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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. Fri-
luftsrådet 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/ Dorrit Hansen, Bøgevang 27, 2830 Virum 

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

Bestyrelsen:
Dorrit Hansen (formand) dorrit.hansen@skolekom.dk .......2125 7138
Jesper Grube Kristiansen jgk@moensklint.dk  ....................4042 9612
Allan Winther allan@fjord-baelt.dk  ..................6532 4200
Marianne Hald maha2@mariagerfjord.dk ..........2333 5038
Arne Bondo-Andersen arne1864@lic-mail.dk ................7467 1164
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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 er-
faring 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. 
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afholdes  23. - 25. april i Thy 

 Tema: se lokalnyt bagerst i bladet
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Naturformidling i Finland

På et redaktionsmøde på Fiskebæk Na-
turskole blev de forskellige Eagle lande 
omkring Østersøen vendt og drejet. Det 
var ikke let, men efter lange og seje 
overvejelser endte valget til slut på Fin-
land. 

Kunne de så noget, de finner?
Bedøm selv på artiklerne i bladet! Vi er i 
hvert fald ikke i tvivl. Endnu engang har 
vi fået bekræftet, at det er guld værd at 
kigge ud over sin egen lille verden, og 
ikke mindst snakke og diskutere for-
midling med kolleger, der har en lidt 
anden indgangsvinkel til deres arbejde 
med at formidle natur, videnskab, miljø 
og kulturhistorie. Vi har skrevet om 
stort og småt fordi det interessante var 
her og der - i Finland ofte formidlet 
med et glimt i øjet og med sans for de 
små detaljer. 

Tilslut vil vi benytte lejligheden til at 
takke alle de søde, hjælpsomme og dyg-
tige finske formidlere vi mødte på vores 
vej. Kiitos!

Redaktionen ønsker alle en solrig som-
mer og god læselyst!

Allan Gudio Nielsen

Motoren på den store Volvo V70 sum-
mer sødt, tanken er fuld og kursen mod 
Helsinki er sat med cruisekontrol. Mens 
vi lægger millioner af finske birketræer 
bag os, farves himlen rosa af den nedgå-
ende sol. Anne og Kari sidder og gnæk-
ker omme fra bagsædet. De har kastet 
sig over den morsomme naturbog, Vild-
marksliv, som vi købte i det fantastiske 
besøgscenter i Seitseminens National-
park vi lige har besøgt. Min trofaste co-
pilot, Allan, det lille pus, er stille - sid-
der faktisk og småsover. Det har også 
været en lang og lærerig dag med man-
ge spændende indtryk. I morgen er det 
slut og vi vender snuden mod Danmark. 
Fed tur. Det bliver ikke svært at finde på 
artikler til næste nummer af Naturvejle-
der.  

Og hvorfor så lige et temanummer om finsk 
formidling?
Da redaktionen for to år siden besøgte 
London i tre dage, blev vi fyldt til ran-
den med gode formidlingsideer. Faktisk 
var der stof nok til to numre af Natur-
vejleder. Lysten til at tage på en lignende 
tur har derfor længe været stor i redak-
tionen, og da der pludselig opstod en 
mulighed for at rejse ud og lave et tema-
nummer om naturformidling Finland 
via Projekt Eagle, så var der ingen tøven 
- vi skulle af sted igen! 

Redakltionen i Finland ...........................................................................................................................og deres 2 chauffører
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NATURvejleder udgives af
NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK

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

Redaktionens e-post, fax og tlf.:
lsn@sns.dk
Tlf. 44 35 00 35
Fax. 44 35 00 36

Tips&Tricks redaktion: 
Dorrit Hansen 
E-mail: dorrit.hansen@skolekom.dk

 
Redaktion:
Stella Blichfeldt; stb@sns.dk 
Anne Johannisson; ajo@sns.dk 
Ulla Didriksen; ud@zoo.dk 
Dorrit Hansen; dorrit.hansen@skolekom.dk 
Kari Hald; kah@sns.dk 
Allan Gudio Nielsen; allan.nielsen@dof.dk
Finn Lillethorup; finli@vejle.dk
Allan Winther: allan@fjord-baelt.dk
Lars Stubkjær Nielsen (ansh); lsn@sns.dk 

En del af redaktionen fra NATURvejleder 
har været på besøg i Finland for at kigge 
nærmere på nationalparker, naturskoler, 
naturcentre....og formidling
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  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...

Man skal være temmelig sortsynet af ka-
rakter, hvis man ikke kan trække på smile-
båndet når man læser dem. Se blot hvor-
dan ”Hund i snor” serveres! 

                        ...side 8

Det pudsige er, at når det gælder under-
visning i naturskoleregi betragter finnerne 
både Danmark og Sverige som lande, der 
er langt foran og de tager gerne til Dan-
mark for at lære at os.
  ...side 12



Friluftsgårdens logo har inspireret kunst-
neren Peder Wood-Pedersen til denne vig-
net til et kommende kort over Naturpark 
Maribosøerne

...side 48
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Tips&Tricks 
- indstik midt i bladet 
- gode ideer 

- lige til at rive ud og gemme!

På en skala fra 1-10 vil jeg vurdere den til 
et 6 tal. Det trak op at man et par steder 
havde inddraget kunstnere og ladet såvel 
tegnere og fotografer udstille flotte skilde-
rier. Yderligere plus var ekstra information 
på en del forskellige sprog.

 ...side 26

Her er din nye bestyrelse
...side 36 
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Heureka
Inden afgang nåede vi et 
besøg på Heureka – et 
science center lidt uden 
for Helsinki.
 www.heureka.fi/portal/
ruotsi/

Fredag:  
Nuuksio Nationalpark 
Nuuksio nationalpark 
– ligger cirka 25 km 
nordvest for Helsinki. På 
trods af den nære afstand 
til Helsinki bød Nuuksio 
på spændende natur. Bl.a. 
fandt vi efterladenskaber fra 
flyveegern. Elina Pilke viste 
os rundt og fortalte bl.a. om 
de finske nationalparker. 
www.luontoon.fi/page.
asp?Section=5131

Torsdag: 
Seitseminen nationalpark
Cirka 230 km nord for 
Helsinki ligger denne 
spændende nationalpark 
med tilhørende naturcenter. 
Efter en kort tur i området 
nær naturcentret og en 
besigtigelse af udstillingen, 
fik vi en spændende snak 
med Tuulikki og Leena 
Hilturen.
www.luontoon.fi/page.
asp?Section=5327

Onsdag: 
The Harakka Nature Centre
Harakka Natur Centre ligger på en lille ø udfor Helsinki. Her tilbragte 
vi en fantastisk formiddag i selskab med Kaisa Pajanen, Veera Rönkkö,  
Jarkko Nikkilä en skoleklasse fra Helsinki. Turen blev afsluttet med en 
evolutionstur i selskab med Pia Bäckman og Janica Vilen, som underviser 
Harakkas yngste gæster.
 www.hel2.fi/ymk/eng/organisation/Harakka_eng.html

Repovesi Nationalpark  
Fra Kotka kørte vi 
cirka 80 km nord på til 
Repovesi Nationalpark, 
hvor vi gik en kort tur 
på egen hånd i området. 
Udover flot natur så vi 
bl.a. tretået spætte og 
sortstrubet lom.   
www.luontoon.fi/repovesi

Tirsdag: 
Kotka Maretarium 
Tirsdagen blev tilbragt 
så langt mod øst at 
vejskiltene også var på 
russisk! Første stop var 
Kotka cirka 120 km øst 
for Helsinki. Her besøgte 
vi Kotka Maretarium 
– et nyt fersk- og 
brakvandsakvarium 
ved byens havn. Vi fik 
en lang og spændende 
snak med Sally 
Londesborough som er 
ansat som kommunens 
naturvejleder og har til 
huse i Kotka Maretarium. 
www.maretarium.fi/mare/
index_uk.php

Mandag: 
The Nature School Villa Elfvik 
Første stop på turen var naturskolen i Villa Elfvik som ligger i Espoo lidt 
uden for Helsinki. Her blev vi modtaget af Riitta Pulkkinen som gav os 
en fin introduktion til naturskolen, udstillingen og området omkring Villa 
Elfvik. 
www.espoo.fi/villaelfvik
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Miljø-supporters
- Et spændende tiltag i Helsinki

De er så deres egen opgave, at tage tilba-
ge på arbejdspladsen – kontoret, parken, 
børnehaven osv. Og finde på de tiltag, 
der kan laves der og hvordan det kan 
implementeres og ikke mindst inspirere 
deres kolleger til at være med, bakke op, 
få idéer og gennemfører initiativerne i 
deres dagligdag.

Hver sin grønne guide
Det nærmeste vi kommer dette her-
hjemme er vel det arbejde de grønne 
guider gør, men dem er der desværre 
ikke så mange af mere. Forestil dig at 
alle kommuner i Danmark bestemmer 
sig for at satse så højt, at hver kommu-
nal arbejdsplads fra plejehjem, parkfor-
valtning til socialkontor skal have deres 
egen grønne guide.

Af Anne Johannisson
Skov og Naturstyrelsen 
Frederiksborg Skovdistrikt

 

Helsinki kommunes miljøafdeling har 
sat sig for at uddanne 1000 medarbejde-
re med ”speciale” i miljø/bæredygtighed 
på deres kommunale arbejdsplads. De 
ca. 1000 offentlige arbejdspladser i kom-
munen har omkring 40.000 ansatte. Le-
deren af Harakkas naturskole, Kaisa Pa-
janen, selv ansat i kommunen og 
uddannet i miljøbeskyttelse, er med i 
den gruppe, der har udviklet konceptet 
og underviser de tilmeldte medarbejde-
re. 

På kursusbænken
Der er foreløbigt uddannet 120 folk på 2 
kursusdage á 4 timer. Kurserne justeres 
stadig og målet er at få dem op på 3 da-
ges varighed og at indføre mere gruppe-
arbejde, så medarbejderne bliver mere 
involveret i undervisningen end nu. På 
de 8 timer kurserne indtil nu har varet, 
har det kun været muligt, at give kursi-
sterne det helt basale grundlag og idéer 
til emner, de kan arbejde med. 

Redaktionen på besøg hos lederen af 
Harakkas naturskole, Kaisa Pajanen

Foto: Allan Gudio Nielsen 
Fugleværnsfonden
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Flere steder i nationalparken så vi ek-
sempler på Seppos arbejde, og i den lille 
bemandede informationsbygning ved 
indgangen til nationalparken fandt vi 
bogen ”Vildmarksliv”, som Seppo har il-
lustreret. Læs en anmeldelse af bogen på 
følgende side eller klik ind på Seppos 
hjemmeside: www.seppo.net for flere 
tegninger og gode grin. Der er flest teg-
ninger i den finske version. o

”Hund i snor”! Eller: ”Din hund er vel-
kommen, men husk at den skal være i 
snor”. To ens udsagn fra den danske 
skilteskov – den sidste lidt mere opfind-
som og imødekommende end den før-
ste. Det er bestemt ikke let at servere 
vedkommende adgangsregler for natur-
gæsten, og for visse besøgende kan de 
ligefrem virke direkte provokerende (på 
mit kontor står der f.eks. resterne af et 
reservatskilt fra det vilde vestlige Jylland 
- totalt gennemhullet af skudhuller...). 

Seppo har recepten
I Nuuksio Nationalpark, som ligger cir-
ka 25 km fra Helsinki by, har man valgt 
den humoristiske vinkel når publikum 
skal informeres om områdets adgangs-
regler – eller som der står på planchen –
spilleregler. Man skal være temmelig 
sortsynet af karakter, hvis man ikke kan 
trække på smilebåndet når man læser 
dem. Se blot hvordan ”Hund i snor” ser-
veres! 

Kunstneren bag Nuuksio Nationalparks 
morsomme og smukke plancher og fol-
dere er den finske karikatur- og natur-
tegner Seppo Leinonen. 

Af Allan Gudio Nielsen
Fugleværnsfonden

Spilleregler for den besøgende  
i Nuuksio Nationalpark

Hunde og andre husdyr skal holdes i snor på nationalparkens område!
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Af Keijo Taskinen og Seppo Leinonen. 
Udgivet af Jägernas Centralorganisation. 
(Kontakt Allan Gudio Nielsen ved køb 
af bogen)

I Danmark kan vi hverken prale af vild-
mark, naturfotografer eller natur-kari-
katurtegnere i verdensklasse. Det kan 
finnerne til gengæld! De har nemlig 
Seppo Leinonen. Han kan kombinere 
humor og naturtegninger, så det både 
ser lækkert ud og får folk til at grine. Se 
blot nogle af Seppos tegninger her på si-
den. De er alle hentet fra bogen – eller 
måske rettere tegneserien - ”Vildmarks-
liv”. 

Boganmeldelse
Allan Gudio Nielsen.  
Naturvejleder i Fugleværnsfonden.

Vildmarksliv er udgivet, af det der her-
hjemme svarer til Danmarks Jægerfor-
bund. Selvom en del af bogen naturlig-
vis handler om jagt og fiskeri, så tager 
Seppo og Keijo heldigvis også fat på en 
masse andre ting. Der er bl.a. gode tips 
til kortlæsning, udstyr, sikkerhed, pri-
mitiv overnatning, grøn madlavning, 
fuglekiggeri og sporjagt. Alt sammen 
krydret med gode grin og Seppos flotte 
tegninger. Selvom bogen primært er 
henvendt til vildmarksgæsten, så er der 
masser af gode naturvejledertips, som 
kan krydre en tur i den danske ”vild-
mark”. F.eks. skal jeg da snart have af-
prøvet denne ide. Ifølge bogen kan man 
lokke flagermus nærmere ved hjælp af 
et lagen og en lommelygte. Lyser man 
igennem lagnet med en kraftig lygte vil 
insekterne lokkes til - og måske også 
nogle sultne flagermus. Måske kan man 
endda være så heldig, at en forvirret fla-
germus kommer så tæt på, at den kort 
vil lande på lagnet!  

Til både jagt, fiskeri og friluftsdelen er 
der en del tips, som måske ikke rigtig 
kan overføres til danske forhold, f.eks. 
brug af snesko, kano på fos eller bjerg-
klatring. Men skulle ferien næste gang 
gå nordpå, så er der jo endnu en god 
grund til at hive Vildmarksliv ned fra 
reolen. Tavataan erällä! (Vi ses i 
vildmarken!)o

Rødhalsen bruger jordens magnetfelt til at finde vej...
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Af Allan Gudio Nielsen  
Naturvejleder i Fugleværnsfonden

Små kunstværker bag klaplågerne og flotte uroer
Langs stien i den gamle naturskov i Seitseminen 
Nationalpark står der med et par 100 meters mel-
lemrum små skilte med klaplåger. Mange af klap-
lågerne gemte på små kunstværker. Fælles for 
dem alle er, at de fortæller en vinter- og sommer-
historie om de forskellige dyr, som lever i skoven.  
Flere steder så vi store og flotte fugleuroer. Se blot 
Kari og sangsvanen fra Villa Elfvik (fig.3). Umuli-
ge at gå forbi uden at sætte dem i bevægelse. 

