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Tema: Presse på 
Erfaringerne fra dette temanummer 
om kontakten til pressen viser klart, 
at skal du have din pressemeddelel-
se igennem, så kræver det et tillids-
forhold til avisen. Og tillid er ikke 
noget du skaber mellem kl. 14 og 
14.15 en tilfældig dag. Bladets for-
skellige artikler giver flere bud på, 
hvordan sådanne tillidsforhold kan 
skabes til fordel for begge parter
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VEJRET d. 31/12-05
Skyet til klart, forhå-
bentlig med udsigt 
til nytårsskyts. 
Temperatur omkring 
frysepunktet +/- 10 
grader.
GODT NYTÅR !

ANNONCE
Naturvejlederne 
afholder årskonfe-
rence 5.- 7. april i 
det sydvestjyske. 
Sæt x i kalenderen.
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FUN-DOKU
Den altomsighærgende dille har nu 
også ramt NATURvejleder. Husk at 
alle tal fra 1-9 skal placeres i boksen. 
Begynd med den lette til venstre

Fix dine fotos!

- før du sender dem afsted
til pressen eller trykkeriet.

             ...læsTips&Tricks
...på midtersiderne

  0  Vi har brug for dig...  0
Har du noget vi kan få glæde af? 

Selv om NATURvejleder er opbygget omkring et tema, så er der også  
altid plads til artikler om det du synes er interessant!

Skriv til NATURvejleder...

Noget for noget
Det er ikke kun den nuvæ-
rende regering der benytter 
sig af dette motto. Det 
gælder også når man skal i 
clinch med pressen. 
En nationalpark for en 
håndfuld kastanjer...side 18
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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk 
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 

foreningens mål og virke samt links til  
naturvejledere og naturskoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt over  
kurser, der udbydes af naturvejledere.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt. Bladet inde-
holder artikler og  temastof om naturformid-
ling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der 
er relevante for naturvejledere i hverdagen. 
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der 
foregår på naturformidlings-området rundt 
om i landet og give det videre til medlem-
merne via bladet. Derudover bringer bladet 
nyt fra de regionale netværk af naturvejle-
dere og naturformidlere samt nyt fra Fælles-
sekretariatet for naturvejledning, dvs. 
Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejledere i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid. 

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Jens Frydendal, Batum Hedevej 3, 8830 Tjele 

  Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Jens Frydendal jens.frydendal@skolekom.dk ......8663 8500
Karen Vesterager  karen.vesterager@skolekom.dk ..4580 5926 
Helle-Marie Taastrøm  naturskolen@randers.dk .............8643 2537
Thomas Gyalokay thomas.gyalokay@get2net.dk ....4359 1113
Marianne Hald mhm@nja.dk ..............................9635 1612
Søren Kiel Andersen skovska@privat.dk ......................9791 0655
Jesper Grube Kristiansen jgk@ishoj.dk ...............................4353 7279
Arne Bondo-Andersen arne1864@mail.tele.dk ..............7467 1164
Jesper Larsen jbl@ggglx.dk ..............................3957 6920

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:
Kontakt redaktøren
Lars Stubkjær Nielsen på tlf. 4435 0035
eller på e-post: lsn@sns.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale 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 naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 

Årskonferencen 2006 afholdes 5. - 7. april på  
Riber Kjærgård (Sydjyllands Landbrugsskole) 
 Temaet for årskonferencen bliver noget om ”Vand”.
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Tem
a:  P

resse p
å 

Presse på 
Alle  naturvejledere har en travl hverdag. Der er en 
skoleklasse på vej, det offentlige arrangement skal for-
beredes, der er et møde i eftermiddag og der skal laves 
program for næste år. Så er der telefontiden, der skal 
passet,  skilte og foldere som skal fornyes  og så er der 
for øvrigt lige den pressemeddelelse.

Og den går ikke. Erfaringerne fra dette temanummer 
om kontakten til pressen viser klart, at skal du have 
din pressemeddelelse igennem, så kræver det et tillids-
forhold til avisen. Og tillid er ikke noget du skaber 
mellem kl. 14 og 14.15 en tilfældig dag. Bladets for-
skellige artikler giver flere bud på, hvordan sådanne 
tillidsforhold kan skabes til fordel for begge parter. 

Indholdet er selvfølgelig også vigtigt. Og hvordan 
vrider du lige den klejne? Mediet betyder i virkelighe-
den ikke ret meget, om det er radio, TV eller en artikel 
i lokalposten.  Opskriften er stort set den samme, når 
budskabet skal igennem. Det skal være kort og præcist, 
uden tvetydigheder der kan misforstås og med det 
betydende budskab i starten. Under denne overskrift 
kan der nuanceres en del og det bliver der i bladets for-
skellige artikler.For mange naturvejledere spiller sam-
arbejdetmed pressen en større og større rolle og det er 
kun godt for som en af forfat-
terne skriver:  ” De fleste under-
søgelser viser, at det er fra 
medierne, at befolkningen får 
deres oplysninger om forskellige 
typer af miljøproblemer. Uanset 
om miljøbudskaberne kommer 
fra politikere, myndigheder 
eller miljøorganisationer, er den 
bedste vej fra afsender til mod-
tager via medierne.”
Vi håber bladets tema kan give 
inspiration til en god  presse-
dækning og  bevidsthed om 
hvilke virkemidler, der er værd 
at benytte sig af. 

Stella og Anne
På vegne af redaktionen
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NATURvejleder udgives af
NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK

Naturvejlederforeningen på Internettet:
www.natur-vejleder.dk
E-post: ugler@natur-vejleder.dk
  
Redaktionens postadresse er:
Lars Stubkjær Nielsen 
Københavns Statskovdistrikt
Fægyden 1, 3500  Værløse

Redaktionens e-post, fax og tlf.:
lsn@sns.dk
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Tips&Tricks redaktion: 
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Redaktion:
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TEMA

PRESSE PÅ 

”Så er der 10 sekunder til vi er 
på” lyder det roligt fra en studie-
vært. Jes Aagaard tager et par 
dybe indåndinger.....

....side 24

Hvis pressemeddelelsen skal 
virke, skal den sendes til Ritzau, 
som distribuerer den videre til 
avisernes redaktioner. Det sker 
imidlertid kun, hvis overskriften 
er sexet nok, som fx: ”Svirrefluer 
hærger i bibelske mængder....

....side 19

”Skyd de miljøfjendske ting ned” 
Lyngby natten 2005. 
”Send gerne et foto med fra sidste 
års aktivitet, som appetitvækker 
til pressemeddelelsen”, lyder erfa-
ringen fra Kirsten Dam....

...side 14 
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Beretninger fra naturvejlederne ude i landet

Årskonference 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Afholdes 5. 7. april på Riber Kjærgård

Uglefolderen er landet - brug den . . . . . . . . . . . bagside
I oktober havnede uglefolderen i postkassen hos alle naturvejledere og kommuner. 
Det er Naturvejlederforeningens, Friluftsrådets og Skov- og Naturstyrelsens tanke at 
den skal tjene til at gøre kommuner opmærksomme på naturvejledere som en stærk 
ressource. Tag uglen i hånden og besøg din kommune. Folderen er landet - god 
fornøjelse!
Folderen kan fås hos Anne-Grethe Munksgaard 39472426 naturvejledning@sns.dk

...bagside 

Spiseseddel Årskonference 2006. 
Reserver dagene 5. - 7. april....

...side 55

Grønne Spirers pilotfase er 
midtvejs, og det er tid for status 
og nye overvejelser.....

...side 36 
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Den lille medie ABC

Historier
Det primære i al formidling er den gode 
historie - så den skal du finde. Har du 
en kedelig, men vigtig, pointe, så bliver 
du nødt til at spænde en slæbebåd for-
an. Viser det sig f.eks. at nabokommu-
nens børn scorede mærkbart højere i 
PISA-undersøgelsen? Den historie 
trækker snildt læsset for den kedelige, 
men vigtige, pointe om naturskoles 
budgetunderskud, når lokalavisen skal 
gøres interesseret.

Modtagere
Enhver naturvejleder kan variere sin 
kommunikation alt efter modtager. Den 
evne skal naturligvis udnyttes. Prøv at 
forestil dig, at du står foran din mål-
gruppe - f.eks. kommunalpolitikerne - 
og benyt så din fingerspidsfornemmelse. 
Hvordan skal historien fortælles? Sådan 
kan du med fordel gribe sagen an over-
for journalisten.

Medier
Lokale medier har høj troværdighed. 
Gratisaviserne når ud til et stort, ungt 
publikum. Landsdækkende tv går sjæl-
dent i enkeltheder med natur-historier. 
Der er mange overvejelser, du skal gøre 
dig, når du vælger medie. 

Niels Hansen er uddannet geolog og klimatolog fra Københavns 
og Lunds Universitet. 
Han har tidligere arbejdet på Raadvad Naturskole og er nu 
pressechef på Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. 
Niels Hansen forestår desuden efteruddannelse af lærere og 
naturvejledere, blandt andet inden for brug af medier i undervis-
ningen og den danske klimadebat. 
Niels Hansen nsh@dmi.dk.

Foto: arkivfoto

Fra tid til anden vil næsten 
enhver naturvejleder komme i 
kontakt med medierne. Det går 
ofte fint, men ind imellem galt. 
Og langt fra alle de gode histo-
rier bliver fortalt. Med ganske få 
værktøjer kan du imidlertid 
både lette processen og for-
bedre resultatet.

Der kan både være sund fornuft og per-
sonlig tilfredsstillelse i at få en historie i 
medierne. Men fra den gode idé og til 
den fejlfri avisartikel er der langt - for 
nogen endda uoverskuelig langt. Hel-
digvis er der hjælp at hente, for med lidt 
forarbejde, et par basale indsigter og en 
huskeliste er du rigtig godt på vej.

Artiklen fokuserer primært på avis- og 
internetjournalistik. Dels fordi de to 
medier egner sig til formidling af ’na-
turvejleder-stof ’ - dels fordi medier med 
interesse i dine historier ofte er lokale 
aviser. En stor del af nedenstående råd, 
anvisninger og værktøjer fungerer dog 
også fint til radio og tv.
 
Én strategi
For det første er det vigtigt, at du beslut-
ter dig for en - om end nok så lille - 
kommunikationsstrategi. Blandt andet 
skal du gøre op med dig selv, hvorfor du 
overhovedet vil i medierne. Er det for at 
skaffe midler? For at profilere din ar-
bejdsplads? Eller fordi du føler en dyb 
tilfredsstillelse ved at udbrede kendska-
bet til den butsnudede dyndfrækkert? 
Når først det store ’Hvorfor’ er på plads, 
så kan du begynde at tænke i historier, 
modtagere, medier og journalister.

TEMA

PRESSE PÅ 
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Du får det bedste grundlag, hvis du lø-
bende lægger mærke til, hvilke typer hi-
storier forskellige medier bringer og i 
hvilken detalje.

Journalister
Noget af det bedste, du kan få, er per-
sonlig kontakt til en journalist. Studér 
de medier, du fokuserer på og find en 
journalist, der skriver godt og fornuftigt 
om emner, der ligner dit. Det er ham el-
ler hende, du skal servere din historie 
for. Journalister elsker desuden, når du 
har gjort et godt og solidt forarbejde. 
Deres hverdag er fortravlet og med 
mange og korte deadlines og de histori-
er, der kræver mindst fra journalistens 
side, har klar fortrinsret.

To slags journalistik
Når du så ringer til din udvalgte journa-
list, er der to helt grundlæggende for-
skellige typer journalistik, du kan blive 
involveret i: Nyhedsjournalistik på 
natur(videnskab) og naturformidling 
(videnskabsjournalistik).

Naturformidling er normalt helt upro-
blematisk. Journalistens agenda vil ofte 
være den samme som din egen – nemlig 
blot at fortælle om naturen under en el-
ler anden form. Her er ingen kritiske 
spørgsmål, spin eller skjulte agendaer. 
Du kan risikofrit fortælle om den but-
snudede dyndfrækkerts parringsdans 
uden at blive afkrævet svar angående 
rænkespillet om vandmiljøplan III eller 
din kommunes manglende vilje til at af-
sætte flere penge til biologibøger i den 
lokale folkeskole.
 
Nyhedsjournalistik på natur(videnskab) 
er straks en anden sag – og det er den 
jeg vil fokusere på. Her er journalistens 
og din agenda ikke altid den samme og 
du vil ofte blive presset til at udtale dig i 
rabiate vendinger. Eksemplet med bio-
logibøgerne ovenfor kan sagtens udvikle 
sig direkte ubehageligt. Kan du bakke 
ud af diskussionen med integriteten i 
behold? Hvor meget kan du kritisere 
din arbejdsgiver, kommunen? Og bør 
det overhovedet foregå i medierne?

Fem nyhedskriterier
Journalisten anvender fem nyhedskrite-
rier, når potentialet i din historie skal 
vurderes og artiklen skal skrives: 
Aktualitet, sensation, konflikt, identifi-
kation og væsentlighed.

Styrken ved at kende nyhedskriterierne 
ligger i, at du kan gennemskue, hvor hi-
storien er på vej hen tidligt i processen. 
Det giver dig mulighed for at bakke ud, 
mens tid er. Har du først sagt saftige 
ting til citat om kommunens manglende 
visioner på uddannelsesområdet, så kan 
det være meget svært at trække dem til-
bage igen.

Nyhedskriterierne er i teorien ligevær-
dige, men i praksis er der stor forskel på, 
hvilke det enkelte medie foretrækker. 
Dagbladet Information går tit efter væ-
sentlighed som det bærende element, 
mens Ekstrabladet fremelsker sensati-
onsaspektet – ofte i samme overordnede 
historie.

Alle journalister ved dog, at jo flere kri-
terier, der kan opfyldes – jo bedre ny-
hed, meget forenklet sagt. TV’s direkte 
dækning af 11. september var i den hen-
seende perfekt:

•	 Det skete lige nu og her – aktualitet
•	 Det var helt utænkeligt og uforudset 

– sensation
•	 Det var et målrettet, paramilitært 

angreb – konflikt
•	 Det var nemt at føle med ofrene – 

identifikation
•	 …og alle fornemmede, at verden al-

drig ville blive helt den samme igen 
– væsentlighed

TEMA

PRESSE PÅ 
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Aktualitet – lige nu og her!
Er der iltsvind i de danske farvande? Så 
snakker vi aktualitet. Det betyder 
spørgsmål som: Hvad er årsagen? Hvis 
skyld er det? Bliver det bedre i morgen?

Vinkling via aktualitet er i virkeligheden 
ofte blind passager på andre nyheder. 
Som da tsunamien i Sydøstasien blev 
springbræt for en helt masse geologi-
formidling. Aktualiteten kan dog også 
opstå af årets gang – f.eks. kan hele dis-
kussionen om vådområder og naturbe-
skyttelse pludselig være hot stuff, fordi 
den butsnudede dyndfrækkerts par-
ringskald gjalder over mark og strand.

Sensation - har du hørt det? 
Når du f.eks. finder en ekstremt sjælden 
- eller nyindvandret og måske endda 
farlig - dyreart i netop dit område, så vil 
de fleste journalister vinkle med sensati-
on. Spørgsmålene bliver i stil med: Er 
det farligt? Hvem har skylden? Hvad be-
tyder det for anlægget af Gundsølille-
motorvejen?

Mange trækker sig, når de er ved at bli-
ve viklet ind i ’sensationsdrevet’ journa-
listik. Sensation kan dog været et eks-
tremt effektivt kriterium, også når det 
gælder naturformidling. Lomborgs kro-
nede dage i slutningen af 90’erne er et 
godt eksempel. Han fik næsten mere 
mediemæssig luft under vingerne end 
han kunne magte, ved sin indædte insi-
steren på, at alt vi troede, vi vidste om 
natur og miljø, var lodret løgn.

Konflikt – må det bedste argument vinde
Spørger journalisten til din uenighed 
med en myndighed eller en organisati-
on, så er der nok en vinkling via kon-
flikt under opsejling. Spørgsmålene er 
ofte i stil med: Hvordan forholder du 
dig til den påstand? Hvad har vedkom-
mende misforstået? Er der ikke udvist 
rettidig omhu?

De fleste er helst fri for at gå ombord på 
den galej. Blandt andet fordi den form 
for kiv og spektakel forekommer uvær-
digt. Men! Føres diskussionen med re-
spekt og på faglige argumenter, så giver 
det fremragende, dybdeborende journa-
listik og naturformidling – blandt andet 
fordi begge parter må gribe dybt i posen 

efter de allerbedste argumenter og for-
klare dem til et 13-tal. Men gå altid efter 
bolden – aldrig manden!
 
Identifikation - ind i dagligstuen
Når du bliver spurgt »hvad betyder det 
for den almindelige dansker«, så er kri-
teriet identifikation på spil. Journalister-
ne vil have et scenario, som læseren kan 
se sig selv i – identificere sig med.

Men det er svært at overskue, hvad den 
butsnudede dyndfrækkert helt præcist 
betyder for ’Maren i kæret’ (bortset fra 
søvnløse nætter i parringstiden). Ét er at 
vide alt om biologien, men du må også 
kunne servere det velplacerede argu-
ment for naturens egenværdi. Kan du 
ikke det, så falder historien i bedste fald 
på gulvet og i værste fald bliver virknin-
gen den modsatte af, hvad du forestille-
de dig. 

Væsentlighed - fordi det er vigtigt
Kriteriet væsentlighed er mere diffust 
end de øvrige. Noget, der har meget høj 
identifikation eller aktualitet, er sand-
synligvis væsentligt. Der kan altså være 
tale om ekstremtilfælde af de øvrige kri-
terier. Væsentlighed er i essensen noget, 
der mærkbart vil påvirke et større antal 
mennesker.

Alle ser gerne vinkling med væsentlig-
hed, for vel er det væsentligt det vi går 
og laver. De færreste fagområder lader 
sig dog uden videre formidle via væ-
sentlighed - måske sundhedsvidenskab 
undtaget. Tænk blot på gennemslags-
kraften af fugleinfluenza, HIV og ’kuren 
mod kræft’. Væsentlighed kræver des-
uden næsten altid et fuldstændigt over-
blik over de samfundsmæssige konse-
kvenser, for journalistik bliver sjældent 
væsentlig uden en høj grad af identifika-
tion. 

Ti gode råd
I tilgift til din strategi og din indsigt i 
nyhedstyper og nyhedskriterier er det 
godt med en lille huskeliste til det prak-
tiske samarbejde med journalisten. 
Punkterne kan både bruges, når journa-
listen ringer til dig og når du ringer til 
journalisten. I det sidste tilfælde er de 
første to punkter dog overflødige.
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1.  Notér journalistens navn, medie og telefonnummer.
2. Hvor har journalisten sine informationer fra. Bed om indsigt i kilden, gerne via 

fax eller mail.
3.  Få de centrale spørgsmål mundtligt eller i en mail. Tag så - hvis det overhovedet 

er muligt - en halv time, hvor du arbejder med fagligt korrekte svar, inden du 
ringer tilbage.

4.  Forbered sproglige billeder, som journalisten kan bruge. »Den butsnudede 
dyndfrækkerts parringskald kan høre lige så langt væk som et riffelskud«, etc.

5.  Forklar de vigtigste punkter et par gange med forskelligt ordvalg.
6.  Undgå sarkasme, underforstået humor og fagspecifikke udtryk.
7.  Accepter at journalisten ikke kan medtage alle dine forbehold og detaljer – 

udvælg et par centrale og stå fast på dem.
8.  Insistér på at få lov til at kommentere den færdige artikel – eller i alt fald få lov 

til at se dine egne citater i kontekst. Journalisten har svært ved at afslå, hvis du 
kan kontaktes hvor som helst og når som helst.

9.  Journalisten er eksperten på, hvordan man populariserer og formidler i hans 
eller hendes medie. Ret udelukkende faktuelle fejl.

10.  Få oplyst hvor og hvornår artiklen eller indslaget bringes. Insistér på at blive 
kontaktet, hvis dette ændres.

Hermed skulle du være fornuftigt påklædt til en tur i medierne - i alt fald i teorien. 
Du kan nemlig langt fra læse dig til alt det, der er værd at vide om pressekontakt. Er 
du stadig i tvivl om, hvorvidt du er klar til den lokale journalists spidse pen, så er 
der med andre ord kun én kur: Spring ud på dybt vand hånd-i-hånd med den but-
snudede dyndfrækkert. o

TEMA
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Naturen på fire minutter

Passion og indsigt er i sig selv gode formidlingsegenskaber - 
og har været drivkræfterne i morgenradioens naturindslag, 
som har givet lytterne nye øjne at se på naturens gang med. 
Og viden om emner, mange af os slet ikke vidste, vi kunne 
gøres nysgerrige på.

Og fire minutter er korte, når man har 
for meget på hjerte. Jeg tror alle, der har 
bidraget til Naturen Nu i P1Morgen har 
oplevet ikke at nå det, de ville sige. Et 
godt interview på fire minutter bør ikke 
være skrevet ned ordret, selv om det 
skal foregå klokken halv syv om morge-
nen. Prøv i stedet at klare jer med stik-
ord , klare pointer, en forhåbentlig 
vågen studievært - og en kop kaffe fem 
minutter før. Naturkalenderen former 
sig som et interview - vi taler som regel 
emnet igennem først og det er vigtigt 
for værten at have et godt overblik over 
de vigtigste pointer. 

Den gode historie er som en fisk der 
skal spises forfra: Den skal have et 
godt ’bid’ - et anslag der fanger inte-
ressen og gerne giver grunden til at 
interessere sig for netop den historie 
lige nu og her. 
Men ud over et godt bid, skal der være 
kød på den: Der skal være en rygrad - 
men også gerne noget på sidebenene. 
Og så må den gerne slutte med et slag 
med halen, -en slutpointe. 
Noget af det vigtigste er, ved at beslutte 
hvor historien ender, er at lytteren ikke 
efterlades med et indtryk af at det bare 
fes ud, og blev mindre og mindre foku-
seret at lytte til.

Af Mikkel Krause
tidl. studievært P1Morgen, DR-P1.

Foto:  Christina Dahl

Landets naturvejledere har gennem et 
par år givet P1-lytterne daglige naturop-
levelse at stå op til. Naturkalenderen 
Naturen Nu i P1Morgen har været en 
stor fornøjelse at producere - med 
mange overraskende, vidende og velfor-
talte bidrag. 
Og i mange tilfælde er det vilkåret: 
Lytterne har pr definition ingen forud-
sætninger overhovedet og er ikke nød-
vendigvis interesserede i emnet - eller i 
naturen overhovedet. Det gælder altså 
om at fange deres opmærksomhed - 
pirre deres nysgerrighed - og belønne 
opmærksomheden. 

