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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
Lars Borch larsborch@tdcadsl.dk ..................8689 8888
Tomas B. Vilstrup naturvejleder@fdf.dk ..................8684 5759
Thomas Gyalokay (suppl.) thomasgy@htk.dk  .....................4359 2537
Helle-Marie Taastrøm (suppl.) naturskolen@randers.dk  ............8643 2537

Kasse og regnskab:
Jesper Grube Kristiansen
Solbakkevej 36, 4760 Vordingborg
(Husk at skrive dit medlems- eller abonnementsnum-
mer når du betaler, 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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Årskonferencen 2008  
afholdes  23. - 25. april i Thy 

 Tema: se lokalnyt bagerst i bladet
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I de norske læreplaner hedder et gen-
nemgående hovedområde for alle år-
gange ”Forskerspiren” – som et klart 
signal om, at det at forske har værdi i 
naturfag – måske i høj grad en parallel 
til afsnittene Arbejdsmåder og tanke-
gange i de danske Fælles mål i naturfa-
gene – men med begrebet Forskerspire 
noget mere appetitligt serveret! 

Forskning er ”på mode” for at stimu-
lere interessen for natur og naturfag – 
med god grund. Dette nummer af  
NATURvejleder handler om forsknings-
formidling, og i virkeligheden også om 
forsker-formidling!

Når vi får fingre i en forsker og hendes 
arbejde, enten rent fysisk eller som for-
tællestof eller aktivitet, så er det en dob-
belt god historie, hun kan fortælle: 
Hvad har forskeren fundet ud af? Og 
ikke mindst: Hvordan blev hun så klog 
på naturen? En forsker er autentisk i 
forhold til at formidle naturfaglig ar-
bejdsmetode – og det er ikke mindst 
den historie, der skal fortælles.

Og forskningsformidling er bred – det 
behøver ikke være den seneste højpan-
dede nanoteknologiske landvinding vi 
beskæftiger os med – selvom den har 
sine rødder i naturfænomener – det kan 
ligeså godt være den gode historie om, 
hvordan Linné arbejdede, hvilke resul-
tater han opnåede og hvordan det hele 
startede. Som det er blevet gjort mange 
steder (i hvert fald i Sverige!) i forbin-
delse med Linnés 300 års fødselsdag i år.

Det handler om at lade sig fascinere af 
den glød, det engagement, den interesse 
for naturen, der er indbegrebet af for-
skerens virke. For de allerfærreste er det 
”bare et job” – på den måde er der man-
ge paralleller mellem den opfattelse vi 
har af hhv. forskeren og naturvejlederen. 

Så ligesom vi formidler os selv som rol-
lemodeller, og får skoleelever til at agere 
naturvejledere for en dag – så kan vi 
også bringe den gode historie om den 
naturvidenskabelige forskers glødende 
interesse for naturen.

Vi tror at vi i endnu flere tilfælde som 
naturvejledere kan fortælle en god hi-
storie om ny viden om naturen og hvor-
dan den er fremkommet. Men vi kan 
også bygge bro mellem forskeren og vo-
res publikum – ligesom vi bygger bro til 
embedsmanden i kommunens miljøaf-
deling, græsroden, virksomhedsejeren, 
landmanden osv. Vores rolle som dia-
logskaber, facilitator, mediator, you 
name it, er vigtig, også i forhold til den 
naturvidenskabelige forskning.

Med den øgede fokus på naturfag vil 
der også blive voksende efterspørgsel ef-
ter os i den rolle, hvis vi forstår at vise 
vores kompetencer. Forskerne på de 
statslige forskningsinstitutioner har en 
klar forpligtelse til at formidle udover 
deres forsknings- og undervisningsfor-
pligtelse – men synes ikke altid det er 
let. Virksomheder har behov for at syn-
liggøre deres forskning i fx ny ren tek-
nologi og det er nok slet ikke let osv. 
Måske er det her vi virkelig gør en for-
skel – ved at formidle naturformidling 
der hvor der er brug for det!

Vi synes i øvrigt det kunne være skægt 
at samle gode historier om forsknings-
vinkler på mange af de ”standardture”, 
der holdes rundt i landet. Send gerne et 
postkort til redaktionen hvis du kan bi-
drage.

Men læs først om forskningsformid-
ling både i og udenfor vores egen ver-
den – god fornøjelse!

       Allan Winther og Dorrit Hansen 

Fem millioner  
forskerspirer?

Carl von Linné levendegjort i 
forbindelse med et arrange
ment i forbindelse med  
forskerens 300 års fødselsdag.
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Hos Dansk Naturvidenskabsfestival efter
lyser man naturvejledere, der vil indgå i et 
tættere samarbejde...

                        ...side 6

Det kan faktisk lade sig gøre at arbejde 
eksperimentelt med bioteknologi i en 7.
klasse - læs Inga Bach’s beretning...

                        ...side 8

Et tæt samarbejde mellem forskere og for
midlere i hverdagen, det er til gavn for 
begge parter - læs om Fjord&Bælt...