Fig. 4

Fig. 2

Fugle i stort og småt - 
og alle vegne

Vi kender alle til den klassiske ”fuglekendingsplanche”, 
man ser overalt i fugletårne og skjul. Typisk en flot teg-
ning af de lokale fugle ledsaget af lidt tekst. Man kan i 
længden godt blive en smule træt af dem, og hvor man-
ge læser egentlig teksten? Sådanne fugleplancher findes 
givetvis også i Finland, men vi så kun få på turen. Til 
gengæld så vi en lang række eksempler på, hvordan fin-
nerne formidler fugle på en både smuk og ofte finurlig 
måde. Se f.eks. den smukke planche af blå kærhøg fra 
det gamle bådehus ved Villa Elfvik (fig.1). Her kan 
man vist roligt sige, at den kunstneriske udførelse prio-
riteres højere end tekst og fakta.

Harakka - fugle både ude og inde
På Harakka vrimler det med fugle både ude og inde. 
Man ligefrem vader i stormmåger og bramgæs på øen. 
Indenfor pryder flotte fugle naturskolens loft, hvor de 
malet på glasplader svæver frit i rummet (fig. 2). Ved 
den afmærkede sti formidles fugletræk morsomt via et 
postkort fra Frankrig, sendt fra strandskaden til sin 
gode ven husskaden. På postkortet står der: ”Bonjour! 
Je suis en France maintenant” – og så fortsætter strand-
skaden ellers med at fortælle hvor lækker og rigelig 
maden er nede sydpå!

Af Allan Gudio Nielsen
Naturvejleder i Fugleværnsfonden. 

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Fig. 1

Fig. 3

Spætter overalt
Spætter er fantastiske fugle og finnerne er vilde 
med dem! Her og der og alle vegne dukker de op 
i den finske formidling. I naturcentret i Seitsemi-
nen kan man f.eks. kravle ind i det hule træ, hvor 
sortspætten har bygget sit bo, og lege med hånd-
dukker (fig. 4). I spætteboet ligger der billelarver 
og andet guf.
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Vi så det selv
På Harakka naturskole overværer vi en 
eksemplarisk undervisning af en 5.klas-
se. Børnene står helt stille i en ring og 
lytter, mens naturskolepersonalet giver 
instruktioner og fortæller om øen Ha-
rakka og børnene rækker pænt fingrene 
op inden de taler. Læreren tager sig me-
get aktivt og selvstændigt af en gruppe 
på den efterfølgende lille fugleekspediti-
on, som jeg også deltager i og alle bør-
nene er godt klædt på med huer og van-
ter. Det er kun mig som hundefryser, 
stærkt overrasket af det finske vej-
romslag, man åbenbart kan opleve på 
disse kanter.
Jeg ved ikke, om vi er blevet så meget 
klogere af vores lille spørgerunde. Det 
pudsige er, at når det gælder undervis-
ning i naturskoleregi betragter finnerne 
både Danmark og Sverige som lande, 
der er langt foran og de tager gerne til 
Danmark for at lære at os.

Tests i lange baner
Naturfag er fokusområdet i PISA-un-
dersøgelsen 2006. Herfra kender vi ikke 
resultaterne endnu. I naturfag har Dan-
mark i 2000 og 2003 scoret signifikant 
lavere resultater end OECD gennem-
snittet og signifikant lavere end gen-
nemsnittet i de øvrige nordiske lande, 
dog med undtagelse af Norge. 

Af naturvejleder Stella Blichfeldt
Skov- og Naturstyrelsen
Jægersborg Skovdistrikt

Finland scorer højt i de internationale PISA- undersøgelser af 15-16 årriges evne til at indgå i 
informationssamfundet. Det gælder både finnernes evne til at læse, til at løse matematikop-
gaver og til problemløsning. Dertil er der procentvis flest af de finske unge, som mener at de 
ting, de har lært i skolen er nyttige sammenlignet med de øvrige nordiske lande.

Finland scorer højt i PISA- 
undersøgelserne

Elever fra lokal skole får 
introduktion til Harak-
ka – alle er godt klædt 
på og ingen børn snak-
ker mens de voksne in-
troducerer

Så når man er på vej til Finland for at se 
på deres undervisning indenfor natur-
fag ligger det jo lige for at forberede 
nogle spørgsmål herom. Det er derfor 
planen at spørge vores værter om, hvor-
for det mon er således. Men sjovt nok 
kommer det som en stor overraskelse, at 
vi overhovedet finder på at spørge og 
det umiddelbare svar er: ”Aner det ikke” 
efterfulgt af et godt grin. Ved nærmere 
eftertanke er det jo også et meget svært 
spørgsmål. Finnerne kender deres eget 
undervisningssystem, men kender må-
ske meget lidt til andre landes måder at 
drive undervisning på, så vi prøver med 
et lidt mere generelt spørgsmål: Hvad 
kunne være forklaringen på at Finland 
falder så positivt ud i testning af unge 
mellem 15-16 års indlæring? 
Vi får mange forskellige svar. Her er 
nogle af dem:

•	Finske børn snakker ikke så meget, så der går ikke 
tid til spilde til at få ro i klassen
•	Finske lærere er universitetsuddannede, når det 
gælder undervisning i de ældre klasser
•	Finske børn er vant til at blive testet
•	Der findes mange gode finske undervisningsbø-
ger og meget undervisninger forgår med udgangs-
punkt i disse bøger 
•	Man bør nok være meget kritisk overfor, hvad så-
danne undersøgelser siger noget om. Finske børn 
har fx meget lidt erfaring med den eksperimentelle 
undervisningsform, som der foregår på naturskoler-
ne
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Den politiske reaktion på Danmarks 
”skuffende” placering i PISA-undersø-
gelserne har været at indføre obligatori-
ske test til internt brug skolelivet igen-
nem. På baggrund af de individuelle 
resultater kan der fokuseres mere mål-
rettet mod de områder, hvor indlærin-
gen er ”svagest”. Det kan der jo være 
meget rationale i, men det gode spørgs-
mål er hvilke grundlæggende værdier 
og mål er det, som ligger til grund for 
disse test. Man bliver vel ikke nødven-
digvis nyskabende, fordi man har en 
god paratviden. ”De danske unge er 
særdeles godt rustede til at komme med 
gode ideer til, hvordan man gør, fordi vi 
er blevet trænet til at tænke selvstændigt 
og til at agere i sociale netværk” siger 
innovationsguru Preben Mejer, udvik-
lingsdirektør hos TDC og medstifter af 
Innovation Lab i en artikel i Søndags-
avisen d.6.maj 2007. Med baggrund i 
hans store indsigt fra den globale ver-
den siger han videre: ”Vi er uformelle 
og vi har en sund mangel på respekt 
over for autoriteter. Til gengæld har vi 
høj respekt for vores medmennekser. 
Alt sammen egenskaber, som tæller i 
moderne innovationsmiljøer.”
 
Hva´ kan naturskoleundervisningen?
Det næste spørgsmål er om vi med vo-
res naturskoleundervisning i Danmark 
er med til at kvalificere de danske unge, 
som indfanges af test i forbindelse med 
kommende PISA-undersøgelser. Natur-
faglige kompetencer er i PISA forstået 
som: Færdighed i at kunne anvende na-
turvidenskabelig baseret viden; at kunne 
genkende naturvidenskabelige spørgsmål 
og kunne drage slutninger på grundlag af 
naturvidenskabelige kendsgerninger i be-
stræbelsen på at forstå og være med til at 
træffe afgørelsen om den naturgivne om-
verden og de påvirkninger af den, som 
menneskers aktiviteter medfører” (er du 
med endnu? ). Det må i sig selv vække 
mistro til testmetoden, at folk der er så 
dårlige til at formulere sig, samtidig er 
ansvarlige for at teste vores børns viden.

Er vi med på pensum?
Enhver naturvejleder ved at naturvej-
ledning har et bredt sigte både på det 
personlige, det praktiske og det videns-
mæssige plan, men man kunne frygte at 
de mange test i skolen kunne få nogle 

lærere til at fravælge et naturskolebesøg, 
hvis vi ikke er i stand til at garantere et 
hvis form for indlæring af ”pensum”. 
Det er et argument, som lige nu bruges i 
høj grad, når gymnasielærere skal afve-
je, om der skal bruges tid i naturen. Et af 
indsatsområderne for naturvejlednin-
gen i det 21.århundrede er da også at 
kunne sikre en hvis form for evaluering 
af det arbejde, som naturvejledere gør. 
Det er både positivt og strategisk godt, 
men igen, hvilke grundlæggende værdi-
er er det, der skal måles på?

Selv om man er i en lille arbejdsgruppe bruges stadig den der med fingeren op

Dagens observationer noteres flittigt ned

Finske børn undervises mest med udgangspunkt i bøger

Læs mere om PISA undersøgelserne 

på www.uvm.dk/nyheder/pisa2003
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Keep it simple
- en eksemplarisk enkel udstilling

Eller her, hvor sammenhængen mellem 
dyr og bytte og levested vises. Lidt for 
modigt måske, for som Tulikki Halla 
sagde, så overvejer de at sætte en smule 
tekstforklaring op her.

I Seitseminen 
Nationalpark nord 
for Helsinki findes 
det næstældste nati-
onalpark-besøgscen-
ter i Finland (1989). 
Her kan man få råd 
og vejledning om de 
ture, man selv kan gå 
ud på, låne en felt-
håndbog i bibliote-
ket, spise lidt mad, få 
undervisning eller 
studere udstillingen.

Udstillingen handler om de gamle træer 
og den gamle skov. Finland har masser 
af skov, km efter km, men ikke så meget 
gammel skov og der er ikke efterladt 
mange gamle træer i den resterende 
skov. I Seitseminen er der gammel skov 
og i nationalparken vil de gerne formid-
le, hvor vigtigt det er for mangfoldighe-
den, at vi passer på den. Det gør de i de-
res udstilling. Jeg tror, aldrig jeg har set 
en naturfaglig udstilling med så få bog-
staver, som den i Seitseminen. Og så 
stod teksten oven i købet både på finsk, 
svensk og engelsk. Jeg har selv lavet en 
del udstillinger for børn og familier, 
men jeg har vist aldrig formået, at skære 
så meget ned på teksten som her. Og 
den tekst der så var, var flere steder 
kombineret med tegninger, så den frem-
stod som rebusser eller små tegneserier. 
En sjov måde at, fortælle en lille historie 
på. 
F.eks. her, hvor mursejler passer sine 
unger.

Flere steder er det endda helt uden 
tekst, som her hvor sommer- og vinter-
skoven skifter ....

Af Anne Johannisson 
Skov- og Naturstyrelsen 
Frederiksborg Skovdistrikt
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Kassen her er også uden tekst. Der er 
ikke den store historie i den, men den er 
smukt udført og har lidt aktivitet i sig. 
For øvrigt er finnerne rigtig gode til at 
alliere sig med gode tegnere, fotografer 
eller syersker. Det så vi mange eksem-
pler på.

De gamle døde stammers betydning for 
insektlivet beskrives også smukt og en-
kelt.

Det mest spændede for børnene er nok 
det huletræ, med et rum indebag ved. 
Her kan børne kravle ind og bruge 
spættedukken og insektdukkerne og 
lave et lille spil for de andre. En aktivitet 
vores egen spættemand slet ikke kunne 
modstå. 

Link: 
www.outdoors.fi- Seitseminen National Park
www.luontoon.fi/page.asp?Section=2742
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Ellers domineres udstillingen af store 
plancher og et skovtableau, som skaber 
stemningen af skov og, som den besø-
gende bare kan nyde, og lede efter detal-
jer i.

Med topmejsen i skoven
På 1. sal er der en mindre udstilling, om 
det at færdes i naturen/skoven. Du gui-
des rundt via et spørgeskema, som sør-
ger for, at du får set det vigtigste. Hvert 
sted kan du så trykke dit svar med en 
orienteringsløbs-klemme. Og på den 
måde selv tjekke dine svar til sidst. Mil-
jøaspektet har været med de fleste ste-
der, vi har besøgt. Her behandles det i 
forhold til, hvordan du kan få en god 
oplevelse i skoven samtidig med, at du 
tager hensyn.

Nyt undervisningskoncept i Nationalparker
Undervisningen af børn er ikke så ud-
bygget endnu, men der arbejdes på sa-
gen. Eleonora som vi senere mødte i 
Nuuksio, hvor hun er det meste af tiden 
nu, har udviklet et koncept for under-
visningen, som bygger på, at der laves et 
program for hvert alderstrin, som pas-
ser med hvad, det alderstrin skal lære i 
skolen. De små skal primært opleve, se-
nere skal de lære mere om hvor dyr og 
planter bor og til sidst kommer økologi-
en og miljøaspektet på. Det er unikt i 
nationalpark sammenhænge i Finland 
at tænke sådan, og de er da heller ikke 
færdige med at lave programmerne for 
alle alderstrin endnu. Inde i undervis-
ningslokalet, der ligger i tilknytning til 
skovudstillingen, kan børnene sidde på 
bladpuder, når de skal høre, hvad der 
skal ske, når de skal ud eller når de skal 
spille spillet på væggen.

Vægtæppespillet:  
Børnene bliver delt op i 4 grupper, en blå, gul, grøn og brun gruppe. 
De starter ved den hvide prik i udkanten af parken og skal svare på 
spørgsmål for at rykke frem. Når de rammer en rød prik, for de et eks-
tra spørgsmål.
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Sprøgsmålet kan handle om, hvordan 
man tænder et bål. Og så er det godt at 
have set udstillingen ovenpå! De får 
nogle billeder af båltyper og skal place-
rer dem på ja eller nej-skiltet. Det kan 
også være de får et billede af et dyr og så 
skal gruppen vise, hvordan dyret bevæ-
ger sig eller finder føde.
Det gælder selvfølgelig om at, se hvilken 
gruppe, der først når den hvide prik i 
træet med uglen.

Udklædningen bliver også brugt i sko-
ven. Guiden,en af de 2 ansatte på cen-
tret, Leena eller Tulikki klæder sig må-
ske ud som kanin og børnene får nogle 
ører eller et næb på fra et bestemt dyr, 
som de så skal være, mens de går i sko-
ven og får historien set fra kaninens 
side.
Det virker som om dyrekostumer er en 
fast bestandel af enhver naturskole og er 
tilsyneladende meget populære. Her er 
det et flyveegern.
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I Finland er der udpeget 59 områder til forskellig beskyttelse og rekreation. Heraf er 
de 34 nationalparker. Finlands ”Skov-og Naturstyrelse” hedder Metsähallitus. 
Metsähallitus administrerer alle de statsejede skove og naturområder i Finland, her-
under store vandområder. Det svarer til 1/3 af Finlands areal eller godt 12 mill. ha. 
Metsähallitus referere både til Miljøministeriet, som står for naturbeskyttelsen og til 
Skov-og landbrugsministeriet, som bl.a. står for skovdriften. Skoven i nationalpar-
kerne fungerer som urørt skov i Danmark.

de 34 nationalparker, heraf regner man 
med at knapt 800.000 var forbi besøgs-
centrene eller informationspunkterne.