Forførelse
Det lyder næsten erotisk. Og i hvert til-
fælde er der et stort element af forfø-
relse i det. Og ligesom i forførelse, 
findes der ingen formler. Men selvfølge-
lig er der både fællesnævnere for de 
gode, troværdige og fængende naturind-
slag. Og selvfølgelig er der både kneb og 
tommelfingerregler når historien skal 
fortælles og tilhørerens opmærksomhed 
skal holdes fangen. I fire minutter. Hele 
fire minutter.

For lige så kort, tiden føles for den der 
fortæller, lige så lang opleves den af den, 
fortællingen har sluppet sit tag i.
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Vælg ud
Begrænsningens kunst er den sværeste. 
Derfor er det vigtigste råd at bygge 
historien op om én bærende pointe - og 
sortere det øvrige indhold efter relevans 
i forhold til den. Lytteren oplever kun 
det i vælger at fortælle - og ved ikke 
hvad han/hun går glip af. Og fortællin-
gen hænger bedre fast hvis den er ret 
stramt prioriteret, så de detaljer der 
kommer med har en betydning for 
pointen. Og alt andet er skåret fra. På 
den måde fremstår beretningen som en 
logisk sammenhængende helhed for lyt-
teren. Den gode historie handler altså 
om hvad man fortæller, men i lige så høj 
grad om, hvordan-, og hvorfor man for-
tæller det.

Fra en af de allerførste naturvejleder-
morgener, husker jeg stadig både den 
gode historie - og den overraskende 
detalje. 

Den gode historie 
Det gælder om at finde den gode histo-
rie i fortællingen. Og styre efter den. 
men det betyder ikke nødvendigvis at 
det er den, man skal begynde sin fortæl-
ling med. - For eksempel er den gode 
historie ikke at fuglekongen fuglekon-
gen spiser edderkopper. Historien er at 
den lille fugl klarer sig vinteren over i de 
danske granskove med et stort behov for 
næring for at holde varmen. Den gode 
historie ligger i den overraskende 
detalje; er at der er flere hundrede 
edderkopper på en enkelt gran-gren.
Med andre ord gælder det ofte om at 
finde netop den overraskende detalje, 
som tager lytteren med langt ind i en 
videns-sfære han eller hun sandsynlig-
vis ikke ellers ville interessere sig for.

Naturen netop Nu
Selv om det kan være en hjælp at tage 
afsæt i nyhedsuniverset - hvis det kan 
gøres naturligt, er det ikke altid en god 
ide. P1Morgen er jo en aktualitetsflade. 
Derfor har lytterne en vis forventning 
om, at kriterierne for de historier, der 
fortælles her, er båret af aktualitet og 
fascination - og sorteret efter væsentlig-
hed og nyhedsværdi. 

Nogle gange virker det ret oplagt at 
koble naturkalenderens næroplevelser af 
et dagsaktuelt naturfænomen til klima-
forandringer eller forurening eller 
andet, der optræder i nyhedsstrømmen. 
Men - andre gange vil det virke søgt 
eller påklistret.
Det er en fornemmelsessag - Og det er 
vigtigt at holde øje med muligheden for 
at lave koblinger som kan være åben-
bare for en naturvejleder, men usynlige 
for den uindviede - studievært eller 
lytter.

Og selv om emnet ikke er oplagt at 
knytte sammen med nyhedsuniverset, 
kan man jo låne fra nyhedsmediernes 
måde at fortælle en god historie på: - 
Begynd med sensationen i det her - 
Fortæl hvorfor det vedkommer mig  
dig? - Forklar konsekvens og perspektiv 
- Konkluder med en handlingsanvis-
ning.
Og frem for alt tænk på at sidder på ver-
dens bedste stof - Naturen er i enhver 
forstand en evig kilde til forundring og 
begejstring. Og det er den begejstring 
der skal ud af højttalerne. o
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Kampen om mediernes 
opmærksomhed

ste har en stribe politikere givet særdeles 
instruktive eksempler på det mediemo-
rads, man ender i, når kravet om sand-
hed tages letfærdigt.
 Så skriv kort, præcist, velovervejet og 
sandt, når der er ballade.

Sex i naturen
Langt sjovere er det at fraternisere med 
medierne, når man har en god nyhed. 
Den traditionelle opskrift kommer her:
 Byg meddelelsen op over nyhedsska-
belonen. Begynd med det, sagen drejer 
sig om, gerne helt oppe i overskriften 
(rubrikken) og repeter i indledningen. 
Dernæst en gradvis uddybning med 
detaljer, eksempler og finurlige enkelt-
heder samt til slut tid, sted og kontakt-
person. Det hele fylder højst et ark. Så 
enkelt bør det gøres.
 Men det er altså kun en skabelon. Om 
historien falder i journalisternes smag, 
afgøres helt og fuldt af indholdet, og 
den sprogbrug, der anvendes, for at 
”sælge budskabet”. Samt det illustrati-
onsmateriale der gratis følger med.
Hvor langt man skal gå for at komme 
på, er en personlig sag og svært at råd-
give om. Her er et eksempel fra den vir-
kelige verden, der viser, hvor 
uforudsigelig kommunikation kan være.
Følgende to overskrifter er markant for-
skellige, selvom de dækker det samme 
arrangement i skoven:
 ”Forskellige forplantningsstrategier i 
dyreverden”
 ”Sex i naturen – mest for voksne”
 Naturvejlederen havde valgt den 
sidste sætning. Den sikrede hende rent 
faktisk en veloplagt femspaltet forom-
tale - med tegning - på bagsiden af dag-
bladet Politiken. Så skulle man jo tro, at 

Af Kjeld Hansen
journalist & forfatter

Sådan skriver du den gode 
pressemeddelelse

Lidt, men godt. Sådan bør din omgang 
med pressemeddelelser være. Lad være 
med at sende alenlange manuskripter på 
mail i tide og utide. Når du endelig gør 
det, så sørg for at indholdet rummer 
noget ud over det banale.
 Medierne udsættes dagligt for en flod-
bølge af informationer, der får de flestes 
private info-belastning til at ligne en 
stille rislende skovbæk. Derfor ryger 
langt det meste i redaktionens affalds-
spand, stort set ulæst. Med mindre altså 
at materialet er usædvanligt, f.eks. skre-
vet på et stykke birkebark eller bugsiden 
af en tørret ising, og at indholdet 
rummer en reel historie.

Når lokummet brænder
For en naturvejleder – som for de fleste, 
der vil kommunikere med offentlighe-
den gennem medierne – er der princi-
pielt to situationer, hvor man anvender 
pressemeddelelsen: når lokummet 
brænder eller man har en glad nyhed.
 Den første type er enkel at håndtere. 
Her er der tale om en konflikt eller kon-
frontation, ja måske ligefrem noget 
påstået ulovligt, og derfor skal du hver-
ken bruge falbelader eller smarte sensa-
tioner. En regel gælder – skriv 
sandheden. Ikke nødvendigvis hele 
sandheden, men det, der står, skal til 
gengæld være stik og nagelfast. Fordi 
bordet fanger, og sagt er sagt. Er sagen 
alvorlig nok, vil hvert et ord jo bliver 
gransket og tolket og endevendt.
Her er det næppe nødvendigt at give 
konstruerede eksempler på, hvor pinag-
tigt og skingrende falsk den pressemed-
delelse lyder, som efterfølgende skal 
sendes ud for at bortforklare og demen-
tere indholdet i den første. På det sene-
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den tur ville blive rendt over ende, men 
nej – der kom blot 16 deltagere. Folk var 
utrygge ved, hvad der forventedes af 
dem personligt på den tur, fordi forom-
talen i avisens udgave ikke var præcis 
nok.
 Man skal være meget bevidst om, at 
en pressemeddelelsen skal kommuni-
kere på to planer: først med journalisten 
og dernæst med mediebrugerne. Kan 
man ikke besnære journalisten, kommer 
historien jo aldrig på. Så der skal altså 
være noget saft, kraft og sensation i 
budskabet, ellers ender meddelelsen i 
papirkurven. 
På den anden side skal man holde snor i 
det saglige, så modtagerne også får det 
reelle budskab. Ellers tør de ikke tage 
med dig i skoven.
 
Husk lyd og billeder
Rent praktisk kan man gøre en del for at 
sikre sin pressemeddelelse de bedste 
chancer i konkurrenceræset om døgnets 
nyheder.
 Send pressemeddelelsen på papir med 
posten, med mindre man har etableret 
en sædvane via mails med det pågæl-
dende medie. Man kender det fra sig 
selv – et brev bliver åbnet og læst, før 
man tager stilling til indholdets skæbne. 
Mails derimod – hvor mange sletter 
man ikke uden at læse dem? Dertil 
kommer de effektive spam-filtre.
 Som nævnt bør man holde sin tekst 
inden for et enkelt ark. Har man meget 
på hjerte, så vedlæg et bilag. Nok så vig-
tigt er det at kunne levere gode illustra-
tioner. Print dem ud, men vedlæg dem 
også sammen med teksten på en CD. 
Lad være med at optræde som en 
nærigpeter og forlange penge for bille-
der. Medierne hader at skulle disku-
tere betaling – og gør det yderst 
sjældent -  fordi de dagligt forkæles med 
gratisbilleder i bunkevis. Vær også 
opmærksom på, at dine billeder kan 
ende i arkivet for pludselig at blive hevet 
frem og anvendt ved en helt anden lej-
lighed. Også i den situation bør du være 
tilbageholdende med at forlange beta-
ling.
 Er det et elektronisk medie, man vil 
kommunikere med, så vedlæg gerne en 
CD med relevant lyd eller tre minutters 
kvalitetsvideo. Når redaktionen skal 
afgøre, hvilke indslag dagens lyttere og 

seere skal præsenteres for, vil det ofte 
være udslagsgivende, om der findes lyd 
eller billeder til at bære meddelelsen 
frem til modtagerne. o
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Hvem skriver du for?

Der er himmelvid forskel 
på den sproglige tone, 
hvormed man snakker 
med børn eller taler for 
akademikere. Derfor gør 
man sig det klart, hvem 
målgruppen er og vælger 
sin sprogtone i overens-
stemmelse med gruppens 
forudsætninger. 
Generelt er det sådan, at 
den uøvede kommunika-
tor ofte forfalder til at 
snakke nedad i en slags 
overgearet frisk-fyr tone 
med udelukkende positi-
ve efterklange. Sådan som 
man hører det i mange 
TV-reklamer, eller kan læse 
det i nyhedsbreve fra of-
fentlige institutioner og 
styrelser. Det sprog væk-
ker ofte større irritation 
end interesse. Så skriv og 
tal med respekt for mod-
tagerne – de er ikke så 
dumme, som du måske 
tror. Ofte vil de være 
mindst lige så begavede 
som dig selv. Derfor vælg 
dine ord med omhu, så 
målgruppen har en chan-
ce for at forstå dem, og 
vælg dine eksempler in-
den for målgruppens 
egen verden.
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Tips til samarbejdet med lokalpressen

Kaster man sig blot ud i at sende presse-
meddelelser til redaktionen på må og få, 
kan man risikere, at de ignoreres eller 
ender hos en, der ikke er særlig interes-
seret i det pågældende emne og derfor 
afkorter og redigerer dem væsentligt. 
Skifter ens ”kontaktperson” job, må man 
proceduren igennem igen og skaffe sig 
en ny kontaktperson.

Aftal rammer og format
Det er en god ide, at få nogle rammer 
for, hvor meget en pressemeddelelse bør 
fylde (normalt kort ved mindre vigtige 
emner, længere ved vigtigere emner), 
samt hvordan redaktionen ønsker at 
modtage eventuelle fotos (format, 
opløsning, skal de sendes direkte til 
redaktionen, eller er der en særlig 
ansvarlig for fotos). Sender du presse-
meddelelser, som er for lange eller for 
korte, og fotos, der er i forkert format, 
risikerer du uhensigtsmæssig beskæring 
eller, at de ikke har tid til at redigere og 
derfor udelukker meddelelsen. 

Sørg for blikfang
En mindre pressemeddelelse kan hurtigt 
drukne i alle de andre meddelelser og 
annoncer i avisen. Send derfor gerne et 
foto fra sidste års udgave af samme akti-
vitet med, det er et godt blikfang og er 
med til at skabe interesse for aktiviteten.

”Skyd de miljøfjendske ting ned” Lyngby natten 2005. Send gerne et foto 
med fra sidste års aktivitet, som appetitvækker til pressemeddelelsen.

I mit arbejde som Grøn Guide er jeg fuldstændig afhængig af 
at have et godt samarbejde med lokalpressen. Jobbet som 
Grøn Guide er typisk kendetegnet ved en høj frekvens af ar-
rangementer, der er åbne for borgerne, og derfor er der 
travlhed kombineret med en dårlig økonomi. Det handler 
altså dels om at få reklameret massivt for de forskellige ar-
rangementer, dels om at få gjort det billigt, helst gratis og 
med et minimum af tidsforbrug.

Af Kirsten Dam
Grøn Guide i Lyngby-Taarbæk
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Hold et indledende møde med en udvalgt 
kontaktperson
Min erfaring er, at det er en fordel at 
holde et indledende møde med en 
udvalgt kontaktperson fra redaktionen. 
På mødet skal man have knyttet en 
positiv kontakt (så man får en ”allieret”) 
samt have præciseret, hvad det er for et 
emneområde, man ønsker et pressesam-
arbejde om. Start derfor med at holde 
øje med, hvilken eller hvilke personer 
der generelt står for de pressemeddelel-
ser, der omhandler dit emneområde. 
Kontakt så netop den person med hen-
blik på et møde.
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Udnyt de ”stille” perioder
I ”stille” perioder på redaktionen, kan 
man ofte få lov at sende 2 pressemedde-
lelser ud i forbindelse med det samme 
arrangement. Den første er da en indle-
dende meddelelse med dato og overord-
net indhold af arrangementet samt lidt 
spændende teori, og den næste er en 
mere præcis beskrivelse af arrangemen-
tet med program. Spørg derfor også 
gerne om, hvornår der generelt er stille 
perioder (hvornår de ”higer” efter stof).

”Dæk” egne arrangementer
Jeg har generelt oplevet, at pressen har 
travlt og derfor er yderst positive over 
for at modtage ”egne dækninger” af 
arrangementer. Når man har afholdt et 
arrangement, sender man en presse-
meddelelse, som er skrevet, som om 
en journalist har været ude og dækket 
arrangementet og interviewet en. Man 
vedhæfter et par gode fotos (er de for 
dårlige, er det bedre ikke at vedhæfte 
dem). På den måde er man sikret pres-
sedækning.

Eksempel fra ”egen dækning” af  ”Miljøorien-
teringstur langs Mølleåen 2005”:
”Den hyggelige gåtur foregik traditionen tro 
langs Mølleåen med start ved Fuglevad Vand-
mølle. Vejret holdt heldigvis tørt det meste af 
tiden, og humøret var højt. Ved start stod 
masser af ivrige børn og voksne parate til at 
gå den to kilometer lange tur i de skønne 
grønne omgivelser og lade sig udfordre med 
miljøspørgsmål, opgaver og sjov og ballade. 
Den Lokale Grønne Guide Kirsten Dam for-
tæller, at der i år var syv poster på ruten…..
osv.”
”Kirsten Dam pointerer, at det ikke skal være 
kedeligt eller surt at lære at passe på vor 
natur og vort miljø. Derfor kunne folk også 
starte med at skyde til måls efter miljøvenlige 
ting og score point ved at ramme de mest mil-
jøvenlige transportformer i ringspillet. Næste 
gang, Den Grønne Guide er på banen med 
miljø, sjov og ballade, er ved Lyngby Natten 
fredag d. 26. august.”
   
En anden mulighed – få en fast spalte
En mulighed ud over pressemeddelelser 
er at få en fast spalte, f.eks. ” Grønne tips” 
i avisen. Mine erfaringer i den henseende 
er, at det er vigtigt at få aftalt størrelse, 
frekvens og ”type” af indhold meget nøje. 

Da man har spalten vederlagsfrit, kan det 
være svært at få indflydelse på størrelse og 
indhold. Der må laves aftaler om, hvornår 
og hvorvidt redaktionen må beskære ind-
holdet, og om det skal være ”populær” 
stof, eller om du godt må tage nogle 
”langhårede” kemiske ord med. Uden 
disse konkrete aftaler kan det hurtigt 
komme til at se helt anderledes ud, end 
du havde regnet med, og så er det spørgs-
målet, om det er noget, du ønsker at stå 
ved rent ”fagligt”. For det skrevne står jo i 
dit navn, selv om det er en anden, der har 
beskåret og redigeret.   

Ved henvendelser – stil krav  
Sommetider er det omvendt pressen, 
der henvender sig til dig for at få et 
interview. Her er det min erfaring, at 
man nemt kan risikere at blive fejlcite-
ret, citeret for noget, man troede blev 
sagt i fortrolighed inden interviewet 
startede eller, at det, man har sagt, bliver 
brugt i en forkert sammenhæng. Man 
kan også risikere at et negativt/positivt 
kropssprog bliver omsat til en skriftlig 
beskrivelse, hvilket kan være lige så 
uheldigt som en mundtlig udtalelse. Når 
pressen beder om et interview eller 
beder om nogle oplysninger, kan jeg 
derfor anbefale, at man spørger ind til, 
hvad interviewet skal handle om, hvem 
der ellers vil blive interviewet, og hvad 
interviewet skal bruges til. Er det et 
emne, som let kan gøres ”politisk” eller, 
hvor meningen let kan blive drejet, kan 
man med fordel kræve at få lov til at 
læse interviewet igennem til godken-
delse, før det bliver trykt.    o

Dragebygning ved miljøorienteringsturen.

De 8 gode råd – tjekliste
De nedenstående 8 
gode råd, der er base-
ret på mine egne gode 
som dårlige erfaringer, 
kan kort opsummeres 
som følger:

•	 Udvælg	en	kontaktperson	
med interesse for dit emne-
område
•	 Hold	et	indledende	møde	
med den valgte kontaktper-
son
•	 Aftal	rammer	og	formater	
for pressemeddelelser og fo-
tos
•	 Sørg	for	blikfang,	vedlæg	
foto
•	 ”Dæk”	dine	egne	arrange-
menter, hvis avisen ikke har 
tid 
•	 Find	ud	af,	hvornår	avisen	
har	”stille”	perioder	og	brug	
dem       
•	 Stil	krav	om	gennemlæs-
ning og godkendelse af in-
terviews
•	 Lav	konkrete	aftaler	om	
størrelse og indhold, ved fast 
spalte          

TEMA

PRESSE PÅ 
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Lystfiskerne var nemlig gået ind på en mark, 
hvor de havde taget et billede af en rørunderfø-
ring. Da lodsejeren ved et offentlige møde, hvor 
det glade budskab om bedre miljø i det lokale 
vandløb skulle være hovedtemaet, pludselig så 
sin eng på en storskærm, uden at han havde 
givet tilladelse til, at lystfiskerne måtte færdes 
på hans arealer, da spidsede journalisten ører 
og begyndte hektisk at notere ned på blokken. 
Beskyldninger om brud på den private ejen-
domsret og uanstændig opførsel føg gennem 
luften, og avisens overskrift den næste dag var 
katastrofal: ”Lystfiskere bryder loven”. Avisens 
redaktør fandt i øvrigt historien så god, at 
dagens leder drejede sig om emnet. 

Hold stien ren
Dette sandfærdige eksempel på, hvordan man 
ikke skal håndtere pressen, er vigtigt. Dels fordi 
al omtale ikke nødvendigvis er positiv, og dels 
fordi eksemplet skærer ud i pap, at man skal 
være velforberedt, hvis man vil undgå at ende i 
en leder. I dette tilfælde var fejlen den, at der 
var for mange kokke. Lystfiskerne var umulige 
at styre, og de havde i deres iver forbrudt sig 
mod den vigtigste af alle regler: Hold din sti 
ren. 

Skær ind til benet
I min position som naturvejleder i Danmarks 
Sportsfiskerforbund bliver jeg ofte kontaktet af 
journalister, fordi de ønsker at få et emne 
belyst, der har relevans for min organisation. 

Det gælder selvfølgelig altid om at være inde 
i stoffet, men når journalisten tager kontak-
ten, er det ikke altid muligt. Overvej derfor 
om du er den rette person. Hvis du ikke føler 
mig klædt på fagligt, så lad være med at 
udtale dig. Selv om journalister kan være 
meget utålmodige, så bed dem om at ringe 
tilbage senere, hvis du har behov for forbere-
delse. Når du så har fået overblikket, er det 
vigtigt at du formår at skære ind til benet i 
sagen. Vi tilstræber ofte at være objektive 
og kan se en problemstilling fra mange 
sider, men drop det. Det giver nemlig jour-
nalisten mulighed for at skrive, hvad der 
passer hende. Vær derimod meget konkret, 
men spænd aldrig buen mere, end du kan 
stå inde for. Hvis du kan finde på nogle for-
muleringer, der skaber billeder i hovedet på 
journalisten, kan du være ret sikker på, at de 
bliver bragt. Hvis du har et godt forslag til en 
overskrift, så tøv ikke med at videregive den. 
I mange af de avisartikler, der har handlet 
om mine projekter med skolebørn, der 
undersøger vandløbets dyreliv, har ordet 
”Små miljødetektiver” huseret. Journali-
sterne falder altid for det. Jeg kan også godt 
lide det, for det pirrer læserens nysgerrighed, 
så der en chance for, at andre end børnenes 
forældre læser artiklen.  

Tillid og villighed
Et godt samarbejde mellem journalisten og 
dig betinger, at der fuld tillid mellem jer. 
Kræv derfor kun i meget prekære sager, at 
du får teksten til gennemlæsning inden 
offentliggørelse. Hvis artiklen drejer sig om 
noget fagligt, som kan være svært at for-
midle, kan man dog med fordel tilbyde at 
læse den igennem for fejl og mangler. Vær 
ikke bange for at tale rent ud af posen, så 
længe det er klart, at det bliver mellem jer. 
Jeg har i det mindste aldrig selv haft dårlige 
oplevelser i den retning. Årsagen er den 
åbenlyse, at journalisten hellere beskytter en 
god kilde end smide den på bålet. Det frem-
mer også samarbejdet, hvis du har forstå-
else for, at de har en deadline, som skal 
overholdes. Ofte har de urimeligt travlt, og 
så gælder det om at være villig til at lægge alt 
til side.