                        ...side 12

  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!
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Artikler til optagelse i bladet:
Artikler modtages som e-post.  
Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside:
www.natur-vejleder.dk 

Kommende temaer: 
Dec:  Pattedyr
Mar: Get Moving
Juni: Naturpleje
Okt: Naturvejledernes arbejdspladser 

Temaredaktører for dette nummer:  
Dorrit Hansen
Allan Winther

Opsætning/Layout:  Finn Lillethorup

Forside-foto:  

Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

NATURvejleder er Svanemærket  
Oplag:  800 ex. på gallerie art silk-papir
Tryk:  Eurographic, Kolding

John Holst har dykket ned i pædagigikken 
og metodikken og kommer med sine  
betragtninger omkring den nok så  
berømte trappemodel...
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Naturvidenskaben får en  
ekstra skalle til Dansk Natur-
videnskabsfestival hvert år i 
uge 39. 
Det er godt, og festivalen  
vokser år for år. Men tiden er 
samtidig inde til også at tæn-
ke over, hvordan vi i fremtiden 
skal styrke naturfagene. 
Vi tror, at svaret ligger i lokale 
samarbejder – og her spiller 
naturvejlederne en vigtig  
rolle.

I september måned fejrede Dansk Na-
turvidenskabsfestival for sjette gang na-
turvidenskaben over hele landet. Tallene 
fra årets festival er endnu ikke gjort op, 
men vi gætter på, at ca. 100.000 elever 
på ca. en tredjedel af landets skoler og 
gymnasier har deltaget.

Festivalen er blevet en tradition, der 
hvert år involverer flere og flere skoler 
og gymnasier og det er glædeligt, at 
også naturvejlederne bruger festivalen 
som en anledning til at eksperimentere 
og udvikle nye aktiviteter. Det er jo lige 
det, der er meningen med festivalen – at 
man skal finde på nye aktiviteter og prø-
ve nye initiativer af.

I kølvandet på hver festival evaluerer 
vi på sekretariatet indsatsen – hvad er 
gået godt, og hvad er gået mindre godt. 
Sideløbende samler vi også erfaringer 
fra en række af de øvrige udviklingspro-
jekter, Dansk Naturvidenskabsformid-

ling er involveret i. Vores konklusion er, 
at hvis indsatsen virkelig skal have ef-
fekt, der bider sig fast, skal initiativerne 
ikke være isolerede engangsbegivenhe-
der, men sættes ind i en lokal strategisk 
satsning på naturfagsudvikling.

Festivalaktiviteter skal bruges hele året
Det erklærede formål med Dansk Na-
turvidenskabsfestival er, at de mange 
initiativer og aktiviteter skal inspirere 
naturfagsundervisningen. Med det me-
ner vi, at festivalens aktiviteter skal 
smitte af på naturfagsundervisningen 
resten af året – også når der ikke er fe-

Af Pernille Vils Axelsen, projekt
leder, og Mikkel Bohm, direktør, 
Dansk Naturvidenskabsformid
ling.

Naturvidenskab  
som lokal strategi

Dansk Naturvidenskabsfestival 
2008 – ready, set, go!

Dansk Naturvidenskabsfestival afholdes hvert år i 
uge 39. Vi planlægger festivalen i rullende treårs 
perioder, således at vi altid ser tre år frem i tiden. 
Temaerne for 2008 og 09 har ligget længe: 2008: 
Liv og Bevægelse, 2009: Byggesten. I forbindelse 
med åbningen af festivalen i september 2007 
lancerede vi temaet for 2010: Mennesker og Ma-
skiner.

Temaerne skal ses som vejledende og forstås i 
bredeste forstand. I 2008: Liv og Bevægelse er vi 
inspireret af de olympiske lege, men bredt an-
skuet kan temaet omfatte alt liv, alle slags bevæ-
gelser – lige fra kvantespring til kometer.

Begynd allerede nu at planlægge næste års festi-
val. 
Ready! Set! Go!
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stival. Det er altså en langtidseffekt. Fe-
stivalen er et frirum til at gøre ting, man 
ikke normalt ville give sig i kast med – 
og så gælder det om at samle de bedste 
erfaringer op og bruge dem i hverda-
gens undervisning.

Hvis en aktivitet kun hviler på en eller 
få skuldre, risikerer man, at ildsjælene 
løber tør for kræfter – og så er al den 
gode erfaring og viden fra projekterne 
tabt på gulvet. Er et projekt derimod et 
samarbejde mellem flere parter, der 
hver især finder projektet meningsfuldt 
og vigtigt – ja så er chancen for at pro-
jektet lever videre og udvikler sig desto 
meget større.

Derfor er det også et formål for festi-
valen at skabe netværk mellem aktører i 
lokalsamfundet. Det kan være offentlige 
og private virksomheder, biblioteker, 
museer, organisationer, klubber – og na-
turligvis professionelle formidlere som 
naturvejlederne. Og naturvidenskabsfe-
stivalen kan her fungere som en årlig 
milepæl for samarbejdet.

En lokal satsning
Dansk Naturvidenskabsformidling ar-
bejder i disse år tæt sammen med en 
række kommuner for at udvikle kom-
munale naturfagsstrategier. Vi kalder 
disse kommuner for ”science kommu-
ner”, og har pt. kontakt til ca. en tredje-
del af landets kommuner. Målet er, at 
mindst 25 kommuner skal etablere en 

politisk handlingsplan for naturfag 
Vi tror på, at vejen frem er:

 > Lokalpolitisk prioritering.
 > Samarbejde mellem skoler og eks-
terne samarbejdspartnere i net-
værk.

 > Langsigtet planlægning.

Her spiller naturvejlederne en vigtig 
rolle. Det er vores oplevelse fra blandt 
andet tidligere naturvidenskabsfestiva-
ler, at naturvejlederne er endog meget 
kreative og dygtige til at finde nye for-
midlingsformer (se fx NATURvejleder 
2, 2007). Vi mener derfor, at naturvejle-
dernes ideer og formidlingsekspertise er 
en oplagt ramme for et lokalt samarbej-
de med flere forskellige parter.