Fælles profilering
Alle nationalparkerne bliver markeds-
ført gennem foldere i ens design, på fle-
re sprog. Skiltene i nationalparkerne er 
også i samme design. Alle besøgssteder 
har alle materialerne for hele landet, så 
du kan forsyne dig uanset, hvor du er. 
Og her er mange muligheder, hvis du 
kan lide at vandre stå på ski, fiske, over-
natte i det fri, klatre eller studere fugle. 
Mere end 3000 km vandrestier findes 
der og de bliver flittigt brugt, men du 
skal kunne lide den primitive måde at 
feriere på. Dog er der steder hvor, 
Metsähallitus har udstyret visse stræk-
ninger af stierne med broer og trapper, 
som er nemme at færdes på. 

Nationalparker i Finland

Metsähallitus blev stiftet for 145 år si-
den for at drive de statsejede skove, men 
arbejder i dag meget med naturbeskyt-
telse, biodiversitet og ikke mindst med 
befolkningens muligheder for at bruge 
naturen i form af vandrestier, skiløjper, 
fiskemuligheder og overnatningssteder.

De største og fleste nationalparker ligger 
i det østlige og nordlige Finland, hvor 
der også er store områder udlagt til vild-
marksreservater, primært for at beskytte 
landskabet æstetik og samernes mulig-
hed for at leve traditionelt med deres re-
ner.

Ikke alle nationalparker har et besøgs-
center, mange klarer sig med et halvtag 
med informationsplancher om områ-
dets seværdigheder og plante-og dyreliv. 
I 2005 besøgte ca. 1.4 mill. mennesker 

Af Anne Johannisson 
Frederiksborg Statsskovdistrikt
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Ud i naturen
Der gøres virkelig meget for skovvan-
dreren. Der et tæt med bålhuse, mange 
vandreruter og overnatningssteder. Men 
befolkningen i Finland er også vant til at 
færdes ude. Det er estimeret, at hver 
borger i Finland plukker 7-10 kg bær og 
et par kg svampe i naturen hvert år. De 
bliver desuden undervist fra barnsben i, 
hvordan man bedst tænder bål, så alle 
ved, hvilke båltyper, der egner sig til 
hvilket sted og vejr! Allemandsretten 
betyder, at du må færdes næsten overalt, 
med få begrænsninger omkring boliger 
og selvfølgelig i de reservater, hvor en 
særlig beskyttelse er nødvendig. Og det 
hele er gratis, så bare gå i gang. 

Ændret natursyn?
Når vi spørger finnerne om det at have 
nationalparker har påvirket synet på na-
turen, er svaret tøvende. Det kan jo 
være svært at afgøre, hvad der rykker på 
den generelle holdning i befolkningen. 
De første nationalparker blev udpeget i 
1937 og der kom et ekstra ryk i 1982, da 
Nationalpark komiteen blev dannet og 
10 nye parker kom til, især i det sydlige 
Finland. Vurderingen er, at det nok har 
taget 20 – 30 år at øge forståelsen for na-
turbeskyttelsen, og at nationalparkerne 
har været med til denne ændring. Men 
samtidig bunder ønsket om nye natio-
nalparker, mere i ønsket om øget indtje-
ning og profilering i kommunen end 
om øget naturbeskyttelse, lyder vurde-
ringen. 

Og faren for A- og B- natur, som vi har 
diskuteret i Danmark er også til stede i 
Finland, selvom der sættes penge af til 
områder udenfor de 59 udpegede, så vil 
interessen ofte koncentrere sig om de 
udpegede. I skrivende stund har Dan-
mark lige vedtaget loven, der skal danne 
rammen for de første nationalparker i 
Danmark. Der er noget at se op til i Fin-
land, hvor 1/3 af landet er udpeget til 
beskyttelse og friluftsliv af en eller an-
den art. 
www.metsa.fi
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Ud af regnen og skoven dukker Villa El-
fvik op. Et 100 år gammelt hus i 2 eta-
ger, som miljøafdelingen i Espoo kom-
mune sikrede mod nedrivning i 1985 og 

siden har sat i stand og indrettet til Na-
turcenter. Omkring 30.000 besøger 
hvert år enten naturskolen, udstillingen, 
caféen eller er med på guidede søndags-
ture i nærområdet.

Villa Elfvik ligger ved et 200 ha stort na-
turområde med skov, græssede enge, 
tagrørssump, havbugt og med Helsinkis 
skyline i baggrunden. Et fugleområde 
tæt på hovedstaden, akkurat som Wet-
land i London og Vestamager i Dan-
mark. Nemt at komme til og med man-
ge tilbud i et. Skolebørn fra Espoo kan 
komme hele året. Gratis – kommunen 
betaler. Den betaler også Riitta Pulkki-
nen som er uddannet i miljøbeskyttelse 
og leder af stedet, og hendes 4 ansatte, 
som holder huset i gang.

Vi har plukket lidt detaljer fra Villa Elf-
viks virke både ude og inde.

Huset har en permanent udstilling om 
nærområdets økologi og dyreliv. Der er 
også små skiftende udstillinger ofte om 
et miljø emne. Miljøaspektet er vigtigt 
på stedet og de har også formidlings-
programmer for skoleklasser om emnet. 
Da vi var der, var den temporære udstil-
ling en fotoudstilling. 
Den permanente udstilling fortæller bl.a 
om havet/Østersøen, som ligger lige 
udenfor.de

Villa Elfvik

Naturskolen og lokalet hvor børnehaverne kommer, er der dyr i forskellige udgaver, 
som kan inspirere dem til at spille for hinanden eller lege.

Af Anne Johannisson 
Frederiksborg Statsskovdistrikt
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Saliniteten i havet omkring Finland har stor betydning for 
dyrelivet. Effekten vises helt enkelt ved at sammenligne 
størrelsen på muslinger fra den lokale kyst med lignende ar-
ter Nordsøen.

Variationen i saltindhold mellem Østersø og Nordsø vises her ved hjælp af 
salt i to ens beholdere.

Boardwalken er lagt på pontoner, 
som kan følge tidevandet op og 
ned, så man ikke pludselig står med 
støvlerne fyldt med vand.

I det handicapvenlige fug-
letårn ude på ruten, er der 
lavet små kighuller til 
børn. Her kan de stå godt 
beskyttet for den stride 
blæst vi af erfaring ved 
kan være på stedet. Da det 
er et vigtigt fugle område, 
bruges tårnet meget i for-
midlingen.
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Science center Heureka
eller svensk…jeg valgte den engelske 
udgave frem for originalsproget…finsk. 
Filmene ”Vulkaner på havets bund” og 
”Bugs” varer ca. 45 min.

Filmene var utrolig flotte og havde givet 
vis været ekstrem dyre at lave. Mange 
gange ser man disse film i 3D, men her 
udnyttede man den effekt det giver at 
vise filmen over en store bue og lærre-
det var så meget større end i en almin-
delig biograf. Det giver en fornemmelse 
af 3D. Filmene var ikke bare flotte, men 
også meget lærende. Ingen tvivl om at 
der, sammen med de smukke billeder, 
også glider noget viden ind bag nethin-
den. Især vulkanfilmen, gav mig en del 
ny viden. Skulle man kritisere noget, 
ville det nok være længden af filmene, 
idet 45 min er meget ud af et besøg på 
2-3 timer.

Spil dig til viden
Ude igen udstillingerne myldrede det 
med børn. Selve udstillingsdelene var 
delt op i sektioner. En del var lavet om-
kring kopiering af naturen. Her kan 
man se hvordan vi mennesker har ko-
pieret naturen med f.eks. fugle og flyv-
ning eller UV-syn fra bier, samtidig kan 
man så efterprøve en del af de teorier og 

Af Allan Winther 
Fjord og Bælt 

Vi efterlod vores kære Volvo V70 på en 
stor parkeringsplads, hvor der stort set 
ikke var andre biler. Bagved en stor 
jordvold, tårnede en gigantisk glas ma-
stodont frem…. Nok ikke lige det Ar-
chimedes tænkte på da han udbrød 
”Heureka” (”Jeg har fundet det”).

Science center Heureka, beliggende i 
udkanten af Helsinki nær lufthavnen, er 
en kæmpe arkitektonisk perle i glas. 
Heureka ligner de fleste science centre 
jeg har været på; stort og pompøst. De 
slår sig op på at ville formidle forskning 
og naturvidenskab, på en folkelig og 
troværdig måde. Dette skulle nu testes 
af et håndplukket og yderst kritisk panel 
af danske naturvejledere, som ikke lader 
sig spise af med hvad som helst.

Prisen for indgangen med to af deres 
film var 23 euro (kun 14,50 euro uden 
film), en ganske pæn pris.

Vulkanudbrud i 3D
Verne Theatre er en kæmpe kuppel med 
plads til ca. 100 personer. Man nærmest 
ligger ned i stolen og kigger op i kuplens 
loft, hvor filmen afspilles. Man kan få 
udleveret en lille radio med høretelefo-
ner, hvor man kan få speaken på engelsk 

Fakta om Heureka:

Idé :  1981
Færdigbygget og åbnet i 1989
Pris:  80 mill FIM (13,5 mill €)

Gennemsnitlig besøgstal: 285.000 
..størst i 1989: 421.000
..mindst i 2006: 206.000

Indgangspris: 14,50 – 23 €  
skolebørn fra 6 €

Åbent hele året
Der kan bestilles rundvisning

Skoler kan få undervisning i laboratori-
et eller i det tilhørende Planetrium (ikke 
tilgængelig for alm. publikum
Besøgstid iflg. egen hjemmeside: 
2-3 timer

Udvider med 64.000 m2 til 3D biograf 
og laboratorier

Ejer: Finnish Science Centre Foundation
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praksis der ligger bagved. Mange af em-
nerne var underbygget med et compu-
terspil, som gæsten kunne prøve, f.eks. 
kunne man styre en bi gennem en bane, 
hvor bien så skulle samle pollen nok og 
tage med til bikuben.

Et andet sted kunne man spille mod en 
modstander, hvor man begge var edder-
kopper i et spind, som skulle fange in-
sekter, som gav forskellige point. 
Der er givetvis rigtig meget læring i dis-
se spil, men spørgsmålet kan være om 
deltageren opdager dette? Jeg forsøgte at 
spørge et par drenge som spillede ed-
derkop-spillet, men desværre var mit 
finske og deres engelske ikke kompati-
ble!

Idéen med at kombinere naturviden-
skab, fysik og natur syntes jeg personlig 
er rigtig god. Man får et godt indtryk af 
hvordan naturen bare følger fysikkens 
love og vi så ofte tager ved lære af natu-
ren, for så efterfølgende at forklare det 
med fysikkens love! Jeg kan især godt 
lide at både voksne og børn får lov til at 
lege med fysik, videnskab og natur. Det 
bedste sted jeg har set dette udført, er på 
Cosmos Caix i Barcelona.

Fysik i hverdagen
En anden del af centret var tilegnet de 
ting vi fra vores hverdag. Det kunne 
være en bil, hvor lang er bremselængden 

ved en bil med 50 km/t i tørvejr og i 
regnvejr? …skal tilføje at det IKKE lyk-
kedes for undertegnede at undgå fod-
gængerne i nogen af de 4 forsøg han 
havde! Prøv at lave strøm med et lille 
hjul og se en pære lyse, brug tyngde-
kraften til at cykle over en wire spændt 
op under loftet af lokalet, hæv en varm-
luft ballon osv. 
I samme lokale var der et lille glaslabo-
ratorium, hvor skoleklasser udførte eks-
perimenter (se foto næste side). Vi talte 
med en skolelærerinde, som fortalte os 
at eleverne var helt vilde med at komme 
i Heureka og lave disse eksperimenter, 
da de aldrig lavede noget lignende i sko-
lerne. Åbenbart har man ikke kemi og 
fysik laboratorier som i danske skoler. 

Basketball Rats
Et tredje rum var tilegnet dels større 
eksperimenter, som f.eks. et kæmpe 
computerspil. Her skulle man med sin 
krop deltage i et spil som foregik på en 
stor skærm. Man kunne spille 1, 2 eller 
3 sammen og mod hinanden. Det min-
dede mig om Eye-Toy til Playstation. 

Spillet var yderst populært, om ikke an-
det fik man i hvert fald rørt sig en del. 
Der var også underholdning i form af 
hvad de kalder: Basket Ball Rats! Her 
var to rotter trænet til at spille basket 
ball mod hinanden, så de to små kære 
kræ spænede rundt på den lille bane for 

Sur Sur Sur - lille bi omkring...

Grand Theft Auto i Helsinki.....
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at skaffe bolden gennem en lille ring og 
derefter få en godbid. Der var også et 
kemishow, hovedsagligt baseret på gas. 
Her blev gæsten underholdt med for-
skellige gas-fysisk-kemiske gags.
En anden del af rummet var tilegnet en 
særudstilling omkring inka-indianernes 
kultur og hvorfor de forsvandt. Her 
kunne man hente en masse viden på de 
utrolig mange touchscreens der var op-
stillet overalt.

Et besøg værd
Heureka bærer meget præg af at man vil 
engagere gæsten i det der foregår på de 
enkelte opstillinger. Man anstrenger sig 
meget for at få gæsten til at forundres og 
tænke over det der foregår. Nu var vi 
der en dag hvor der ikke var overfyldt, 

men jeg kunne godt forestille mig der 
kunne blive lidt trangt en dag med 3-4 
gange så mange gæster. Heureka er 
nemlig ikke så stort som eks. Eksperi-
mentariet i København.
Heureka er absolut et besøg værd, og 
man kan sagtens få 2-3 timer til at gå på 
dette sted og endda mere. I forhold til 
prisen på de 23 euro får man noget for 
pengene og vigtigst af alt…sammen 
med alle disse lærende opstillinger, er 
der plads til kvalitetssamværd med fa-
milien og masser af gode grin når man 
kaster sig ud i de mere kropslige ekspe-
rimenter.

....i samme lokale var der et lille glaslaboratorium, hvor skoleklasser udførte eksperimenter. Vi talte med en skolelærerinde, som fortalte os at 
eleverne var helt vilde med at komme i Heureka og lave disse eksperimenter, da de aldrig lavede noget lignende i skolerne. Åbenbart har man 
ikke kemi og fysik laboratorier som i danske skoler.
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Plads til kunsten

Næsten alle de formidlingssteder vi besøgte i Finland havde en kunstudstilling om na-
tur eller brugte kunst i deres indirekte naturformidling. Hvorfor er det så udbredt i 
Finland og hvad kan kunsten som naturformidler?

Ved siden af udstillingerne om den særlige natur på netop det sted vi befandt os, var 
der ofte reserveret plads til løbende udstilling af kunstneres fortolkning af naturen. 
Vi så smukke fotos af skønne landskaber og kollager over samme tema med digte 
om naturoplevelser. Et andet sted oplevede vi knivskarpe fotos af dyr og planter – 
især fugle. Og på trappen til næste etage faldt vi i staver over små fine akvareller af 
dyrene på lavt vand. 