Undskyld
Hvordan det gik med projektet og de 
100.000 kr? 
Jeg beklagede dybt mange gange på lystfi-
skernes vegne, og heldigvis blev alt glemt og 
tilgivet – men der gik et par år… o

Det var en sand solstrålehistorie. En flok lystfiskere havde fået 100.000 kroner af kommunen, som 
skulle bruges til vandløbsrestaurering. Artiklen i dagbladet dagen efter var alt andet end positiv – og 
et godt eksempel på, at god forberedelse er nøgleordet, når der skal samarbejdes med journalister.

Af Kaare Manniche Ebert
naturvejleder i Danmarks Sports-
fiskerforbund.

Styr på pressen

Journalistens vinkling af ovennævnte historie 
blev ikke som forventet. 

TEMA

PRESSE PÅ 
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Journalisten her kender jo sine kolleger 
på redaktionerne, så efter en del diskus-
sion med projektlederen bli’r overskrif-
ten endnu en tand mindre forsigtig:
Mængden af fosfor falder i Furesø
- kan betyde færre alger i søen til sommer.

Og pressemeddelelsen kom i avisen 
med stort foto og overskriften:
Furesø har det meget bedre
- badegæsterne ved Furesø kan glæde sig til 
sommer.

Scene 3
Projektlederen sidder med avisen i 
hånden og synes hun nu har lovet lokal-
befolkningen mere end de kemiske data 
kan leve op til samtidig med at hun nok 
kommer til at stå skoleret overfor sine 
fagkolleger, næste gang de mødes.

Og hvad kan vi så lære af det ?
Tjaa - vi burde ha’ erkendt, at det vi 
havde, ikke var til en kortfattet presse-
meddelelse. Der var ikke til en nyhed i 
journalistisk forstand, hvor en nyhed 
defineres med; væsentlighed, aktualitet, 
identifikation,  konflikt eller sensation. 

En snak med avisjournalisten om en 
temaartikel til et andet sted i avisen end 
nyhedsspalterne havde nok været mere 
relevant. Den personlige kontakt med 
en journalist gi’r bedre mulighed for at 
nuancere faglige forsigtigheder, så begge 
parter kan leve med det, der kommer i 
avisen.  o

En lille historie om naturfag-
lig forsigtighed overfor 
redaktionens nyhedskriterie. 
Eller hvordan en faglig fjer 
blev til fem høns.

Scene 1
Der er et stort restaureringsprojekt i 
gang i Furesø. Projektets økonomi på 22 
mio. kroner deles mellem Frederiksborg 
Amt, Farum Kommune og EU’s LIFE-
Nature pulje. Udover naturfaglige argu-
menter er det vigtigt for EU’s støtte, at 
der indgår en væsentlig information til 
lokalbefolkningen. Informationen sker 
gennem offentlige arrangementer, fol-
dere, informationstavler, udstillinger, 
web-sites og pressemeddelelser.

Scene 2
Restaureringen har været i gang et års 
tid, så selve projektet har ikke længere 
den store nyhedsværdi for pressen. Selv 
om kemiske målinger i søen efter første 
sæson viser de første tegn på, at indgre-
bene (se box) har den ønskede virkning, 
er det alt for tidligt at gå i pressen med 
en kioskbasker: FURESØ ER REDDET. 
Det er i hvert fald holdningen hos de 
biologer, der står for projektet - ”Det kan 
vi ikke tillade os at konkludere allerede”. 
Men på den anden side skal projektet jo 
prøve at leve op til EU’s ønske om bred 
og løbende information. Så projektlede-
ren laver et udkast til en pressemedde-
lelse med den forsigtige overskrift:
Restaurering af Furesø fortsætter i 2004
- mindre fosfor til Furesøens bundvand.

Udkastet runder naturvejlederens bord, 
som synes at nyheden - så lille den er - 
nok skal fremhæves, hvis pressemedde-
lelsen skal ha’ en chance i den 
redaktionelle prioritering. Så hans over-
skrift hedder:
Restaureringen af Furesø kan allerede måles, 
men ikke ses … endnu !! 
- lavere indhold af fosfor i søens bundvand.

Erfaringer har vist at pressemeddelelser 
med amtets centrale kommunikations-
center som afsender lettere finder vej til 
avisspalterne end hvis de kommer direkte 
fra den tekniske forvaltning, så den juste-
rede pressemeddelelsen sendes dertil. 

Når redaktøren 

retter til !

Faktaboks
Restaureringen i Furesø inde-
bærer 2 indgreb i søens øko-
system. 
Det ene er biomanipulation 
med opfiskning af mere end 
150 ton Skalle og Brasen. 
Det andet er udledning af ren 
ilt under springlaget i som-
merperioden for at fastholde 
store mængder fosfor til 
sedimentet.
Læs mere på furesoe.dk

Foto: Peter Fabricius
TEMA

PRESSE PÅ 

Af Peter Fabricius
Frederiksborg Amt
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Noget for noget
Det er ikke kun den nuværende regering der benytter sig af det-
te motto. Det gælder også når man skal i clinch med pressen.

Livstilstillæg
Naturartiklerne blev skrevet som aktu-
elle turforslag i både kerneområder og 
korridorområder med anvisninger på, 
hvor folk kunne opleve forskellige ting, 
samle kastanjer, brombær eller kogler. 
Leje robåde eller hører brunsthjorte. 
Disse artikler blev bragt i det månedlige 
lisstilstillæg avisen har og ikke sammen 
med resten af nationalpark stoffet.

Skidt for sig og …
I den første artikel indledte jeg med en 
smøre om, hvad man kunne opleve i det 
område der på dette tidspunkt blev un-
dersøgt  for evt. at blive nationalpark. 
Når ikke avisen ville have artikel med på 
temasiden, synes jeg at det skulle fremgå 
at den var et led i formidlingen af pilot-
projektet. Men indledningen blev hur-
tigt omskrevet af redaktionen, for at gå 
lige på turforslagene, dog med lovning 
på at der ville komme en boks udenfor 
artiklen med fakta om nationalparken.

I de følgende artikler holdt jeg mig til 
turforslagene, kun med en enkelt bisæt-
ning om nationalparken, som var så be-
skeden og indbygget i teksten, at avisen 
ikke fandt det umagen værd at redigere 
den ud. At samarbejde med pressen er 
at både give og tage. o

Af Anne Johannisson
Frederiksborg Skovdistrikt

Borgerinddragelse
Sidste efterår arbejdede vi på Frederiks-
borg Skovdistrikt på højtryk med natio-
nalpark og borgerinddragelse. Omkring 
200 aktive frivillige sad i 11 temagrup-
per og arbejdede med forslag til en evt. 
kommende nationalpark i Nordsjæl-
land. Denne proces ville vi selvfølgelig 
gerne have dækket tæt, for det var jo en 
forudsætning for at borgerinddragelsen 
kom til at rumme endnu flere end de 
200 aktive i temagrupperne.

Fuld dækning - tak
Vores idé var at Frederiksborg Amtsavis, 
som vi indgik samarbejde med, en gang 
om måneden skulle bringe en temaside 
om nationalparken, hvor de faglige op-
lysninger blev bragt sammen med et in-
terview med en eller flere temagruppe-
formænd/medlemmer, om hvilke 
forslag de arbejdede med aktuelt. Der-
udover kunne de bringe noget om natu-
ren netop nu + få en kendt nordsjæl-
lænder til at beskrive et område, som de 
synes har stor værdi for dem.

Avisen gik med på idéen på visse betin-
gelser og tilretninger. Vi skulle levere 
det faglige faktastof, men avisen skulle 
selv redigere det og kombinere det med 
det de interview, som de også ville stå 
for. Det med naturen ville de gerne have 
at vi skrev og leverede billeder til, men 
det ville komme på andet steds i avisen.

TEMA

PRESSE PÅ 
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Fra Mols til Politiken
AD-HOC samarbejde
Blandt østdanske naturvejledere har det 
vakt en vis opmærksomhed, at Naturhi-
storisk Museum i det forløbne år har 
haft en mindre pipeline til dagbladet 
Politiken – endog med flere forsider, 
hvor naturvejledning er omtalt. Det har 
vi fået, fordi vi i samarbejde med web-
stedet danske-dyr.dk og Politiken har 
forestået er par landsdækkende ”jagter”, 
hvor vi har ansporet skoleelever og pri-
vatpersoner til at indrapportere fund af 
hjulspindende edderkopper. I den for-
bindelse foreslog jeg for halvandet års 
tid siden, at jeg kunne forfatte en stor 
håndfuld spændende artikler om edder-
kopper og sommerfugle, som avisen så 
kunne omskrive efter forgodtbefindende 
og bringe, når de havde lyst. Journali-
sten på Politiken købte øjeblikkeligt idé-
en, og efterhånden har jeg vel sendt om-
kring 25 artikler, som er endt i avisen. 

Det handler om at have nogle rigtig 
gode historier på ærmet og samtidigt 
være lydhør over for journalistens øn-
sker om, hvad der kunne være interes-
sant. Endelig har det i høj grad givet 
pote at lade journalisten være med på 
naturvejlednings-arrangementer – jour-
nalister tænder på begejstrede børn og 
skolelærere, og det giver rigtig gode for-
sidebilleder! Selvfølgelig er det en for-
del, at man kommer fra Naturhistorisk 
Museum, som er en institution under 
Kulturministeriet og har en stærk faglig 
profil. Vi ved noget, som andre ikke ved, 
og aviser kan nu engang bedst lide at 
samarbejde med ikke-kommercielle 
foretagender. 

Konklusion
I bund og grund handler naturformid-
ling i pressen om, at man gør hovedpar-
ten af journalistens arbejde, dvs. at man 
skriver levende om nogle interessante 
emner og står for at finde (gratis) illu-
strationer. Sådan har vi det vel også selv: 
hvis nogen kan hjælpe os rigtig meget, 
siger vi vel ja tak….. o

Pressemeddelelsen
Der er to former for pressemeddelelser. 
Der er den lokale, som de små aviser al-
tid bringer, hvis den omhandler noget 
bare nogenlunde interessant. ”Naturvej-
leder holder svampetur på lørdag” er 
normalt nok til, at den bliver bragt. 
Langt sværere er det at få en pressemed-
delelse i de landsdækkende medier. 
Hvis pressemeddelelsen skal virke, 
skal den sendes til Ritzau, som distri-
buerer den videre til avisernes redakti-
oner. Det sker imidlertid kun, hvis 
overskriften er sexet nok: ”Vilde fugle-
edderkopper fundet på Himmelbjerget” 
eller ”Svirrefluer hærger i bibelske 
mængder” er to af mine bedste – de lok-
kede samtlige trykte og elektroniske 
medier af huse! Selvfølgelig skal indhol-
det leve op til overskriften, men der sker 
jo meget spektakulært derude i naturen, 
som nok kan klare en Ritzau eller to.

Formaliseret samarbejde
Da jeg blev ansat på Molslaboratoriet, 
fik jeg ret hurtigt til opgave at videreføre 
Naturhistorisk Museums brevkasse i 
Århus Stiftstidende. Den fylder en halv 
side hver lørdag, og folk stiller spørgs-
mål om stort og småt. Jeg står for at ind-
hente svar, formulere dem tilpas under-
holdende og endelig finde velvalgte 
illustrationer, hvis de findes i arkivet. 
Mange mange mennesker læser brev-
kassen med stor interesse, Stiften er lyk-
kelige, og en gang i ugen kyler jeg halv-
anden A4-side af sted med mailen. Vi 
får reklame, og jeg kan luske oplysnin-
ger om museet og eventuelle efterlys-
ninger gratis med i avisen. Desuden har 
jeg i 2½ år forfattet en ugentlig, illustre-
ret naturhistorie i vores lokale avis, 
Ebeltoft Folketidende. Her omtaler jeg 
aktuelle emner som fx sommerfugle på 
nedfaldsfrugt, lærkens ankomst, ane-
monernes blomstring osv. Det er folk 
også rigtig glade for, og det har medvir-
ket til at cementere Molslaboratoriets 
status i lokalområdet. Før i tiden troede 
folk således, at vi var noget vældig hem-
meligt (måske nærmest militært), men i 
dag ved alle, hvad vi går & laver.

Når naturvejledere 
skal ”bruge” den 
skrevne presse, er 
der rigtig mange 
muligheder. Nogle 
er mere tidskræ-
vende end andre, 
andre kræver blot 
lidt teknik, og atter 
andre handler om 
almindelig god 
kemi. Efterhånden 
har jeg fået lidt 
erfaring udi skrive-
riets kunst, som jeg 
er blevet bedt om 
at skrive en sides 
penge om.

TEMA

PRESSE PÅ 

Af Morten DD Hansen
Naturhistorisk Museum
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Pressen der gik i vandetTEMA

PRESSE PÅ 

Af Dorte Langborg-Hansen
Naturvejleder ,Odder Museum

Målgruppen var alle også dem der aldrig 
havde været ude i en kajak før. Nu skulle der 
fortælles kulturhistorie fra vandsiden. Pres-
sen kom, og på hver deres måde fik de for-
midlet budskabet ud. Meldingerne fra de 
personer der var med var tydelig. ”Det var 
det billede af den gamle dame der gjorde, at 
jeg turde komme med på turen.”

Baggrund
Odder Museum indkaldte i foråret til 
pressemøde for at sætte fokus på de 28 
historiske kajaksejladser, der skulle af-
holdes i løbet af sommeren. I den for-
bindelse var personalet i gang med at 
uddanne sig til havkajakinstruktører. 
For at kalde pressen ud, havde vi i vores 
pressemeddelelse lagt op til, at der ville 
blive vist grønlændervendinger og over-
rakt penge til museet fra Friluftsrådet og 
Tuborg Fonden. o

”KULTURHISTORIE:  
Oplev Alrø og omegn fra kajak. 

Fra land ser det legende let ud. Instruktøren læner sig bare en 
lille smule frem, lægger vægten forover og vupti, så snurrer 
han	rundt	for	sekunder	efter	at	sidde	oprejst	i	sin	kajak….”

Århus Stiftstidende ...
Så vender vi kajakken

Horsens Folkeblad ...
Museumsfolk i og på vandet

”28 kajakture planlagt i løbet af sommeren

Museer har ofte et lidt støvet image, men ikke Odder Museum. Her boltrer medar-
bejderne sig i det våde element som fisk i vandet. Fem medarbejdere er i øjeblikket 
i gang med at uddanne sig som kajakinstruktører, så museumsgæsterne kan kom-
me	med	ud	i	naturen.”

”Det	var	så	stille	og	roligt	ved	Alrø	dæmningen	ved	Odder	(Par	sidder	på	
broen og ser ud over vandet). Lige indtil Søren Bo Mortensen kommer 
forbi i sin kajak. Han var der i forbindelse med at Odder Kunstmuseum 
åbner en ny udstilling om kajakkens historie (Søren laver grønlænderven-
dinger	i	et	væk).	Og	vejret…”

Afrunderen TV2 Østjylland ...
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Af Helle-Marie Taastrøm
Randers Naturskole

TEMA

PRESSE PÅ 

Det er faktisk et svært spørgs-
mål – havde man spurgt mig 
om den VÆRSTE var jeg ikke i 
tvivl !!  Det er ikke mulig at sva-
re på, hvilken af historierne, der 
er blevet bragt fra Randers Na-
turskole, der er den allerbedste 
– for der har været mange…

I Randers har vi en lokalavis – Randers 
Amtsavis, som udkommer dagligt und-
tagen søndag  - en ”byavis” som kendes 
fra mange provinsbyer. Derudover har 
vi forskellige ugeaviser, der har et be-
grænset antal journalister ansat, men 
som glad og gerne bringer diverse pres-
semeddelelser i ucensureret form. 

Jævnlig fodring
Gennem årene har jeg fået oparbejdet et 
godt samarbejde med Amtsavisen. Det 
betyder, at avisen er flink til at respon-
dere på pressemeddelelser og ofte følger 
denne op med et interview. - typisk om-
kring et ”åbent-hus” arrangement på 
Naturskolen.
Det gode forhold er bla. kommet ved 
at ”fodre” journalisterne med historier 
en gang i mellem - i det hele taget pleje 
den gode forbindelse. Det sker da også 
at jeg får et opkald vedr. billeder – altså 
den der med ”om vi har nogle arrange-
menter i dag”, hvori der er gode forside-
venlige billeder af børn og dyr, typisk op 
til weekenden.

Odder som madding
Har jeg noget på hjerte, som jeg gerne 
vil have ud til alle byens borgere (og po-
litikere er også en slags borgere….) er 
avisens journalister rigtig flinke til at 
komme forbi. 
Den sidste historie er få uger gammel – 
vi fik nys om en død odder i Gudenåen, 
som tilsyneladende var druknet. Det 
kan efter teorien ikke foregå i Gudenå-
en, da der er påbud om stopriste i ruser-
ne. Det lå mig på sinde, at det skulle 
stoppes – jeg ringer til avisen – og får en 
fin historie ud på forsiden, så alle lige 
mindes om situationen. 
Randrusianerne er generelt meget inte-
resserede i odderens forhold i Randers, 
så via en avisartikel, er de holdt infor-
merede.

Min bedste historie  
med pressen
Min bedste historie  
med pressen

Jeg har den skumle bagtanke, at når Na-
turskolen nævnes i avisen – dels i for-
bindelse med arrangementer og dels i 
forbindelse med generel naturoplysning 
– skabes der en bevidsthed hos byens 
borgere om, at de har en naturskole og 
at den kan bruges til meget andet end 
skolers besøg.
Det er heller ikke en bagdel, at politike-
re og andre med beføjelser ser, at der 
sker noget på skolen. Avisen er altså 
også en måde at nå frem til pengekas-
serne på - populært sagt !
Så, der er altså en klar symbiose mellem 
den skrevne presses ønske om historier 
og Naturskolens profilering.

En ged i nettet
Så var der lige den værste historie, som 
jeg  er nødt til at tage med: Ged sad fast 
med horn i kamouflagenet, opsat for at 
lave et historiefortællehjørne, dyret blev 
reddet af forbipasserende ved en drama-
tisk redningsaktion, da det skete efter 
Naturskolens lukketid. Det blev blæst 
op med store typer på forsiden, selv om 
geden ikke havde taget skade overhove-
det.. Åh, hvor var det surt !  Den jour-
nalist fik ikke så mange historier fra mig 
efter den oplevelse. o
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Et presseberedskab 
Skov- og Naturstyrelsen modtager dagligt en række henvendelser fra medierne. Journalisterne 
henvender sig både til styrelsens statsskovdistrikter rundt om i landet og til hovedafdelingen i 
Haraldsgade på Østerbro i København, hvor Presse- og Informationskontoret er placeret. 

Udover åbenhed er troværdighed også et 
af nøgleordene i grundlaget for Skov- og 
Naturstyrelsens kommunikation med om-
verdenen. 

Der må ikke herske tvivl om, at det, vi 
kommunikerer ud, er faktuelt korrekt. I 
modsat fald mister vi vores troværdighed 
- og dermed også vores legitimitet. Derfor 
er vi meget opmærksomme på ikke at 
lade os rive med og melde for hurtigt ud, 
når medierne brager løs med en historie, 
som direkte eller indirekte vedrører Skov- 
og Naturstyrelsen. 

Hvis journalister blot få gange oplever, at 
vi ’løber med en halv vind’, går vores tro-
værdighed fløjten. Omvendt medfører en 
troværdig kommunikation, at vi opbygger 
et tillidsforhold til medierne – og det kan 
vi naturligvis kun være tilfredse med. 

Alle begår af og til en fejl, og det gælder 
selvfølgelig også Skov- og Naturstyrelsens 
Presse- og Informationskontor. Hvis vi 
opdager, at vi har lavet en fejl, gør vi vores 
bedste for at rette den på eget initiativ. F.
eks. havde en af kontorets medarbejdere  
for nylig misforstået nogle tal, hvilket før-
te til en fejlagtig artikel i vores eget ny-
hedsbrev Skov- og Natur. 

Ifølge artiklen var antallet af danskere, der 
går op til jagtprøve steget med 10 procent 

Det er både lokale, regionale og landsdækkende medier – og i nogle tilfælde også fag-
blade og tidsskrifter – der henvender sig. Det kan f.eks. være en journalist, der ringer til 
et skovdistrikt for at spørge om der er noget nyt om de lokale naturlegepladser. Eller 
måske en journalist, der kontakter Presse- og Informationskontoret for at få oplyst, 
hvor mange jagttegn Skov- og Naturstyrelsen har udstedt gennem de seneste 20 år.  

Af journalist Jacob Lybek
Skov- og Naturstyrelsen
Presse- og Informationskontoret

Alle henvendelser, hvad enten det er via 
telefon, brev eller e-mail, fra medierne til 
Skov- og Naturstyrelsens Presse- og Infor-
mationskontor bliver besvaret - uanset 
emnet, og uanset hvilken journalist, der 
ringer.  

Nøgleordene er åbenhed og troværdighed
Inden jeg går i detaljer om selve pressebe-
redskabet og registreringen af mediernes 
omtale af Skov- og Naturstyrelsens aktivi-
teter, vil jeg gerne knytte nogle ord til sel-
ve grundlaget for vores kommunikation 
med medierne – og omverdenen i det hele 
taget. 

Skov og Naturstyrelsen er åben om styrel-
sens aktiviteter, både fordi vi ønsker at 
være det, og fordi vi har en forpligtelse til 
det som en statslig institution – bl.a. i hen-
hold til:
•	Århus-konventionen,	som	siger	at	offentlige	myndig-
heder har en aktiv oplysningspligt, når det gælder in-
formation om miljøet
•	Loven	om	offentlighed	i	forvaltningen.	

Samtidig skal man aldrig glemme, at en 
tæt dialog mellem medierne og en organi-
sation som Skov- og Naturstyrelsen (det 
gælder i princippet for alle typer organisa-
tioner – selv om der er undtagelser, f.eks. 
kan Forsvarets Efterretningstjeneste af 
gode grunde ikke lægge alt frem for of-
fentligheden) er en fordel for begge parter.   