Brug sekretariatet!
Vi opfordrer naturvejlederne til aktivt at 
indgå samarbejder med kommunen, 
med lokale virksomheder og med sko-
lerne om at udvikle langsigtet netværks-
samarbejde. Og den årlige naturviden-
skabsfestival er en god ramme for at 
prøve sådanne samarbejder af i mere 
spektakulære projekter. Det skaber også 
god lokal omtale, og det er de fleste in-
teresserede i.

Fra sekretariatet vil vi altid gerne 
hjælpe med at igangsætte initiativer, 
hvor vi kan. Vi kommer gerne ud og af-
holder inspirationsworkshops, særligt 
hvis der er samlet en gruppe af menne-
sker fra forskellige dele af lokalsamfun-
det. Brug festivalen! Brug sekretariatet! 
Vi er sat i verden for at skabe begej-
string for naturvidenskab!

	 o

Naturvejledere i Dansk 
Naturvidenskabsfestival 2007

Naturvejledere besøgte biblioteker i Ballerup og 
Sønderborg, hvor børn blev klogere på bl.a. dis-
sektion af fisk.
Randers Regnskov og Randers Naturskole gik 
sammen om at lave en lang række spændende 
vandaktiviteter for 0.-7. klasses elever i Vorup 
Enge tæt ved Gudenåen.
Naturcenter Vestamager inviterede for andet år i 
træk de ældste skole- og gymnasieelever til prak-
tisk indsamling og undersøgelser af små hvirvel-
løse dyr i naturen. I 2006 samarbejdede natur-
centeret med Zoologisk Museum om aktiviteter, 
hvor eleverne var med til at registrere fisk og ska-
be videnskabelige data, som de kunne arbejde 
videre med hjemme i klassen (se NATURvejleder 
nr, 2, 2007).

Kontakt: 
Direktør  
Mikkel Bohm,  
tlf. 70 20 86 20, 
mb@formidling.dk, 
www.formidling.dk
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”Jeg mangler en forsker, som 
kan rive 6 uger ud af kalende-
ren i februar og marts 2007 og 
køre bioteknologiske forsøg 
med 7. klasser”, sagde Torben 
Juhl fra Børnenaturcentret  
Kildegården i Herlev. 

Seks forskellige 7. klasser skulle tilbrin-
ge en uge på Kildegården, eller rettere i 
bioteknologifirmaet ”Kildegården BIO-
TEK A/S”. 7. klasser!!! Hos Forsker for 
en dag tager vi primært imod elever fra 
gymnasier, HTX, HF og landbrugssko-
ler. Kun undtagelsesvis laver 9. – 10. 
klasser laboratorieforsøg hos os, og vi 
har aldrig haft 7. klasseselever i labora-
torierne. At formidle bioteknologisk 
forskning til elever i 7. klasse betragtes 

som en umulighed af de fleste forskere, 
men med nogen bæven gik jeg med på 
ideen.

Fra gen til gulerod
Meget af det man laver i et bioteknolo-
gisk forskningslaboratorium er usynligt 
eller foregår i en maskine, som bare står 
og brummer. Nogle få mikroliter DNA-
opløsning tilsættes enzymer, som klip-
per DNA molekyler over, klistrer dem 
sammen, eller laver millioner af kopier 
af et bestemt stykke af DNA molekylet. 
Det kræver både god abstraktionsevne 
hos eleverne og en god forklaring, hvis 
det skal visualiseres, hvordan tusindvis 
af molekyler reagerer med hinanden i et 
eppendorfrør, som tilsyneladende er 
tomt. 

Til de fleste biotek-forsøg kræves et 
klassificeret laboratorium og laborato-

Af Inga C. Bach,  
Forsker for en dag – Flakke
bjerg, Det Jordbrugsvidenskabeli
ge fakultet, Aarhus Universitet og 
redaktør af www.Planteforsk
ning.dk

Bioteknologi for 7. klasse

Synliggørelse af det 
usynlige
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rieudstyr, som vi ikke havde til rådighed 
på Kildegården. Vi valgte derfor en tem-
melig bred definition af bioteknologi, 
dels for at finde aktiviteter, som kunne 
udføres på Kildegården, dels for at få 
nogle håndgribelige forsøg ind i forlø-
bet. For ikke at snyde eleverne for at  
opleve et autentisk forskningslaboratori-
um, brugte de én dag ved Forsknings-
center Flakkebjerg. De 4 øvrige dage la-
vede eleverne forsøg på Kildegården 
BIOTEK A/S. 

Den røde tråd i forløbet var: ”Udvik-
ling af velsmagende og sunde afgrøde-
planter, som kan produceres med 
mindst mulig påvirkning af den omgi-
vende natur”, og eleverne udførte bl.a. 
forsøg med relation til gensplejsning, 
biologisk bekæmpelse af bladlus, plan-
ters modtagelighed for virus og senso-
rik. Til hvert forsøg var der en teoretisk 
del, som blev justeret efter elevernes in-
teresse og niveau. For eksempel brugte 
vi hvide, lilla, gule og orange gulerødder 
til at illustrere mutationer og nedarv-
ning af egenskaber. Den orange farve 
skyldes en mutation, genet er vigende 
og egenskaben nedarves efter samme 
mønster som blå øjenfarve hos menne-
sker. 