Der skal være et mål
Traditionel naturvejledning har et mål. Vi har et budskab vi gerne vil have formidlet 
til vores målgruppe. Og når målet er sat forsøger vi at sætte rammen så deltagerne 
kommer derhen hvor vi gerne vil føre dem.

Men hvad med kunst? Kunstneren vil også gerne føre iagttageren et sted hen – men 
målet er ikke sat. Kunstneren kan ikke styre hvordan vi oplever kunstværket og slet 
ikke hvad vi får ud af det.

Ramme, rum og ro
Kunsten giver fri – fri til forundring – mulighed for at spejle sjæl og sind i kunsten. 
Selvom kunsten tager udgangspunkt i naturen, er det ikke sikkert, at det som sker i 
den der ser, handler om natur. Det kan lige så godt være tanker og følelser om en-
somhed, ro, skønhed, glæde og sorg.

Det samme kan naturen. Selvom man ikke har fokus på arter, miljø og interessekon-
flikter i naturen – så giver en gåtur stadig en oplevelse. Både natur og kunst skaber 
rum for spejling indadtil – de giver mulighed for et blik indad til det der lever der.

Af Kari Hald 
Avnø Naturcenter
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Maretarium i Kotka
om at der nok manglede en smule i at 
nå ”international standard”. Vandet var 
grønt og fuld af trådalger, fiskene så lidt 
matte ud, en del med svamp og finråd - 
se fig 1. Nå, men som erfaren akvarie-
mand ved jeg jo godt, at man kan have 
lidt uheld med vandkvaliteten, så der 
kunne sagtens vente nogle spændende 
oplevelser inde bagved alligevel. 
Akvariet er bygget i to etager, hvor en 
lille del af første etage er helliget en sko-
letjeneste, se artikel andet sted i bladet. 
Akvariet er et resultat af et samarbejde 
mellem Kotka by, Helsinki Universitet 
og Vildt- og Fiskeri Forskningsinstitut-
tet, støttet af en række sponsorer.

Forventningen var stor da jeg 
stod på parkeringspladsen, 
foran hvad der skulle være 
”Finlands første akvarium der 
har international standard”. 

Bygningen ligger på havnefronten i Kot-
ka. Indenfor var der en lille butik, recep-
tion og et lille cafeteria. Lige bagved re-
ceptionisten var der et imponerende 
diorama af et vandfald ned over klipper, 
hvor vandet plaskede ned i et bassin 
hvor der svømmede store og farverige 
ørreder rundt. Man kunne også få et lil-
le kig ind i deres store tank med ½ mill. 
liter vand, og her kom en lille advarsel 

Af Allan Winther 
Fjord og Bælt 
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Vi startede ved et stort bassin med stør, 
her kunne man betragte støren gennem 
ruder i siden af bassinet eller gennem 
vandspejlet ovenfra. Der var informati-
on på finsk, svensk og en smule på en-
gelsk. Dog fik vi ved indgangen udleve-
ret en lille folder hvor vi kunne se hvad 
fiskene hedder på dansk…et stort plus, 
for vi er jo alligevel et godt stykke uden-
for Helsinki. 
En sjov og god detalje var nogle collager 
på væggen - se fig. 2.
 Her kunne man se forskellige fisk og 
deres livscyklus, f.eks. den trepiggede 
hundestejle var sat op med billeder fra 
æg til voksen, hvilket var vældig illustra-
tiv og lærende. 

Rundt om i væggene sad der små akva-
rier med de mindre fisk og krebsdyr 
man kunne finde såvel i Østersøen som 
i floder og bække i Finland.
Man forsatte gennem gange og korrido-
rer hvor der var større og mindre akva-
rier, som enten bare viste fisk eller var 
sat op som dioramaer, som illustrerede 
hvor fiskene levede. Et enkelt sted blev 
det ligefrem interaktivt: man kunne med 
et lille håndtag lave bølger, så man efter-
lignede når bølgerne skyllede ind over 
klippekysterne.
En sjov gimmick man havde lavet i en 
hel del af akvarierne, var at lade glasset 
bue ind eller ud, andre steder var der en 
boble man kunne beskue igennem eller 
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når den var vendt om, stikke hovedet 
ind og se fiskene svømme rundt om ens 
hoved. Det buede glas gav den effekt at 
fiskene fremstod meget større end de i 
virkeligheden var. Hvorfor man laver 
denne effekt, kan der være flere årsager 
til. Den mest indlysende er, at gøre fi-
skene mere spektakulære, i og med de 
bliver meget større, hvor vandet allerede 
forstørrer 25%. En anden er, at beskue-
ren bedre kan se nogle detaljer, specielt 
når man vender boblen ind i akvariet 
får man et blik ind som en fisk ville se 
det. 

Desværre kan det også have den effekt 
at gøre livet i vandet mere dramatisk og 
frygtindgydende end godt er, bl.a. ser 
man på et tidspunkt nogle koloenorme 
gedder og ferskvandsknuder på 2 m 
svømme rundt, men da man så får dem 
set gennem normalt glas er de faktisk 
alle under 40 cm!

Fodringstid
Rundt om i de 22 temaakvarier opleve-
de man masser af flotte og fascinerende 
fisk og krebsdyr. Akvarierne har temaer 
som søer, floder, Laplands vådområder 
eller den finske golfbugt. Desværre var 
pladsen ret trang imellem akvarierne, 
hvilket besværliggjorde muligheden for 
at se hele akvariet på en gang. Et enkelt 
sted blev man dog noget imponeret; 3 
Kamchatka krabber. 
Dagens højdepunkt er fodringen i den 
store tank kl. 13. En dykker dumpede 
ned i vandet og på meget kort tid var 
alle trådalger og andet godt hvirvlet op 
og man kunne næsten ikke se hvilke fisk 
der kom hen og spiste. Desværre var der 
ikke nogen til at formidle selve fodrin-
gen.

Så er der mad !

Fig. 1
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Generelt kan man vurdere akvariet som 
et besøg værd, hvis man er i området. 
Det afspejler ganske godt hvilke dyr 
man finder i denne del af Østersøen. 
Man manglede at kunne røre ved mere, 
mere plads til at beskue akvarierne, som 
i sig selv var udmærkede, men som 
manglede den røde tråd. Under selve 
fodringen manglede man en formidler 
til at fortælle om fiskene og evt. kom-
munikere med dykkerne. Her kunne 
Maretarium lære en del af såvel Katte-
gatcentret, som Nordsømuseet. Det ping 
pong man har disse to steder, mellem 
publikum og dykker, virker befordrende 
for formidlingen af de forskellige fisk og 
deres adfærd.

På en skala fra 1-10 vil jeg vurdere den 
til et 6 tal. Det trak op at man et par ste-
der havde inddraget kunstnere og ladet 
såvel tegnere og fotografer udstille flotte 
skilderier. Yderligere plus var ekstra in-
formation på en del forskellige sprog.

Fig. 3

Maretarium
136 km NØ for Helsinki
Åbnede i maj 2002
22 temaakvarier med fisk fra finske vande
Saltholdighed 0,2 %
Kostede 4,2 mill. € at bygge
Muligt at booke rundvisning på: 
www.maretarium.fi

Det buede glas gav den effekt at fiskene fremstod meget større end de i virkeligheden var

Fig. 2
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Evolution for de mindste
Østersøen har mistet kontakten og bør-
nene skal nu gennem en tidsrejse samle 
forskellige genstande, som skal være 
med til at forene de to piger igen. Jeg 
kan nemt forestille mig, at det er anspo-
rende for børnene – yes vi skal ud og 
finde nogle bestemte magiske ting.

For at børnene bedre skal kunne holde 
styr på evolutionen, bruges en snor med 
billeder fra de forskellige tidsaldre. En 
klemme flyttes med hver gang vi rykker 
frem i tiden. Turen starter normalt i nu-
tiden, hvor børnene står i det lille labo-
ratorium, hvor livet fra Østersøen 
svømmer rundt i nogle store akvarier. 

Det springer vi over, da akvarierne ikke 
er fyldt op endnu. Her berettes ellers om 
det værdifulde og mangfoldige liv i 
Østersøen, som er resultatet af mange 
mange års udvikling. Alle skal være med 
til at passe på dette liv for fremtiden.

Af Stella Blichfeldt 
Skov- og Naturstyrelsen 
Jægersborg Skovdistrikt

Tiden er gået meget stærkt denne for-
middag. Vi har set en naturskole indret-
tet med stor personlighed. Vi har fulgt 
en finsk 5.kl. i deres undervisning på 
stedet og vi har stillet mange spørgsmål 
til Kejsa, som er leder af naturskolen på 
Harakka. Kejsa insisterer på at vi også 
skal nå at se, hvad Harakka tilbyder til 
førskolebørn i den kommende sæson og 
i baggrunden står to meget smilende 
finske biologistuderende, Pia Bäckman 
og Janica Vilen, som har ansvaret for 
denne del af butikken. De afholder 60 
forløb hvert sommerhalvår – 2 pr. dag. 
Temaet er i denne sæson evolution og vi 
bliver inviteret med på en rejse fra Ur-
havets tid og til nutiden.

Fortællingen om evolution fortælles 
som et eventyr – et eventyr skrevet af en 
finsk forfatter og nedfældet i en smukt 
illustreret bog, som kun findes i et ek-
semplar på Harakka – der har bare ikke 
været tid og resurser til at få den trykt.
Uden at kunne huske historien i detaljer 
(det gik ret stærkt) bemærkede jeg mig 
den gennemgående tankegang i fortæl-
lemåden. To piger på hver sin side af 
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Vi går til en af de tidligere militærbyg-
ninger. I det første rum findes de fineste 
tableauer, fra forskellige tidsperioder til 
at slå temaet an. Her følger sikkert nor-
malt en lang fortælling til børnene om at 
de nu selv vil komme til at opleve livet, 
som kan ses i hvert af disse tableauer. 

Som en slags tidsmaskine må vi op på 
en lille ruchebane for at komme tilbage i 
tiden til Urhavet. Relax-musik gir my-
stik til oplevelsen. Her er bløde madras-
ser og silketynde stoffer hænger ned fra 
loftet. Belysningen er svag og vi kan ane 
primitive dyr ”svømme” omkring. Vi 
skal finde en ”meteor” og tage den med 
os. Vi fortsætter gennem en smal gang, 
hvor livet udvikler sig under vandover-
fladen til det mere avancerede.

Udendørs igen bevæger vi os til tiden, 
hvor nogle dyr bliver i stand til at leve 
over vandoverfladen. Det illustreres me-
gen sigende med en analogi til haletud-
ser, som forandrer sig til frøer – en hi-
storie alle børn kender. Vi starter med at 
være samlet som en klump frøæg og lige 
så stille udvikler vi os til små haletudser, 
som udvikler arme og ben og på et tids-
punkt ”kravler vi op på land”.
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I en lille mose skal vi selv prøve at få øje 
på et af de kæmpeinsekter, som flyver 
omkring. Opgaven går stadig ud på at 
finde forsvundne genstande, der skal 
hjælpe med at forene de to piger på hver 
siden af Østersøen og til det formål bli-
ver vi alle udstyret med et spejl om hal-
sen. 
Vi skal bruge spejlene til at få solen til at 
reflektere på den store guldsmed og 
vups trylles en meget fin lille genstand 
frem i en af vores guiders hånd. Den har 
ægte ”brillimanter” på.  Øjhhh, hvor det 
er fantastisk og vi gjorde det selv med 
vores spejle.

Tiden går og vi bevæger os til store flade 
sten – vi er fremme ved istiden. På de 
isskurrede flade klipper skal vi forestille 
os, at der er kilometervis af is over vores 
hoveder. Isen er så tung på vores skuld-
re, at det presser undergrunden ned. Ef-
ter lang lang tid bliver klimaet varmere 
og isen smelter og stenene hæver sig 
igen. Vi snakker om hvorfra mønstrene 
i stenene stammer og børnene får til op-
gave at undersøge det småliv, som lever 
i pytterne mellem klipperne. Her gøres 
også andre fund: hvad hører til naturen 
og hvad har mennesket efterladt i natu-
ren (fyda).

Alle får pensler og kan skrive beskeder 
på stenene med vand. Når vandet er tør-
ret væk er beskeden sendt af sted. Det er 
ret magisk og næsten lige som med In-
ternettet. 
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Her finder vi sørme også en hel speciel 
genstand, som skal med til samlingen, der 
skal forene de to piger. Den kommer ned i 
indkøbskurven fra supermarkedet, som ær-
gerligt nok har fundet vej til Harakka. 

Turen slutter efter 3 timer (vi gjorde den på 
1 time) i et spændende rum, hvor der kan 
leges og hvor børnene kan blive klædt ud 
som forskellige af havets dyr. Her slutter 
også historien om evolution. Alle de ind-
samlede effekter samles på et særligt bræt 
og de to piger får ved magiens og børnenes 
hjælp kontakt til hinanden.

Meget professionel naturvejledning!
Denne form for fortælling kræver først og 
fremmest en god historie og ideer til at ud-
nytte de landskabselementer, som er på det 
givne sted. Hertil opfindes en masse små 
aktiviteter, som ansporer børnene til at gå 
på opdagelse og blive deltagere i en blan-
ding af en fantasirejse og en rejse gennem 
en tidsalder. Jeg kunne forestille mig en så-
dan tidsrejse fungere i kortere tidsperioder 
også. F.eks. fra jægerstenalderen til bonde-
stenalderen, hvor det selvfølgelig foregår i 
et helt andet landskab, med nogle helt an-
dre aktiviteter, styret af en helt anden god 
historie. Hermed er ideen givet videre.

Fantastisk professionel naturvejledning! 
Godt vi nåede at se det.
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Sally er alene på naturskolen, der hører 
under den lokale kommune. Naturfor-
midling er gratis for kommunens skoler 
og institutioner. Langt den største del af 
formidlingen foregår ved at Sally tager 
ud til skolerne fordi der sjældent er råd 
til en bus. Men det er fint – siger Sally - 
fordi der er masser af god natur tæt på 
skolerne.

Naturskolen har en række temaer så 
som fugle, insekter og dyrespor om vin-
teren. Et eksempel på en lille aktivitet 
hun laver om vinteren er at hun lader 
børnene gætte om hvor der er koldest? 
Nede i sneen eller ovenpå sneen. Børne-
ne gætter selvfølgelig på nede i sneen – 
fordi sne er jo kold! Og så måler de tem-
peraturen og finder ud af at der er 
”varmest” nede i sneen.

Hun laver ikke ture for de største børn 
om vinteren – hun kan simpelthen ikke 

Af Kari Hald
Avnø Naturcenter

Småt er godt – eller hvad?
Hvad er bedst? Den lille mobile enhed 
med en enkelt ansat, der ikke bruger al-
verdens tid på administration, udvikling 
og møder med kollegaer - men derimod 
laver rigtig mange arrangementer. Eller 
en større fastliggende enhed, hvor der er 
flere ansatte og hvor der prioriteres tid til 
at udvikle nye forløb, kurser og samarbej-
de med kommunens skoler. Sally’s arbejde 
passer bedst på den første model – men 
hun drømmer om mere…

Naturvejlederen tager ud 
Vi besøgte Sally Londesborough på Lu-
ontokoulu Haili eller på dansk; Heili 
Naturskole. Sally er travlt beskæftiget og 
glad for sit arbejde. Naturskolen har til 
huse i et lille lokale på Kotka Maretari-
um, men fungere helt uafhængigt af 
akvariet. Sally er vikar og har været på 
Haili siden juli 2006. Før da arbejdede 
hun som formidler på Sea life, som er et 
stort akvarium i Helsinki.
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være sikker på at de er klædt ordentlig 
på. I Danmark kan vi måske godt tillade 
os at lade det være elever, lærer og for-
ældres ansvar (så kan de lære det ka’ de) 
men når der er minus 10 grader – så dur 
det ikke.