TEMA

PRESSE PÅ 
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i løbet af et år. Det viste sig dog, at der re-
elt var sket et fald på én procent. Da vi 
blev opmærksomme på fejlen, valgte vi at 
dementere historien på vores hjemmeside 
samt at sende en e-mail til samtlige abon-
nenter af nyhedsbrevet, hvori vi beklagede 
fejlen. 

Hjælp til medarbejderne
I forbindelse med henvendelser fra me-
dierne gør vi også en indsats indadtil. F.
eks. hjælper vi ansatte, der skal intervie-
wes, med at forberede sig – i tilfælde af, 
at en ansat skal medvirke i et tv-inter-
view gør vi ham/hende opmærksom på 
at iføre sig tøj med Skov- og Natursty-
relsens logo på.  I øvrigt afholder Pres-
se- og Informationskontoret kurser for 
ansatte i styrelsen med fokus på inter-
view og medieforståelse. Der afholdes 2-
4 kurser om året.  
•	Det er vigtigt, at de ansatte i Skov- og Naturstyrel-
sen ikke føler sig pressede til at udtale sig om noget, 
de ikke har tilstrækkelig viden om.
•	Nogle ansatte kan være nervøse i forbindelse med 
et interview. Derfor taler vi ofte med medarbejder-
ne, inden interviewet skal foregå, hvilket er med til 
at dæmpe eventuel nervøsitet. 
•	De ansatte bør tale i et mundret sprog og ikke 
bruge for mange fagudtryk. 
•	De ansatte skal vide, at de har mulighed for at 
stille krav til en journalist, i mange situationer kan 
de f.eks. få deres citater til gennemsyn og godken-
delse, inden artiklen trykkes.
•	Det har stor betydning, at ansatte i Skov- og Na-
turstyrelsens har en forståelse af mediernes vilkår og 
forudsætninger. 

Proaktiv indsats
Kontakten til medierne er dog ikke ude-
lukkende reaktiv. Der er også tale om en 
proaktiv indsats. Med andre ord: I nogle 
tilfælde optræder Skov- og Naturstyrel-
sen i en udadvendt/opsøgende rolle 
overfor omverdenen. Det gør vi blandt i 
andet i form af: 
•	Et elektronisk nyhedsbrev, Skov- og Natur, der ud-
kommer hver 14. dag – der er over 4.000 abonnen-
ter, herunder cirka 50 journalister.
•	Nyheder på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
skovognatur.dk
•	Pressemeddelelser og pressemøder – dog kun 
meget sjældent.
•	Personlig kontakt til journalister, for eksempel i 
tilfælde, hvor Skov- og Naturstyrelsen ligger inde 
med viden eller nye resultater, som vi ved interesse-
rer specifikke journalister eller medier.

Registrering af mediernes omtale 
Det er ikke ualmindeligt, at Skov- og 
Naturstyrelsen optræder i op til ti avis-
artikler om dagen – og en enkelt eller to 
gange om dagen i enten radio eller tv. 
Og for at få det nødvendige overblik 
over mediernes dækning gør vi blandt 
følgende:

•	Abonnerer på en række aviser – en medarbejder 
fra kontoret møder ved 7.15-tiden om morgenen for 
at gennemgå dagens aviser, blandt andet med hen-
blik på at kunne forudsige mulige henvendelser fra 
medierne.
•	Abonnerer på presseklip fra medie-databasen 
Infomedia (med artikler fra en række landsdækken-
de, regionale og lokale aviser).
•	Optager rutinemæssigt tv-stationernes nyheds-
udsendelser i aftentimerne.
•	Registrerer alle henvendelser fra medierne på 
Skov- og Naturstyrelsens intranet – også medarbej-
dere, som ikke arbejder i Presse- og Informations-
kontoret, laver en note til intranettet i tilfælde af 
henvendelser fra medierne. o

PRESSEBEREDSKABET 

Når det gælder kontakt med medierne 
har Skov- og Naturstyrelsens Presse- og 
Informationskontor – blandt andet –  
fokus på at:

•	Sørge for at journalisterne kan komme til at tale med den 
medarbejder, som ved mest om det pågældende emne. Hvis 
medarbejderen ikke har mulighed for at medvirke i et inter-
view i løbet af kort tid, giver vi journalisterne en tilbagemel-
ding om det - samt et bud på, hvornår det i givet fald så kan 
lade sig gøre.
•	Give journalisterne en så hurtig respons som muligt, idet 
journalisterne ofte har travlt og skal overholde en deadline.
•	Hjælpe journalisterne med evt. baggrundsoplysninger, så 
evt. misforståelser undgås.
•	Stille faciliteter og ansatte til rådighed, hvis medierne har 
brug for det - for eksempel hvis et tv-hold ønsker at filme en 
sjælden dyreart i statsskovene.
•	At afholde særlige presse-arrangementer, hvor journali-
ster kan deltage - f.eks. med henblik på at komme ud og 
overvære konkrete projekter i skovdistrikterne og samtidig 
blive orienteret om ny lovgivning, nye procedurer, nye ten-
denser osv. 

TEMA

PRESSE PÅ 
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Skov- og Naturstyrelsen vil ikke være 
særlig vild med, at jeg udtaler mig om 
min personlige mening om dette og 
hint, medens jeg sidder i uniform. Der-
for er det vigtig altid at have en klar 
kontrakt med journalisten. Hvad er på 
dagsordnen, hvilke budskaber skal 
bringes til torvs osv. Hvis der er noget 
der lugter, eller emner der er politisk 
kontroversielle, så er det en vældig god 
idé, at cleare dem med baglandet. Langt 
de fleste naturvejleder er ikke i en løn-
ramme, hvor det kan betale sig at stå for 
skud i pressen. 

Øvelse gør mester
Min erfaring med naturvejledere er, at 
de oftest er verdens sødeste mennesker, 
som vil gå gennem ild og vand for at til-
fredsstille nysgerrige spørgere – selv 
journalister. Denne venlighed kan være 
en hæmsko, hvis journalisten har dril-
ske hensigter. Skov- og Naturstyrelsen 
har gennem en årrække kørt nogle me-
diekurser. Det er en kæmpegod investe-
ring. For mit eget vedkommende ople-
vede jeg nogle professionelle 
journalister, der gav gode råd, kom med 
feedback på medbragte tv-optrædender 
og udsatte deltagere for ”kritisk journa-
listik”. Jeg måtte sande, at jeg var alt for 
flink. Man må da svare, når man bliver 
spurgt! 

”Så er der 10 sekunder til vi er på” lyder 
det roligt fra en studievært. Jeg retter 
mig i stolen og smiler imødekommende 
til journalisten, medens jeg tager et par 
dybe indåndinger. Kan mærke at pulsen 
står rigeligt højt og tænker, at det er nøj-
agtig den samme fornemmelse, som at 
gå ind til det grønne eksamesbord. Den 
lille øvelse med åndedrættet er ret be-
vist. Alle der har prøvet at tale uden luft 
ved, at det er ret afslørende for ens ner-
vøsitet. De steder hvor man kan komme 
efter sine fysiologiske reaktioner, hvad 
enten det er stakåndethed eller røde 
kinder, der bliver sminket, er det godt. 
Når først vi er i gang, så er der sjældent 
tid til nervøsitet. Et spørgsmål fra jour-
nalisten og vups de 30 minutter er som 
blæst afsted. Humor er den bedste me-
dicin mod højstemt akademisk nervø-
sitet! 

Hav kontrakten i orden
Kan det være farligt? Ja for dælen – har 
man en dreven journalist foran sig, som 
har skjulte dagsordner og ønsker at 
fremmane konflikter og modsigelser, så 
kan man hurtigt få rumpen på komedie. 
I en presset situation kan man nemt ri-
sikere at give udtryk for holdninger eller 
tage stilling til enkeltsager, som ikke er i 
overensstemmelse med den ”officielle” 
holdning. 

Gode råd før optagelse!

DK4 direkte: Studiet er fyldt med kurve og effekter fra naturen
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Af naturvejleder Jes Aagaard
Skov- og Naturstyrelsen
Jægersborg statsskovdistrikt
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Men det kan være, at man ikke skal an-
erkende præmissen. Journalister er ver-
densmestre i at få de udsagn, de er in-
teresseret i og i den efterfølgende 
redigering kan væsentlige udsagn 
ende med ikke at komme med. Måske 
er der her et kursusønske til vores efter-
uddannelse.

Det tager tid
Tv optagelser i felten kan være en om-
stændelig affære, som giver masser af 
ventetid. Ofte er der et helt crue af run-
nere, lydfolk, kamerafører og evt. skue-
spillere, der skal arbejde effektiv sam-
men. De gange jeg har været med til at 
lave børneTv har der været et groft ”sto-
ryboad” at starte med , men historien er 
blevet opfundet undervejs. Hver gang 
der skal skifte kameravinkel eller bred-
perspektiv går til næroptagelser, går der 
tid  - lang tid. Så er lyset forkert, så kom 
der en flyver der ødelægger lyden, så 
skal der skiftes batteri på et eller andet, 
der er uendelige mange tidsrøvere i tv 
produktion. Derfor skal man ikke for-
tvivle, hvis 5-7 timers optagelse bliver til 
3 minutter på skærmen. Det er en kæm-
pefordel at kende lidt til produktions-
gangen, så man forstår den fagjargon tv-
folkene bruger og samtidig kan bidrage 
til processen. De fleste TV folk ved ikke 
en skid om natur. Det er f.eks. vældig 
dumt at være en lillenørd i brydertriko 
som eneste påklædning, når man filmer 
midt i en myretue. Vores rolle bliver at 
sikre den biologiske sanddrulighed. 
Derfor er det en rigtig god vane, at give 
produktionsholdet et skriftlig oplæg før 
optagelser, så de er forberedte på de bio-
logiske muligheder.  
Skal I medvirke i en radio udsendelse,  
eller blot  interviews over en mobiltele-
fon, så prøv altid at stå hvor det sker -  
”on location”. Det giver en glød, autenti-
citet og indlevelse i beskrivelser, som for 
lytteren er meget mere troværdig. 

Det er jo bare naturvejledning
Kan man abstrahere fra angsten for at 
lave fejl for åben skærm eller mikrofon, 
så er det jo de virkemidler vi altid bru-
ger i naturvejledning, der skal bruges. 
De fleste studieværter kan huske mig ef-
ter et besøg, for jeg kommer altid slæ-
bende med en masse skrammel. Det 
skal ses, smages, høres og fornemmes – 
for seerne, men det bliver gennem min 
og værtens sanser. I skal blot være op-
mærksomme på, at studieteknikere ikke 
altid ved, hvad det handler om. Jeg hav-
de en pudsig oplevede på TV2 MOR-
GEN for kort tid siden, som skulle 
handle om svampe. Det var direkte tv, så 
en studiedesigner fik mine svampe i 
kurven, så de kunne blive lagt frem før 
den direkte optagelse. Da jeg kom på 
var alle svampene lagt frem på bordet i 
flot farveafstemt mønster. Der kan også 
ske uforudsete ting. Jeg havde et glas læ-
geigler med i direkte tv. De havde i den 
fortløbende uge ikke været sultne efter 
mit blod, men en varm tv-lampe hæve-
de appetitten hos dem, så da jeg for 
åbent skærm satte en af dem på armen, 
svup sad den fast. Fint nok, lige indtil 
jeg pillede den af igen, så havde jeg et 
værre blodbad! 

Den korte version
Øvelse, gerne foran familien, klare afta-
ler om indhold, disponering og budska-
ber, medbragte effekter og en god histo-
rie, så går det næppe helt galt. 
God fornøjelse!  o

DR1 ”Lille Nørd”: Det er ikke nemt at være lille nørd og lave tv 
on location i en myretue, når påklædningen er let.
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Det grønne og den bløde pels

Miljøstoffet i de fire aviser
Indholdsanalyser af Politiken, Berling-
ske Tidende, Jyllands-Posten og Infor-
mation er som nævnt indledningsvist 
foretaget i tre udvalgte nedslagsår: 1997, 
2000 og 2003. Alle artikler og notitser 
om de fem udvalgte miljøemner er ble-
vet kodet i seks måneder af hvert år. 
Samlet set giver dette følgende dækning 
af de udvalgte miljøemner: 

Enheder pr. emne
Drikkevand 245
Drivhuseffekt 230
Vandmiljø 225
Truede dyrearter 214
GMO 184
I alt 1.098

Ser man på fordelingen i forhold til de enkelte aviser, er det 
Politiken, der samlet set skriver mest om de fem miljøemner, 
i alt 325 artikler/notitser. Herefter følger Jyllands-Posten 
med 289 artikler/notitser, Berlingske Tidende med 285 ar-
tikler/notitser og Information med 199 artikler/notitser. 
Hermed står Politiken for 30 % af dækningen, Jyllands-Po-
sten for 26 %, Berlingske Tidende for 26 % og Information 
for 18 % af den samlede dækning. I forhold til antallet af 
enheder per medie per emne dækkes ’drikkevand’ mest af 
Politiken og Jyllands-Posten. ’Drivhuseffekten’ dækkes mest 
af Information og Politiken. ’Vandmiljø’ dækkes mest af Po-
litiken og Jyllands-Posten. ’Truede dyrearter’ dækkes mest 
af Berlingske Tidende og Politiken. ’GMO’ dækkes mest af 
Information og Berlingske Tidende.
  Fra 1997 til 2003 falder den samlede dækning fra 419 ar-
tikler/notitser i 1997 til 356 artikler/notitser i 2003. Eneste 
emne i fremgang er ’truede dyrearter’, der samtidig 
er det emne, der indeholder flest positive miljøhisto-
rier, forstået som historier om, at det nu går bedre. 
Størst fald i dækningen sker inden for casen ’drikkevand’, der 
dominerer i 1997, men halveres i både 2000 og 2003. Det 
mindst dækkede emne i 2003 er dog GMO, der i periodens 
begyndelse var langt mere populært.

Skønt tidligere undersøgelser har frem-
hævet miljøproblemernes globale ka-
rakter viser denne analyse, at det geo-
grafiske fokus inden for alle de udvalgte 
emner, ligger på danske eller vestlige 
forhold. Afrika er for eksempel kun det 
primære fokus i tre artikler. 

Mediernes miljøjournalistik er under 
forandring. Hvor halvfjerdsernes og fir-
sernes miljøjournalister i høj grad så 
miljøet som truet af samfundets indu-
strielle udvikling, ser nutidens miljøj-
ournalister i højere grad miljøstof som 
en mulighed for at fortælle positive hi-
storier om dyr med blød pels. Det er en 
af konklusionerne på en analyse af ud-
viklingen af pressens miljøjournalistik 
fra 1997 til 2003 foretaget af afdelingen 
for Journalistik ved Roskilde 
Universitetscenter.

Miljøet i medierne
De fleste undersøgelser viser, at det er 
fra medierne, at befolkningen får deres 
oplysninger om forskellige typer af mil-
jøproblemer. Uanset om miljøbudska-
berne kommer fra politikere, myndig-
heder eller miljøorganisationer, er den 
bedste vej fra afsender til modtager via 
medierne. 
    I analysen af miljøjournalistikkens 
udvikling fra 1997 til 2003 er der ud-
valgt følgende fem miljøproblemer: 
Drivhuseffekt, drikkevand, vandmiljø, 
truede dyrearter og GMO (genmodifi-
cerede organismer). Analysen begræn-
ser sig til miljøjournalistikken i landets 
fire førende aviser: Politiken, Berlingske 
Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten 
samt dagbladet Information. Artikler og 
notitser, der danner baggrund for denne 
analyse, er alle udvalgt på baggrund af 
daglige presseudklip fra Miljøministeri-
et. De udvalgte klip dækker årene 1997, 
2000 og 2003. Den kvantitative ind-
holdsanalyse suppleres med interview 
med aktørerne i miljøjournalistikken. 
De udvalgte aktører til interview er mil-
jøjournalister og redaktører, miljøorga-
nisationer samt repræsentanter for 
myndigheder. 

Af Mark Ørsten, adjunkt
Ph.d. ved afdeling for Journalistik 
på RUC
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Især inden for emnerne ’drikkevand’, 
’vandmiljø’ og ’truede dyrearter’ er det 
Danmark, der står i fokus, selv om alle 
tre emner ofte har klare internationale 
forgreninger. 
   Samlet set er den mest dominerende 
kilde videnskabelige eksperter, der op-
træder som kilder i alt 410 gange. Her-
efter følger danske interesseorganisatio-
ner, der optræder som kilder i alt 228 
gange og kilder i regeringen (typisk mil-
jøminister/fødevareminister), der op-
træder som kilder i alt 224 gange. Miljø-
organisationerne optræder samlet set 
som kilder i alt 163 gange. Den domine-
rende kilde varierer dog som hovedregel 
fra case til case. Drivhuseffekten er det 
emne, der samlet set dækkes grundigst 
af aviserne. For det første dækkes emnet 
næsten udelukkende via artikler frem 
for noter. For det andet har disse artik-
ler ofte en længde, der klart overstiger 
den almindelige nyhedsartikel. For det 
tredje anvendes flest kilder per artikel i 
dækningen af drivhuseffekten.

Natur i fokus
Poul Erik Magnussen, informations-
chef i Skov- og Naturstyrelsen, kon-
kluderer følgende om pressens mil-
jøjournalistik. Der er ”kommet mere 
fokus på naturen. Det er vel også en 
trend i tiden. Nu har de skrevet om, 
at vi dør af solen, dør af solcreme, dør 
af shampoo, dør af det hele. Nu er det 
behov for noget mere neutralt, noget 
upolitisk opløftende, så nu er naturen 
kommet med som en del af det bløde 
stof.” 

Poul Henrik Harritz, præsident i 
Danmarks Naturfredningsforening, 
deler miljøområdet op i henholdsvis 
miljø forstået som ”hardcore kemisk 
kaos, vandmiljø og forhandlinger i 
EU” og natur forstået som ”det grøn-
ne og den bløde pels”. 
Hvor miljøjournalister tidligere 
var mere optagede af miljødelen 
end af naturdelen, er deres interes-
sefelt i dag bredere. Nu kan man fx 
læse i avisen, at silkehalerne kom-
mer til Danmark, fordi de sulter 
oppe nordpå. Naturdelen og den 
bløde pels får mere plads.
Der er især to årsager til denne for-
andring af miljøjournalistikken i 
medierne. 

TEMA

PRESSE PÅ 

Rapporten 
”Miljøet i medierne: 
Fem casestudier af 
nyhedsinstitutionens 
miljøjournalistik 1997 
til 2003” er forfattet af 
Mark Ørsten
Simon Andersen 
og Susanna Apri. 
Rapporten er udgivet 
i Studieserien for 
Journalistik på RUC, 
nr. 1, 2005. 
Rapporten er blevet 
til på baggrund af fi-
nansiering fra Institut 
for Miljøvurdering.
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Den første er, at miljøpolitikken ikke 
længere har den samme høje politiske 
prioritet. Den anden er, at aviserne 
forsøger at gøre op med tidligere ti-
ders miljøjournalistik, som de anser 
for at have været for præget af skræks-
cenarier og overdreven bekymring om 
miljøets tilstand. I dag handler det for 
aviserne om at komme tættere på deres 
læsere. Som en journalist udtaler i rap-
porten: ”Fokus skifter mere hen imod det 
nære, mod mere vedkommende ting end 
den politiske kamp.” Det handler om at 
skrive om miljø, der kan mærkes og 
især opleves. Derfor er ’natur’ blevet et 
nyt fokusområde for aviserne: ”Natur 
kan man mærke. Det gør det vedkom-
mende.” 

Analysen af dansk miljøjournalistik vi-
ser også, at hvor et abstrakt emne som 
GMO, er så godt som forsvundet ud af 
mediernes dækning, så er der blevet 
mere plads til historier om dyr i natu-
ren, der har det godt. 

Det gælder for eksempel de danske bæ-
vere. Udviklingen har på nogle måder 
gjort det nemmere at få historier om na-
tur i medierne: ”Jeg ved hvem, der inte-
resseret i hvad. Berlingske kan godt lige 
cases, der er bygget op om en person, og 
tv skal have billeder, men ikke de samme. 
Vi skal skiftes mellem dem. TV 2 har fået 
de vilde heste, og DR har fået bæverne”, 
siger Poul Erik Magnussen.
   Omvendt kræver det meget arbejde at 
servicere medierne: ”Det, der kræves er, 
at vi kan levere baggrundsmaterialet til 
dem. Vi skal ligesom have bygget en lille 
pakke til dem, så det bliver relativt enkelt 
at gå videre med,” siger Ida Thuesen fra 
Verdensnaturfonden. Poul Henrik Har-
ritz fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening slår det fast: ”De søde naturhisto-
rier går godt!”
  På én måde er det blevet lettere at få 
historier om naturen i medierne. Men 
mediernes fokus på den positive historie 
udgør også en udfordring i forhold til at 
også at få fortalt de historier, der måske 
ender mindre godt. Her er det vigtigt 
med et afbalanceret budskab: Der er 
områder, hvor det går godt, og områder, 
hvor det går mindre godt. Ønsker man 
at få begge budskaber i medierne er 
det vigtigt at man planlægger sin kom-
munikation og sine virkemidler (fx. 
cases) i god tid, så både det positive og 
kritiske budskab fremstår som én 
samlet historie. o

TEMA
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Boganmeldelse

Første gang jeg stiftede bekendtskab med Bjørlis skumdyr var på naturvejlederud-
dannelse. Vi skulle videofilmes i felten mens vi formidlede, og da det var Bjørlis tur 
trak hun os alle hen til et hul i jorden. Her var der nemlig noget meget spændende 
vi lige skulle se. Da vi alle stod bøjet over hullet tryllede Bjørli pludselig en hare 
frem! Det tog et par åndeløse sekunder før vi opdagede, at haren, som nu sad roligt 
i	favnen	på	Bjørli,	i	virkeligheden	var	lavet	af	skumgummi	–	fed	effekt!	

Siden den dag er jeg flere gange blevet overrasket over Bjørlis flotte skumdyr – bl.a. 
skal jeg sent glemme mit møde med den grufulde basilisk i kælderen under hendes 
naturskole i Ravnsholt Skov. For hulen et chok jeg fik – og så var jeg endda blevet 
advaret i forvejen!  