DNA og gensplejsede planter
Overskriften var biotek, og da Forsk-
ningscenter Flakkebjerg er et af de få 
stedet i Danmark, hvor der udvikles 
gensplejsede afgrødeplanter, var det op-
lagt at inddrage gensplejsningsmetoder 
og formålene med at lave disse planter i 
forløbet. De fleste af eleverne havde hørt 
om gensplejsede planter, men emnet be-
handles normalt først i 8.-9. klasse, så 
deres viden var ret diffus. Klasserne be-
søgte Flakkebjerg først på ugen, så de 
blev smidt ud i det uden ret meget for-
beredelse. På med de hvide kitler og ind 
i laboratoriet umiddelbart efter ankom-
sten. 

Det er en langvarig proces at lave en 
gensplejset plante, så eleverne måtte nø-
jes med at udføre dele af processen. De 
oprensede DNA fra bygplanter – eller 
fra et salatblad fra kantinen. Undervejs i 
en DNA-oprensning er det som med så 
meget andet i et molekylærbiologisk la-
boratorium – det man arbejder med er 
usynligt. Først til sidst i processen fæl-
des DNA-molekylerne ud, så man kan 

se det som en lille tot vat i et eppendor-
frør. Det var et hit. 

Eleverne kom også på rundtur i labo-
ratorierne, i væksthusene og i maskin-
hallerne. Det blev opklaret, hvordan en 
genkanon ser ud, og hvordan det føles 
at røre ved en gensplejset hvedeplante. 
For nogle var det bedste at få lov til at 
sidde i en af de store traktorer. For an-
dre var prisen på højteknologisk labora-
torieudstyr det mest interessante. 

Forskningsformidling på Kildegården
På Kildegården udførte eleverne bl.a. 
forsøg med biologisk bekæmpelse af 
bladlus og en computerøvelse, hvor de 
skulle bruge rådgivningssystemet Plan-
teværn Online til at bestemme ukrudts-
arter og finde ud af, hvor lidt ukrudts-
middel man kan nøjes med at bruge. 
Sidst på ugen lavede eleverne sensorik-
øvelser, hvor de skulle teste deres egne 
smagsløg og vurdere smagskomponen-
terne i forskellige grønsager, for hvad 
nytter det at udvikle nye grønsagssorter, 
som kan klare sig uden at blive sprøjtet, 
hvis grønsagerne ikke smager godt?

Inga C. Bach 

er uddannet hortonom 
(1995) og har en Ph.D. i 
planteforædling og bio-
teknologi (2000). Hun har 
forsket ved KU-LIFE (Tidl. 
Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole), Det 
Jordbrugsvidenskabelige 
fakultet, Aarhus Universi-
tet (Tidl. Danmarks Jord-
brugsForskning) og Uni-
versity of Wisconsin. Fra 
2004 er hun gradvist gået 
fra forskning til forsk-
ningsformidling, dels som 
redaktør af www.plante-
forskning.dk og dels som 
projektkoordinator for 
Forsker for en dag – 
Flakkebjerg. 
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Det usynlige aspekt var med på Kilde-
gården. Eleverne skulle lave forsøg med 
virus – sygdomsfremkaldende partikler, 
som er så små, så der skal et elektron-
mikroskop til for at se dem. Eleverne 
var overraskende interesserede i virus, 
måske fordi de kunne relatere virussyg-
domme i planter til forkølelsessår og hiv 
hos mennesker. De synes det var sjovt at 
smitte planterne, også selvom de først 
ville kunne se resultaterne af smittefor-
søget hjemme i klasseværelset 3 uger se-
nere. 

Elever i 7. klasse har meget lidt bag-
grundsviden om bioteknologi, moleky-
lærbiologi og genetik, men ved at tage 
udgangspunkt i praktiske forsøg og sup-
plere med teori og dialog blev nogle 
meget abstrakte begreber koblet til deres 
hverdag. Nogle af eleverne nåede langt 
ind i meget teoretiske emner som geners 
opbygning og regulering og sluttede 
ugen med selvstændigt at søge efter ho-
mologe DNA-sekvenser i NCBI-databa-
sen – det sted, hvor forskere fra hele 
verden samler information om levende 
organismers arvemasse.  

Hører bioteknologi hjemme på en  
naturskole?
Forskning i gener kan opfattes som et 
fremmedelement i forhold til den øvrige 
formidling på en naturskole, men hvad 
der kan defineres som natur, må afhæn-
ge af, hvor stort et forstørrelsesglas man 
bruger, når man ser på planter, dyr og 
mikroorganismer. Med input fra den 
aktuelle forskning kan naturvejlederne 
spille en meget vigtig rolle i formidlin-
gen af disse abstrakte sider af biologien. 

 Forædling og dyrkning af kulturplan-
ter ligger også lidt uden for naturskoler-
ne sædvanlige fokusområder, men i et 
land som Danmark, hvor selv de vilde-
ste naturområder har været påvirket af 
menneskelig aktivitet i årtusinder, er na-
tur og jordbrug tæt forbundet. Natur-
vejledere kan være med til at sætte fokus 
på samspillet mellem det dyrkede land 
og naturen og tænde børn og unges in-
teresse for at udforske nutidens dilem-
maer om fødevareproduktion og biotek-
nologi. 

	 o

10
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Autenticitet
Når naturvejlederen formidler viden-
skabsprægede emner, er han ikke længe 
den autentiske person, som han er i 
mere ”naturlige omgivelser”. En forsker i 
hvid kittel og med en mere eller mindre 
nørdet attitude udstråler automatisk 
autenticitet. Hvis forskeren samtidig har 
et utroligt engagement – ja, så accepte-
rer selv 7. klasses elever at didaktikken 
ikke kommer fra et seminarium.