Vi spurgte Sally om hun havde en for-
nemmelse af om der er god opbakning 
bag projektet i kommunen. Hun troede 
det – men var lidt i tvivl. Mange af for-
talere for projektet i kommunen har 
skiftet arbejde eller sidder ikke længere i 
byrådet.

Egne ben – egne drømme
I det forgangne år har Sally gjort sig 
nogle erfaringer og hun begynder at få 
sine egne ideer og tanker om hvordan 
naturskolen burde være. Som det er nu, 
er der skoler der bruger hende meget og 
skoler hun aldrig ser. Sally vil gerne 
have kontakt til alle kommunens skoler 
og naturskolebesøg skulle gerne indgå 
som en fast del i læreplanerne. F.eks. 
ved at alle 3. klasser kommer på natur-
skolen som en fast del af undervisnin-
gen for dette klassetrin. 

Hun kunne også godt tænke sig at læ-
rerne kunne blive mere selvhjulpne – så 
de selv kan gennemføre undervisning i 
naturen.

Lige nu bruger hun meget tid på børne-
havebørn. Men hun prioriterer indsko-
lingsbørn højt og afsætter tid i kalende-
ren til dem særskilt.

Som det er nu, bruger hun meget tid på 
at rejse rundt og det kræver ekstra tid til 
research når formidlingen foregår ved 
skolen – i natur som hun ikke kender på 
forhånd. Hun drømmer om at få en na-
turskole der ligger i naturen. Så ville 
hun komme til at kende sit område og 
skulle ikke bruge så meget tid på re-
search.

Skolerne i Finland giver gratis frokost – 
derfor skal arrangementerne gennemfø-
res før frokost. Forløbene varer derfor 
sjældent mere end 1½ - 2 timer – fra kl. 
9 – 11. Sally vil rigtig gerne have mulig-
hed for at lave længere forløb med bør-
nene.

Kommunen forventer at hun gennemfø-
rer 120 arrangementer per år, men det 
første år er der dog gennemført 150. Så 
hvis alle drømmene skulle gå i opfyldel-
se, må der mindst være to ansatte på na-
turskolen.

Hvis du var i Sally’s sko
Hvis alle Sally’s ønsker går i opfyldelse 
ville hun sidde på en helt anden arbejds-
plads. Der skulle afsættes mere tid til 
møde, udvikling og oparbejdelse af nye 
samarbejdsflader. Det ville betyde min-
dre tid til direkte naturformidling og 
mere tid til møder, administration og 
udvikling. Hun ville bevæge sig hen 
imod model to beskrevet i indlednin-
gen. Hvilken af de to modeller skitseret i 
denne artikel man foretrækker, er et 
personligt valg.
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Naturvejlederne på nye eventyr 

Et godt møde i august om dette med re-
præsentanter fra SNS, FR og Skov & 
Landskab bliver forhåbentlig blandt det 
første vi kan berette om et vores nyheds-
brev, som vi planlægger kommer på ga-
den første gang i det tidlige efterår. 

Og herefter vil den fremtidige netværks-
struktur, den faglige udvikling og ordnin-
gens og foreningens støtte og opbakning 
hertil, langsomt udkrystallisere sig. Målet 
er at vi alle bliver klogere på, hvad der 
skaber fremdrift for naturvejledningen i 
Danmark, og vores egen rolle deri – både 
som forening og som enkeltpersoner.

EAGLEprojektet ender, men det gør vores 
samarbejde med udenlandske naturfor-
midlere ikke. Både i det nordisk-baltiske 
samarbejde og i IRFregi er der mange po-
sitive tendenser, og vi håber i fremtiden 
at kunne fastholde mange parter fra de to 
sammenhænge i et tættere netværk. 

Det, der er så fascinerede ved det inter-
nationale samarbejde, er, at selvom dan-
ske naturvejledere tydeligvis har en sær-
status i udlandet qua vores stærke 
identitet og fælles metoder og målgrup-
per, og på den måde har en masse at give 
til udlandet, så skal en dansk studietur 
ikke vare mange dage udenfor grænserne, 
før et foreningsblad svulmer af henrykte, 
læsværdige og relevante artikler om de 
ting, der sker derude. Jeg håber artiklerne 
bliver læst og indholdet brugt som inspi-
ration i mange sammenhænge. 

Men først og fremmest ønsker jeg dig en 
fantastisk sommer med dine skarpe na-
turvejlederøjne rettet mod alt, hvad vi 
kan lære af i den store verden.   

Og oplever du noget derude, der kan 
være vigtigt for os andre - så skriv hjem! 

Mange hilsner
Dorrit Hansen

Først og fremmest tak for valget – jeg er 
stolt og glad over igen at få lov at være 
med til at repræsentere foreningens med-
lemmer. Jeg er trådt til som ny formand 
med ønsket om at fungere som den ærede 
Thomas Gyalokay efterlyste i lederen i det 
forrige nummer af bladet: 

En ny formand med lyst og evne til at ud-
delegere – og med kommunikation og det 
fine begreb ”sammenhængskraft” i cen-
trum for indsatsen. Uden den er vi intet! 
Så en del ting vil foregå på gulvet i dette 
år, selvom der naturligvis også bliver tid 
til spændende ”sagsbehandling” og pro-
jekter. 

Jeg ønsker at vi i bestyrelsen i det kom-
mende år bruger en god portion kræfter 
på at samle foreningens medlemmer; at 
styrke kommunikationen, både således at 
bestyrelsen bliver bedre til at opsnappe 
medlemmernes holdninger og handle 
derefter, men også bliver bedre til at ud-
delegere, ikke kun i selve bestyrelsen, men 
også til at bruge medlemmernes kompe-
tencer bredt i foreningsarbejdet, og til at 
berette effektivt om de diskussioner vi har 
haft, og de beslutninger vi har taget.

Fra starten viser det sig ikke let, blot at 
samle bestyrelsen er et stykke avanceret 
kalenderakrobatik. Det er gode, men 
travle folk, der gerne vil gøre en indsats 
for foreningen. Men nu skrider arbejder 
fremad. 

Når vi i bestyrelsen kigger frem mod næ-
ste generalforsamling, er det blandt andet 
et styrket samarbejde med Fællessekreta-
riatet for Naturvejlederordningen der fyl-
der noget. Det er rigtig vigtigt for os na-
turvejledere, at vi kan kommunikere, 
hvad vi står for i fællesskab, og i den sam-
menhæng, hænger ordningen og forenin-
gen uløseligt sammen. Men vi har ikke 
godt nok styr på ønsker og forventninger, 
og skal fortsat øve os i at fortælle omver-
denen og hinanden, hvordan vi tror, vi 
spiller sammen. Selv naturvejledere med 
flere år på bagen og derudover alle muli-
ge andre, har svært ved klart at se, hvor-
dan naturvejlederkræet helt ser ud. 
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”Grønt Råd” i de nye storkommuner
Naturvejlederforeningens bestyrelse 
konstaterede i efteråret 2006 med glæde, 
at mange af de nye storkommuner på-
tænkte at oprette et Grønt Råd som et 
rådgivende organ for kommunen i natur, 
miljø og friluftsspørgsmål. Og i novem-
ber 2006 skrev vi til alle kommunerne og 
anmodede om at få lov til at udpege en 
repræsentant til et fremtidigt ”Grønt 
Råd” i kommunen på linie med fx Dansk 
Ornitologisk Forening og Danmarks 
Sportsfiskerforbund.   

Alle de nye storkommuner står over for 
vigtige opgaver i de kommende år med 
at koordinere og udbygge naturskoler, 
naturvejledning og information til bor-
gerne om naturen. Og de opgaver, kom-
munerne nu overtager fra amterne på 
naturområdet betyder jo, at kommuner-
ne i endnu højere grad end før kommer 
til at beskæftige sig med et bredt spekter 
af formidlingsopgaver på naturområdet i 
form af foldere, skilte, fugletårne, IT-ba-
seret information etc. Bestyrelsen fandt, 
at naturvejlederne råder over stor eks-
pertise på disse områder – og denne eks-
pertise ville vi gerne stille til rådig for 
kommunen ved at levere en arbejdsind-
sats i det kommende Grønne Råd. 

Det er 20 år siden at  fx Dansk Ornitolo-
gisk Forening og Danmarks Sportsfisker-
forbund begyndte at arbejde på at blive 
repræsenterede i organer som Grønne 
Råd. Derfor regnede bestyrelsen heller 
ikke med, at vi blev bredt repræsenteret 
sådan lige med det samme. Men det er 
gået  rigtig godt. Ca. 50 kommuner har 
nu oprette Grønne Råd, og Naturvejle-
derforeningen er repræsenteret i 8: 

Hjørring Kommune – Jørgen Stubgaard
Struer Kommune - Henning Givskov
Norddjurs Kommune – Carsten Enemark
Herning Kommune – Torben Bøgeskov
Haderslev Kommune – Gitte Andersen
Aabenraa Kommune – Arne Bondo-Andersen 
Næstved kommune – Helen Holm 
Furesø Kommune - Lars Stubkjær Nielsen

Herudover er mange af de kommunalt 
ansatte naturvejledere administrativt in-
volveret i de Grønne Råd i deres kom-
mune. Vi ser frem til at levere en god 
indsats i de Grønne Råd.

IRF-seminar i Rumænien
International Ranger Federation (IRF) 
afholder et seminar i Rumænien den 17. 
- 21. september 2007. Programmet kan 
ses på Naturvejlederforeningens hjem-
meside. 
 
Der er tre hovedemner på seminaret: 
- Naturvejledning og uddannelse 
- biodiversitet 
- anlæg til friluftsliv og turisme 
 
Seminaret koster 285 Euro eller ca. 2100 
kr. pr person i dobbeltværelse. 
 
Naturvejlederforeningen har tilbudt at 
stå for en aktivitet under temaet ”Natur-
vejledning” , og vi håber der er interesse 
blandt jer for at deltage. Derfor har Na-
turvejlederforeningens bestyrelse be-
sluttet at betale konferencegebyret for et 
antal medlemmer af foreningen. Det 
præcise antal vil afhænge af bl.a. interes-
sen. Betingelsen for at få sit konference-
gebyr betalt af foreningen, er, at man bi-
drager til den 
”naturvejledningsaktivitet” foreningen 
vil stå for på seminaret. Selv om den 
formelle tilmeldingsfrist 15. juni 2007 er 
overskredet når du læser dette så prøv 
alligevel at kontakte bestyrelsen hvis du 
er interesseret – vi er i kontakt med ru-
mænerne. Kontakt Arne på 74671164 
eller arne1864@lic-mail.dk.  
 
Det er selvfølgelig også muligt at melde 
sig til seminaret helt uden foreningens 
støtte, og helt uden at lægge arm med 
naturvejledning i det rumænske. 

Arne Bondo-Andersen 

Foreningen informerer
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Her er din nye bestyrelse?

Bagerst fra venstre: Dorrit Hansen (formand), Helle-Marie Taastrøm, Thomas Gyalokay, Lars Boch, Arne Bondo-Andersen 
og Jesper Kristiansen. Forrest fra venstre: Allan Winther, Marianne Hald og

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

Navn Adresse Postnr By Rabat

Brødrene Vestergaard www.brdr-vestergaard.dk Sennelsvej 2 7700 Thisted
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog 
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K

Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
NaturBornholm www.naturbornholm.dk Grønningen 30 3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Bornholms Middelaldercenter www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré
Friluftslageret www.friluftslageret.dk Læssøegade 12 5000 Odense C 20 % rabat på varekøb
Fjord og Bælt www.fjord-baelt.dk Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde Gratis Entré
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet www.fimus.dk Tarphagevej 2-6 6710 Esbjerg V

Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til 
gensidig inspiration

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210       8000           Århus C               Gratis Entr e.
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense       5700           Svendborg           Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog 
ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.

Se mere om rabatterne på foreningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

Navn Adresse Postnr By Rabat

Brødrene Vestergaard www.brdr-vestergaard.dk Sennelsvej 2 7700 Thisted
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog 
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K

Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
NaturBornholm www.naturbornholm.dk Grønningen 30 3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Bornholms Middelaldercenter www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré
Friluftslageret www.friluftslageret.dk Læssøegade 12 5000 Odense C 20 % rabat på varekøb
Fjord og Bælt www.fjord-baelt.dk Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde Gratis Entré
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet www.fimus.dk Tarphagevej 2-6 6710 Esbjerg V

Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til 
gensidig inspiration

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210       8000           Århus C               Gratis Entr e.
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense       5700           Svendborg           Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog 
ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.

Medlemskortet 
giver rabat
Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

Navn Adresse Postnr By Rabat

Brødrene Vestergaard www.brdr-vestergaard.dk Sennelsvej 2 7700 Thisted
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog 
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K

Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
NaturBornholm www.naturbornholm.dk Grønningen 30 3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Bornholms Middelaldercenter www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré
Friluftslageret www.friluftslageret.dk Læssøegade 12 5000 Odense C 20 % rabat på varekøb
Fjord og Bælt www.fjord-baelt.dk Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde Gratis Entré
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet www.fimus.dk Tarphagevej 2-6 6710 Esbjerg V

Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til 
gensidig inspiration

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210       8000           Århus C               Gratis Entr e.
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense       5700           Svendborg           Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog 
ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.
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Naturvejleder Dion Abrahamsen er død.
Den triste meddelelse om naturvejleder og kollega Dion Abrahamsens alt for tidlige 
død indløb til undertegnede i april. En sådan meddelelse er jo altid fuldstændig 
uforståelig når den kommer, men vi på hold 9, som jo fulgte Dion under efterud-
dannelsen og enkelte af os også efterfølgende, har godt vidst, at Dion ikke var rask 
og at han ikke skånede sig selv, hverken arbejdsmæssigt eller privat. Som leder af 
Ærø´s Natur- og Energiskole var han i mange år en uforbederlig ildsjæl i ordets san-
de betydning. Dion var den store igangsætter og inspirator for rigtig mange menne-
sker på øen. Hans hoved var altid fuld af boblende tanker om nye initiativer og han 
formåede i sit virke, også at omsætte mange af ideerne til virkelighed. Således udgav 
han flere publikationer om Ærø´s historie og han blev gennem årene en højt skattet 
omviser på øen, hvor han med vid og til tider skæve indfaldsvinkler forstod at om-
sætte tørre historiske facts til levende og populær formidling. Som arkæolog var 
Dion dybt engageret i Ærø´s spændende oldtidshistorie, men han formåede også at 
koble øens naturrigdom til sin alsidige arbejdsmark. Dion var også initiativtager til 
hans egen kulturhistoriske efteruddannelse af naturvejlederene, udmøntet i kurset 
”Slagbulens Hemmelighed”, som blev holdt på Ærø i flere år.

