersøen. 
Nye deltagerlande bliver Rusland og Po-
len. Det samlede antal deltagere bliver 
ca. 60, ca. seks fra hvert land, herunder 
også fra Danmark.
Programmet omfatter udveksling af sta-
tus for udvikling af naturskoler og mil-
jøundervisning i de enkelte land og 
planlægning af samarbejde og netværk 
mellem naturskoler på tværs af lande-
grænser, herunder etablering af elektro-
niske netværk, interessegrupper, ven-
skabs-naturskoler og besøg, seminarer, 
tidsskriftsamarbejde, efteruddannelse af 
medarbejdere m.v.
En arbejdsgruppe med repræsentanter 
fra naturskole/naturvejlederforeningern
e i Estland, Letland, Finland, Sverige og 
Danmark har planlagt seminaret. 

En ansøgning til Nordisk Ministerråd 
har resulteret i en bevilling på 50.000 kr. 
til videreudvikling af naturskolesamar-
bejdet, herunder til seminaret i Estland.

Foreningerne søger nu, bistået af den 
nævnte arbejdsgruppe, om et tilskud til 
samarbejdet fra EUs INTERREG III B 
midler, i første omgang fra en såkaldt 
Seed Money pulje, som giver mulighed 
for et nærmere planlægningsarbejde af 
et større samarbejdsprojekt over 3 år. 
Formålet med dette er at udvikle miljø-
undervisning i Østersøregionen og bl.a. 
introducere de danske og lettiske erfa-
ringer med efteruddannelse af naturvej-
ledere i Estland, Finland og Sverige og 
måske også andre Østersølande.
Et EU tilskud forudsætter 50% medfi-
nanciering fra de implicerede lande, og 
det er et håb at tilskud fra Friluftsrådet 
til udvikling af naturskoler i Danmark 
kan fungere som det danske bidrag. 
Hvis planerne lykkes kan projektet anta-
gelig påbegyndes i sidste halvdel af 
2004.

Der er allerede flere gode kontakter 
mellem naturvejledere i Østersølandene, 
og der er med dansk bistand udbygget 
en naturvejlederordning i Letland og 
gennemført kurser i Litauen, Polen og 
Rusland ledet af danske naturvejledere.
Der er brug for fortsat udveksling af er-
faringer mellem landene, som også dan-
ske naturvejledere kan have glæde af.
Foreningerne og arbejdsgruppen hjæl-
per gerne til med kontakter m.v.  

Per Mikkelsen
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Nyt fra Fællessekretariatet 
” Nature Interpretation as a 
tool in promoting sustaina-
ble development”.

Ovenstående var navnet på den planlagte, 
men aflyste verdenskonference i Danmark i 
september 2002. 
Formålet med konferencen var at fremme en 
bæredygtig udvikling og den ”awareness rai-
sing” om biodiversitet m.v. som Biodiversi-
tetskonventionen og en række naturkonven-
tioner forpligter de kontraherende lande til. 
Endvidere skulle borgerinddragelse, samar-
bejde med NGO’ere og demokratiaspektet 
indgå i konferencen med en række eksem-
pler, der kunne bruges i andre dele af ver-
den.

I stedet for en sædvanlig konferencerap-
port skulle konferencens resultater ud-
møntes i en ”Code of conduct” for god 
naturvejledning - og i en håndbog, hvor 
principperne i en sådan ”Code of con-
duct” var illustreret med praktiske ek-
sempler på, hvorledes man som natur-
vejleder inddrager bæredygtig udvikling 
i hverdagens formidling.
 
Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet 
fandt ikke, at antallet af udenlandske 
deltagere var højt nok til at sikre den 
kreative og ”mangesidige” proces, der 
skulle føre frem til en ”Code of conduct” 
for god naturvejledning og en håndbog 
af høj international standard og beslut-
tede på denne baggrund at aflyse konfe-
rencen.

Hvad så ?
Der var gjort et stort forarbejde til  kon-
ferencen i Danmark om hvordan man 
kan udvikle naturvejledning til et  red-
skab til at fremme en bæredygtig udvik-
ling. Bl.a. havde en international gruppe 
udarbejdet et 1. udkast til ”Code of con-
duct”. Skov- og Naturstyrelsen og Fri-
luftsrådet vurderede derfor hvorledes 
det forarbejde, der var gjort til konfe-
rencen, kunne nyttiggøres bedst mulig, 

f.eks. i kommende ”beslægtede” interna-
tionale konferencer.

”International Ranger Federation” til-
bød Danmark at stå for en ”Session” ved 
IRF´s 4. Verdenskongres i Australien 
den 21.- 28. marts 2003.  Dette tilbud 
sagde Danmark ja til. 

Målet med dansk deltagelse i Kongres-
sen var at få optimalt udbytte af de 
overvejelser og den udvikling, der var 
sat i gang og få ”Code of conduct” og 
håndbogen gjort færdige. 

” To be or not to be sustainable”
Mandag den 27. marts 2003 løb Sessio-
nen  ”To be or not to be sustainable” så 
af stabelen i Nationalparken Wilsons 
Prom i Australien. Det startede i den 
store konferencetelt, hvor Lars Gud-
mand Pedersen og Henning Enemark 
holdt en keynotespeak om naturvejled-
ning som et redskab til at fremme en 
bæredygtig udvikling – belyst med ek-
sempler. Om eftermiddagen var der 
markedsplads med eksempler på natur-
vejlederaktiviteter. Og det er vist ikke 
for meget sagt, at nogle af de danske 
indslag vakte stor opsigt – og gav anled-
ning til eftertanke og inspiration hos 
mange udenlandske naturvejledere. Det 
var specielt indslag, der involverede død, 
der gav anledning til debat – såsom at 
brække et dyr eller rense og spise en fisk 
!  En engelsk naturvejleder sagde til mig, 
at han ville nok blive fyret, hvis han la-
vede de aktiviteter med børn i England 
– men han ville nu tage chancen og lave 
dem alligevel !