Det er faktisk ikke så svært at lave et vellignende skumdyr – og nu er det blevet endnu 
lettere	med	bogen	”Skumdyr”	af	Bjørli	Lehrmann.	I	bogen	giver	Bjørli	en	god	og	grundig	gennemgang	af	hvordan	
man kan fremstille 17 forskellige skumdyr, bl.a. mus, forskellige fugle, pindsvin og flagermus. Til alle dyrene fin-
des der skabeloner som kan kopieres fra bogen, samt en flot illustreret vejledning til hvordan de forskellige dyr 
skal hæftes og limes sammen. Det kan næsten ikke gå galt. Hvert skumdyr er desuden ledsaget af en kort tekst 
med forslag til hvordan Bjørli selv anvender skumdyret i sin naturformidling. 

Allan Gudio Nielsen
Naturvejleder i DOF/Fugleværnsfonden

Skumdyr. Af Bjørli Martha Lehrmann. Forlaget Klematis.

Bogen kan varmt anbefales til den kreative naturvejleder. Jeg har selv flere gange haft glæde af at kunne hive en skumspætte ud af ærmet – det vir-
ker – både hos børn og voksne!  Husk at klikke ind på: www.vestrehus.dk. Her er der vejledning til mange af skumdyrs- klassikerne samt skabeloner til 
skumdyr der ikke er med i bogen. 

Pris: 248 kr.
God fornøjelse! 
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Hvordan med kvaliteten i miljø- og 
naturvejledningen?
Sam H. Ham - professor i kommunikationspsykologi fra 
University of Idaho – har gode bud på, hvordan vi indfrier 
målet med miljø- og naturvejledning! 

Målet:
Få kan vel være uenige med Sam H. 
Ham i, at målet er at få publikum til at 
udvise omsorg (engelsk ”caring”) for na-
tur og miljø. Hvordan vi når dertil ved 
mange læsere af Naturvejleder heldig-
vis, men i dagligdagen kan vi måske 
godt fristes til at glemme det. 
Man kan forestille sig en situation, hvor 
deltagerne i et arrangement var meget 
interesserede, klappede begejstret og 
endda havde lært navne på fire planter 
(eller miljømærker). I den situation vil 
vejlederen måske umiddelbart synes, at 
det var en succesfuld dag, men det er 
langtfra givet i relation til målet om, at 
publikum skal begynde at vise omsorg 
for natur og miljø. 

Hvad er det for en kvalitet, der skal til?
Vejledere indenfor natur og miljø har 
for de flestes vedkommende gennemgå-
et en anden udvikling end flertallet 
blandt publikum, så tilgangen er ander-
ledes. Det er en vigtig erkendelse, for el-
lers kunne man fristes til at tro, at hvis 
blot publikum ved, hvad vi vejledere 
ved, så vil de vise samme omsorg. Des-
værre er det ikke sådan. Ifølge Sam H. 
Ham har det at udvise omsorg for natur 
og miljø intet at gøre med viden, mens 
det omvendt gælder, at folk der allerede 
føler omsorg overfor noget, er motivere-
de for at lære om det. Det blev under 
foredraget sat på spidsen med provoka-
tionen om, at hvis indlæring af facts var 
målsætningen, så var det bedst at lukke 
publikum inde i et klasseværelse og ter-
pe. Naturen ville distrahere alt for me-
get!

Publikums opmærksomhed eller den 
gode underholdning kan også fejlagtigt 
blive anset for et mål i sig selv. ”In-
fotainment” i form af et godt under-
holdt publikum leder desværre heller 
ikke i sig selv til målet om at udvise om-
sorg. 

Det fremgik af hans foredrag på et 
ekspertmøde i Lüneburg i 
Tyskland under det baltisk-nordi-
ske EAGLE projekt. 
Foredraget havde frit oversat tit-
len: Hvad er ”kvalitets”-vejledning? 
Teoretiske perspektiver vedr. mål-
sætningen. 

Sam H. Ham demonstrerede på 
bedste vis sin egen evne til formid-
ling og trods foredragets ”tørre” ti-
tel, så var det alt andet end tørt!

Af Jesper B. Larsen
lokal miljøvejleder (grøn guide) i
Gladsaxe
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Det skyldes bl.a. at publikums begej-
string og følte taknemmelighed for en 
god oplevelse kan være forbigående og 
publikum blot ude efter underholdning 
(”pleasure seakers”). Det var fra Sam H. 
Ham i øvrigt ikke ment som en nedvur-
dering af underholdning, da vi jo kan 
have godt brug for et grin i disse tider. 

Indeholder det ”R vitaminer”? - 
sparker det røv?

Både facts og opmærksomhed er cen-
tralt, men ikke nok til at bringe os i mål. 
Kvalitet i relation til målsætningen kan 
måske sammenlignes med at have læst 
sidste sætning på sidste side i en bog. 
Man lægger den fra sig og føler, at den 
virkelig har gjort en forskel, man tænker 
over handlingen, perspektiverne etc. – 
også dagen efter. Det er kernen: At det 
skal fremprovokere tanker, undren og 
meningsdannelse hos publikum. Hvis 
mennesker danner deres egne tankefor-
bindelser, så kan omsorg for natur og 
miljø blive resultatet. Derfor skal vi sti-
mulere folk til at tænke selv. 
Temaet skal give mening for publikum. 
Vi kan formidle sådanne temaer, og som 
Sam H. Ham udtrykker det, så skal der 
”R vitaminer” i! – hvor ”R” står for rele-
vans. De bedste temaer kalder Sam H. 
Ham for ”KATs” = Kick Ass Themes! 
Altså temaer der populært sagt ”sparker 
røv” – dvs. provokerer og virkelig sætter 
noget i gang, og kvaliteten kan man 
måle ved at undersøge, hvor meget 
modtagerne tænker, og hvad de tænker 
på.

KATs = Kick Ass Themes!

Det, der fremprovokerer tanker, frem-
provokerer også tale, så en måde at gri-
be tingene an på er måske at starte bag-
fra dvs. med at overveje, hvad vi gerne 
vil have folk til at tale om derhjemme! 

Der findes en bog af Sam H. Ham og 
Betty Weiler om hvordan man kan eva-
luere effektiviteten af face to face vejled-
ning, og til næste år udgiver Sam H. 
Ham en bog med titlen: Thematic Inter-
pretation – Theory and Practice. o

BSR EAGLE projektets vi-
sion er at forbedre rollen 
og bidraget fra natur-
centre og formidling af 
natur og miljø. Dette er 
et led i organisationens 
styrkelse af bæredygtig 
udvikling gennem ud-
dannelse og borgerind-
dragelse i relation til at 
beskytte vores miljø, na-
tur-, kultur- og sociale 
værdier samt befolknin-
gernes sundhed.

Kvalitet i naturskoler og miljøcentre

Professor Lars Wohlers fra Lüneburg 
Universitet ydede en fantastisk indsats som 
arrangør og mødeleder på ekspertmødet. Der 
var også sørget for inspiration til naturskoler 
og lignende: 

Götz Hendricks fra Qubic Consultancy i 
Tyskland fortalte om en model for kvalitet og 
organisationsudvikling. Modellen er særligt 
egnet til at vurdere organisation for små 
centre og er i Tyskland blevet anvendt op 
mod 500 steder. Der skal ikke opnås bestemte 
værdier, der giver et certifikat. I stedet er 
modellen et permanent instrument til 
udvikling af organisationen med 
udgangspunkt i den aktuelle situation.

John Cree fortalte om Bishopswood 
Environmental Education Center. Ved 
bygningen af centeret er der taget meget 
vidtgående miljømæssige hensyn. Målet har 
været at skabe mindst mulig økologisk og 
visuel påvirkning på det omgivende 
skovområde. 
John Cree bidrog også med forslag til måder, 
hvormed man kan vurdere organisationen i 
naturcentre. Se mere om det spændende sted 
på www.bishopswoodcentre.org.uk
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Når læreren tager skolen ud af skolen

Tre måneder efter interviewede Trine 
læreren om skolearbejdet efter ekskursi-
onen og eleverne om faglige nøglebe-
greber fra ekskursionen. 

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
Naturskolelederen og Trine udarbejdede 
en spørgeskemaundersøgelse til lærerne 
om anvendelse af naturskolen. Skemaet 
fokuserede på lærerens seneste natur-
skolebesøg, i hvilket fag naturskolen 
blev brugt, lærerens egen faglige bag-
grund, målgruppen for besøget, samt 
forberedelse og efterbearbejdning af be-
søget. Skemaet blev udsendt til alle læ-
rerne på de 11 skoler og 268 ud af 560 
skemaer kom retur.

Sideløbende med disse undersøgelser 
forskede Trine i litteratur om lærings-
processen samt international litteratur 
om betydningen af forberedelse og ef-
terbearbejdning, når elever tager på be-
søg udenfor skolen.

Resultater
Interviewundersøgelsen
Interviewundersøgelsen bestod af en komplet un-
dersøgelse af 6 undervisningsforløb, (to af otte lære-
re ønskede ikke at medvirke udover besøget). Ho-
vedformålet var at belyse, hvordan 
undervisningsforløbet på naturskolen indgik i den 
daglige undervisning, og hvilken betydning besøget 
havde for indlæring af nogle faglige nøglebegreber. 
Af de 8 besøg var kun ét forberedt fagligt, og kun to 
af besøgene blev efterfølgende fulgt op fagligt. Un-
dersøgelsen viste en tendens til, at lærerens faglige 
formål havde betydning for elevernes læring. 
Kun de klasser, der havde arbejdet videre med de 
faglige nøglebegreber fra selve besøget på natur-
skolen, kunne deltage i en diskussion af begreberne. 
De øvrige klasser kunne ofte gengive, hvad der kon-
kret var sket på besøget, og de havde en positiv op-
fattelse af besøget og af selve naturskolen, men de 
faglige nøglebegreber kunne vanskeligt diskuteres.
Denne tendens stemmer overens med resultater i 
den internationale litteratur.

Af Trine Hyllested, 
ph.d.studerende, Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet og 
Flemming S. Hansen,
naturvejleder og naturfagskon-
sulent, Hvidovre kommune

-en undersøgelse af, hvordan 
lærere bruger en naturskole i 
deres undervisning

Beskrivelse af naturcentret
Quark Naturcenter er tilknyttet skole-
forvaltningen i Hvidovre Kommune og 
tilbyder undervisning og kurser til kom-
munens borgere, fortrinsvis lærere og 
skoleklasser. 11 skoler, 560 lærere og ca. 
6000 elever er tilknyttet naturcenteret. 
Naturcenteret har ca. 200 klasseaktivite-
ter årligt. 6500 personer besøger Quark 
årligt når man regner de åbne arrange-
menter med. Centeret ledes af Flem-
ming S. Hansen, uddannet lærer 1983 
og naturvejleder 1996. Desuden er en 
naturfagslærer ansat på deltid som for-
midler. En tredjedel af sin ansættelsestid 
er Flemming naturfaglig konsulent for 
skolerne i kommunen. Det har han væ-
ret siden 1994. I denne del af jobbet in-
spirerer han til læseplansarbejde i na-
turfag på skolerne og afholder kurser for 
lærerne i naturfagene og i brug af natur-
skolen. 
Til naturcenteret har desuden været til-
knyttet et netværk af naturfagslærere. 
Quark Naturcenter har også grupper af 
interesserede borgere, f.eks. en kogræs-
ser-forening.  

Formålet med undersøgelsen
Formålet var at undersøge hvad børn 
egentlig lærer af at tage ud på en natur-
skole og hvordan besøget kan indgå i 
den daglige undervisning tilbage på 
skolen, samt at belyse lærerens rolle, når 
klassen tager ud. 

Metode
Kvalitativ interviewundersøgelse
Trine fulgte den daglige undervisning 
på naturskolen ved 8 besøg efterår og 
vinter 2002/2003. På hver ekskursions-
dag interviewede hun naturskolelede-
ren, læreren og eleverne om formålet 
med dagen. Hun observerede undervis-
ningen. Eleverne tegnede efterfølgende 
deres opfattelser af, hvad de havde lært 
den dag. 
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Spørgeskemaundersøgelsen
48 % af den samlede lærergruppe besvarede skema-
et. De følgende tal er beregnet på baggrund af be-
svarelserne.
Naturskolen blev mest anvendt i forbindelse med 
naturfag og matematik. 65 %  af lærerne i disse fag 
havde ikke formel uddannelse i et naturfag fra semi-
nariet. 75% af de besøgende klasser kom fra 0-6 år-
gang. 
Om sammenhængen med den øvrige undervisning 
svarede lærerne, at 56% af besøgene var selvstændi-
ge aktiviteter uden sammenhæng med et undervis-
ningsforløb og 44% af besøgene havde været en ak-
tivitet i forbindelse med et fagligt forløb. Der blev 
spurgt til billedmæssig, skriftlig og mundtlig efter-
bearbejdning. 56 % havde udelukkende lavet en 
mundtlig efterbearbejdning. 
90 % af lærerne ville gerne have mulighed for endnu 
flere besøg.

             

Diskussion
Naturskolen støtter naturfagslærerne
Hovedindtrykket er, at naturskolen giver 
en god naturfaglig støtte til kommunens 
naturfagslærere. Umiddelbart viser resul-
taterne, at naturskolen giver en faglig bal-
last til lærere, der ikke selv har et linjefag 
indenfor naturfagsområdet, men som al-
ligevel underviser indenfor naturfagene. 
Det er dog ikke ualmindeligt, at en stor 
del af folkeskolens lærere underviser i na-
turfagene uden at have linjefag. I rappor-
ten ”Gør en god skole bedre” fra Dan-
marks Lærerforening 2004 angives det at 
60 % af lærere, der underviser i natur/
teknik har en matematisk naturfaglig stu-
dentereksamen og 45% har linjefag fra 
seminariet i enten natur/teknik, biologi 
eller fysik/kemi. Danmarks Pædagogiske 
Universitet har i 2004 undersøgt læreres 
efteruddannelsesbehov i natur/teknik. 
Ifølge undersøgelsen underviser ca.1/3 af 
alle lærere i natur/teknik uden at være 
uddannet eller efteruddannet til det.
Undersøgelsen viser også, at kollegasam-
arbejde på folkeskolen er den strategi, 
som lærere oftest bruger for at løse deres 
faglige problemer i natur/teknik. 

Brug af besøget i undervisningen

Selvstændig 
aktivitet

104
55%

Led i et 
undervisnings

forløb
84

45%

Undersøgelsen anbefaler støtte til dan-
nelse af en naturfaglig kultur på skoler-
ne med bl.a. fagteams/faggrupper. Dette 
ville kunne støtte lærere uden linjefag. 
Undersøgelsen oplyser dog også, at na-
turskolemedarbejdere er en ud af flere 
uformelle faglige støttemuligheder, læ-
rere benytter.

Naturskolen kunne udnyttes endnu bedre 
som faglig ressource
Spørgeskemaundersøgelsen viste, at kun 
ca. halvdelen af lærerne forberedte eller 
efterbearbejdede besøget. Interviewun-
dersøgelsen af naturskolens undervis-
ning viste, at lærerens formål og bear-
bejdning havde afgørende betydning for 
elevernes faglige udbytte. 

Konklusion og perspektiv
Lærerne i kommunen har en konstruk-
tiv og positiv holdning til naturskolens 
praksis og mange ideer til nye aktivite-
ter. Flemming er efter lærernes udsagn 
inspirator og rollemodel for naturfags-
undervisning. Flemming taler i telefon 
med samtlige lærere inden besøget, hvor 
lærerne bliver spurgt hvordan besøget 
bliver sat i forhold til den daglige un-
dervisning. 
Alligevel giver lærerne i spørgeskema-
undersøgelsen udtryk for at cirka halv-
delen af dem bruger naturskolebesøget 
som en selvstændig aktivitet uden sam-
menhæng med et fagligt undervisnings-
forløb. Interviewundersøgelsen og litte-
raturundersøgelsen viser, at forberedelse 
og efterbearbejdning er vigtige for faglig 
læring.
Den pædagogiske anvendelse af natur-
skolens mange ressourcer kunne således 
forbedres. Hvis formålet med natursko-
len er støtte til læring af naturfaglige be-
greber, er tallene om lærernes forbere-
delse og efterbearbejdning af besøgene 
på naturskolen bemærkelsesværdige. 
Den høje faglige kvalitet af undervisnin-
gen på naturskolen er ikke nødvendig-
vis en garanti for, at alle elever lærer det, 
naturskolen underviser i. Faglig læring 
og kognitiv erkendelse er en individuel 
og kompliceret proces. 
Lærerens formål med, samt for- og ef-
terbearbejdningen af besøget, er mindst 
lige så vigtigt som selve besøget på na-
turskolen. o

Figur 1. Brug af besøget i den daglige undervisning

Quark Naturcenter, 
Hvidovre Kommune 
og Trine Hyllested, 
ph.d.-studerende på 
Danmarks 
Pædagogiske 
Universitet indgik 
efteråret 2002 et 
samarbejde om 
undersøgelse og 
udvikling af under-
visningen på natur-
centret. 
Undersøgelsen er en 
del af Trine Hyllesteds 
ph.d.studie.
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Geologi og kulturhistorie

Erfa-mødet om kulturmiljø og geologi 
Den 16. september samledes 20 naturvejledere på Lind-
holm Høje Museet for at deltage i en erfa -dag om geologi 
og kulturmiljø. Dagen blev tilrettelagt som en busekskursi-
on, hvis mål var at bringe deltagerne ud til forskellige både 
geologisk og arkæologisk interessante steder i den østlige 
Limfjord. Her skulle vi både høre om og diskutere koblin-
gen mellem geologi og kulturmiljø. 
Overordnet var ekskursionen tilrettelagt som et eksempel 
på et almindeligt naturvejlednings- arrangement, hvor der 
var truffet følgende valgt i forhold til dagens indhold:
•	 Turen	blev	planlagt	med	et	ruteforløb,	hvor	deltagerne	gentagende	gange	
skulle stifte bekendtskab med forskellige typer geologi. (Skrivekridt, hævet 
havbund fra littorinahavet, stenalderkyster, morænebakker)
•	 Der	var	bevidst	udvalgt	kulturhistoriske	lokaliteter	indenfor	en	afgrænset	
tidsperiode (700-1100 e.kr.)
•	 Der	var	lagt	vægt	på	Limfjordens	geologiske	udvikling	og	betydning	for	
bosætningen	omkring	fjorden	i	perioden.
•	 Deltagerne	skulle	have	et	indtryk	af	muligheder	og	begrænsning	i	sam-
færdsel.
•	 Og	vigtigst	af	alt	–	deltagerne	skulle	ved	at	bevæge	sig	i	landskabet	få	
indtrykkene ind under huden.

– formidling af landskabet 
som en helhed

Man kan også udtrykke det sådant, at 
hvis man kan formidle et helhedsbillede 
af landskabet hvor man lader geologi og 
kulturhistorie spille sammen, så er det 
god naturvejledning.

Mange naturvejledere beskæftiger sig i 
deres formidling med emnerne geologi 
og kulturmiljø, og for mange er det na-
turligt at koble disse sammen. 
Kort fortalt kan geologien siges at være 
udgangspunktet for det hele. Isens bevæ-
gelser, aflejringer, afstrømning m.m. har 
skabt rammerne for de vækster, der vok-
ser på overfladen, hvad enten det er tørt, 
vådt, næringsrigt eller -fattigt. På samme 
vis har det haft indflydelse på faunaen 
heriblandt os selv. Derfor bør enhver 
landskabsformidling i større eller mindre 
grad også skulle inddrage geologien. Ge-
ologi kan for mange dog være en ab-
strakt størrelse, noget fjernt, hvor tid næ-
sten er uendelig. Her kan forståelsen 
fremmes ved at pege på de kulturmiljø-
mæssige betingelser netop en bestemt 
geologisk hændelse har bevirket. Om-
vendt kan formidlingen af kulturhistori-
en også blive endnu tydeligere, når den 
sættes i relation til geologien, f.eks. hvor 
ligger bebyggelsen i landskabet, hvor 
blev skellet mellem landsbyerne placeret, 
hvad er husene bygget af?  

En bevist udvælgelse og begrænsning af 
emnerne er derfor med til at skabe en 
spændende landskabsformidling. 

Af naturvejleder Tommy Jensen, Lindholm Høje Museet og 
naturvejleder Lars Sønderby, Historiecenter Dybbøl Banke

Afslutning
Rundt omkring i vort land findes mange spændende landskaber, der både rummer en for-
tælling om dets dannelse i og efter den sidste istid og om den betydning det har og har haft 
som levested for os mennesker. I disse landskaber kan man med fordel koble geologi og 
kulturhistorien sammen og sætte fokus på helheden. Vi håber denne artikel kan inspirere 
og være med til at skabe debat om landskabsformidling. Særligt interessant kunne det være, 
hvis andre ville bidrage med de erfaringer, de besidder fra deres virkeområder. Vi vil derfor 
opfordre alle til at lægge et lille ”postkort” ind på Skolekom i kulturmiljøkonferencen, som 
her kan inspirere mange flere til at koble geologi og kulturhistorien sammen til en helhed – 
helhedsformidling.  
 
Ovenstående er et uddrag af en større artikel fra erfa-dagen. Hele ekskursionsføreren, med 
beskrivelser og foto af de enkelte emner kan læses i kulturmiljøkonferencen. o
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Naturfagene i Folkeskolen
progression og vægt på den tekniske del
- Trente Mølle 18-20 april 2006

Program 
Tirsdag, start kl. 10. Introduktion og velkomst. 
Fra skrammel til erkendelse v/ Leif Sørensen.
Gode elementer til at opnå en erkendelse ? v/ Tho-
mas Piekut, ACU Fyn.
”Store	Nørd”	Eksperimenter	i	fysikerens	og	ingeniø-
rens  verden med kobling til naturen.
Den store konstruktion.   

Onsdag
Opsamling og sammenhæng fra dag 1. 
Naturfagenes virkelighed. Meningen med faget,  
Metoder og tankegange.
Fra indskoling over mellemtrinnet til overbygningen 
v/ Thomas Piekut ACU Fyn.
Aktiviteter og Teknik med bid i. 
Koblingen mellem Biologi og Teknikken. 
Gruppe arbejde i tre workshops. 
Brug af Medier. Datalog og børn filmer v/ Leif Søren-
sen og Thomas Piekut.

Torsdag, slut kl. 15  
Dit eget kemi forsøg.
Opsamling/fremlæggelse og evaluering. 
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Baggrund
Mange lærere er ikke nok kvalificerede til undervis-
ningen i folkeskolens naturfag ligesom de har erfa-
ring, for at der er for meget biologi og for lidt teknik 
på kurser indenfor Natur og Teknik. 