Dion Abrahamsen blev 53 år, men nåede i sine godt 20 år på Ærø at sætte sit præg 
på det lille øsamfund. Han var med til at starte Ærø Natur- og Energiskole og Folke-
universitetet på øen. På VUC startede han kursus for ”Landsbytosser”, han blev for-
mand for bevaringsforeningen Skjoldnæs Fyr og initiativtager til den eksotiske klub 
”Ærø´s Paradisiske Jernbaneklub” med udstillingsvogn på havnen. Med Dion´s død 
har vi naturvejledere mistet en ildsjæl der turde satse stort og kunne favne vidt. Men 
det savn er intet at regne for det larmende tomrum Dion efterlader sig på Ærø, som 
har mistet en entusiastisk formidler af øens natur og kultur. Dion efterlader sig sin 
kone Lisbeth. Ære være Dion´s minde!

På vegne af hold 9
Søren Moses
Museumsinspektør og naturvejleder.



          Nyt fra Fællessekretariatet 

40
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 1  •  2007 

Naturvejlederuddannelsen
I marts startede 23 nye ugleunger på Naturvejle-
deruddannelsen. Du kan læse mere om både 
Hold 20 og om den nye uddannelse andet sted i 
bladet.

Hold 19, som er på den ”gamle” uddannelse, var i 
slutningen af april på deres 3. kursus. Dette kur-
sus blev afholdt ved Faaborg og omhandlede 
Biodiversitet og Borgerinddragelse. Hold 19 kig-
gede på græssede overdrev, på reetablerede søer, 
på legepladser og på andre naturgenopretnings-
projekter alt imens solen bragede ned fra en sky-
fri himmel og strandtudserne kvækkede lystigt 
om aftenen!

Efteruddannelse

I løbet af efteråret er der indtil videre planlagt 4 
forskellige tilbud:

1. Temadag om Klimaforandringer og klimadebatten
25. september 2007 er der en temadag på Økola-
riet i Vejle. Dagen omhandler klimaforandringer 
og klimadebatten. Der bliver lagt mere informa-
tion ud om denne dag på www.naturvejleder.net 
inden længe.

2. Litteraturkursus på Hald Hovedgård 
10. – 11. oktober 2007. Kontakt Jens Frydendal 
for information og tilmelding.

3. Præsentationsteknik på Kolding Naturskole
11. oktober 2007. Workshop i mundtlig formid-
ling, præsentationsteknik og retorik. Kontakt 
Mette Åskov Knudsen for tilmelding.

4. Kursus om brug af GPS, GIS og andet teknik i natur-
vejledningen 
2 dages kursus vil blive afholdt i efteråret. Mere 
information følger på www.naturvejleder.net
   

Efteruddannelse fremover 
Fællessekretariatets Uddannelsesgruppe har afle-
veret en rapport om Naturvejlederordningens ef-
teruddannelse med anbefalinger, som nu bliver 
baggrund for at udarbejde en plan for den fort-
satte indsats. Vi glæder os til i næste nummer at 
præsentere denne.
    
Naturskoleprojektet er slut - hva’ nu?

Naturskoleprojektet startede i januar 2004 og 
sluttede i december 2006. Kurser, temadage og 
workshops er afholdt i et godt samarbejde mel-
lem mange naturvejledere og naturskolekonsu-
lenten. Og nogle aktiviteter kører videre i Fælles-
sekretariatets regi, bl.a. indsatsen for de små 
børn og udeskole. 

En gruppe naturvejledere har afholdt to work-
shops om indsatsen for små børn, og forsøger nu 
at etablere et landsdækkende netværk, der om-
fatter andre relevante parter som CVU’erne, for-
skere og pædagogiske konsulenter i kommuner-
ne. Mere følger i næste nummer af 
NATURvejleder.

Naturskoleprojektet var involveret i flere aktivite-
ter i forbindelse med Udeskole-arbejdet. Det nye 
landsdækkende netværk og hjemmesiden ude-
skole.dk kan anbefales alle naturvejledere at følge 
med og evt. engagere sig i. Her er muligheder for 
kontakt med forskere, CVU’er og andre med in-
teresse for udeskole, og i netværkets møder er 
diskussioner og indlæg af høj faglig kvalitet.

Naturskoleprojektet har givet gode erfaringer 
med involvering af mange naturvejlederes enga-
gement, interesse og ekspertise i udvikling af nye 
aktiviteter. Det store engagement hos frivillige 
naturvejledere har gjort det muligt at dele viden 
og udvikle billige kurser for andre. Hatten af for 
de mange gode kræfter. 
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Netop denne tilgang er med til give Naturvejle-
derordningen mening, udvikle naturvejledernes 
fælles identitet og ikke mindst udvikle naturvej-
ledningen i Danmark. 

Fra personalesiden

En del af jer har truffet Lone Albrektsen, som 
blev ansat i Friluftsrådet i marts måned til bl.a. at 
understøtte sundhedsarbejdet i naturvejlednin-
gen. Til orientering kan oplyses, at Lone er stop-
pet igen pr. 01.06.

Udvikling af Naturvejlederordningen 
/ Fællessekretariatets indsats 2007 --
>
Et solidt overblik over Naturvejlederordningens 
mange aktiviteter er ved at blive tilvejebragt som 
grundlag for en prioritering af den fremtidige 
indsats. I den forbindelse planlægger Fællesse-
kretariatet en arbejdsdag med Naturvejlederfor-
eningen og Skov & Landskab med fokus på at 
udvikle og planlægge de mange aktiviteter.

Fællessekretariatets arbejde skulle gerne afspejle 
behovene hos naturvejlederne og derfor er vi in-
teresseret i det bedste samarbejde. I disse måne-
der er der størst mulighed for at påvirke priorite-
ringerne. Giv os et godt råd eller en vink med en 
vognstang. Gå ind på naturvejleder.net, klik på 
uglen i venstre side og gå videre til Debat om 
Naturvejlederordningens udvikling. 

Årsberetning 2006
Årsberetningen for 2006 bliver udgivet i en trykt 
udgave på niveau med den for 2005, dvs. som en 
folder i A5 format. I får tilsendt 25 eksemplarer, 
så I kan dele ud til relevante parter i jeres lokal-
område. Den elektroniske indberetning gik fint 
og til næste år v

Støtte til Grønne Partnerskaber 
Gode ideer til lokale grønne partnerskaber har 
mulighed for at blive realiseret ved hjælp af øko-
nomisk støtte. Miljøministeriet, Kommunernes 
Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Na-
turfredningsforening har indgået en aftale om 
grønne partnerskaber, som du kan få flere oplys-
ninger om på www.groennepartnerskaber.dk. 
Hjemmesiden vil efterhånden blive forsynet med 
flere oplysninger og gode eksempler. 
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Naturvejlederordningen og dermed også natur-
vejlederuddannelsen har nu eksisteret gennem 
20 år, og i den tid har knap 400 mennesker gen-
nemgået efteruddannelsen som naturvejleder.
I den tid, der er gået, er kursusindhold og kur-
susforløb løbende blevet ændret og tilpasset 
den aktuelle dagsorden, der har været på natur- 
og miljøområdet.
I slutningen af 80érne og op gennem 90’erne 
var miljøformidling og bæredygtig udvikling 
centrale begreber. Disse var især sat på dags-
ordnen af Rio-konferencen i 1992, hvor 
Brundtland-rapporten satte gang i hele bølgen 
med Agenda 21 og bæredygtighedsbegrebet.

Dette afspejlede sig kort efter i Naturvejleder-
uddannelsen, der tog formidling af globale og 
lokale miljøforhold til sig og der blev afholdt 
kurser, der omhandlede miljøformidling, 
Agenda 21, besøg på virksomheder, rensnings-
anlæg, landbrug og slagterier. 
Disse emner er stadig vigtige og centrale og 
også omfattet af naturvejlederordningens for-
mål, men med det nye århundrede har også 
fulgt en ny dagsorden, der blandt andet sætter 
fokus på sundhed, livskvalitet, borgerinddra-
gelse og biologisk mangfoldighed. 
Udfordringen for naturvejlederuddannelsen er 
derfor også at kunne indarbejde disse nye te-
maer i et 2-årigt kursusforløb.

Fællessekretariatets Uddannelsesgruppe (også kal-
det FUN)
For at styrke disse temaer i naturvejlederud-
dannelsen, nedsatte Fællessekretariatet i 2005 
en Uddannelsesgruppe, som skulle udarbejde 
en ny studieordning for naturvejlederuddan-
nelsen. Uddannelsesgruppen bestod af en lang 
række personer (se box 1), der hver især repræ-
senterede forskellige interessenter og samar-
bejdspartnere i naturvejlederordningen. Det 
gav mange forskellige indgangsvinkler og for-
ventninger til, hvad en naturvejleder er for en 

størrelse, og resulterede også i mange, lange og 
meget frugtbare diskussioner på Uddannelses-
gruppens møder.

Hvad er så resultatet af Uddannelsesgruppens arbej-
de?
Da Uddannelsesgruppen startede deres arbej-
de, skred de grundigt til værks. Der blev startet 
helt fra scratch, hvor grundlæggende diskussio-
ner om, hvad en naturvejleder skal kunne efter 
2 års uddannelse, skabte fundamentet for det 
videre arbejde.
Resultatet af 1 års intenst arbejde med natur-
vejlederuddannelsen i Uddannelsesgruppen 
har givet et nyt uddannelsesforløb, som Hold 
20 altså er det første hold, der skal gennemføre.

Hvad er det nye i uddannelsen?
Som professionelle naturvejledere, skal vi om 
formiddagen kunne formidle i 1 m’s højde og 
samme eftermiddag kunne trække paralleller 
fra aktuelle temaer tilbage til dengang farfar var 
dreng! Vi skal altså kunne tilrettelægge natur-
vejledning som målretter sig mod børn og de-
res virkelighed og derudover også kunne plan-
lægge naturvejledning, der retter sig mod 
voksne målgrupper, og måske endda inviterer 
dem til at blive inddraget i naturplejeprojekter. 
Naturvejlederen skal altså have mange forskel-
lige kompetencer og have en bredt, men også 
indgående kendskab til forskellige befolknings-
grupper og hvordan naturvejledning bedst til-
rettelægges i forhold til den enkelte gruppes 
særlige sammensætning.

Den nye naturvejlederuddannelse er derfor 
bygget op omkring naturvejlederordningens 
centrale målgrupper: børn, børnefamilier, 
voksne, pædagoger og skolelærere, og endelig, 
den del af de danske borgere, der gerne vil ind-
drages i forskellige typer af naturpleje/natur-
genopretningsprojekter mv.
Kursus 1 er relativt uændret. Dette kursus inde-

Af Mette Åskov Knudsen
Skov & Landskab

Den nye Naturvejlederuddannelse
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holder de grundlæggende elementer, hvor na-
turvejlederidentiteten skabes, værdigrundlag 
diskuteres, den enkelte naturvejleder udfordres 
på sin formidlingsform, og der dannes net-
værk, som knytter naturvejlederne sammen i 
kollegiale fællesskaber.
Kurserne 2-5 har målgrupperne som det cen-
trale omdrejningspunkt. 
Der er et børnekursus, hvor naturvejlederne 
både kommer til at arbejde med mindre børn, 
med skolebørn, med folkeskolens fælles mål 
og med hele udeskoletanken og den særlige 
pædagogik der ligger bag naturvejledning og 
udeskoleundervisning. 
Dernæst følger et kursus i kursustilrettelæggel-
se og kursusledelse. Her skal der arbejdes med 
voksenpædagogik, planlægning af kurser og 
rollen som kursusleder på kurser for voksne.
Naturvejledning for voksne er også blevet 
overskriften for et kursus. På dette kursus vil 
temaer som landskabsforståelse og biologisk 
mangfoldighed blive centrale og der vil blive 
afprøvet metoder til at formidle disse temaer 
overfor forskellige voksengrupper.
Endelig har borgerinddragelse fået sit helt eget 
kursus. Dette kursus kommer til at omhandle 
alle de forskellige aspekter der er indenfor bor-
gerinddragelse. Både fra de mere langstrakte 
beslutningsprocesser til helt konkrete projek-
ter, hvor voksne skal inddrages som frivillige i 
naturplejeprojekter.

De centrale temaer omkring sundhed, livskva-
litet, biologisk mangfoldighed integreres på 
hvert kursus i forhold til den konkrete mål-
gruppe, der arbejdes med på kurset.
Nyt er det også, at hver naturvejleder, der star-
ter på uddannelsen, skal øge bevidstheden om, 
hvilke kompetencer hun gerne vil udvikle un-
der uddannelsen. Hun skal udarbejde sin egen 
personlige målbeskrivelse med at gennemføre 
uddannelsen. I løbet af dette forår, skal hver 
enkelt naturvejleder på hold 20, gennemtænke, 

hvad det er, han eller hun særligt til sætte 
fokus på under sin egen uddannelse/ud-
vikling som naturvejleder gennem de næ-
ste to år. Ved at have dette fokus, kan den 
enkelte naturvejleder selv tage ansvar for 
egen læring og være med til at sætte ram-
merne for egen læreproces.

Barnet smides ikke ud med badevandet
Uddannelsesgruppen konstaterede i deres 
arbejde med naturvejlederuddannelsen, at 
meget fra den tidligere uddannelsesmodel 
fungerer rigtig godt og bør bibeholdes.
Det er stadig de samme optagelseskriteri-
er, der gælder, hvis man gerne vil optages 
på uddannelsen. Man skal altså være i et 
ansættelsesforhold som naturvejleder.
Uddannelsen er stadig bygget op i kursus-
moduler og kurserne lægges rundt om-
kring i landet, så man gennem de 2 år, 
kommer til at se forskellige egne og for-
skellige naturtyper.
Uændret er også, at naturvejlederne mel-
lem kurserne skal arbejde med individuel-
le studieopgaver. Der etableres studie-
grupper, som skal fungere som mindre 
kollegiale netværk, hvor man kan vejlede 
hinanden, give feedback og udvikle nye 
ideer sammen. Dette er for at styrke net-
værksdannelsen mellem naturvejlederne, 
der jo ofte sidder mere eller mindre alene i 
en kommune, på en naturskole eller et 
museum.