De aktiviteter, der blev afprøvet og de-
batteret på denne markedsplads, vil ind-
gå som eksempler i håndbogen.

Dagen sluttede med diskussion i ple-
num af udkastet til Code of Conduct. 
Det blev en livlig og spændende debat, 
der gav anledning til en justering af ud-
kastet.

Af Arne Bondo-Andersen 
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Udkastet vedtages
Torsdag den 27. marts blev udkastet til 
”Code of Conduct” så forelagt for ple-
num sammen med de øvrige resultater 
af konferencen. En enig forsamling an-
befalede IRF´s bestyrelse at vedtage ud-
kastet og forelægge det for IUCN´s Na-
tionalparkkonference i Sydafrika i 
september 2003.

5.draft  “Professional Code of Conduct”(or Principles) 
 for “Heritage interpretation as a tool to promote sustainable development”

 

Interpreters are a main contact point for most visitors to natural and cultural sites. Therefore they influence the reputation of 
the organisation, the credibility of its work and its ability to build support for its work in the community. 

By being sensitive to the visitors and their interests, an interpreter can create powerful and memorable experiences. Professi-
onal interpreters provide an experience that answers questions from the audience and provokes critical reflection on what is 
sustainable development.   While many protected area sites will not have much development within their boundaries, the 
practice of sustainable development in surrounding communities can greatly contribute to the goals of protected areas.  

This professional code (or principles) provides site interpreters with standards for dealing with sustainable development.  In 
addition, this professional code (or these principles) may be of value in gaining organisational support, and could be used as a 
means of accreditation. 

This code will be shared among the International Rangers Federations 4th World Congress in Australia March 2003. The code 
will also be shared at the IUCN organised Vth World Parks Congress, September, Durban, 2003 and hopefully presented for 
adoption by the Congress.  

To increase understanding and implementation of sustainable development practices, a professional 
interpreter:
1.Develops clear objectives, plans well and evaluates his/her work.

2.Works from the perceptions, experience and knowledge of the group and with respect for cultural differences and gender.
 
3.Connects messages and experiences to the daily life and motivations of the audience members and stimulates reflection on 
lifestyle.

4.Recognises that it is inspiration and emotion that often drive action.

5.Uses specific local sites, practical hands-on and active methods.

6.Incorporates sustainability principles throughout interpretive programs and develops with audience members ideas for ac-
tions that are practical and realistic locally while considering broader or global impacts.

7.Plans interpretative events in a way that demonstrate sustainable development principles.

8.Uses materials from suppliers who exhibit responsible actions that support sustainable development.  

9.Strengthens the capacity of people to be involved in the decision making process about lifestyle and development.

10.Demonstrates an honest, ethical and clear approach to sustainability.

Vi er på vej 
Der er lang vej fra vedtagelse af et sæt 
principper for god naturvejledning til 
de slår igennem i praksis – men proces-
sen er i gang – vi er på vej !
Og her er de så –de 10 bud for god 
naturvejledning –sådan som de 
blev vedtaget i Australien :

Nyt fra Fællessekretariatet 
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NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tove Stockmarr  
Elme Allé 18
Vester Nebel
6040 Egtved
E-post: tove.stockmarr@tdcadsl.dk

Bestyrelsen:
Tove Stockmarr (formand), 
Morten D.D. Hansen (næstformand), 
Helle-Marie Taastrøm (kasserer), Allan Guido Nielsen, 
Thomas Gyalokay og Jens Frydendal.
Torben Bøgeskov og Sille Noe-Nygaard (suppleanter)

Naturvejlederforeningen på Internet:
http://www.natur-vejleder.dk
E-mail: ugler@natur-vejleder.dk  

Kasse og regnskab:
Helle-Marie Taastrøm, Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde
(Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent, er  
især vigtigt ved homebanking )

Medlemsskab og adresseændring:
Morten DD Hansen, Molslaboratoriet,  
Strandkærvej 6-8, Femmøller, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8752 7272 - E-mail: mortendd@molslab.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark 
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og 
naturskolepersonale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med 
henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning. 

Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed 
og naturvejledning på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres 
mulighed for naturoplevelser og friluftsliv. 

Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har natur-
vejlederne for mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt 
mange forskellige former for uddannelse. 

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, som udkommer 4 gange årligt, 
og som indeholder temaer, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der er rele-
vante for naturvejledere i hverdagen. 

Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der foregår på naturformidlings-
området rundt om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. 
Derudover bringer bladet nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og 
naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs.  
Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er samlingspunktet for naturvejlederne i Danmark. Den næ-
ste Årskonference afholdes på Spejdercentret Sletten ved Julsø i dagene 28-30 
april 2004. Hver årskonference har sit eget tema, ligesom Naturvejlederfor-
eningens generalforsamling afvikles i forbindelse med årskonferencen. Her 
kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 
foreningens mål og virke samt links til naturvejlede-
re og naturskoler i Danmark.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen 
Bestyrelsen har travlt!
På trods af højsæson for alt andet end 
stillesiddende bestyrelsesarbejde er det 
lykkedes os at holde en del gryder i kog:

Efter generalforsamlingen har bestyrel-
sen fordelt arbejdet mellem sig på føl-
gende måde: 
Tove Stockmarr er af generalforsamlin-
gen valgt som formand. 
Morten D.D. er ny næstformand. 
Helle-Marie Taastrøm er heldigvis fort-
sat kasserer. 
Allan Gudio Nielsen er kontaktmand til 
bladudvalget. 
Thomas Gyalokay er blevet optaget i 
Friluftsrådets styregruppe for ”Børn og 
Natur”. 
Jens Frydendal er kontaktperson til Fri-
luftsrådets amtsrepræsentanter og udgør 
sammen med Tove et naturskoleudvalg, 
der samtidig har kontakten til det nor-
disk-baltiske naturskolesamarbejde. 
Sille Noe-Nygaard er trådt ind i besty-
relsen i stedet for Dorrit Hansen og Tor-
ben Bøgeskov er suppleant.

Vi har nedlagt de stående udvalg og sat-
ser på en mere fleksibel arbejdsform 
med ad hoc udvalg.

Vi har sendt en indstilling til Friluftsrå-
det om oprettelse af et temanetværk for 
naturskoleområdet, med en netværks-
konsulent tilknyttet. Indstillingen ligger 
på nettet, hvor den kan studeres nærme-
re. Naturskoleområdet har høj prioritet 
for bestyrelsens arbejde det kommende 
år. Friluftsrådets bestyrelse har nu ind-
stillet at Naturvejlederforeningen tilde-
les en bevilling på 1 mio. kr. over 3 år til 
at etablere et netværk for naturvejledere. 
Det indstilles desuden, at der ansættes 
en person der skal fungere som tovhol-
der for netværket i et omfang svarende 
til en ½-tids stilling. Stillingen slås op 
snarest muligt på det elektroniske net og 
på Naturvejlederforeningens hjemmesi-
de. Hold derfor øje med begge dele, hvis 
du er interesseret.

Og så arbejder vi, med Per Mikkelsen i 
spidsen på at få en nordisk-baltisk na-
turskolekonference i Estland 5.-8. 

august op at stå. Vi håber også at vi kan 
sende en deltager fra bestyrelsen. I alt 
har 6 interesserede naturvejledere til-
meldt sig konferencen.

Tilbagemeldingerne fra Australien har 
givet anledning til, at vi nu tager fat på 
en grundig diskussion af vores interna-
tionale engagementer generelt. 

Aktuelt er der forventninger om, at Na-
turvejlederforeningen sender en repræ-
sentant til et stort nationalparkmøde i 
Durban i IUCN-regi til september for at 
promovere ”Code of Conduct”, som blev 
fremlagt i Australien. Efter således at 
have fået overrakt ”stafetten” fra Austra-
lien arbejder vi intenst på at nå frem til 
hvordan vi på bedste og mest forsvarlig 
vis, kan viderebringe budskabet og de 10 
bud som ”Code of Conduct” indeholder. 
Opgaven har desuden medført, at vi ta-
ger hul på en generel diskussion af, 
hvordan og hvorledes vores internatio-
nale kontakter fremover skal vedligehol-
des, hvorvidt den bør ligge i IRF, eller 
om der kan findes andre og måske mere 
relevante internationale fora. Til denne 
diskussion vil vi meget gøre høre, hvor-
dan I mener foreningens internationale 
engagementer skal forvaltes i fremtiden.

Tove var på podiet d. 19. maj i Grenå til 
konferencen om naturvejledning i det 
21. århundrede. Forud har der været en 
diskussion om vores holdning til frem-
tidsvisionerne. I kan læse Naturvejleder-
foreningens bidrag til konferencen på 
Naturvejledernet. Talen indeholdt bl.a. 
et forslag til en modernisering af Natur-
vejledningens formål. Bestyrelsen vil 
meget gerne høre hvad I synes om for-
slaget. Giv derfor gerne jeres mening til 
kende samme sted.

De grønne guider holdt en temadag i 
Odense d. 21. maj, hvor fremtidsper-
spektiverne, ligheder og forskelle mel-
lem guider og vejledere blev drøftet. Vo-
res udspil var, at foreningen gerne 
optager grønne guider, der føler deres 
arbejdssituation ligner vores, men at vi 
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Nyt fra Naturvejlederforeningen 

ikke tror der ligger nogen gevinst i at slå 
ordningerne sammen. Måske kan der 
samarbejdes om miljødelen af naturvej-
lederuddannelsen, hvor berøringsflader-
ne er størst. Foreningen deltog med op-
læg på temadagen, der mundede ud i 
følgende: Vi vil fremover arbejde på at 
udvikle et antal fælles internatkurser for 
både vejledere og guider. Desuden har vi 
lukket døren op, og byder de grønne 
guider velkommen i Naturvejlederfor-
eningen. Et medlemskab vil inkludere 
adgang til NaturvejlederNet, og mulig-
hed for at deltage i kurser, erfa- og te-
manetværk og årskonferencen (hvor 
guiderne i givet fald også kunne få mu-
lighed for at arrangere deres eget mini-
årsmøde). I dag er 10 guider allerede 
indmeldt. 

Formanden for hhv. NV-foreningen og 
GG-foreningen går videre med at drøfte 
mulighederne herfor. 
Bestyrelsen ser frem til at hilse på de 
grønne guider og er sikre på, at det giver 
et kærkomment og forfriskende pust til 
gensidig glæde og inspiration.