Fagligt niveau
Elevernes faglige baggrund er ganske 
rammende beskrevet af dem selv som: 
”Vi har været på ekskursion, og der 
prikkede vi øjnene ind på en snegl!” Så 
når forskeren formidler: DNA –opbyg-
ning og -oprensning, virus, restriktions-
enzymer, gen-kanon samt forskellige 
bioteknologiske emner, så er det meget 
langt fra elevernes faglige forudsætnin-
ger. Men efter at have fulgt flere forløb 
må det konstateres, at eleverne har fået 
utroligt meget ud af det.

Efterbearbejdning
Med Trine Hyllesteds: ”Naturskole for 
sjov” – hvor hun konkluderer, at lærer-
ne generelt ikke anvender et besøg på en 
naturskole efterfølgende i undervisnin-
gen – in mente, er der en forskel, når 
klassen har mødt en forsker. Forskerfor-

løbet på Kildegården var en del af et 
større projekt, hvor eleverne – udenfor 
skolen - skulle møde forskellige fags es-
sens på et højt fagligt niveau. Efterføl-
gende blev der lavet en evalueringsrap-
port, og på biologidelen viste det sig, at 
lærerne i stor udstrækning anvendte 
forløbet i deres videre undervisning. 
Lærerne beskrev det som: ”Et kursus 
med en uges praktik” og enkelte ændre-
de deres læseplan!

Naturskolen - det næstbedste sted?
Vi naturvejledere vil jo gerne det hele – 
så hvorfor ikke også videnskabsformid-
ling? Det, som god naturvejledning ta-
ger afsæt i, er det konkrete – når vi står 
med ”dyret” i hånden. Der er vi autenti-
ske. For at få lidt autenticitet på Kilde-
gården, blev hylder og skabe tømt for 
udstoppede dyr, og forskelligt isenkram 
stillet frem. Det virkede også fint, men 
der, hvor det virkeligt rykkede, var da 
eleverne besøgte forskerens arbejds-
plads og lavede forsøg der! Så natursko-
len kan laves til et godt sted til viden-
skabsformidling – men 
forskningsinstitutionen er bedre.

Kodeordene i al god formidling er: 
Autenticitet, viden og engagement! 
	 	 o

Af Torben Juhl, naturvejleder på 
Kildegaarden i Herlev.

På Kildegården i 
Herlev har vi  
været så heldige 
at have en  
videnskabs-
kvinde til at  
undervise i 6 
uger (læs foregå-
ende artikel).  
 
Et nærliggende 
spørgsmål er, 
om videnskabs-
mænd og viden-
skabsformidling 
over hovedet 
hører hjemme 
på en  
naturskole.  

Torben Juhl 
kommer med et 
par overvejelser i 
den forbindelse.

Nørden længe leve
- videnskabsformidling på naturskolen
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Undervands formidling
På Fjord&Bælt formidles flere forskelli-
ge forsknings områders resultater, lige 
fra forskning i omsætningen i mudder 
på havets bund, over dyre- og planteli-
vet i vandfasen til direkte forskningsfor-
midling af forsøg foran publikum. Den 
direkte forskning foregår i centrets bas-
siner hvor publikum kan stå og kigge 
forskere over skulderen. Dog kan det 
ind imellem være svært for beskueren at 
se hvad forskeren foretager sig. Havets 
og dyrenes akustik er ofte noget, som 
ikke er hørbart for det menneskelige øre 
og 99% af forsøgene foregår under vand. 
Her kommer formidlerne ind som kata-
lysatorer og virker som publikums øjne. 
Det kræver en utrolig levende fortæller, 
med stor indsigt i hvad der foregår, samt 
et tæt samarbejde med dyrenes trænere 
og forskeren. 

Forsøgene handler om at afsløre dyre-
nes evne til at finde føde og kommuni-
kere med hinanden. Formålet er dels at 
få mere viden om dyrene, men også ud-

vikle metoder til bedre sameksistens 
mellem dyr og mennesker i naturen. 
Her tænkes især på bifangst af marsvin 
og sælernes upopulære raids mod fiske-
net.

Formidling med hjælpemidler 
Formidleren står på broen ved bassinet 
sammen med trænerne, mens forskeren 

Af Allan L. Winther, naturvejleder 
samt ansvarlig for formidling og 
skoletjeneste på Fjord&Bælt.

Forskning  
på et formidlingscenter
…eller formidling på et forskningscenter!

På Fjord&Bælt i 
Kerteminde har 
vi altid brystet os 
af at være et 
kombineret 
forsknings- og 
formidlings-
center. 

Her kan man 
godt bringe den 
gamle historie 
om hønen og 
ægget på banen, 
for hvad kom-
mer egentlig 
først! 

Naturligt vil man 
jo sige der skal 
foregå noget 
forskning før det 
kan formidles, 
men besøger 
man Fjord&Bælt 
vil mange sige, 
at der primært  
er formidling  
og dernæst 
forskning.

Det er ikke altid marsvinene hopper op til bolde, for det  
meste svømmer de rundt under vandoverfladen.

Forskeren arbejder tæt sammen med træneren.

Fotos: Fjord&
Bæ

lt
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kan være i sit laboratorium på SDU eller 
på broen. Dyrene får så en ordre fra 
trænerne om at udføre en øvelse, som 
enten kan være at svømme til et bestemt 
sted eller være stationær på en bestemt 
dybde foran noget måleudstyr. Her kan 
formidlere benytte sig af flere hjælpe-
midler. Han kan f.eks. have adgang til 
en hydrofon (undervandsmikrofon) 
som, vha. en Pc’er, laver dyrenes lyde om 
til noget hørbart for det menneskelige 
øre. På den måde kan publikum følge 
med i hvad dyret laver, samtidig kan 
formidleren beskrive hvorfor og hvor-
dan dyret laver bestemte lyde. Hvis for-
skeren benytter sig af en forsøgsopstil-
ling under vand, er det en stor hjælp at 
have en kopi af opstillingen på broen 
som formidleren kan henholde sig til. 