Læs mange flere detaljer om den nye na-
turvejlederuddannelse på www.naturvej-
leder.net

Uddannelsesgruppens 
sammensætning:
Formand: 
John Holst, Kongskilde Friluftsgård
Skov- og naturstyrelsen: 
Ditte Svendsen, Thy Statsskovdistrikt
Kommunerne: 
Kirsten Lund-Andersen, Aalborg Kommune
Friluftsrådet: 
Flemming Torp, Friluftsrådets bestyrelse
CVU (Center for Videregående Uddannel-
ser): 
Karen Barfod, Nørre Nissum Seminarium
DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet): 
Søren Kruse, Institut for curriculumforsk-
ning
RUC (Roskilde Universitetscenter): 
Jesper Holm, Institut for miljø, samfund og 
rumlig forandring
Dansk Forum for Friluftsliv: 
Peter Bentsen, Institut for idræt
Naturfredningsforeningen: 
Marianne Krag Pedersen, Skovsgård
Jægerforbundet: 
Niels Østergård/Niels Frost, Vildtforvalt-
ningsskolen
Naturvejlederforeningen: 
Søren Kiel Andersen/Marianne Hald
Sekretær: 
Mette Åskov Knudsen, Skov & Landskab
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Historien om Hold 20 og deres forrygende 
start på naturvejlederuddannelsen

Af Mette Åskov Knudsen
Skov & Landskab

I marts måned 2007 startede 23 nye na-
turvejledere på deres 2 årige efterud-
dannelse som naturvejledere. I 10 dage 
arbejdede de intenst med deres formid-
lingsteknik og kropssprog. De øvede sig 
i at fortælle den gode historie, under 
kyndig vejledning af forfatter Thorstein 
Thomsen. De spillede rollespil om na-
tursyn og legede naturlege. Både de stil-
le af slagsen og de lege, hvor der skal 
tonses igennem. De oplevede journalist 
Kjeld Hansens skarpe tunge og de for-
midlede guldaldermalerier på Statens 
Museum for kunst i offentlig åbnings-
tid!. 
Stærke netværk er blevet dannet og hold 
20 er allerede blevet helt sig selv, med en 
meget stærk holdidentitet.

Hvem er hold 20?
Hold 20 er indbyrdes lige så forskellige, 
som alle tidligere hold på naturvejleder-
uddannelsen. Forskelligheden er en 
styrke og samlet set rummer hold 20 en 
kolossal viden og erfaring, som de gen-
nem de næste to år skal drage stor nytte 
af. De er en mangfoldighed af biologer, 
folkeskolelærere, dyrepassere, skiltema-
lere, friluftsvejledere og en enkelt meka-
niker. De er ansat på Statsskovdistrikter, 
naturskoler, museer, akvarier, i frilufts-
organisationer og én arbejder med 
Aarstidernes skolehaver!
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Hvad siger Hold 20
Kursus 1 var som 
et maraton, 
langt, sjovt, 
hårdt, inspireren-
de, hyggeligt, læ-
rerigt.... - men 
sikken en rus og 
fyldt harddisk, 
der kom i mål 10 
dage efter start... 

Jeg tror, de fleste af os blev revet rundt følelsesmæs-
sigt i løbet af de 10 intensive kursusdage.
Jeg følte sådan den ene dag: ”Yes, jeg er verdens 
bedste Naturvejleder” - og så den næste dag: ”Nå... 
men når jeg er så håbløs, så gider jeg bare slet ikke 
være Naturvejleder alligevel!”. Men det endte selv-
følgelig på den gode måde :-)

Selvom kurset var fagligt tungt lastet med teori og teoribaserede øvelser, kunne jeg alligevel slæbe en 
hel rygsæk med konkrete erfaringer med hjem. Det teoretiske fik vi omsat løbende ved forskellige se-
ancer med konkret naturvejledning. Først med de andre kursister som målgruppe, senere med for-
skellige børnegrupper. Fællesevalueringerne bagefter gjorde at summen af erfaring blev hele grup-
pens erfaring; en hel rygsæk fyldt! Jeg har siden kurset hevet en masse op fra den rygsæk, når jeg har 
lavet arrangementer og aktiviteter med mine målgrupper.

At tage ”op af papkassen” – med andre ord at turde bru-
ge sin fantasi – fik en ganske anden betydning efter det 
første kursusforløb. Det fik jeg brug for i min formidling 
på Statens Museum for Kunst, og det har jeg haft
brug for i min hverdag med børn.

Forskellighed er positivt, og ved 
at bringe forskellige forudsæt-
ninger sammen, sikrer vi størst 
mulig udbytte. Mit møde med 
de andre kursister vil givet føre
til varige bekendtskaber/ven-
skaber.

Efter kursus 1 er jeg blevet ”rig” på ideer.

”Som vestjysk skov-
mand havde jeg in-
den kursus 1 ingen 
anelse om at
Dramaturgi, Logbog, 
Fortællecirklen, Al-
fahan, Triade, Ny-
hedstrekant samt 
Taktil var vigtige i 
min naturformid-
ling”
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1

Tekst & foto: Lone Djernis Olsen

- Hvordan slår man lettest en fisk ihjel? Naturvejleder Søren 
Breinholt fra Kalvebod Naturskole kigger spørgende rundt på 
9. klasse fra Bernadotteskolen. 
- Man slår den ned i bordet, svarer en af eleverne med et med-
følende blik på den karusse, Søren Breinholt holder i hånden. 
- Det kan man gøre, men det hurtigste er faktisk at stikke en 
kniv lige ned mellem fiskens øjne, svarer naturvejlederen. Pil 
er den første, der tager mod til sig, og veninderne hopper og 
hyler deltagende, da hun giver sin karusse nådesstødet. 
- Hvor er du modig Pil, bliver der råbt.

Vi er på Naturcenter Vestamager, og 9. klasse fra Berna-
dotteskolen har netop tømt en ruse fra en af kanalerne på 
det fredede naturområde Kalvebod Fælled. I anledning af  
Dansk Naturvidenskabsfestival har naturcentret sammen med  
Zoologisk Museum inviteret i alt 700 skoleelever til at del-
tage i et atlasprojekt, der skal kortlægge udbredelsen af alle  
ferskvandsfisk i Danmark.  

Finder ny fiskeart på Amager

Henrik Carl fra Zoologisk Museum er koordinator for at-
lasprojektet. Sammen med naturvejlederne fra Jægersborg 
Skovdistrikt og naturskolerne Kalvebod og Tårnby tager 
han imod og underviser de ca. 40 skoleklasser, der besøger 
naturcenteret i løbet af den uge, festivalen varer. 

- Vi regner med, at de almindelige danske ferskvandsfisk 
findes overalt i landet, men vi ved det faktisk ikke, fortæller 
han. 
- Det finder vi ud af nu. Alle kan deltage i projektet. Det er for 

DAGEN GÅR I FISK
I alt 700 skoleelever deltog i løbet af naturvidenskabsfestivalen 2006 i den første kortlægning af danske 
ferskvandfisk i 100 år. For eleverne og deres lærere var det spændende at være med til at lave rigtig forskning.

Dansk Naturvidenskabsfestival hvert år i uge 39
Læs mere på www.naturvidenskabsfestival.dk

Det gælder om at være både 
hurtig og forsigtig, når man 
tømmer rusen, så fiskene ikke 
tager skade - de fleste skal 
nemlig tilbage i kanalen, efter 
deres art er noteret til brug i 
den landsdækkende undersø-
gelse af ferskvandsfisk. 
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eksempel oplagt for lystfiskere og altså også for skoleklasser. 
Med deres hjælp kan vi få undersøgt områder, der aldrig er 
blevet undersøgt før. I går fandt vi den lille fiskeart regnløje 
her i kanalen, og det er første gang, den er set på Amager. 
Så der er allerede kommet ny viden ud af projektet her på 
naturcentret.

Det er 100 år siden, en lignende undersøgelse blev gennem-
ført, og alene de sidste 30 år er der registreret syv nye 
fiskearter i dansk ferskvand, og en art er sandsynligvis uddød. 

Resultaterne af atlasundersøgelsen bliver til gavn for klima-
forskere, fiskeforskere og miljøinstitutioner. Desuden kan 
lystfiskere og andre naturinteresserede få glæde af den bog, 
projektet skal munde ud i. 

Eleverne laver rigtig videnskab

På Vestamager Naturcenter har et par af de mere modige 
elever været ude i kanalen iført waders for at hente 
fiskeruserne op, og alle har hjulpet med forsigtigt at tømme 
fiskene ud i en balje. Der opstår lidt hvinen og tumult, da 
fiskene ved håndkraft skal fordeles i hvide bakker, så eleverne 
to og to kan artsbestemme dem, men de fleste elever vænner 
sig hurtigt til at håndtere ål, skaller og karusser.
Hver enkelt fisk bliver omhyggeligt målt og vejet, og særlige 
kendetegn noteres ned, inden de fleste sættes ud i kanalen 
igen. Elevernes data bliver en del af den landsdækkende un-
dersøgelse, og netop det, at dataene skal bruges til rigtig 
videnskab, var en vigtig grund til, at klassen valgte at deltage 
i netop dette arrangement.  

- Vi er i gang med et emne om ferskvand, så da jeg læste 
om atlasprojektet og det her arrangement på naturskolens 
hjemmeside, tænkte jeg, at det passede jo helt perfekt i vores 
program, fortæller Sirka Lundahl, der er klassens lærer i bi-
ologi og geografi. 
- Det betyder meget, at resultaterne skal bruges til noget. 
Vi har tidligere deltaget i et projekt om astma og allergi hos 

børn og unge på Bispebjerg Hospital. Efterfølgende kom 
der én fra projektet ud i klassen og fortalte om resultaterne 
af undersøgelsen. På den måde ser eleverne, hvad biologi 
bruges til i virkeligheden, og det er vigtigt.

Fisk vil helst være under vandet

Eleverne har fordelt sig i græsset med hver deres fisk i en 
hvid bakke og er ved at finde ud af, om det er en karusse, 
skalle eller noget helt tredje, de har fanget. De går frem  
efter naturcentrets fiskenøgle, og ved at kigge på blandt  
andet farven, kroppens form og antallet af finner når elever-
ne til sidst frem til, hvilken fiskeart de har i bakken. Nogle 
kaster sig ivrigt over opgaven, andre er lidt mere tilbage-
holdende og bryder sig ikke om at røre ved fiskene, men alle 
er enige om, at det er rart at komme ud af klasselokalet. 

Naturvejleder Søren Breinholt er alle steder på en gang. 
- Husk, at fiskene helst vil være under vandet, formaner han 
ud over de travlt optagede elever. 
- Vi skal lave vores undersøgelser sådan, at fiskene kommer 
mindst muligt til skade.
På vej over til en gruppe drenge, der er i tvivl om, om det 
kan være en gråskalle, de har fanget, siger han smilende: 
- Det er skægt at få en masse unger herud og få sat en 
masse aktiviteter i gang. Det er første gang naturcentret 
deltager i Dansk Naturvidenskabsfestival. Atlasprojektet 
var den perfekte anledning, fordi eleverne kan være med til 
at lave rigtig videnskab.

Ikke bare teori på en tavle   

Benjamin fra 9. klasse er også tilfreds med arrangementet: 
- Det har været rigtig sjovt. Jeg har både sprættet en ål op 
og set på indvoldene i et mikroskop. Og jeg har været ude 
i kanalen og tømme ruser i waders. Det var spændende, for 
jeg bor inde i byen, og jeg har aldrig prøvet at fiske før. 
 Det er sjovt at komme ud i naturen, men tingene skal dis-
kuteres igennem hjemme i klassen, ellers fungerer det ikke.
Det har de også forstået på naturcenteret, så når festivalen 
er omme, får alle klasser tilsendt resultaterne fra hele ugen, 
så dem, der har tid og lyst, kan arbejde videre med dem. 

Eleverne fra Bernadotteskolen skal tilbage til byen, og på 
naturcenteret er de ved at gøre klar til at modtage næste 
hold skoleelever. Benjamin har fået noget at tænke over. 
Som de fleste andre elever i 9. klasse ved han endnu ikke, 
hvad han kunne tænke sig at uddanne sig til, men han fore-
stiller sig ikke umiddelbart, at det skal være noget med 
naturvidenskab. Alligevel siger han: 
- Jeg kan godt lide naturvidenskab, fordi det er mere frit end 
for eksempel matematik og dansk. Der er altid flere svarmu-
ligheder, og det er ikke kun teori på en tavle.

”Hvor er du modig Pil,” lyder det fra 
veninderne, da Pil som den første 
kaster sig ud i at dissekere en karusse.
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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

Arne Bondo-Andersen (ABA) 
Freelance Sønderjylland 
Tlf: 74671164 
arne1864@mail.tele.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

  

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Arne Bondo-Andersen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Ny naturvejleder på Fiskebæk Naturskole
Den 1. april startede Søren Tange Madsen som naturvejleder på 
Fiskebæk Naturskole.  Fiskebæk Naturskole drives af kommunerne 
Herlev, Furesø, Gladsaxe, Ballerup i et samarbejde med  Skov- og 
Naturstyrelsen, Københavns Skovdistrikt.

Søren er 35 år, bor sammen med Anne-Dorte der er fysioterapeut 
og deres 2 små børn - Maja på snart 1 år og Emil på 3½ år på 
Østerbro i København. 

Søren er uddannet biolog fra KU i 2002 og har arbejdet med na-
turvejledning siden sommeren 2003 hvor han startede som vikar 
på Raadvad Naturskole. 
Søren har tidligere ligeledes arbejdet på Rude Skov Naturskole, 
Skovbo Naturskole, lidt på Tårnby Naturskole og arbejder fortsat 
en dag om ugen på Raadvad Naturskole.

I sin fritid er Søren ivrig med kameraet og prøver at holde sig i 
form med en løbetur i ny og næ. Ellers går tiden med at være små-
børnsfamilie.

Søren har fået en fin start i Fiskebæk, og ser udviklingen af under-
visningstilbud til mellemtrinnet og overbygningen som sin vigtig-
ste opgave i sit nye job.

Søren Tange Madsen 

Fødevareminister Hans Chr . Schmidt indvier Hejrede Friluftsgård
Nyt udflugtssted i Naturpark Maribosøerne 
Fødevareminister Hans Chr. Schmidt, der som landbrugsminister står i spidsen for 
landdistriktsprogrammet, glæder sig altid over at kunne fejre succesfulde projekter, 
der er med til at bane nye veje og give nyt liv på landet. 15. juni vil han derfor stå for 
den officielle åbning af Hejrede Friluftsgård i Naturpark Maribosøerne.

På Hejrede Friluftsgård er der gennem de seneste fire år tilvejebragt faciliteter, der 
gør stedet særlig velegnet som baggrund for naturformidling. Det skyldes først og 
fremmest områdets rige natur, der er koncentreret på et overskueligt område. Men 
også de mange tamdyr på Hejrede Friluftsgård og mulighederne for fysisk udfoldel-
se i form af ridning på islandske heste gør stedet velegnet til naturfordybelse. For 
børn er det først og fremmest legepladsen med fugleredegynge og dværggederne, 
der trækker!