Referatet fra Generalforsamling 2003 
incl. årsberetning samt de løbende
referater fra bestyrelsens møder kan læ-
ses på: NaturvejlederNet/NV-forenin-
gen NVN/ Referater NVNFOR.

Bestyrelsen holder møder 19. juni, 12. 
august, 21. oktober, 3. december 2003 og 
26. februar 2004 samt naturligvis på års-
konferencen i april 2004. 

IRF arbejder for at..
·	 sikre og udbygge den faglige standard for 
rangere i hele verden.
·	 være et forum for udveksling af kompe-
tence og resurser.
·	 skabe muligheder for idé og erfaringsud-
veksling mellem medlemsorganisationerne.
·	 arrangere og udvikle fællesaktiviteter som 
kan hjælpe rangere lokalt og samtidig op-
samle erfaring og udvikling til gavn for alle 
rangere.
·	 skabe erkendelse for at rangere fra den 
rige del af verden har et særligt ansvar for at 
støtte op om rangere i udviklingslandene.

Definition på en ranger
Betegnelsen ranger dækker over meget for-
skellige arbejdsopgaver og –områder afhæn-
gig af hvor i verden man befinder sig. Defi-
nitionen på en ranger er af Gordon Miller, 
Executive Director i IRF formuleret således: 

The ranger is ”the person involved in the 
practical protection and preservation of all 
aspects of wild areas, historical and cultural 
sites. Rangers provide recreational opportu-
nities and interpretation of sites while pro-
viding links betwen local communities, pro-
tected areas and area administration”.

Åbning af kongressen
Selve kongressen blev afholdt i Wilsons Pro-
montory Nationalpark, men den formelle 
åbning blev foretaget et par hundrede kilo-
meter nordligere i Melbourne. Åbningscere-
monien var en lang række af taler: Guver-
nøren fra Victoria, miljøministeren, 
borgmesteren, parlamentsmedlemmer og 
præsidenten for IRF, Rick Smith. Taleræk-
ken blev afsluttet med en repræsentant fra 
den lokale aboriginal klan, Wurundjeri, som 
på vegne af Australiens oprindelige befolk-
ning bød deltagerne velkommen.

IRF blev grundlagt i 1992 
og har siden sin oprettel-
se afholdt 4 verdenskon-
gresser: Polen, Costa 
Rica, Sydafrika og altså 
Australien. Den næste 
afholdes i Skotland i 
2006. IRF har i dag med-
lemsorganisationer fra 
det meste af verden. Na-
turvejlederforeningen i 
Danmark er en af dem. 
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Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Af Lars Stubkjær Nielsen
Redaktør
Leder af Fiskebæk Naturskole

Kongressens målsætning
Før kongressen, hvori deltog 280 rangers fra 
40 lande, var der opsat 6 mål for kongressen, 
som i min oversættelse lyder således:
1. At give rangere fra hele verden mulighed 
for at definere fælles problemstillinger og 
arbejde på fælles løsninger, etablere kontak-
ter og netværk som basis for engagement og 
motivation til fortsat at arbejde med vareta-
gelsen af verdens naturarv.
2. At kongressen får deltagelse fra alle egne 
af verden, specielt Asien og Stillehavsområ-
det, og videregive erfaringer til rangere fra 
isolerede områder om hvordan andre range-
re arbejder.
3. At igangsætte en udvikling af universelle 
værktøjer til brug for praktisk naturforvalt-
ning.
4. At det bliver besluttet hvorledes IRF bedst 
varetager sin rolle som talerør og hvordan 
foreningen bedst understøtter de rangere 
der skal beskytte verdens naturarv.
5. At give deltagerne kendskab til natur- og 
kulturarven i Victoria og Australien.
6. At understøtte mulighederne for at delta-
ge som ”shadow ranger” hos de lokale 
australske rangere.

Kongressens program
Hver dag havde et overordnet tema, og da-
gen startede med oplæg fra en ”key-note 
speaker”, som lagde op til dagens workshops 
og foredrag. De 3 temaer var: Building 
Community Support, Mannaging the Mas-
ses og Healthy Habitats. Desuden bød kon-
gressen på ekskursioner samt generalfor-
samling i IRF.
Bortset fra den danske workshop foregik 
hele kongressen efter devisen: oplæg/
foredrag med efterfølgende diskussioner. 
Der var begribeligvis mange sessioner og da 
de jo fandt sted på samme tid skulle der 
foretages mange valg. Som det fremgår af 
den ovenstående definition, samt det faktum 
at rangere rundt omkring i verden arbejder 
under meget anderledes konditioner end de 
danske naturvejledere, og meget mere som 
naturforvaltere end naturformidlere, var 
mange temaer noget eksotisk set med dan-
ske naturvejleder øjne. Selvfølgelig foregår 
der meget formidling rundt omkring i ver-
den, men det var tydeligt at det mange ste-
der er helt andre udfordringer som trænger 
sig på. 

Farligt arbejde
Mange steder er det problemer med kryb-
skytteri, smuglere, ulovlig skovhugst, lokale 
stridigheder m.v. der fylder en rangers dag-
ligdag. Mange sydamerikanske rangere oply-
ste at deres vigtigste beklædningsgenstande 
var benbeskyttere af kevlar (ligesom en 
skudsikker vest), som beskyttelse mod selv-
skydende geværer. På kongressen blev der 
afholdt en mindehøjtidlighed for de 39 ran-
gere der var blevet dræbt i tjenesten siden 
den forgående verdenskongres i Sydafrika 
for 3 år siden. Antallet af sårede rangere er 
der vist ingen der har et overblik over.