Selv med optimale forhold, for at for-
midle noget som man ikke umiddelbart 
ikke kan se, kan denne form for formid-
ling ikke stå alene. Man kan optimere 
formidlingen ved at give publikum mu-
lighed for at stille spørgsmål bagefter. 
Derfor er det bedst at vente til efter for-
søget. Man kan også give publikum mu-
lighed for at stille spørgsmål til forske-
ren og trænerne, efter selve seancen.

Rundt på centret kan man få mere at 
vide, enten via film om lyd, optagelser af 
undervandslyde, plancher med illustra-
tioner. Her er det vigtigt med gode illu-
strationer og billeder. 

Formidleren formidler hvad der 
sker mellem træner og marsvin.

Fordele og ulemper
Formidlingen af forskningsforsøg foran 
publikum har flere fordele end ulemper. 
De umiddelbare fordele ligger i at hvad 
der før var ”hemmeligt” og lukket land 
for den almindelige danske befolkning, 
bliver her anskuelig gjort live foran 
dem. Forståelsen for nødvendigheden af 
at have dyrene i fangenskab tydeliggøres 
og bliver dermed også mere acceptable 
for publikum. Der opstår en større for-
ståelse for den grundforskning der ofte 
foregår og som måske ellers vil lyde som 
noget forskeren burde lave i sin fritid. 
Ulempen ligger ofte hos forsker og træ-
ner, idet de skal nøje planlægge forsøge-
ne efter de programsatte fodringstider 

Finurlig forsøgsopstilling til brug under vand.
Plancher er vigtige for uddybning 
og som supplement.
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og længden på fodringer. Samtidig har 
de tilskuere som kigger dem over skul-
deren, hvilket kan være ret stressende 
under forsøg man ikke rigtig ved om de 
bliver til noget. For formidleren kan der 
stilles ret så store krav til at formidle 
ting som er svære at se direkte for publi-
kum..

Succesrig formidling 
Vi har gennem årene haft stor succes 
med at formidle fodringer og træning af 
dyrene på den beskrevne måde. Vi kan i 
de tilfælde der ikke foregår forskning, 
”simulere” og vise hvad der foregår un-
der normale forhold.

Vi får af og til spørgsmål om hvorfor 
dyrene ikke hopper og danser, eller 
svømmer rundt og laver noget á la delf-
inshow i udlandet. Her er det vigtigt at 
tage en dialog omkring hvorfor det er 
vigtigt at tage stort hensyn til dyrets na-
turlige tarv for at kunne bruge forsknin-
gen dyrene. Det har vist sig, at publi-
kum sagtens kan forstå hvorfor vores 
fodringer foregår mest på dyrenes præ-

misser og ikke publikums og til tider 
kan være mindre ”actionprægede”.

Sidste nyt. 
Det sidste nye formidlingsprojekt har 
selvfølgelig været den sensationelle fød-
sel af marsvine kalven den 8. august 
(foto øverst på siden). Her kunne vi 
selvsagt ikke gøre det direkte, da fødslen 
foregik om natten og man pga. den 
manglende viden om sådan en begiven-
hed, har valgt at isolere mor og barn lidt 
væk fra offentligheden. Her har der væ-
ret meget brug for de optagelser der 
blev gjort under fødslen og de efterføl-
gende optagelser af mor og barn. Det 
har gjort at publikum, på trods af sik-
kerhedsforanstaltninger, har kunnet føl-
ge med på centret eller ved at besøge vo-
res hjemmeside med links til film. 
(www.fjord-baelt.dk)	 o

Forskningen på 
Fjord&Bælt

Fjord&Bælt’s forskning 
drejer sig udelukkende 
om havpattedyr og pri-
mært akustik. I den for-
bindelse har Fjord&Bælt i 
2007, indgået et samar-
bejde med SDU (Syd 
Dansk Universitet) om op-
rettelse af Dansk Forsk-
ningscenter for Havpatte-
dyr.

Freja med sin kalv under diegivning.

Den 8. august 
2007 kl. 2 skete 
der en vaske-
ægte verdens-
sensation på 
Fjord&Bælt. 

Du kan se mere på  
www.fjord-baelt.dk 
hvor der ligger flere 
historier, billeder og 
film, også fra før 
fødslen.

Marsvinet Freja 
fødte verdens 
første marsvine-
kalv i fangen-
skab som over-
levede og 
”spræller” i dag  
i bedste vel-
gående. 

Fødslen - halen kommer til syne.
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Frederiksborg Skovdistrikt har 
i mange år samarbejdet med 
Skovskolen (nu Skov & Land-
skab) om Skovens Dag. 
De sidste par år har forskere 
fra Skov & Landskab udvalgt 
nogle emner, som var i over-
ensstemmelse med årets 
tema og deltaget på  
Skovens dag. 

Præsentation af forskningsprojekter
I 2004, hvor teamet var ”Skov, sundhed 
og livskvalitet”, havde vi en stand der 
hed: ”Hvad synes du om skoven?” Her 
kunne dagens gæster deltage i en under-
søgelse, om hvilke ”skovbilleder” de sy-
nes bedst om. Der var lavet en rute i 
skoven med stop ved forskellige bioto-
per og her skulle deltagerne så rangere 
det ”Skovbillede” de stod overfor. Efter 7 
stop var de tilbage og kunne aflevere de-
res bud på, hvad der er den bedste skov. 