Formål
At give deltagerne en bedre indsigt i naturfagene og 
deres formål, indhold og metode. Der lægges særlig 
vægt på at: 
Belyse forskellene i naturfagenes niveau og indhold 
på de enkelte årgange, samt naturfagenes progres-
sion og sammenhængen mellem Natur og Teknik og 
naturfagsundervisningen i udskolingen.
At inspirere deltagerne til at indarbejde oplagte om-
råder af fysik og kemi og Natur/teknik i naturvejled-
ningen for folkeskolens naturfag 

Maks. 22 deltager.
Pris 1.300 kr. 

Tilmelding senest d. 24.marts til 
Leif Sørensen
nv@trente.dk eller 6268 1979
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Et år med Grønne Spirer

Den entydige og overvældende interesse 
for det synlige symbol og anerkendelsen 
kan kædes sammen med den øgede krav 
om dokumentation, som læreplanerne 
også er et udtryk for. For mange pilotin-
stitutioner har Grønne Spirer i øvrigt væ-
ret en meget velkommen støtte i arbejdet 
med læreplanerne.

Vi forventer at lave særlig festivitas og PR 
midt i maj, når de første institutioner får 
tildelt diplom og flag. Det er håbet, at 
også naturvejlederne har lyst til at være 
med.

Flere institutioner kan være med til sommer
Når pilotinstitutionerne har gennemført 
et forløb og evalueret undervejs, forventer 
vi, at vi kan invitere flere til at deltage. Al-
lerede nu har vi en postliste for institutio-
ner, som ikke deltager i pilotprojektet, 
men løbende modtager nyt om projektet. 
På denne måde skærpes deres interesse 
for at bruge naturen, og de forberedes på 
eventuelt at blive en Spireinstitution til 
foråret. Naturvejlederne er velkomne til at 
henvise interesserede institutioner. 

Pædagogerne kan ikke få nok af naturvejled-
ning
Efterårets kurser viste med alt tydelighed, 
at pædagogerne elsker udeaktiviteterne 
og ikke kan få nok af det. Derfor afprøver 
Grønne Spirer til foråret en anden kursus-
form med hovedvægten på udendørsakti-
viteter. 

Emnerne bliver nogle af de emner vi har 
oplevet som meget populære: Naturen 
som spisekammer, krible-krable, fælles-
skab, leg og bevægelse samt traditionel 
naturkendskab.

For knap et år siden mødtes ca. 60 na-
turvejledere til et træf om naturpæda-
gogik, læreplaner og en nye mærknings-
ordning. Det blev startskuddet på 
naturvejledernes medvirken i projektet 
Grønne Spirer. Grønne Spirers pilotfase 
er midtvejs, og det er tid for status og 
nye overvejelser.

De 80 pilotinstitutioner er godt i gang
Det er 3/4 år siden, at 80 pilotinstitutio-
ner takkede ja til at deltage i Grønne Spi-
rer og afprøve de forskellige værktøjer 
samt selve konceptet. Institutionerne har i 
den forløbne periode præsteret en masse 
naturpædagogik, men de har også taget 
den evaluerende rolle på sig, og foreløbig 
er der stor tilfredshed med naturvejleder-
nes indsats.
Blandt andet har institutionerne deltaget i 
et heldagskursus, hvor også 18 naturvejle-
dere bidrog.  Der var stor tilfredshed 
blandt deltagerne og når kurset er pudset 
lidt af, bliver det en fast bestanddel og et 
årligt tilbagevendende tilbud til Spirer-in-
stitutionerne. Derudover har forskellige 
naturvejledere sat deres fingeraftryk på 
det skriftlige materiale, som også er blevet 
rigtigt godt modtaget. 
Naturvejlederne var i øvrigt fra starten 
aktive i at opsøge eventuelle pilotinstituti-
oner, og det er indtrykket, at mange na-
turvejledere følger disse institutioners ar-
bejde fra sidelinien.

Eliten deltager
På baggrund af spørgeskemaer og det an-
det materiale fra pilotinstitutionerne, er 
det blevet tydeligt, at de for størstedelens 
vedkommende er erfarne naturinstitutio-
ner. De vil gerne have yderligere inspirati-
on, et netværk og så altså en synlig aner-
kendelse. Det er naturligvis positivt, at så 
drevne institutioner kan have glæde af 
Grønne Spirer, men det bliver en særlig 
udfordring at tilpasse projektet den vig-
tigste målgruppe; de, der ikke er nok na-
turaktive. 

Flaghejsninger og læreplaner
Rundt omkring i pilotinstitutionerne er 
der en klar forventning om grønne flag-
hejsninger til foråret. Mange institutioner 
arbejder målrettet med kriterierne, og er 
så småt begyndt at fremsende rapporter. 

Af Ida Kryger
kampagnemedarbejder i  
Friluftsrådet
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Temadag til marts
Også denne vinter tilbydes landets natur-
vejledere via Grønne Spirer en temadag 
med fokus på samspillet mellem naturvej-
leder og pædagog. 
Det bliver tirsdag den 21. marts 2006. 

Hvad har pædagoger og naturvejledere til fælles?  GRØNNE SPIRER!

Og så har vi bedt Jette Wilhelmsen, pædagog og 
konsulent på Toftegårdens børnehave fortælle om 
hendes syn på naturpædagogik, edderkopper, hel-
dagsregn i november og  …naturvejledere. Jette ar-
bejder med Toftegårdens Børnehaves udegruppe og 
har bl.a. medvirket i et KID-projekt om udeliv, forsk-
ningsprojektet Udeleg og naturligvis Grønne Spirer.

Hvad er en god dag i naturen? 167 pædagoger har 
svaret via Friluftsrådets store konkurrence. Ida Kry-
ger laver et sammenkog og præsenterer nogle over-
raskende konklusioner og nogle små fif til naturvej-
lederen.

I kan en masse, og i Grønne Spirer vil vi naturligvis 
ikke lade chancen for at få del i jeres forskellige erfa-
ringer gå fra os. Derfor skal dagen naturligvis også 
bruges til at udveksle og inspirere. Benyt mulighe-
den for at lufte gode erfaringer og fasttømrede for-
domme om pædagoger, mærkningsordninger og øh 
…naturvejledere?

Dagens program er endnu ikke mere låst end, at du 
kan ringe og fortælle Lasse og mig, hvad det er, du 
som naturvejleder har brug for at vide, når du arbej-
der med pædagoger og børneinstitutioner som mål-
gruppe. Lasse har været vidt omkring, og der er rig 
mulighed for at få del i hans erfaringer.

- en temadag på Baaring Højskole nær Middelfart

Tirsdag den 21. marts afholder Grønne Spirer 
en temadag for naturvejledere.  
Omdrejningspunktet er naturen som med-
spiller i dagtilbudene.

Vi har allieret os med naturvejleder, seminarielærer 
og forfatter Lasse Thomas Edlev, som vil tage jer 
med på to naturvandringer ind i børnenes univers:

1) Har dagplejemor gummihandsker eller 
grønne fingre?
Slås vi med social arv og institutionskultur, når vi 
forsøger at sætte progressiv dagsorden for udvikling 
af børns naturbevidsthed? Egner pædagogiske mål-
sætninger sig i virkeligheden bedst til pynt? Er barri-
erer det mest udbredte fangstredskab i hænderne på 
pædagoger og dagplejer? Og er naturvejlederen gid-
sel eller frelser i dette spil? Disse spørgsmål vil Lasse 
med sit oplæg sætte fokus på.

2) Kunsten at blæse livsånde i et  
forundringsskab
Det er en udbredt børnehaveaktivitet, at lade børn 
samle ting i naturen til et forundringsskab. Hermed 
kan mærkværdige genstande udstilles og beundres 
af børn, forældre og pædagoger. De færreste har dog 
oplevet, hvad sådanne ting kan finde på at gøre, hvis 
de pludselig bliver lyslevende og slipper ud af ska-
bet. Det vil få en smagsprøve på i denne anderledes 
workshop, som Lasse vil forsøge at bestyre.
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Sådan kan du bidrage
•	 Inspirer lokale institutioner til at deltage
•	 Inviter mig ud at holde et oplæg om kampagnen i relevante sammenhænge,  
 eller fortæl selv (jeg sender gerne Oh og materiale)
•	Meld dig i netværket, og stil eventuelt op som instruktør på kurserne
•	Henvend dig med dine erfaringer, gode og dårlige oplevelser i forbindelse  
 med institutioner og pædagoger

Det er gratis at deltage
Ring eller mail efter en invitation til en spændende 
dag på Baaring Højskole. Spørg efter Ida Kryger eller 
Anne Christiansen på tlf: 33790079 eller send en 
mail til ac@friluftsraadet.dk  
Max 45 deltagere - først til mølle.
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Her kan vi som naturvejledere spille en 
værdifuld rolle ved f.eks. at lægge et tur-
program, der inddrager alle hjørner af 
de nye kommuner, og ved at etablere 
samarbejdsrelationer på tværs af de 
gamle kommunegrænser og på tværs af 
kommunale forvaltninger. 
Strukturreformen er en enestående mu-
lighed for at spille naturvejledningen 
langt mere ind på banen end hidtil. Der 
kommer nye folk og nye samarbejdsmu-
ligheder. Det er op til den enkelte natur-
vejleder lokalt at udnytte dem. 
Alle har fået en lille stak af de iøjnefal-
dende foldere med ”foldeuglen”. Brug 
dem som døråbner og reminder til be-
slutningstagerne, når I afleverer jeres 
egne bud på lokale løsninger.
Et godt kampråb kan være: Alle kom-
muner bør tilbyde skolerne gode natur-
skoleaktiviteter! Der efterlyses større fo-
kus på naturfaglighed og appel til de 
mange intelligenser. Naturskolerne står 
klar med en vifte af tilbud. Den kom-
munale strukturreform bør give natur-
vejledningen en langt mere central pla-
cering i samfundet end hidtil. Men det 
er i høj grad op til os selv at markedsfø-
re ideen de rigtige steder.

Når forandringens vinde blæser, risike-
rer man at nogen bliver blæst omkuld. 
Der kan meget vel være naturvejledere, 
der bliver klemt, når kommuner med 
flere naturvejledere lægges sammen. Jeg 
vil appellere til at værne om det gode 
kollegiale sammenhold, så vi undgår ul-
vetider, hvor vi går på strandhugst efter 
kollegaers aktivitetsområder. Jeg tror 
der bliver rigeligt med arbejde til alle, 
der kan og vil noget indenfor vores 
branche. Det drejer sig om at skabe alli-
ancer og nye udfoldelsesmuligheder. 
Det kræver hårdt arbejde og en del kre-
ativitet, men hvor skulle man finde den, 
om ikke netop i vores kreds. 

God arbejdslyst!
Jens Frydendal  

Røre i andedammen  
giver uglerne en chance 
Kommunerne får et meget større ansvar 
for forvaltningen af det åbne land. I den 
forbindelse får de hårdt brug for natur-
vejlederne til at skabe den nødvendige 
dialog med borgerne om, hvordan den-
ne forvaltning skal varetages. Amternes 
hidtidige arbejde med naturforvaltning 
flyttes til kommunerne og sammen med 
opgaverne overføres både mandskab og 
penge. Kommunerne kan vælge at bruge 
disse ressourcer til meget andet end net-
op naturvejledning, men det ville være 
klogt at bygge videre på den naturvejled-
ning, som amterne hidtil har varetaget 
med succes. 900.000 har efter statistik-
kerne deltaget i naturvejlederaktiviteter 
sidste år. Tallet har været støt stigende, 
og der uddannes hvert år et kuld nye na-
turvejledere. Det er en succes, som ikke 
koster samfundet store midler i forhold 
til nyttevirkningen. Vi står således med 
masser af gode argumenter overfor de 
nys valgte sammenlægningsudvalg. Dis-
se udvalg har imidlertid andre og – for-
stå det hvem der kan – i manges øjne 
vigtigere opgaver end at grunde over, 
hvordan de kan bruge naturvejledningen 
fremover. Bolden ligger derfor i høj grad 
hos os. Rundt om i kommunerne er det 
nu, der skal argumenteres for hvordan 
den lokale løsning bør være. Stik hove-
derne sammen med andre naturvejlede-
re og grønne guider i den kommende 
storkommune, og læg en god plan. Læg 
den frem for de relevante embedsfolk og 
politikere. Har I lavet jeres forarbejde 
godt, vil jeres plan af flere grunde blive 
godt modtaget. 
For det første har de nye kommuner 
brug for noget, der fungerer fra dag ét. 
Det gør naturvejledningen, hvis I har 
tænkt jeres plan godt igennem. 
For det andet har de nye kommuner 
brug for synlighed fra starten. Det kan vi 
levere i form af tilfredse deltagere og 
gode historier, som pressen ikke er kede 
af at bringe. 
For det tredje har de nye kommuner 
brug for ting, der kan binde de sammen-
bragte kommuner sammen. 
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Ugle-julekort-konkurrence

Ældre naturvejledere vil i deres skuffer 
kunne finde en stak postkort med na-
turvejledermotiver, som Fællessekreta-
riatet for en del år siden fik fremstillet. 
Når jeg antager, der stadig ligger en del 
af dem i skufferne, er det fordi skikken 
med at sende postkort til hinanden i 
tide og utide, delvist er gået af mode. 
Feriepostkort og julekort er vel i realite-
ten det eneste, der er tilbage af den i øv-
rigt udmærkede skik.
Feriepostkort skal sendes fra fjerne him-
melstrøg og med et lokalt motiv, hvilket 
ikke levner meget plads til et lokalt na-
turvejledermotiv. Julekort med et tilsva-
rende motiv burde imidlertid kunne bli-
ve et hit.

Ideen med overhovedet at sætte et na-
turvejledermotiv på et postkort er, at vi 
på den måde kan gøre reklame for de 
nye indsatsområder for naturvejledning, 
som endnu ikke er særlig kendt i befolk-
ningen - og måske også kun i ringe grad 
hos os selv!
På næste års julekort skal man således 
kunne erfare, at naturvejledning i Dan-
mark også handler om ”Sundhed, Bor-
gerinddragelse og Biodiversitet”. De skal 
være forsynet med en blå ugle i det ene 
hjørne og et pænt jule/vintermotiv med 
eller uden sne og nisser.
Det sidste er op til jer, idet Naturvejle-
derforeningen hermed udskriver en 
ugle-jule-kort-konkurrence.

Betingelserne er: 
Tag dit kamera med på vinterens ture og 
skyd løs!
Vælg dine bedste motiver og send dem i 
papirform (format som et almindeligt 
julekort) til:

Naturvejlederforeningen 
v/ Naturskolen ved Hald
Ravnsbjergvej 71, 8800  Viborg
Mærk kuverten ”Ugle-jule-kort”.

Hver deltager kan indsende et motiv i 
hver af kategorierne: Sundhed, Borger-
inddragelse og Biodiversitet – skriv 
kategorien på bagsiden af fotoet.

Fotos skal være Naturvejlederforenin-
gen i hænde senest 1. marts 2006.

Dommerkomiteen er ingen ringere end 
foreningens bestyrelse.
Vinderne vil blive hyldet og passende 
begavet på årskonferencen ved Ribe i 
april, hvor motiverne bliver udstillet. 
De bedste motiver vil blive brugt til næ-
ste års ugle-jule-kort.

Vi håber mange fotoglade naturvejlede-
re vil tage denne spøg så alvorligt, at vi 
får mange gode og gerne overraskende 
bud på naturvejledningens nye indsats-
områder: Sundhed, Borgerinddragelse 
og Biodiversitet. o

Medlemskab af  
Naturvejlederforeningen er 
en personlig sag!
En del naturvejledere går og regner med 
de er medlem af Naturvejlederforenin-
gen via deres arbejdsplads. Det er imid-
lertid ikke tilfældet.

I vores vedtægter § 3 står der:
Som medlemmer kan optages personer, 
der har påbegyndt eller gennemført Na-
turvejlederordningens obligatoriske ef-
teruddannelse for naturvejledere samt 
andre, der arbejder med naturvejled-
ning/naturformidling. Tvivlspørgsmål 
afgøres af bestyrelsen.

Det vil altså sige, at foreningen kun op-
tager personer, og ikke virksomheder 
m.v. 
Der er en del virksomheder, der tegner 
et abonnement på det udmærkede blad 
NATURvejleder, hvilket er en fin idé, 
men altså ikke noget, der giver medlem-
skab af foreningen.

Umiddelbart efter nytår sender forenin-
gen et pænt brev til alle de aktive natur-
vejledere, der ikke er medlem. I brevet 
opfordrer vi dem til at støtte det kollegi-
ale fællesskab ved at melde sig ind. 

Det er vigtigt for vores autoritet udadtil, 
at alle er med.

Derfor har vi også indført den gode tra-
dition at byde nye naturvejledere vel-
kommen med et gratis medlemskab det 
første år de er under uddannelse. o
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Naturvejlederforeningens repræsentanter i Friluftsrådets nye kredse.

Sorø – Slagelse - Næstved :
Naturvejleder Bendt Christensen 
Naturskolen Svenstrup 

Vordingborg – Guldborgsund - Lolland 
Naturvejleder Klaus Bek Nielsen 
Destination Lolland-Falster 
 
Hjørring–Frederikshavn–Brønderslev-Dronninglund- 
Læsø: 
Naturvejleder Jørgen Stubgaard 
Hjørring Kommune 

Jammerbugt – Thisted – Morsø 
Naturvejleder Svend Møller Nielsen 
Naturcenter Fosdalen

Lemvig – Struer – Holstebro – Skive – Viborg :
Naturvejleder Carlo Sørensen 
Hjerl Hede

Randers – Norddjurs – Syddjurs – Favrskov :
Naturvejleder Kai Hansen 
Grenaa Naturskole 
 
Ringkjøbing-Skjern – Herning – Ikast- Brande :
Naturvejleder Jakob Konnerup 
Borris Landbrugs & Naturskole 

Silkeborg – Skanderborg – Horsens – Hedensted :
Naturvejleder Lars Nygaard 
AQUA Sø- og Naturcenter 

Århus	–	Odder	–	Samsø	:
Naturvejleder Dorte Langborg-Hansen 
Odder Museum 
 
Varde – Esbjerg – Tønder - Fanø :
Naturvejleder Klaus Melbye 
Vadehavscentret 

Billund – Vejen – Vejle – Kolding – Fredericia :
Naturvejleder Finn Lillethorup Hansen 
Økolariet 

Haderslev – Aabenraa – Sønderborg: 
Naturvejleder Arne Bondo-Andersen 
free lance

Middelfart–Bogense–Kerteminde–Odense–Nyborg 
Naturvejleder Allan Winther 
Fjord og Bæltcentret 

Assens–Faaborg-Midtfyn–Svendborg–Ærø–Langeland
Naturvejleder Erik Ehmsen 
Svendborg Natur- og Miljøskole

Friluftsrådet har som en konsekvens af 
kommunalreformen  besluttet at oprette 
23 kredse med kredsrepræsentanter og 
bestyrelse i stedet for de hidtidige amtsre-
præsentationer. 
Naturvejlederforeningens bestyrelse bak-
ker helt op dette initiativ. Formidling er et 
fokusområde for de nye kredse, og vi vil 
gerne deltage aktivt og konstruktivt i ar-
bejdet. Foreningen har foreløbig udpeget 
repræsentanter til 20 af de 23 kredse, og vi 
har opfordret vore repræsentanter til at gå 
efter en bestyrelsespost i kredsene når der 
holdes konstitutierende møde i de forskel-
lige kredse i de kommende måneder.
Vi mangler stadig at udpege kredsrepræ-
sentanter til 3 kredse, nemlig: 
Frederiksberg–København–Tårnby–Dragør 
Ringsted–Køge–Faxe-Stevns 
Aalborg–Rebild–Mariagerfjord–Vesthimmerland
Kunne du tænke dig at være Naturvejleder-
foreningens kredsrepræsentant her ?   
Så kontakt Arne på arne1864@lic-mail.dk.

Nedenfor vises en liste med de allerede udpegede 
kredsrepræsentanter. Husk at det er dine repræ-
sentanter, men husk også, at du er deres backing-
gruppe:

Gribskov–Helsingør–Fredensborg–Hørsholm– 
Allerød–Hillerød-Frederikssund–Frederiksværk-
Hundested:
Naturvejleder Anne Johannisson 
Frederiksborg Statsskovdistrikt 
 
Egedal – Furesø – Rudersdal – Gentofte –  
Gladsaxe – Herlev - Lyngby-Taarbæk – Ballerup:
Lars Stubkjær Nielsen, Fiskebæk Naturskole
Torben Juhl, Børnenaturcentret Kildegården 
 
Høje Taastrup – Ishøj – Vallensbæk – Brøndby –  
Albertslund – Hvidovre - Rødovre – Glostrup :
Naturvejleder  Flemming Schwaneflygel 
Hansen, Quark Centeret 

Bornholm:
Naturvejleder Thomas Guldbæk 
Bornholms Middelaldercenter 

Odsherred – Kalundborg – Holbæk :
Natursvejleder Jan Barslund 
Odsherred Naturskole 
 
Roskilde – Lejre – Greve - Solrød :
Naturvejleder Eva Skytte 
Dansk Skovforening 
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o Medlemskab 2005 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 250,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 700,- kr. 
o Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

Naturvejlederforeningen v/redaktøren 
Lars Stubkjær Nielsen på LSN@SNS.dk

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________

Navn Adresse Arbejdstlf E-mail
Jens Frydendal Batum Hedevej 3, 8830  Tjele 86 63 85 00 jens.frydendal@skolekom.dk
Karen Vesterager Platanvej 7, lejl. 47, 1810  Frederiksberg 45 80 59 26 karen.vesterager@skolekom.dk
Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, 8410 Rønde 86 43 25 37 naturskolen@randers.dk
Thomas Gyalokay Nyvej 22, 4000  Roskilde 43 59 11 13 thomas.gyalokay@get2net.dk
Marianne Hald Sdr. Kirkevej 8, 9520 Skørping 96 35 16 12 mhm@nja.dk
Søren Kiel Andersen Tigervej 6, 7700  Thisted 97 91 06 55 skovska@privat.dk
Jesper Grube Kristiansen Holmevej 43, 1, 2860  Søborg 43 53 72 79 jgk@ishoj.dk
Arne Bondo-Andersen Søndermosevej 38, 6330  Padborg 74 67 11 64 arne1864@mail.tele.dk
Jesper Larsen Gladsaxe Rådhusplads, 2860 Søborg 39 57 69 20 jbl@ggglx.dk

Naturvejlederforeningens repræsentanter i Friluftsrådets nye kredse. Naturvejlederforeningens bestyrelse er til for dig - brug den !
Forrest fv:  
Helle-Marie Taastrøm, Karen Vesterager og Marianne Hald.
Bagerst fv: 
Søren Kiel Andersen, Jens Frydendal, Arne Bondo, Thomas Gyalokay og Jesper Larsen. 
Jesper Grube Kristiansen er stadig ikke nået frem til billedet !
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Naturvejlederforeningen har fået lavet nogle grønne mugs med ugle-logo.  
De kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer Helle-Marie. 
Prisen er 15,- kr. /stk. - 8 stk. for 100,- kr. - dertil kommer forsendelse.