Friluftsgårdens indehaver, Pia Lyndelse, ser tilbage på de seneste år med tilfredshed: 
”Da vi flyttede til Lolland i 2002 var vores mål at skabe en ny type familievirksom-
hed, der gav os mulighed for at lade vores børn vokse op på landet, omgivet af natur. 
Samtidig ville vi skabe et udflugtsmål for børnefamilier, institutioner, turister og na-
turinteresserede.”
”Vores ideer har opnået støtte fra flere sider, så derfor står projektet som det gør i 
dag. Takket være støtte fra Friluftsrådet oven i købet med handicapegnede faciliteter 
til såvel færdsel som shelter, bålplads og toiletforhold. Men det har også været no-
gen år undervejs: I 2004-5 samarbejdede vi  med Storstrøms Amt om naturpleje og 
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et EU Mål 2 beskæftigelsesprojekt sammen med lokale kommuner. I 2005-6 støttede 
Friluftsrådet og Falster Skovdistrikt vores Leader+ projekt og vi fik et godt samar-
bejde med Uffe Nielsen fra Naturpark Maribosøerne om formidling. Samtidig fik vi 
sammen med Lolland-Falsters Familiebrug skabt grobund for EU støtte til naturpla-
ner for flere ejendomme i området, herunder en del af Engestofte Gods.”
”- og så har vi slet ikke nævnt de mange privatpersoner og ildsjæle, der har støttet 
op om vores planer med råd og vejledning, fortsætter Pia. En hel del af disse er i dag 
med i det nye netværk, Blue Sky Innovation, der er opstået i forbindelse med vores 
projekter, og som nu er repræsenteret i de Lokale Aktionsgrupper (LAG) i både Lol-
land og Guldborgsund Kommuner. Så vi synes, der er meget at fejre på fredag!”

Pias glæde ved børn, natur og dyr gør, at hun altid er opmærksom på dyr i sine om-
givelser. Derfor fik hun øje på en samling udstoppede dyr, der i mange år har været 
glemt på en nærliggende nedlagt landsbyskole. Det syntes Pia var synd. Fra sin tid 
med naturbørnehave ved Pia, hvor meget små børn kan få ud af at studere disse på 
nært hold. Og da der i disse år nedlægges mange skoler med store samlinger dyr, fik 
hun den idé at anvende disse samlinger i formidlingen til mindre børn. Så nu arbej-
der Hejrede Friluftsgård på at skabe større viden om Naturpark Maribosøerne gen-
nem et nyt projekt for alle førskolebørn på Lolland-Falster. 

Det er ikke en tilfældighed at netop små børn og børnefamilier vil finde sig godt til-
pas på Hejrede Friluftsgård. Pia Lyndelse drev i en årrække Naturbørnehaven Kil-
den i Skovbo Kommune, og det er derfor naturligt, at Hejrede Friluftsgård også fo-
kuserer på formidlingsopgaven særligt til førskolebørn. På denne baggrund er Pia 
optaget på naturvejlederuddannelsen, og allerede i sidste uge påbegyndte et lille 
hold ildsjæle fra friluftsgården det opsøgende arbejde i børnehaver. 
For mere infor: www.hejrede.dk
Pia Lyndelse, Hejrede Friluftsgård,  54 77 88 26, mobil 25 12 25 29

Naturvejleder Pia Lyndelse fra Hejrede Friluftsgård ved 
silhuet af havørnen i 1:1

Friluftsgårdens logo har inspireret kunstneren 
Peder Wood-Pedersen til denne vignet til et 
kommende kort over Naturpark Maribosøerne
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lokalredaktører Programmet for årskonferencen 2008 i Thy tager form

overfor de naturændringer, som planer-
ne om Naturcenter Præstbjerg har med-
ført. Den store publikumssucces, som 
centret har været, har dog medført et 
noget mere nuanceret syn på tingene: 
Borgerne har ret til at komme ud i natu-
ren. Og kommer folk ikke ud i naturen, 
mister de interessen for den – og så gør 
beslutningstagerne det samme. Derfor 
kan et naturcenter som Præstbjerg set i 
en større sammenhæng være fint – også 
for naturen selv. Men nogen fordel for 
den store tornskade er det nok ikke lige 
her. 

Vigtige datoer:
•	 Julemøde	2007	(altid	første	fredag	i	
november): Fredag den 2/11 2007 i Klo-
sterheden, bl.a. Naturbussen, kontakt-
personer Brian Kjølhede og Karsten 
Lund, Klosterheden Statsskovdistrikt.
•	 Årskonferencen	2008:	Onsdag	den	23.	
april – fredag den 25. april 2008 med 
base på Vigsø Feriecenter i Thy – sæt et 
stort X. Kontaktperson Kim Christen-
sen, Thy Statsskovdistrikt.

Jann Ribergaard, Viborg Kommune

Den 20. april blev der i det skønneste 
forårsvejr holdt planlægningsmøde for 
en lille snæver kreds af naturvejledere i 
det skønne Thy. Det var Kim Christen-
sen, Søren Kiel, Paw Hansen, Jens Fry-
dendal og undertegnede.

Vi kom rigtig langt på mødet.
Her er et par ingredienser fra den lifligt 
simrende suppe i klitgryden:
•	 Vildmarkstur	-	”Nationalpark-safari”	
- i Danmarks første nationalpark!
•	Oplevelse,	indlevelse,	overlevelse!	-	
tør, varm og mæt!
•	 Alle	skal	opleve	hav,	kyst,	klit	og	skov	
og møde lokale koryfæer!
•	 Alle	skal	have	små	formidlingsfiduser	
med hjem!
•	Om	onsdagen	9	grupper,	der	trans-
porterer sig på forskellig vis og fra for-
skellige steder gennem vildmarken og 
selv tilrettelægger deres aftensmad og 
overnatning.
•	Om	torsdagen	har	vi	kontakt	til	et	
meget hot navn som oplægsholder, men 
hvem det er, er en hemmelighed indtil 
videre. Det er dog en særdeles kendt lo-
kal giraf, og en af dem, der ved aller-
mest om temaet. Så glæd jer!
Endeligt program og tilmeldingsblanket 
kommer ud i julenummeret 07, men sæt 
allerede nu X i kalenderen ved det bed-
ste årsmøde hidtil! 
… og en lille præcision
I tilknytning til referatet i julenummeret 
af ’Ugletræffet’ på Præstbjerg Naturcen-
ter har Bo Boysen fra Holstebro Kom-
mune ønsket en lille præcision:
Det er korrekt, at det undervejs på turen 
blev nævnt, at der nu skulle være tre par 
af den meget sjældne stor tornskade på 
Præstbjerg Naturcenters område. Oplys-
ningen stammer dog ikke fra Bo, og er i 
øvrigt forkert.
Bos indlæg på turen handlede om den 
natursynsmæssige side af sagen. Som 
flere andre biologer af fundamentalistisk 
tilsnit var han oprindelig meget skeptisk 
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Nyt fra netværkene

o Medlemskab 2007 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- 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: __________________________________________________
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Og hvordan får man 200 og landsdækkende TV til 
urtefrikadeller?
Opskriften ligger ikke i mængden af æg eller vejbred! Nej få en 2-
stjernet Michelin-kok ind i programmet, og de står på nakken af hin-
anden.
Oprindelig havde vi planlagt en stille søndag Ørestadselskabet, DN 
og mig fra Københavns Kommune. Bare lige lidt hyggelig vild mad 
til de 40-50, der dukker op. Nogen der hedder Bylivsgruppen, kunne 
da også orientere deres - så blev vi nok lidt flere. Først spurgte de så, 
om de måtte invitere et stille jazzband til lidt hyggestemning ved bål-
pladsen? Det ville passe ind i deres Storby Picnic -koncept. Og så 
havde de også kontakt til en kendt kok - hvad med det?? Og vi er jo 
positive mennesker. Pludselig havde Bylivsgruppen, som åbenbart er 
pengestærke, hyret René Redzepi med slæng fra Restaurant Noma til 
dels at gå med på indsamlingen, og dels at servere udsøgte smagsprø-
ver fra eget køkken i telt ved bålpladsen. Jeg fik Bylivsgruppens eget 
program lidt før jeg normalt smider pressemeddelelse ud og kunne 
konstatere, at de lukkede for tilmelding om fredagen... Jeg fik dog la-
vet lidt tilføjelse til de 120 personer de allerede havde modtaget, men 
turen var ”udsolgt” små 3 uger før og uden sværdslag. Dagen gik fak-
tisk forrygende. Positive mennesker på lange rækker på trampestier-
ne, mange aktive hænder efter de udsøgte smagsprøver (nej, jeg har 
aldrig selv lavet øllebrød med hyldeblomst eller gris med emulsion af 
vilde urter) og mange glade og nye kunder i butikken. Jeg har nok 
nået en alder, hvor det betyder noget, at Vagn Simonsen kom med 
kameramand og var mikrofonholder til TV2-nyhedderne - ungdom-
men må selv sammenligne med deres idolbilleder. Blev jeg snydt? 
Nej, på ingen måde - blot lidt mere erfaren i et stakåndet storbyshow.
Kim Larsen. Naturvejleder i Københavns Kommune. 
(AN)

Grønne deller [ 6 personer]
Grønne deller med årstidens ”ukrudt”. De kræver en god del af grønt, 
og egner sig ikke til at gemme - de skal nydes varme og gerne ”frisk 
fra pande…”
300 g urter,  f.eks. skvalderkål, nælde, vejbred, løgkarse, 1 fint hakket 
løg, 3 - 4 æg, 4 sp.sk. rasp, salt og peber, olie til stegning og evt. lidt 
til farsen. Urterne skyldes (nælder skåldes), hakkes og blandes med 
løget. Æg, rasp, salt og peber tilsættes og det hele røres rundt. Hæn-
ger farsen ikke tilstrækkeligt sammen, tilsættes lidt olie. Urtefarsen 
vil dog altid være ”løsere” end kødfars. Farsen formes til små ”deller” 
med en ske og steges. Efter et par minutter på den ene side vil de 
være faste nok til at vende. Steg til farven passer dig, og der ikke er rå 
æg midt i.  

Velbekomme!
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Hajer i sigte!
Øresundsmiljøskolen i København havde 
sat en sildehaj, et par små pighajer og en 
håndfuld rokker i stævne en solrig lørdag i 
april - og 500 københavnere bed på krogen! 
Der blev dystet med hajerne og alle kunne 
måle deres egen vægt, højde og fart i for-
hold til de danske hajer. Børnene lavede 
hajmasker, vi stegte hajkød og rokkevinger 
over bål og uddelte 120 kg. sildehajbøffer, 
og et ukendt antal hajtænder i løbet af da-
gen. Forhåbentlig gik folk også lidt haj-klo-
gere hjem, end de var kommet.
Dorte Salomonsen, Øresundsmiljøskolen.
(AN)
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Nyt fra det Sydfynske Øhav .
Øhavets Smakkecenter åbner sin nye ud-
stilling og de nye undervisnings- og lejr-
skolefaciliteter 1. juni 2007. Der er om- og 
nybygget for 10,2 mio. kr. og Friluftsrådet, 
Arbejdsmarkedets Feriefond samt EU-Mål 
2 har haft tegnebogen fremme.
Samtidig fratræder naturvejleder Torben 
Bürgel Nielsen sin stilling som leder af cen-
tret,- men centrets nye naturvejleder Rikke 
De Neergaard, som startede på Øhavets 
Smakkecenter 1.januar 2006 vil fortsat hol-
de naturvejleder-fanen højt. Se centrets 
ombygning på www.smakkecenter.dk
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GPS’er og 
naturformidling 
går hånd i hånd 
på ture !

Tlf.: 49 13 93 33  •  Fax: 49 13 83 85
E-mail: admin@scandidact.dk
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Natur / teknik
 - har vi netop sendt til
folkeskoler, gymnasier
og naturskoler.

Har du ikke modtaget
et eksemplar, kan du
rekvirere kataloget fra:
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Vi støtter bl.a.:
Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, christaniacykel, bålplads, informationsfolder, bålhus, 
frugttræer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn, 
naturvejleder, naturpark, vikingehus, båludstyr, vandkikkert, plancher, informationstavler, flydebro, snitte-
bænke, undervisningsmateriale, affaldskampagne, guidebog, formidlingshus, handicaprampe, bro, 
håndbog, konference, forskning, båd, naturskole, trampesti, idéudvikling, naturbøger og meget andet.

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt 
fra Friluftsrådet eller hente det på 
vores hjemmeside www.friluftsraadet.dk 
under ”Tips/Lotto”. Her kan du også 
læse meget mere om mulighederne og 
finde inspiration.

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil 
have mere at vide.

Ansøgningsfrist tre gange om året:  
1. juli, 1. november og 1. marts.

Friluftsrådet 
Scandiagade 13 
2450 København SV 
tips@friluftsraadet.dk 
tlf. 3379 0079

En god  
naturoplevelse... 

Søg penge fra tipsmidlerne

Har du en god idé, som 
kan gi’ dig og andre 
oplevelser i det fri?

Så har Friluftsrådet måske 
pengene! Og det er let at søge.

Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet

GF - Skov og Natur · Torvet 11 · 4990 Sakskøbing · klub129@gf-forsikring.dk 
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&Tips
TricksFinske Tips og Tricks 

Tips og Tricks fra Finland
Tekst Allan Gudio Nielsen

Smukke tangbilleder 
Som lystfisker kan man blive noget så forbandet på 

det tang, som igen og igen skal pilles af blinket eller ry-
stes ud af skrubbegarnet. Men at tang også kan være 
betagende smukt kan man opleve på Harakka. Se blot 
denne lille hyggelige krog hvor vinduet var dekoreret 
med disse flot laminerede tangbilleder. 

De kan noget med de små detaljer og fantasien i Fin-
land. Se blot dette lille udpluk af ting vi blev inspireret af 
undervejs på vores besøg i det finske.  
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Tag en kanin på
Vi danske naturvejledere er lidt generte anlagt. Ser man bort fra diverse kulturhistoriske udklædninger på 

middelaldercentre og lignende (og årsmøder naturligvis), så er det sjældent man ser en dansk naturvejleder 
i meget andet end Fjällræv og dolk. I Finland er man derimod ikke bange for at smide uniformen og hoppe i 
noget mere bekvemt. Se blot her! 
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Gæt en lort eller en flad mus
Oplevelseskasser tror jeg nok vi kalder dem 

herhjemme. Kasser, kister eller kufferter med 
ting fra naturen som man kan forundres over 
eller bruge i undervisningen. I Nuuksio National-
park så vi en udformet som en kuffert lige til at 
tage med på tur. Det lader sig ikke gøre med de 
oplevelseskasser vi så i Seitseminen National-
park. Her kunne man trække den ene spænden-
de skuffe ud efter den anden – bl.a. nogle med 
lort og andre med skin fra mus. 

Rap på lokummet
På Harakka formidles de mange 

fugle i stort og småt – også på na-
turskolens udendørslokum!  
Gæt engang om andrikken pryder 
pige eller drenge lokummet?

Penselstrøg på stranden
Husk at tage en pensel med 

næste gang du har en tur på 
stranden. Det ser flot ud når 
man dypper penslen i vandet og 
skriver eller tegner på stenene.

NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 2  •  2007 
Tips & Tricks
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Tricks Sjove skum- og filtdyr og en knagerække som ikke er lige…

Hvorfor skal en knagerække være kedelig lige? Hvorfor ikke forme den som en gople, 
et krebsdyr eller en nereis som på Harakka? Eller hvad med disse gulvtæpper formet 
som et kæmpe krebsdyr eller en stor flynder? Og hvad med denne klassiker fra de 
danske naturskoler - den udstoppede flagermus – her i ægte læder (Läderlappen som 
de kalder Batman i Sverige…). 
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