Den oprindelige befolkning
Et andet stort tema på kongressen var rettig-
heder for de oprindelige befolkningsgrup-
per. I Australien kaldes den oprindelige be-
folkningsgruppe under et for aboriginals. 
Fra at være totalt fraværende i det australske 
samfund og så sent som i 1970’erne var de 
slet ikke repræsenteret ved folketællingerne, 
er de nu ved at blive anerkendt som de ret-
mæssige ejere af enorme landområder. Den 
dårlige samvittighed over behandlingen af 
aboriginals gennem tiderne fornemmes ty-
deligt hver gang der tales om den oprindeli-
ge befolkning. Historisk er de største forbry-
delser foregået på Tasmanien, hvor 
aboriginals blev nedskudt på klapjagter og 
fuldstændig udryddet. Det var meget tyde-
ligt at de australske rangers havde svært ved 
at kapere den store omstillingsproces som 
foregår i det australske samfund i øjeblikket. 
De er i overensstemmelse med den federale 
officielle holdning meget politisk korrekte, 
når aboriginals omtales offentlig, men på to 
mands hånd forstår man at der er langt for 
det australske samfund før aboriginals bare 
opfattes som værende på lige fod med de 
nye australier. Det er et bundet mandat for 
forvaltningen af de ca. 100 nationalparker i 
Australien at inddrage aboriginals, både 
som rangere og ved tildeling af jagt- og fi-
skerilicenser. Det er naturligvis svært at gen-
optage en livsstil som har været afbrudt i 
over hundrede år, og selvfølgelig kommer 
aboriginals aldrig til at leve som det natur-
folk det var engang, men den dårlige samvit-
tighed forsøges på alle områder at blive af-
draget. Temaet om de oprindelige 
befolkninger er jo ikke kun et australsk an-
liggende, men tværtimod et globalt anlig-

Sammen med en 16 m/k 
stor dansk delegation 
deltog undertegnede i 
IRF 4’de verdenskongres i 
Australien 21-28 marts 
2003.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen 
gende. Problemerne er de samme uanset om 
det er aboriginals, indianere, eskimoer, sa-
mer eller grønlændere. Der ligger en meget 
stor udfordring i at genskabe de få mulighe-
der der stadig kan tilvejebringes for at na-
turfolk kan fastholde en flig af deres identi-
tet og fælles erfaring, og ikke mindst den 
formidlingsopgave rangere i den forbindelse 
må påtage sig.

Den danske workshop
Som nævnt tidligere adskilte den danske 
workshop sig ved at være et formidlingsar-
rangement, og kun i mindre grad benyttede 
sig af foredragsformen. Strategien bag work-
shoppen var dels at gøre reklame for ”Code 
of conduct” og få kongressens godkendelse 
til at IRF arbejder videre med denne danske 
opfindelse, og samtidig vise hvordan man i 
Danmark formidler ud fra disse principper. 
Arne Bondo-Andersen har under rubrikken 
”Nyt fra fællessektariatet” beskrevet hvordan 
”Code of conduct” blev modtaget.
Den danske workshop bredte sig over hele 
mandagen, startende med forskellige oplæg 
om de danske formidlingsmetoder og efter-
fulgt at praktiske eksempler herpå. Der var 
stor interesse i denne praktiske fremstilling, 
hvor der var mulighed for at lære hvordan 
man med et par pinde finder højden på træ-
er, hvordan man med eksemplets magt ser 
flowet i hvad nogle kalder affald, andre gen-
anvendelige resurser, hvordan man på en 
bæredygtig måde kan indrette fiskeredska-
ber så fx. marsvin ikke mister livet i garn.
Det der virkelig vakte opsigt og stor debat 
var spørgsmålet om hvorvidt man kan eller 
ikke kan bruge det at sprætte dyr op, rode i 
indholdet og senere lave resten af dyret om 
til mad. Det fik sig til at vende sig i mange at 
vi pelsede kaniner og tilberedte dem på gril-
len - den efterfølgende debat over grillstegt 
kanin og rødvin viste at det virkelig var en 
grænseoverskridende aktivitet og specielt de 
australske rangers mente at de ville blive fy-
ret hvis de introducerede aktiviteten. I nati-
onalparkerne er kaniner (og kænguroer) så-
kaldte pestanimals, og selv om de bliver 
nødt til at nedskyde mange for at holde be-
standen nogenlunde i ave, foregår nedskyd-
ningerne nærmest i nattens mulm og mørke 
og det er absolut ikke noget man involverer 
de besøgende i. Debatten viste klart at Dan-
mark er et foregangsland med denne aktivi-

tet (om ikke det eneste), men senere på ugen 
talte vi med en del rangers som efter dages 
overvejelse godt kunne se perspektivet i ar-
rangementet og det bæredygtige i at spise 
kød. Nogle udtrykte endda at de meget ville 
overveje at afprøve aktiviteten. Det bliver in-
teressant at følge denne udvikling, og ellers 
er spørgsmålet om den danske workshop på 
dette punkt flyttede holdninger efter hensig-
ten eller flyttede folk over i vegetarbaner. 