Mug med  
naturvejleder-logo

Naturvidenskab på 
naturskoledagen 
Naturskoledagen d. 22. marts 2006 skal stå i 
naturvidenskabens tegn. Ideen er, i samar-
bejde med Dansk Naturvidenskabsfestival 
om at levere nogle spændende arrange-
menter, som bringer børn ud af klassevæ-
relserne i kontakt med naturskolerne og få 
indblik i naturvidenskab i naturen.
Elevernes interesse for naturfag skal 
vækkes, for at få flere til at uddanne sig 
indenfor naturvidenskabsfagene. 
Erhvervsliv, regering og mange andre ri-
ver sig i håret for at styre udviklingen i 
den retning. Der er måske en tendens til 
at overse naturskolernes store betydning 
i den bestræbelse. Vi vurderer, at det vil 
kunne styrke naturskolernes image i den 
nye kommunale struktur m.m., hvis vi 
kobler os på en kampagneaktivitetet som 
Naturvidenskabsfestivallen, som i forve-
jen har stor mediebevågenhed. Hvis tan-
ken bakkes op, vil vi fra Naturvejleder-
foreningen gøre vores til at vise vores 
tilstedeværelse i det samlede billede.

Naturskolerne gør et stort stykke arbejde 
for at gøre naturfagene vedkommende og 
spændende for den opvoksende ung-
dom. Men måske kan vi med fordel give 
nogle af aktiviteterne en endnu mere na-
turvidenskabelig vinkel. 

Dansk Naturvidenskabsfestival foregår i 
uge 39 (sidst i september) og har i år te-
maet ”Jorden Rundt” (se www.formid-
ling.dk). Vi foreslår således, at natursko-
ledagen skal være en idéudveksling over 
former, indhold og mulige samarbejdsre-
lationer, som kan iværksættes i uge 39. 

Vi vil frem til den 22. marts gøre en ind-
sats for at skaffe noget baggrundsmateri-
ale, som grundlag for samarbejdet. Det 
er ambitionen med årets naturskoledag.

Kortlægning af naturvejledernes 
situation efter 1. januar 2007
I den januarpakke, som foreningen har 
for vane at sende til alle medlemmer, vil 
der i år bl.a. ligge et skema med spørgs-
mål om jeres forventede situation efter 
kommunalreformen 1. januar 2007.

Vi vil gerne vide om I vurderer jeres si-
tuation som naturvejledere bliver bedre 
eller ringere som følge af reformen, og 
vi vil gerne høre om, I vurderer der er 
behov for en egentlig rådgivning til na-
turvejledere i forbindelse med omlæg-
ningerne.

Vi håber derfor at så mange som muligt 
udfylder skemaet og sender det tilbage, 
så vi får lidt mere fast grund under fød-
derne i disse turbulente tider. 
Skemaet vil også blive lagt på nettet, så 
det bliver en let sag at udfylde. o

Samtidig gør vi et forsøg på at nedbryde 
øst-vest tankegangen, idet vi i år satser 
på at fejre naturskoledagen med et ar-
rangement i hver af de nye regioner – så 
får vi også prøvet denne geografiske ny-
konstruktion af. 

Der er altså lagt op til et møde i Nord-
jylland, Midtjylland, Sønderjylland/Fyn, 
Syd- og Vestsjælland og i Nordsjælland. 
Man kan således slutte på, hvor man fø-
ler sig mest hjemme, og hvor det eksak-
te emne lyder mest spændende.
Flere detaljer kommer i en jævn strøm 
på naturskolekonferencen på Naturvej-
lederNet og på foreningens hjemmeside, 
som du faktisk også burde besøge:   
www.natur-vejleder.dk.
Håber vi ses!
Bestyrelsen o
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Har du fået vores 
nye katalog ?
Vi har sat priserne på mikroskoper og 
stereolupper ned samt fået et helt nyt 
sortiment af friluftsudstyr.

Har du ikke kataloget, så kontakt os på tlf. 86 94 13 88 eller 
gundlach@gundlach.dk – hvorefter vi fremsender et til dig.

Ind imellem rydder vi op på hylderne og får nye 
produkter ind i sortimentet, som ikke er præsenteret i
kataloget. Derfor . . . 

Gundlach A/S Tel. 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Lilleringvej 6 · 8462 Harlev J Fax 8694 2486 www.gundlach.dk

KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud.

Mange naturvejledere bruger friluftsliv i 
større eller mindre grad i deres arbejde. 
Derfor vil jeg nu i samarbejde med fællesse-
kretariatet starte en nyt fagnetværk om 
friluftsliv og naturvejledning op.
Tanken er at vi gennem både praktiske og teoretiske arran-
gementer skal blive klogere på hvordan friluftsliv og natur-
vejledning kan gå op i en højere enhed.
Gennem workshops, faglige foredrag, kurser, erfaringsud-
veksling, seminarer, træf og udviklingsprojekter skal vi styr-
ke såvel friluftsliv som naturvejledningen. Ikke mindst det 
nye sundhedsaspekt ligger lige til højrebenet set ud fra en 
friluftslivsvinkel.
Derfor inviteres I til startmøde på Karpenhøj, DGIs frilufts-
gård på Mols, hvor vi skal løbe fagnetværket godt i gang.

Naturvejleder Lars Borch

Praktisk information:
Tidspunkt: 31.januar 2006.
Varighed:  1 dag  kl. 10.00 til 16.00
Sted:  Karpenhøj, DGIs friluftsgård på Mols
Pris:  100 kr
Tilmelding:  Senest 26. januar
Lars Borch, tlf: 8689 8888 eller mail: larsborch@tdcadsl.dk  

Kan du ikke komme den dag, og er du inte-
resseret i fagnetværk så kontakt Lars Borch. 

Programpunkter for dagen:
•	 Velkomst og kort om baggrunden for et tema-netværk i friluftsliv for naturvejledere ved Lars 

Borch.
•	 ”Brugsnatur, museumsnatur eller designernatur” Er der grænser for hvad vi kan tillade os af ak-

tiviteter i naturen?   Oplæg ved Bo Fisker.
•	 Om friluftsliv og benyttelse og beskyttelse af naturen, om oplevelseskvaliteter i landskabet og 

fremtidens friluftsliv og ikke mindst om kampen for retten til at bruge naturen. Er konflikten 
mellem forskellige naturbrugere ikke mere en forskel i natursyn end reel hensyn til naturen?

•	 Kan friluftsliv naturvejlede?  Kort oplæg ved Lars Borch om friluftsliv og naturvejledning ud fra 
mange års erfaring. 

•	 Om kvaliteter og ”svagheder ud fra egne erfaringer med friluftsliv og naturvejledning.
•	 Rundtur på Karpenhøj.
•	 Undgå katastrofer! - og gør dig mindre sårbar som naturvejleder.
•	 Gennemgang om samrådenes retningslinier/ normer for uddannelse i klatring, havkajak og 

kano ved naturvejleder Lars Borch. Om uddannelse og sikkerhed inden for disse områder.
•	 Gruppearbejde; en brainstorm på hvad man ønsker at arbejde med i netværket.  Hvilke emner, 

hvilken type arrangementer m.v..
•	 Plenum, hvor grupperne fremlægger deres idéer for det videre arbejde i netværket.
•	 Denne drøftelse skal gerne slutte med en skitse til program fremover, et idékatalog og at en sty-

re/sparregruppe bliver nedsat.

Kan friluftsliv naturvejlede?
Startmøde for friluftslivsnetværket 
for naturvejledere 31. januar -06



44
NATUR vejleder  •  14. årg.  •  nr. 4  •  2005 

          Nyt fra Fællessekretariatet 
HUSK ansøgningsfristen til uddannelsen
1. januar 2006 er det sidste chance for at 
søge om optagelse på Naturvejlederud-
dannelsens hold 19.
Uddannelsens første kursus finder sted 
den 20. – 30. marts 2006 på Nordisk 
Lejrskole i Hillerød.
Brug gerne det elektroniske ansøgnings-
skema på: http://www.sl.kvl.dk/Kur-
serOgEfteruddannelse/Naturvejleder-
uddannelsen/Ansoegningsskema.aspx

Kursuskalender – nu med ”dage”
Som noget nyt vil der på kursuskalende-
ren blive indsat dage som Skovens Dag, 
Biodiversitets dagen, og alle de andre 
dage, hvor nogle af jer naturvejlederne 
bidrager med arrangementer. 
Check også kursuskalenderen, hvis du 
gerne vil på kursus, eller hvis du har 
planer om at udbyde et kursus. Så und-
går vi at gode aktiviteter udbydes på 
samme tid! http://www.sl.kvl.dk/Kur-
serOgEfteruddannelse/Naturvejleder-
uddannelsen/Kursuskalender.aspx 

Nyt netværk om borgerinddragelse
Mange erfaringer, diskussioner og infor-
mationer blev delt rundt i lokalet, da 10 
naturvejledere og andre vejledere mød-
tes på Trente Mølle den 9. og 10. no-
vember. Et netværk om borgerinddra-
gelse blev startet med Trente Mølles 
naturvejleder Leif H. Sørensen som tov-
holder.  

Sundhed og Livskvalitet på Læsø -
nyt netværk ser dagens lys 
Godt 30 naturvejledere og sundhedsko-
ordinatorer, grønne guider og andre 
med interesse i natur og sundhed var 
samlet på Læsø i slutningen af novem-
ber for at diskutere naturvejledning, 
sundhed og livskvalitet. 
Karsten B. Hansen (Skov & Landskab) 
fortalte om forskningsresultater inden 
for Sundhed og Natur. Konkret blev der 
udarbejdet et udkast til en kogebog om, 
hvordan naturvejledere og sundhedsko-
ordinatorer kan arbejde med børn, 
voksne og ældre om natur, sundhed og 
livskvalitet. 

Første skridt er således taget for at op-
bygge et netværk, hvor der kan udveks-
les erfaringer, udvikles aktiviteter, meto-
der i markedsføring og metoder i at 
arbejde med nye målgrupper.

Naturskoleprojektet
Med god hjælp fra lokale engagerede 
naturvejledere, der ofrede lidt af deres 
tid for det fælles formål, blev der i efter-
året afholdt tre større aktiviteter:   

1. 16 naturvejledere deltog i førskole-
områdets seminar den 25. oktober på 
Kolding Naturskole. Temaet omhandle-
de bl.a. inddragelse af børn i planlæg-
ning af de grønne områder og tips og 
tricks til de yngste. En god dag, hvor bl.
a. en skovmusical var til stor inspiration 
for nogle og en udfordring for andre. 
Gruppen blev enige om at holde en ny 
temadag i foråret med særlig fokus på 
kurser til dagplejere og inspiration til 
aktiviteter for de helt små børn.

2. Der var lagt i kakkelovnen til et 
spændende kursus med overskriften 
”Det gode lærerkursus” i dagene 6. og 7. 
oktober. Spændende fordi kurset skulle 
rumme ”Flow og pædagogik - læring 
med optimal motivation”. Desværre var 
hovedoplægsholderen flere timer forsin-
ket og kun delvis forberedt (af uheldige 
omstændigheder). Udbyttet blev derfor 
lidt blandet for de 16 deltagere: Nogle 
blev meget tændt, mens andre mente, 
det var for lidt at få med hjem. 

3. En ekstraordinær naturskoledag fandt 
sted den 15. november på på Båring 
Højskole, hvor 38 naturvejledere deltog. 
På dagsordenen var blandt andet natur-
skolernes værdigrundlag og det fremti-
dige indsatsområde for naturskolepro-
jektet. Læs mere om dagen andetsteds i 
bladet.
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HUSK -Udeskole seminar 
den 25. Januar 2006 ”Når tingene taler 
til os” med Kjeld Fredens. Tilmelding 
senest den 2. januar til Poul Hjulmann, 
phj@friluftsraadet eller 33790079.

Ændringer til oversigten over naturvejledere
Hvis du får nyt arbejde, ny emailadresse 
eller andet, så husk lige at sende en be-
sked til naturvejledning@sns.dk. Så bli-
ver oversigten over naturvejledere på 
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
opdateret. Og det bedste af et hele er, at 
så får du tilsendt nyheder fra Naturvej-
lederordningen på den rigtige adresse.

Konference for arbejdsgivere og  
naturvejledere
Den 29. november 2005 afholdt Frilufts-
rådet en arbejdsgiverkonference. Her 
deltog de foreninger, institutioner og 
kommuner der har ansat en naturvejle-
der med løntilskud. Arrangementer 
havde en flot opbakning med 70 ar-
bejdsgivere og naturvejledere. Konfe-
rencen handlede om nye tendenser i na-
turvejledningen. Udover temaerne fra 
”Naturvejledning i det 21. århundrede”, 
handlede dagen om partnerskab og 
samarbejde og om naturvejledning i et 
strategisk perspektiv. En af konklusio-
nerne blev, at mange arbejdsgivere øn-
sker at danne forskellige temanetværk 
for arbejdsgivere. Og der var bred til-
slutning til, at Fællessekretariatet skal 
arrangere en tilsvarende konference i 
november 2006 for alle interesserede ar-
bejdsgivere og naturvejledere. 

Tak for i år – hvor skal vi hen i 2006
I året der gik fik vi i Naturvejlederord-
ningen et fælles barn, nemlig Hand-
lingsplanen for Naturvejledning i det 
21. århunderede. Barnet har allerede 
fået en god start og mange initiativer sat 
i værk for at leve op til handlingspla-
nens konkrete aktiviteter. 

I 2006 vil vi arbejde videre med hoved-
temaerne, som er: 
- Sundhed og livskvalitet gennem gode 
 naturoplevelser
- Borgerinddragelse og en demokratisk proces i 
 naturforvaltningen
- Ud i naturen på egen hånd
- Bevare natur- og kulturværdier og biologisk 
 mangfoldighed
-	Effektmåling	af	naturvejledningens	
 indsatsområder 

Effektmåling kommer til at præge en del 
af vores arbejde i 2006. Her vil vi i Fæl-
lessekretariatet udbyde et litteraturstu-
die, som bl.a. kan konkretisere effekt-
målingerne nærmere. Dette arbejde skal 
omfatte et litteraturstudie over nationale 
og internationale forskningsresultater 
og metoder på området samt en sam-
menskrivning af resultaterne og med 
forslag og anbefalinger til fremtidige 
forskningsprojekter. 
Naturvejlederforeningens bestyrelse 
indgår i dette arbejde. Resultaterne af 
dette studie skal danne baggrund for be-
slutninger om det videre arbejde med 
effektmåling af naturvejledningens ind-
satsområder.

Helt andre punkter kan komme til. Det 
er f.eks. strukturreformen og de konse-
kvenser den har for naturvejledernes ar-
bejde. I den forbindelse vil vi i Fællesse-
kretariatet tage de initiativervi mener vil 
være relevante for jer og jeres arbejdsgi-
vere.

I Fællessekretariatet glæder vi os til at fort-
sætte samarbejdet i 2006 og ønsker alle na-
turvejledere og arbejdsgivere et godt nytår. 
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          Nyt fra Fællessekretariatet 
Temadag om biodiversitet samlede 
60 naturvejledere
En strålende oktoberdag samledes 60 
entusiastiske naturvejledere i Odense til 
en temadag om biodiversitet. Formålet 
med temadagen var at ”klæde” naturvej-
lederne på med information om forskel-
lige internationale konventioner, som 
Danmark har tiltrådt, og som forpligter 
os til at bevare biodiversitet. Desuden 
blev dagen også brugt på erfaringsud-
veksling af gode idéer til at bringe biodi-
versitet ind i naturvejledningen til for-
skellige målgrupper.

I Naturvejlederordningens handlings-
plan for 21. århundrede står der blandt 
andet at:
Naturvejlederne skal være med til at 
skabe forståelse for, at vi skal sikre en 
høj biologisk mangfoldighed i Danmark 
og at vi skal standse tabet af biodiversi-
tet senest i 2010. De skal være med til at 
skabe forståelse for at sikre vore kultur-
miljøer og hermed medvirke til, at alle, 
nu og i fremtiden, har mulighed for at 
opleve historien i landskabet

Lars Rudfeld og Tine Skafte Nielsen fra 
Skov- og Naturstyrelsen gav et overblik 
over forskellige biodiversitetskonventio-
ner, som Danmark har tiltrådt, og som 
vi er forpligtet til at opfylde. Jan Eriksen 
fra Friluftsrådet holdt oplæg om Count-
down 2010, som er et internationalt 
samarbejde om at halvere tabet af biodi-
versitet i 2010. Deres oplæg kan findes 
på NaturvejlederNet.

Om eftermiddagen blev deltagerne delt 
op i tre workshops, som henholdsvis ar-
bejdede med formidling af biodiversitet 
til mindre børn, til større børn og unge 
og til offentlige arrangementer.
Resultaterne fra arbejdet i de tre work-
shops blev samlet op i plenum og over-
skrifterne på de diskussioner og idé ud-
vekslinger, der fremkom, kan læses på 
NaturvejlederNet. 

Fællessekretariatet vil nu arbejde videre 
med bl.a. at lave en elektronisk håndbog 
med gode eksempler på formidling om 
biodiversitet. Der vil også blive udarbej-
det en folder om Natura 2000-områder. 
Den skal være til  ”den almindelige bor-
ger”  og vil kunne bruges af naturvejle-
derne f.eks. til uddeling i forbindelse 
med f.eks. offentlige arrangementer.

Hvis du vil vide mere om biodiversitet, 
så er der masser at informationer at fin-
de på Internettet:

•	 NATURA	2000	:
 skovognatur.dk/natura2000
•	 Dansk	biodiversitetsportal	:
 dk-chm.dk
•	 International	hjemmeside	om	biodiversitet	:
 biodiv.org
•	 EU’s	hjemmeside	om	biodiversitet	:
 biodiversity-chm.eea.eu.int
•	 Countdown	2010	:
 countdown2010.net
•	 IUCN	:
 iucn.org

•	 Landbrugsdrift	og	NATURA	2000	: 
 skovognatur.dk/Udgivelser/2005/Landbrugs-  
 drift_Natura2000.htm
•	 Danske	naturtyper	: 
 skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2002/typer.htm
•	 Tal	om	Skov	og	Natur	:	
 skovognatur.dk/Udgivelser/2005/tal2005.htm

International Biodiversitetsdag
Den 22. maj er af FN udnævnt som In-
ternational Biodiversitetsdag. I Dan-
mark er denne dag er et samarbejde 
mellem naturhistoriske museer, Skov- 
og Naturstyrelsen og Miljøagenturet. 
Du kan læse mere om dagen på:
dk-chm.dk o
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Kommunalreform og naturformidling
Naturformidling vil generelt fremover 
blive varetaget af kommunerne. I det 
omfang, der er knyttet naturformid-
lingsopgaver til de arealer og igangvæ-
rende projekter, der overføres til 
Miljøministeriet, vil disse naturformid-
lingsopgaver blive overtaget af skovdi-
strikterne.
Det er en af nyhederne i seneste udgave 
af Miljøministeriets nyhedsbrev om 
kommunalreformen. 
Vil du følge med i, hvad der sker, kan du 
finde det på dialognet.mim.dk. 
Under ”Nyheder” kan du bestille et 
abonnement på et nyhedsbrevet. o

Nyt fra Fællessekretariatet 

Børneattester og naturvejledere
I medfør af lov om indhentelse af bør-
neattest i forbindelse med ansættelse af 
personale, har Miljøministeriet udarbej-
det en bekendtgørelse, der træder i kraft 
den 1. januar 2006. 

Herefter skal institutioner under Miljø-
ministeriet indhente en børneattest ved 
ansættelse og beskæftigelse af personer, 
der som et led i deres arbejde skal have 
direkte kontakt med børn under 15 år. 

For Skov- og Naturstyrelsens vedkom-
mende, er det især ved ansættelse af na-
turvejledere og andre personer beskæf-
tiget med naturformidlingsopgaver at 
indhentelse af børneattest bliver lovplig-
tigt. 

Tilsvarende bekendtgørelser er udarbej-
det i andre ministerier og indhentelse af 
børneattester gælder således også natur-
vejledere, der ansættes andre steder end 
i Miljøministeriet, ligesom det gælder 
for alle andre personalekategorier, som 
har kontakt med børn under 15 år. o

GEOLOGIENS DAGE 2006
Geologiens Dage 2006 finder sted lør-
dag den 30. september og søndag den 1. 
oktober. 

Bak op om projektet ved at arrangere en 
tur med et geologisk indhold. Læg turen 
ind på naturnet.dk, og husk at skrive 
“Geologiens Dage” et sted i teksten, så 
man kan bruge det som fritekst-søge-
ord. Send en mail til Niels Hald, Geolo-
gisk Museum, nh@snm.ku.dk, om at tu-
ren er lagt ind.

Dit arrangement vil så indgå i det sam-
lede program for Geologiens Dage. Pro-
grammet vil som sædvanligt blive sendt 
til alle turarrangører. Nærmere informa-
tion kommer i løbet af foråret 2006. 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Lise 
Holm, lho@sns.dk, 3947 2174 eller Niels 
Hald, nh@snm.ku.dk, 3532 2359. o

Naturnet.dk – har du forslag til forbedringer 
– så er det nu !
De fleste naturvejledere kender - og rig-
tig mange bruger - naturnet.dk til at 
markedsføre offentlige arrangementer. I 
som er tilmeldt naturnet.dk har allerede 
for nogle uger siden modtaget en mail 
med denne opfordring til at foreslå for-
bedringer. 

Naturnet.dk har med tiden udviklet sig 
til en succes med op til 16.000 forskelli-
ge besøgende hver måned. Men med en 
del år på bagen er tiden nu inde til at 
modernisere naturnet.dk, så den bliver 
endnu mere bedre. Vi har tænkt på to 
forbedringer for brugerne:
1. Siden skal have nyt look, så den bliver mere 
brugervenlig og attraktiv for de besøgende.
2. Vi vil forsøge med en ny nyhedsmails-service, 
hvor abonnenterne – mindst en gang om måneden 
får nyheder om forskellige oplevelser i naturen. 