Samtidig kunne de sammenligne de-
res resultat med et landsdækkende re-
sultat fra en tidligere undersøgelse: 
”Skov og Folk”, der havde undersøgt 
danskernes præferencer for forskellige 
skovbilleder. Der stod så en forsker til 
rådighed med svar på spørgsmål og en 
rask diskussion og uddybning af emnet. 

Samme år havde en anden forsker en 
stand der hed: Sund skov. Her blev 
skovtræernes sundhed diskuteret og 
deltagerne kunne selv vurdere flere træ-
er indenfor et mindre område. Et terra-
rium med forskellige skadedyr var stillet 
op og de nyeste resultater indenfor 
sundhedsovervågningen blev formidlet. 
Også forskningsresultater af grund-
vandsundersøgelser under skov er ble-
vet formidlet på en Skovens Dag, hvor 
der bl.a. blev uddelt smagsprøver.

I år har Skov & Landskab bl.a. bidra-
get med demonstration af forsøg inden-
for maskinarbejde, hvor der arbejdes 
med at skåne naturen mest muligt ved 
udviklingen af maskiner. Og med resul-
tater af forsøg med tørringsmetoder af 
brænde i forbindelse med en stand om 
brændeflækning, brændværdi og rund-
stabling.

Der er altid en relevant vinkel
Vi er selvfølgelig heldige at samarbejde 
med en universitetsafdeling, der arbej-
der med skov, så det er ikke svært at fin-
de egnede emner til en Skoves Dag, næ-
sten uanset tema. Men mon ikke andre 
forskere også gerne vil ud og vise, hvad 
de arbejder med til daglig?

	 o

Forskere  
på  
Skovens 
Dag

Vandet under skovbunden for
midlet af forskere for voksne og 
børn i forbindelse med Skovens 
Dag i 2005.

Af Anne Johannisson,  
naturvejleder på  
Frederiksborg Statsskovdistrikt

15
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Mange 
forsknings-

projekter har 
som direkte  

eller indirekte 
formål at beskytte 

natur og miljø. 
Det vil derfor være 

både relevant og  
interessant for natur-

vejledere at bruge eksem-
pler fra forskningen i det dag-
lige arbejde. 

Efter at have talt med bl.a. Dorrit fra 
Raadvad Naturskole og flere andre na-
turvejledere udkrystalliseredes en ide 
om at skabe rammerne for dialog og 
samarbejde mellem naturvejledere og 
forskere, i første omgang med fokus på 
planteforskning. Formålet er at få natur-
vejledere og lærere til at inddrage nogle 
af de spændende og samfundsrelevante 
emner, som forskerne arbejder med, i 
naturvejledning og undervisning. Vi 
mener, at et samarbejde kan give en sy-
nergieffekt, som resulterer i både mere 
og bedre forskningskommunikation og 
en endnu mere vedkommende naturvej-
ledning.

Friluftsrådet og Undervisningsministeriet 
støtter kommunikation om planteforskning 
Med tilsagn om finansiering først fra 
Friluftsraadet og nu også fra Undervis-
ningsministeriet, kan vi så småt gå i 
gang. Pengene rækker ikke helt, men 
forhåbentligt kommer der positivt svar 

Af Inga C. Bach, redaktør af 
www.planteforskning.dk og  
projektkoordinator for Forsker 
for en dag - Flakkebjerg.

Nyt projekt: 

Naturvejledning  
  og  

planteforskning

på ansøgninger om medfinansiering. 
Bevillingerne fra Friluftsraadet og 

UVM er givet til to projekter med en del 
overlap, hhv. ”Naturvejledning og Plan-
teforskning” og ”Planteforskning.dk”. 
Centralt i begge projekter er udarbejdel-
se populærvidenskabelige artikler om 
forskning i planters biologi og mangear-
tede roller. Der skal desuden udvikles 
forslag til aktiviteter, og der skal afhol-
des temadage med deltagelse af forskere, 
naturvejledere og lærere fra gymnasier 
og/eller folkeskoler mv. Vi forventer, at 
det bliver en meget kreativ proces, hvor 
der vil opstå ideer til mange nye aktivi-
teter.

Planternes mange roller
Planter er ikke bare kønne at se på og 
mere eller mindre spiselige for dyr og 
mennesker. De er også helt centrale i 
energi- og næringsstofkredsløbene på 
landjorden. Interaktionen mellem men-
nesker og planter er heller ikke til at 
komme uden om. Udvikling og dyrk-
ning af kulturplanter og menneskelig ci-
vilisation er tæt forbundet, og den vilde 
vegetation har gang på gang måttet vige 
pladsen til fordel for kulturplanter. 

Når der skal findes en løsning på et 
problem i landbruget, leder det ofte 
frem til spørgsmål, som der ikke er en-
tydige svar på. Hvad det er for en natur 
vi vil tilgodese? Hvilke planter og hvilke 
dyr må være i naturen? For at finde sva-
rene skal der inddrages både naturvi-
denskabelige facts og mere filosofiske 
overvejelser.