Er IRF interessant for Naturvejlederforenin-
gen ?
Langt hovedparten af deltagerne på kon-
gressen var arealforvaltere, og derfor ville 
det ved første øjekast være meget mere na-
turligt hvis Danmark havde været repræsen-
teret af skovfogeder. Jeg fik da også person-
ligt mange idéer og værktøjer med hjem til 
både efterfølgelse og eftertanke om arealfor-
valtningen i mit daglige arbejde. 
Hvis Naturvejlederforeningen og dermed 
den danske naturvejlederordning har en 
fremtid i IRF skal det være at sætte natur-
vejledningen på de mange rangerorganisati-
oners dagsorden. 
Det er meget muligt det ikke er formidling 
en sydamerikansk ranger tænker på, alt 
imens han beskydes af en krybskyttes kug-
ler, men formidling er vel når alt kommer til 
alt et af værktøjerne til på sigt at skabe en 
forståelse for naturværdierne. Lige så vigtigt 
er det at der på disse internationale kongres-
ser gøres en indsats for, at de rangere der 
deltager, og som for manges vedkommende 
ikke selv er naturvejledere, men daglige le-
dere for naturvejledere forstår at formidlin-
gen er en nødvendig del af forvaltningen af 
naturarealerne og varetagelsen af naturar-
ven. 

Ny præsident
På den afsluttende generalforsamlingen blev 
David Zeller, ranger fra Sydafrika, valgt som 
den nye præsident for IRF, og afløser der-
med Rick Smith, USA, som ikke ønskede 
genvalg. 
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Henrik Sell (HS) 
Naturhistorisk Museum 
Tlf.:8612 9777 
sell@nathist.aau.dk

Trine Sørensen (TS) 
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt 
Tlf: 74626414 
trs@sns.dk

Jesper Vagn Christensen (JC) 
Fyns Statsskovdistrikt 
Tlf: 6265 1777 
jvc@sns.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF 
Tlf: 3331 0512 - 28 
allan.nielsen@dof.dk

Peer Nørgaard (PN) 
Stevns Natur Center 
Tlf: 5650 2234 
peer@post2.tele.dk 

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Lokalredaktører
Karin Krogstrup (KK) 
Læsø Kommune 
Tlf.: 9849 1300 
natur@laesoe.dk

Esben Buch (EB) 
Ålborg Kommune 
Tlf: 9930 2071 
esb-teknik@aalborg.dk

Jens Frydendal (JF) 
Naturskolen ved Hald 
Tlf.: 8663 8500 
Jens.Frydendal1@skolekom.dk

Stopper

NY !
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Trine Sørensen ny lokalredaktør
Som allerede offentliggjort er naturvejleder Trine Sørensen, Skovlyst Naturskole ved 
Aabenraa fremover lokalredaktør i Syd- og Sønderjylland. Herfra skal lyde et vel-
kommen i redaktionen (Redaktøren)
 
Jesper Vagn stopper som lokalredaktør 
Hvem skal nu holde landet orienteret om Fyn og Bornholm ??  
Stillingen er ledig og kan søges ved at skrive til lsn@sns.dk. Jesper skal have en stor 
tak for arbejdet som lokalredaktør gennem mange år. (Redaktøren)

Nyt om navne og arbejdspladser

Udstillingsaktiviteter landet rundt

”Vandets liv” – ny udstilling på Vestamager
Vestamager er omgivet af vand og store dele af det inddæmmede område er søer 
og sjapvand. Man kan sige, at Vestamager er en stadig kamp med og mod vand. 
Dæmningerne skal holde vand ude, men samtidig opstemmer vi de mange kanaler, 
så der opstår nye vandområder. Disse vandområder og kanaler er med til at give 
Vestamager sin helt egen karakter og har stor betydning for den natur der udfolder 
sig på stedet. 
 
Udstillingen og de mange aktiviteter skal bibringe de besøgende en fornemmelse for 
hvor meget vand betyder for områder, hvor vigtig en resurse det er, og hvilket liv der 
knytter sig til vandet. 
Hovedtemaer i udstillingen er:  * Vandets kredsløb på Vestamager 
   * Tilpasning til liv i vand 
   * Mennesker og vand 
   * Vandkvalitet  
Aktiviteter
* Fange vanddyr i omkringliggende vandhuller 
* Kikke på vanddyr i mikroskop  
* Undersøge vandkvalitet 
* Små forsøg omkring vandforbrug 
 
Åbningsperiode: Fra torsdag d. 17. april 2003 (påske) til 14. september 2003. 
Åbent for institutioner i juli måned

Værdifyldt variation – en debatudstilling om nationalpark i Nord-
sjælland
På nuværende tidspunkt tyder alt på at Nordsjælland bliver en af de udpegede nati-
onalparker i Danmark. Derfor åbner vi d. 12. april en udstilling om en nationalpark 
naturområde i den nordsjællandske natur. Hvad er baggrunden for at vi skal have i 
Danmark? Hvor stor skal parken være? Hvad skal den indeholde? Og hvilke konse-
kvenser vil det få? Det er nogle af de spørgsmål vi vil stille i udstillingen. Vi håber, at 
vi med udstillingen kan komme videre i den offentlige debat i Nordsjælland om en 
nationalpark. 
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Fotoudstilling 
- Stil skarpt på Danmarks natur .

Med udgangspunkt i WWF´s ønske om mere vild natur i Danmark, flere steder 
hvor det myldrer med liv, og hvor der er store oplevelser at hente for alle, udskrev 
WWF Verdensnaturfonden i samarbejde med Jyllands-Posten og Canon Danmark i 
sommeren 2001 en fotokonkurrence: - Stil skarpt på Danmarks natur.