Der kan også foreslås forbedringer i 
inddateringen. For eksempel har nogle 
naturvejledere gjort opmærksom på, at 
der skulle være plads til længere beskri-
velser af arrangementerne. Det er allere-
de ændret.   
Hvis du har gode ideer til, hvordan na-
turnet.dk bliver endnu bedre, vil vi ger-
ne høre fra dig. Send en mail til Lars 
Bendix Poulsen i Skov- og Naturstyrel-
sen lbp@sns.dk inden 15. januar. o
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

Søren Risborg (SR) 
Naturskolen i Rold Skov 
Tlf: 9982 8436 
srni@skoerping.dk

Jann Ribergaard (JR) 
Viborg Amt, Miljø og Teknik 
Tlf.: 8727 1350 
mtjrs@vibamt.dk

Morten D.D. Hansen (DD) 
Molslaboratoriet 
Tlf.: 8752 7272 
sell@nathist.aau.dk

Trine Sørensen (TS) 
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt 
Tlf: 7462 6414 
trs@sns.dk

Claus Landbo Olesen (CO) 
Freelance på Fyn 
Tlf: 2395 8106 
clo.lho@mail.tele.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF / Fugleværnsfonden 
Tlf: 3331 4404 
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm (HH) 
Næsbycentret Sydvest Sjælland 
Tlf: 5764 5540 
helenholm@post.tele.dk

  

rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Trine Sørensen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Nyt om navne og arbejdspladser derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 
Myrthuegårds 3 fase er nu en realitet
Vores store drøm om at udvikle os til et regionalt formidlingscenter, som fortæller 
historien om hvor menneske, å og hav mødes, er nu en realitet. En stor drøm er gået 
i opfyldelse, og vi er meget glade for at Myrthuegård nu også kan være med til at 
formidle Vadehavet, som er Danmarks vigtigste naturområde, og internationalt 
kendt som et af verdens betydeligste områder. 

Mange års erfaring med natur- og kulturformidling, primært over for skoleelever, 
har dannet grundlaget for opbygningen af Natur- & Kulturformidlingscentret Myrt-
huegård. I de 12 år centret har eksisteret, har vi videreudviklet centret til at omfatte 
flere og flere brugergrupper og formidlingsaktiviteter. I 2004 havde vi ca. 12.000 be-
søgende. Hertil kommer de mange foreninger som benytter centret, og som deltager 
”frivilligt” i Myrthuegårds kulturelle aktiviteter.

Grundtanken bag centret er at sammenflette natur- og kulturformidling, hvor de 
besøgende gennem aktiv medvirken får øget kendskab/interesse for samspillet mel-
lem de naturgivende forhold og menneskets udfoldelsesmuligheder - før i tiden og i 
fremtiden. Desuden ser vi Myrthuegård, som et samlingspunkt for foreninger og in-
stitutioner, som beskæftiger sig med friluftsliv samt natur- og kulturformidling. Idet 
centret er forankret i sektor Kultur, Fritid & Familie i Esbjerg Kommune, er det na-
turligt for os at være med til et øget kulturpolitisk samarbejde tværs over sektorskel 
og kommunegrænser. 
  
Siden centrets start i 1993 har det været planen at udbygge Myrthuegård i forskellige faser:
1. fase var at opkøbe den delvis brændte gård og det naturskønne område og indrette den til 
Naturcenter for skoler og daginstitutioner. 
2. fase var at genopføre dele af gården med naturbørnehave samt basislokaler til brug for de 
besøgende grupper. Udbuddet af arrangementer udvides til også at dække andre brugergrup-
per og sammenhængen mellem natur og kultur blev opprioriteret.
3. fase er nu at udvikle centret til at blive samlingsstedet for mange brugergrupper, ved at:
formidle natur- og kulturværdier i sammenhæng med landskabsforståelse 
være igangsætter af et folkeligt engagement og samlingssted for selvbærende netværk og lo-
kale	”grønne	foreninger”.
kunne udvikle os fra at være et lokalt Natur- og Kulturformidlingscenter til at blive et regionalt 
Natur-	og	Kulturformidlingscenter	i	den	fremtidige	”Nationalpark	Vadehavet”.	

Indvielsen omfatter:
Det	kulturhistoriske	Miljøværksted	som	er	blevet	så	smukt	et	rum,	at	vi	kalder	det	”Katedralen”	

”Udsigten”	indretning	af	et	forenings-	og	mødelokale	med	en	fantastisk	udsigt	hen	over	enge-
ne	og	ud	til	Varde	Å	og	Ho	Bugt.

Genskabelse af Myrthuegårds gamle engvandingsanlæg, som et eksempel på hvordan man i 
Ådalen	bevandede	engene	omkring	1900-	tallet.

Udstillingen	”Hvor	å,	hav	og	mennesker	mødes”,	hvor	en	stor	landskabsmodel	med	over	300	
diodelys, danner udgangspunkt for de mange fortællinger i området. Her kan man se og ople-
ve, hvordan man for 2.000 år siden levede i området og specielt udnyttelsen af de naturgivne 
forhold, med den frugtbare eng, gav velstand og udfoldelses-muligheder. 

”Katedralen”
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Udstillingsaktiviteter landet rundt

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Efter	en	gennemgang	af	de	kulturhistoriske	forhold	som	knyttede	sig	til	Varde	Å,	belyser	udstillingen	også	
”Operation	Engsnarre”,	som	er	et	stor	Natur-	og	Landbrugsprojekt,	hvor	250	familier	i	Ådalen	frivilligt	har	ind-
gået aftaler om at gøre engene våde igen. Dette til gavn for fugle, planter og samtidig giver det rekreative op-
levelser for egnens befolkning, og de mange gæster, som kommer til området. Formidlingen er tilrettelangt 
således, at man selv skal gå på opdagelse, besøge et fugletårn, gætte fuglelyde og opleve de fugle som er i 
området, se udsigten over åen som Jernaldermanden så det for 2000 år siden, gå på opdagelse i børneværel-
set,	se	hvordan	man	levede	på	Myrthuegård	før	og	nu	og	besøge	en	gårdfamiliens	”stue”	og	kontor	og	meget	
andet. 

Offentliggørelse	af	filmen	om	”Operation	Engsnarre”,	som	vil	blive	vist	i	en	lille	biograf,		der	findes	i	forlængel-
se af Udstillingslokalet. Filmen varer 24 minutter, og giver et fint indblik i gennemførelsen af et af Danmarks-
historiens største Natur- og Landbrugsprojekter, hvor 250 familier frivilligt har indgået afttaler om genskabel-
se	af	de	våde	enge	i	Varde	Ådal	og	Ho	Bugt	enge.	

Indvielse
Vi havde ca 120 indbudte gæster til vores indvielse lørdag den 17. september.  Det 
var et meget fint arrangement  hvor Esbjergs Borgmester Johnny Søtrup, Henning 
Enemark fra Friluftsrådet, Jørgen Christoffersen fra Lokale- og Anlægsfonden og 
vores lokale økobonde Søren Hansen holdt nogle fine taler. 
Udstillinger, der manglede et par små finesser for at være helt færdig , blev set og 
rost af alle parter. Vores hjemmeproducerede film om Engsnarre projektet i Varde 
ådal blev naturligvis også set i vores biograf.
Om søndagen havde vi et åbet hus arrangement for alle borgere - der mødte ca 400 
op til dette og vi havde en travl dag med masser af snak - også med mange lokale 
folk der kunne supplere vores viden om området og de personer der optræder på 
vore gamle fotos. Og så var der der fest om aftenen for personalet  -  blot for at mar-
kere afslutningen på måske mere end 3 års arbejde.  
Ugen efter var der åbent hus for tilmeldte grupper. En af grupperne var jo alle de re-
gionale naturvejledere. Men selv om dette arrangement var suppleret med en kron-
hjortetur og kronhjortebøffer  ved Oksbøl Statsskovdistrikt var der ikke tilmelding 
nok  og vi måtte aflyse det hele. Var det fordi man ikke læser ”skolekom”, eller havde 
man blot for travlt ?  Datoen var iøvrigt meldt ud ca ½ år tidligere. I er i hvert fald 
velkomne til enhver tid- ring lige , så skal vi sørge for en god velkomst. 
Nu skal vi så bare lære at bruge alle de nye faciliteter - det bliver en god og spæn-
dende tid, og vi glæder os meget til at tage det hele i brug.
Ivan Hansen
Naturvejleder på Myrthuegård

”Fuglesafari”

På Naturcenter Vestamager kan man stadig opleve udstillingen ”Fuglesafari”. 
Udstillingen har skiftende temaer, så der skulle altid være noget nyt at komme efter.

”Sundhed fra Naturen - Sundhed i Naturen”

På Center for Natur og Miljø, Esrum Møllegård kan man alle dage mellem 10-16 
opleve udstillingen ”Sundhed fra Naturen - Sundhed i Naturen”. 
Læs mere på www.esrum.dk
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Aldrig set før

Lyserød elefant
Hvert år sidst i august inviterer Vestre Hus Børne-
naturcenter i Allerød alle kommunens vuggestuer, 
børnehaver, SFO’er og fritidshjem til et stort  
aktivitets-arrangement i skoven, som vi kalder Grøn Dag.
I år var temaet elefanter, hvilket skyldes en historie om, at en cirkuselefant engang 
slap løs i skoven – og her blev ophav til de mange minielefanter, der fortsat huserer 
lige under jordoverfladen.
En af attraktionerne var en stor, lyserød elefant, som man kunne finde ved at følge 
dens spor ud i skoven, hvor den stod og blæste sæbebobler. En anden var en grå ele-
fant, der gav snabelvand. Og så kunne alle børn naturligvis lave deres egen miniele-
fant i skumgummi. 
Vejret var imod os. Det øsede ned det meste af dagen, men der blev 
alligevel produceret næsten 600 småelefanter.
Man kan selvfølgelig godt sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget 
egentlig naturvejledning der er i sådan et arrangement. Men for mig 
er den vigtigste funktion, at det knytter både børn og pædagoger til 
naturcentret. Ingen af de mange elefanter var således gjort klar på 
centret. De var fremstillet og medbragt af engagerede pædagoger, 
som også stillede deres arbejde gratis til rådighed under afviklingen.
Jeg pønser på at næste års tema skal være snegle.
Hilsen Bjørli

Nye fede ugler

Det kan godt betale sig at melde sig som vejleder for de nye naturvejledere 
under uddannelse. Man lærer selv en masse, og der kan komme nogle store 
overraskelser ud af det.
Jeg har været vejleder to gange. Først for en gruppe fra hold 15, og for nylig 
én fra hold 17, som nys er blevet færdige. Begge to gode grupper af gæve, 
nordvestjyske gutter, hvor vi har haft det virkelig godt sammen.
Hold 17 fik deres uglediplomer her i november på deres sidste kursusgang 
ved Viborg. En af dagene var jeg ude hos dem på Naturskolen sammen med 
min lille søde praktikant Martine. Og vi blev præsenteret for en i bogstave-
ligste forstand kæmpe overraskelse:
De to hold forærede mig den største og flotteste ugle, jeg til dato har set! 
Med plaprende næb og belærende fagter. Udskåret i elm og over 100 kilo 
dødvægt. Mage til gave har jeg da aldrig fået! 
Uglen står nu hjemme på vores terrasse, så vi kan se den fra vores spisebord. 
Både børnene og sågar konen synes, at den er flot! Og det er den virkelig 
også! 
Om uglen med dens attituder ligner mig, skal være usagt. Men vi var enige 
om, at Jakob Konnerup må have stået model!
Tusind tak til giverne! Især tak til den gæve Bæver-Bent fra Klosterheden, 
som skar den på et par dage. Og tillykke til de nye ugler! I har fortjent det! 
Jeg skal aldrig glemme jer! Det skal den fede ugle nok sørge for!
Jann Ribergaard, Viborg Amt

Det menes at være Jann til højre og de +100 kg i midten

Så er der serveret snabelvand
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Reformsnak og næseklemmer

Den 4. november holdt vi vores traditionelle julemøde i det Ringkjøbing-Viborgske 
netværk. Mødet foregik hos ”den lille fede naturvejleder ”Jakob Konnerup på Borris 
Landbrugs & Naturskole. 
Vi var 16 gæve nordvestjyske ugler forsamlet. Heraf mange vi sjældent har set samt 
en helt ny(ansat) hunugle: Anja Vensild Hörnell, der skal passe Brokholm Natur-
center i Nordsalling for Feldborg Statsskovdistrikt. 
Anja er nyuddannet biolog, men med formidlingserfaring som udstillingsvejleder 
gennem flere år på Naturcenter Vestamager (Jægersborg Statsskovdistrikt) samt en 
kortere periode som informationsmedarbejder på Nationalpark Møn. Velkommen 
til!

Reformsnak
Efter Jakobs fyldige kaffebord gik formiddagen med snak om, hvad reformen kan 
komme til at betyde for os ugler. Reformen får selvsagt størst betydning for de af os, 
der er ansat direkte i amterne, men også for de, der er eller bliver ansat i de nye, sto-
re kommuner. 
Vi var flere, der godt kunne se et godt potentiale i store, stærke kommuner, fx som 
Viborg, Thisted og Herning. De bør være store nok til at have en ambition eller en 
vision om en stærk natur-, kultur- og miljøhistorisk formidlingsprofil. Og her kom-
mer vi naturvejledere og naturskoleledere ind som meget vigtige ressourcepersoner. 
Og da vi er vant til at arbejde i netværker, skal vi nok få fordelt de mange nye opga-
ver mellem os.
Andre var lidt mere betænkelige. Fx nævnte Torben Bøgeskov et eksempel med en 
af Styrelsens naturskoler, som de hidtil har drevet for vist nok fire mindre kommu-
ner. Men nu ender de i flere forskellige større kommuner, som også har andre natur-
skoler. Hvem bliver det så nu, de skal drive naturskole for?? Eller bliver man helt 
overset i de rævekager, der nu skal bages? Her gælder det for alvor om at vise resul-
tater og gøre sig synlig!

Næseklemmer og shelters
Efter flæskestegen og ris a la manden gik vi ud og så på be-
driften. Vi gik en tur ud ad et ”Spor i landskabet”. Jakob viste 
os tre shelters, han havde fået bygget ved en mindre, nyetable-
ret sø. De tre shelters var bygget for en meget billig pris - der 
var sparet ved at undgå rundknudesamlinger og de normalt 
rundede stammer. Jakob havde fået stammerne savet flade på 
over- og underside, dér hvor de grimme mærker fra træfæld-
ningsmaskinen ofte skæmmer, og så var stammerne sømmet 
ovenpå hinanden på en måde, så det alligevel blev pæne huse: 
Billigt, men effektivt! 
Bag husene var der plantet et læhegn, som - når det er vokset 
op - vil kunne give nødvendig læ for vestenvinden i det flade 
landskab.
Der er ingen tvivl om, at det bliver et herligt sted til overnat-
ning ved søen.
Efter turen i den friske luft, sluttede vi af med en kop kaffe. En 
herlig dag sammen med kolleger hos den energiske Jakob!

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Edderkoppen - nyt fra netværkene
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Facts om fremtiden
Planlægningsmøde for årskonference 2008: Torsdag den 30/3 2006, kontaktperson 
Kim Christensen, Thy Statsskovdistrikt..
Julemøde 2006 (altid første fredag i november): Fredag den 3/11 2006 i Præstbjerg 
Naturcenter, kontaktperson Erik Skibsted, Ringkjøbing Amt.
Og vi amtsugler har fået besked om vore nye arbejdspladser pr. 1/1-07: Erik Skib-
sted skal til Herning Kommune, og undertegnede skal til Viborg Kommune. Så vi 
giver en dram næste gang!
Jann Ribergaard, p.t. Viborg Amt

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Set på Skolekom

Set på NaturvejlederNet på SkoleKom

Fra en trofast læser af indlæg på NaturvejlederNet er her lidt inspiration, stikord og 
smagsprøver på, hvad du er gået glip af, eller måske kan nå endnu, hvis du rubber 
dig ind på nettet og læser/skriver med.

Pludselig Særudgave af UT 
Uglegylp Tidende, hvis gamle redacteur ellers er optaget af et vigtigt formandskab i 
naturvejlederuddannelsessammenhænge er pludselig den 1. december udkommet 
med en særudgave med ganske aktuelle citater fra Kaj Sand-Jensens fine bog om 
ferskvandsbiologen Wesenberg-Lund. De handler om dagens ungdom og skolen af i 
dag (hvordan han så ellers vidste alt det i første halvdel af forrige århundrede!), læs 
dem på konferencen Uglegylp.
”Den sidste naturhistoriker - Naturforkæmperen og videnskabsmanden Carl We-
senberg-Lund Gads Forlag 2003” Så letlæst og fængende at selv redaktøren af denne 
rubrik har inhaleret den – på trods af manglende anmeldelse i nærværende organ.

Digte…digte…og flere digte 
Ingen ved præcist, hvad der satte det i gang…men en herre fra Støvring ved navn 
Karsten Hansen er gået totalt digteamok på Uglegylp-kanalen…med dagens digte 
fra engang i oktober, og har har vist stadig 20-30 trofaste læsere. 

Jeg faldt selv fra engang i november, man inden da nåede jeg da at læse dette, som 
ikke er helt uden evner:  (Det er længere i virkeligheden, I får kun ét vers: ) 

Tænk at synke i kærlighed
Blandt djævelsbid og gyldenris.
Kage med lyng
Kaffe	med	Revling
Og skyfri himmel for resten
Man plukked tytter - og det er legalt
For tænk at gå hjem og få andre fortalt
At man har gået 2-3 kilometer 
Blot for at ligge i solen
Med	kaffen,	kagen	og	konen..	

Lyst til mere? Der er MASSER mere på Uglegylp!
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Coaching fra engagerede kollegaer
Uglegylp er også kanalen hvor du kan få 
seriøs coaching, hvis du overvejer at stille 
op til kommunalvalget eller det der ligner. 
”Ja, ja” sir´du måske  ”- men virker det?” 
Gu´ fanden gør det det, (Tillykke Angel! 
Har du hyret Søren Risborg som spindok-
tor, som han tilbød?)
Eller du kan få psykologisk bistand, hvis 
intet mere synes at være som i din barn-
dom, æblerne, bagerbrødet og koteletter-
ne, det hele er som at stikke tungen ud ad 
vinduet. Kollegaerne er der strax med op-
byggelige kommentarer som: ”Da jeg var 
barn regnede det - og man skulle altid i 
Tivoli på skoleudflugt, og der kostede det 
penge at tisse.....” Så ser verden i dag jo 
pludselig lys og anderledes munter ud. 

Hvor-hvad-hvornår – og hvorfor ikke få det hele med?
De faglige diskussioner kører totalt godt, ingen der stiller et fagligt spørgsmål kom-
mer til at vente mere end få timer, før der er bud på svar fra en af naturvejlederhæ-
rens raske husarer. 

Sære blandede knogler, egernkasser, og 
skal man ha´ så no´en, nisseskæg på 
grene, minkhoveder, flåter på fugle, re-
gistrering af stavtæger, træklatrekuser, 
alternative svampeaktiviteter, fluelus, 
lim til sten og skumdyr, fluesvampe-
myter, hyldebær og borebiller og en 
meeeggget laaang debat om det at pas-
sere anden mands jord med diverse 
monteret på fødderne, herunder ski – 
jeg tabte tråden, læs selv…Hvor-Hvad-
Hvornår.

Og er det for poppet? 
Så læs referater, dagsordener, nyhedsbreve, invitationer, beretninger, undersøgelses-
resultater, arbejdsplaner, jobannoncer, kursuopslag og alt muligt andet… på de øvri-
ge konferencer. 
Tjek op med Peer Nørgaard, Stevns Naturcenter, 56 50 22 34, hvis du for tiden 
mangler adgang til herlighederne. 
Dorrit Hansen



Årskonference 2006  
5. - 7. april 
på Sydvestjyllamds Landbrugsskole, Riber Kjærgård 

VAND – ET FLYDENDE TEMA

Om aftenen er der råhygge i de buede gange under herregården 
– og måske føler du lidt kriblen ned ad ryggen når  ”den indemu-
rede kvinde” går gennem gangene  ved aftenstide  - hvem ved !

For første gang deltager vor 
minister i Årskonferencen. 
Sent torsdag eftermiddag vil 
Miljøminister Connie Hedegaard 
sammen med Landbrugsrådets 
præsident, Peter Gæmelke, 
lægge op til debat med 
naturvejlederne over emnet : ” 
Kan naturvejlederne bygge bro 
mellem land og by” . Så glæd dig 
til at møde vor minister.

Torsdag aften er jo som sædvanlig festaften. 
Der serveres gode egnsretter og disse krydres 
med lidt egnsunderholdning -  og så bliver 
der mulighed for en dans til både blues og 
melodierne fra ”de gode gamle dage ”

Vi vil vise jer nogle af Vestjyllands største attraktioner 
og hvordan vi formidler  naturen og kulturen  i disse områder. 
Der bliver mulighed for en spændende tur med Sandormen til 
Vadehavsøen Mandø med Naturvejlederne fra Vadehavscenteret, 
en skøn tur til  Fanø med Fanøs egen naturvejleder, en tur langs 
Holme å  med naturvejlederen fra Sønderskov og endelig en tur 
på Varde å og efterfølgende besøg på Natur- og kulturformid-
lingscenteret Myrthuegård med naturvejlederne derfra.

Men først skal vi jo have gennemført fællessekretariatets time og en kort (?) generalfor-
samling og så er der mulighed for at se den ”sorte sol ” i Ribe marsken : tusindvis af 
stære overnatter her. Naturvejlederne fra Vadehavscenteret lægger op til debat om 
”Naturvejledning og naturfænomener” .  Kan vi bruge interessen for naturfænomæner 
positivt til at fremme naturforståelse ?

Der vil blive udsendt speciel indbydelse  
til  årskonferencen i januar måned  med 
tilmeldingsfrist sidst  i  februar.  
Reserver allerede dagene nu ! 

Fotograf Jakob Dall



Naturvejlederne er klar
til at slå deres folder ...

 ... også i de nye kommuner

Et lokalt aktiv og en stærk ressource