I konkurrencen indgik næsten 5.000 billeder til bedømmelse og ud af disse blev 40 
billeder valgt til en vandreudstilling i Danmark. 
De 40 vinderbilleder udstilles på Esrum Møllegård på 1. sal i samme periode som 
udstillingen om en nationalpark i Nordsjælland. Udover de 40 billeder fra konkur-
rencen, vil der være et udvalg af lokale billeder fra det foreslåede nordsjællandske 
område, hvori parken skal ligge. 

Adresse: Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum. 3230 Græsted
Åbningsperiode: Lørdag d. 12. april  - 28. september 2003 kl. 10 - 16

Turprogram
Udstillingen bliver fulgt op af en række ture ud i det nordsjællandske landskab, for 
at diskutere hvad det vil betyde at få en nationalpark netop her. 
Turprogrammet bringes også på hjemmesiden www.esrum.dk og på 
www.skovognatur.dk/frederiksborg, hvor du kan læse mere om nationalparken.

På dybt vand

Isle of Man
Formidling af en ø - Dens natur og kultur
Fra Stevns til Møn er fem danske kystkommuner i tæt samarbejde med seks skånske 
kystkommuner om bæredygtig turisme, lokal identitet og etablering af mange for-
skellige netværk. 
Det er et Intereg II (EU betegnelse) projekt som skal løbe i 3 år og vi er kommet rig-
tig godt fra start. Og nu skulle vi så alle have et ordentlig Pif om hvordan man kan 
noget sådant i praksis, så af sted til Isle of Man i det Irske Hav.
Det blev 3 meget mættede dage sammen med repræsentanter fra »Manx National 
Heritage« hvor vi fik et indblik i hvordan de håndterer turisme og beskyttelse af de-
res natur- og kulturhistorie. Isle og Man er en selvstændig nation med kun den en-
gelske dronning til fælles med UK og det er en selvbevidst nation. Beskyttelse og be-
nyttelse er indeholdt i lovgivningen med høj prioritet og medfølgende anstændigt 
budget. Manx National Heritage er organisationen der håndterer alt inden for om-
rådet lige fra forskning til markedsføring og alle humanistiske og mange teknologi-
ske fagpersoner arbejder der side om side med lokale kræfter. The landscape - What 
does the landscape tell us? - Sådan lød mange indledninger til deres formidlig om 
helheden på en lokalitet.    
For mit eget vedkommende var det absolut noget brugbart som allerede  blev sat i 
værk på en fugletur, der blev til meget mere end pip. Vi var fem* naturvejledere af 
sted og ingen af os vil nogensinde glemme denne grønne ø idet blå hav.

Flemming Alrune, naturvejleder i Rønnede Kommune og ved Præstø Fjord
   
(* Kari Hald, Flemming Alrune, Jan Woollhead, Stig Nøhr og Peer Nørgaard)
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Edderkoppen - nyt fra netværkene

Nyt fra netværket  på Fyn og andre øer .
Netværket for Vejle og Fyns amter mødtes på Houens Odde den 3. april 2003 for at 
planlægge kommende aktiviteter. Som udgangspunkt søger vi at holde netværksmø-
derne om eftermiddagen  den første torsdag i lige måneder, men der forekommer 
afvigelser: 
I juni holder vi en temadag om bier – både dem med honningen, og de vilde: Hum-
lebier, maskebier, bladskærerbier m.fl.
I august vil det dreje sig om flodkrebs: Biologi, opdræt, vandhulsrestaurering, fauna-
forurening o.s.v. Muligvis vil vi også beskæftige os med fangst og fortæring.
I oktober gælder det svampe – altså paddehatte og den slags.
I december sætter vi en hel dag af og laver et seminar om, hvordan vi kan blive bed-
re til at få borgerne involveret i naturgenopretning m.v. Efter seminaret vil netvær-
ket afvikle sin hævdvundne julefrokost.
Ellers planlægger netværket fyraftensmøder. Der er flere emner under forberedelse:
”Hvad kortet fortæller” – om muligheden for at bruge gamle kort til at finde nye hi-
storier. Kartografisk Institut på Syddansk Universitet er på banen. ”Vårfluer og 
døgnfluer” her skal vi lige finde en underviser. ”Edderkopper”.  ”Pil” - ikke fletning, 
men alt det andet. ”Bål uden mad” om aktiviteter med ild. ”Besøg i Steens Klatre-
mekka” i Langesø Skovene” En dag hvor vi kommer i dybden med de populære klat-
reaktiviteter: Er det ren  underholdning eller rummer det elementer, der kan bruges 
i  naturvejledning?

Nationalpark i Nordsjælland ?
Mange har læst i avisen, at der er udpeget 3 pilotprojekter i forbindelse med etable-
ring af nationalparker i Danmark, og tror at det betyder, at der ikke kommer flere. 
I Nordsjælland arbejder vi stadig på at blive udpeget til pilotprojekt. D. 21. maj var 
der et stort borgermøde, hvor vi fremlagde et revideret forslag til placering af natio-
nalparken, som amt, skovdistrikter og de 5 omkringliggende kommuner er enige 
om. Derefter skal vi have skrevet et nyt papir sammen til ministeren, som på den 
baggrund kan tage stilling til, om han vil udpege Nordsjælland til pilotområde.

Bliv medlem
Udfyld kuponen og send den til:

Naturvejlederforeningen i Danmark v/ Morten DD Hansen
Molslaboratoriet, Strandkærsvej 6-8, Femmøller 

8400 Ebeltoft
 Navn: 
 Adresse: 
 Postnr. og by: 	

	 Medlemskab 2003 500,- kr.
	 Personligt abonnement (1 eks. af bladet) 200,- kr.
	 Virksomheds-abonnement (op til 5 eks. af bladet) 600,- kr.
	
	 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.
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Indberetninger fra

lokalredaktører 

Naturklasser i det grønne område
På Raadvad Naturskole arbejder vi i næste skoleår bl.a. videre med naturklassetan-
ken. På grundlag af de gode erfaringer fra Rødkildeprojektet har vi med opbakning 
fra kommunernes pædagogiske konsulenter fået hhv. en kommende 3. klasse fra 
Søllerød og en kommende 5. klasse fra Gentofte med på ideen. 
Med vægt på fagligheden i de primære fag dansk og matematik vil vi i samarbejde 
med klassernes lærere lave mellemtrinsforløb, hvor klassen genenm et skoleår til-
bringer en ugentlig skoledag i det fri. De mindre fag som natur/teknik, idræt, histo-
rie, billedkunst, musik og kristendom, vil helt naturligt blive en del af forløbet qua 
de arbejdsformer og faglige indgange vi vil benytte. 
Erfaringerne fra projektet skal udmunde i et idémateriale til kommunernes lærere, 
et materiale der samtidig dokumenterer, at man ikke behøver give køb på »faglighe-
den« (læse og regne!), når man styrker krop, bevægelse, sundhed, sociale kompeten-
cer, natur- miljø- og helhedsforståelse ved Ud af skolen-aktiviteter. Og at det kan gø-
res uden at man slider sig ihjel som lærer. Visionen er at vi på sigt kan implemente 
en ugentlig skoledag i naturen på et af mellemtrinnene i de tre kommuner vi har 
med at gøre. 
Mange hilsner 
Dorrit Hansen 
Naturskoleleder

Naturværkstedet Streyf  - en solstråle i Utterslev Mose

Nu er det netop ét år siden, at Streyf blev indviet af en masse forventningsfulde 
børn og voksne. På et år er det ikke blot vegetationen rundt om huset, der er blom-
stret op, men også de mange, børn der har fundet deres vej til naturværkstedet. 
Nogle pædagoger har refereret til aha-oplevelser: ” Børnene har slet ikke været oppe 
at slås, fordi de har så meget plads og vi behøver slet ikke råbe” o.lign. På trods af, at 
”man helt selv” skal bruge huset uden naturvejleder, tør rigtig mange give sig i lag 
med bålaktiviteter, vandhulsture og alt muligt andet spændende. Streyfbrugerne har 
kun haft en hel dag med os naturvejledere fra Københavns Kommune. Og så går de 
selv i gang – til dette skal siges, at vi står til deres disposition med ideer, idemateriale 
og »katestrofe-mobiltelefon« m.v., og så skal vi til at holde temakurser for dem – 
tema efter eget ønske! Der er i dag 192 Streyfbrugere med »kørekort«, så der er vir-
keligt kommet gang i mosen. Vi har stort set ingen problemer med oprydning og 
hærg af materialerne i huset – så tja – Streyf stråler…og det gør vi også! 

Ayla,  Københavns Kommune

Traktørsted på Naturskolen ved Haderslev

En Naturskole kan bruge sine faciliteter på mange spændende måder. I Haderslev/
Vojens kommuner har de åbnet deres Naturskolefaciliteter op for befolkningen, i 
samarbejde med Haderslev Statsskovdistrikt, for at lave et lille hyggeligt lokalt trak-
tørsted. Den lokale skovløber og hans familie skal betjene stedet og de fortæller at 
det var en tradition helt op til midten af 1960´erne med små traktørsteder i de dan-
ske skove. Stedet har fremover åbent i weekender og helligdage.
(trs)

Godt i gang
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              Guldbergsgade 36, 8600 Silkeborg

E-mail: DanFauna@DanFauna.dk. Hjemmeside: www.DanFauna.dk

8681 3652 Fax: 86800322. Øst for storebælt  58533853

Stor hornugle udstoppet for Skov-
og Naturstyrelsen på eget autorise-
rede konservatorværksted.

Materialer til undersøgelser af miljøet
Laboratorieudstyr
Ekskursionsudstyr
Præparationsudstyr
Meteorologi
Litteratur
Etologi
Zoologi
Anatomi
Fysiologi
Genetik
NaturTeknik-udstyr
Mikroskoper
Stereolupper
Mikrobiologi
Akvarieudstyr
Værktøj
Friluftsudstyr
og meget mere

Rekvirer gratis katalog

Kaste- / flydenet
Det ideelle net til at kaste ud fra
bredden eller fra en bro. Nettet
er let og holder sig højt i vandet
når det trækkes ind.
Det er fremstillet af meget stærkt
kunststof med forstærkning på kan-
terne. Diameter: 27 cm. Inkl. 12
meter line på vindsel.
Pris kr. 220,-

I mere end 30 år har Scandidact
leveret udstyr til faget:

  Biologi - og i nyere tid til:

    'Natur/teknik'

Derfor er det også helt naturligt at
kontakte os, når det drejer sig om
indkøb, hvor vi så også har mulig-
hed for at rådgive og komme med
forslag, baseret på de mange års
erfaring ...

TEL:  49 13 93 33    FAX:  49 13 83 85

E-mail:  admin @ scandidact.dk

OLDENVEJ 45 · 3490 KVISTGÅRD