Planter indgår i mange forskellige 
problemstillinger – fra afgrænsede bio-
logiske til overordnede etiske, økonomi-
ske og politiske – som bunder i spæn-
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dingsfeltet mellem naturen og 
menneskelig aktivitet. Med udgangs-
punkt i natur og biologi kan naturvejle-
dere inspirere til en diskussion af tekno-
logiske løsningers betydning for 
moderne samfundsproblemer, og med 
naturvejlederens hjælp kan unge blive 
sat ind i rollen som fremtidige beslut-
ningstagere i samfundet.

Projektets forløb
I begyndelsen af projektforløbet vil der 
blive etableret en fokusgruppe beståen-
de af naturvejledere og lærere. I samråd 
med fokusgruppen udvælges specifikke 
temaer, som det vil være relevant at tage 
fat på. Derefter suppleres fokusgruppen 
med relevante forskere, og der lægges en 
formidlingsstrategi for hvert af de valgte 
temaer. Forskerne udarbejder populær-
videnskabelige artikler i samarbejde 
med redaktionen af Planteforskning.dk 
– meget gerne med input fra naturvejle-
dere og lærere. I løbet af 2008 vil der 
blive arrangeret temadage, hvor alle lan-
dets naturvejledere får mulighed for at 
deltage. 

Mulige temaer
Vi har gjort os nogle tanker om hvilke 
temaer, der kunne være relevante. Der 
er mange muligheder. Her er nogle for-
slag med stikord:

Kvælstofkredsløb: Symbiose mellem 
bælgplanter og Rhizobium, Nitratud-
vaskning fra landbrugsjord, Eutrofiering 
og tab af biodiversitet, Genopretning af 
natur. 

Planters forsvar: Sekundære plante-
stoffer som ukrudtsmiddel, insektgift el-
ler medicin, Solanin i kartofler, Fyto-
østrogener, Kromosomfordoblende stof 
i høsttidløs. 

Bestøvningsbiologi: Hansterilitet og 
selvinkompatibilitet, Spredning af kul-
turplanters gener til vilde planter, Hon-
ningbiens betydning. 

Kulturplanternes oprindelse og evolu-
tion: Bjørne som æbleforædlere, Majs 
og mayakulturen. 

Ukrudt: Naturindhold i marken, Her-
bicidtolerante afgrøder, Landskabsuk-
rudt.  

Hvor kommer æblerne 
fra? 
I 1997 opdagede forskere fra Oxford 
Universitet en population af vilde 
storfrugtede æbletræer på en bjerg-
skråning i Kazakhstan. Nogle af træ-
erne havde frugter på størrelse med 
æbler fra nutidens dyrkede sorter. 
DNA analyser viste at de vilde æbler i 
Kazakhstan hører til arten Malus sie
versii, men analyserne viste også, at 
de har DNA sekvenser tilfælles med 
det domesticerede æble Malus do
mestica. 
Forskerne mener, at stamfaderen til 
nutidens æblearter opstod for 10-20 
millioner år siden, og at den havde 
små frugter, som blev spredt af fugle. 
En population blev isoleret bag bjer-
ge og ørkner i et område, hvor der le-
vede hjorte, vildsvin og bjørne i sko-
vene. Disse dyr har andre 
fødepræferencer end fugle, og efter-
hånden tilpassede æbletræerne sig 
til at få spredt frøene med pattedyr. 
Frugterne blev større, sødere og saf-
tigere, og frøene fik en glat og hård 
frøskal og blev tåreformede, så de 
lettere kunne passere igennem dyre-
nes mave-tarmkanal. 
Først efter sidste istid begyndte 
mennesket at spise æbler, og først 
for få hundrede år siden begyndte 
mennesket på en målrettet selektion 
og forædling af æbler. 
På Pometet i Tåstrup findes en sam-
ling med mere end 700 danske og 
udenlandske æblesorter. Pometet 
har skaffet 26 varianter af de vilde 
æbler fra Kazakhstan. De dyrknings-
mæssige egenskaber hos disse træer 
vil blive evalueret i de nærmeste år. 
På billedet ses den populære danske 
æblesort Ingrid Marie. 

Foto herover: Steen Holbech Jensen, 
Pometet, Det Biovidenskabelige Fa-
kultet, Københavns Universitet.

Vil du være med?
Hvis du vil være med i fokusgruppen, 
hvis du har input og gode ideer eller 
bare et spørgsmål, så send en mail til 
inga.bach@agrsci.dk. Skriv gerne forslag 
til emner, som kan indgå i et større tema 
eller aktiviteter, som kan tilføres en 
forskningsmæssig vinkel. 

	 o
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Oplevelsen skal være 
autentisk, og forsker-
nes viden skal formid-
les med engagement.

Ved landevejen mellem Viborg og Ran-
ders ligger Forskningscenter Foulum, 
som er hovedkvarter for Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet (DJF) ved  
Aarhus Universitet. I tilknytning til 
forskningscentret blev Forsker for en 
dag - Kommunikationscenter for Na-
turvidenskab og Jordbrug oprettet i 
2001. En ny afdeling af Forsker for en 
dag blev etableret ved Forskningscenter 
Flakkebjerg ved Slagelse i efteråret 2006. 
Forsker for en dag henvender sig pri-

mært til gymnasier, HF og HTX, men 
tager også imod folkeskolernes ældste 
klasser, ungdomsskoler, landbrugssko-
ler, højskoler og seminarier. 

Brænd for sagen – eller brænd ud 
De fleste forskere, er dybt engagerede i 
deres arbejde. De brænder for sagen – 
ellers forlader de hurtigt branchen. De 
vil gerne indvie andre i forskningen og 
vise, hvordan det foregår. Det har de 
mulighed for at gøre på de to største 
forskningscentre ved DJF. Forsker for en 
dag tilrettelægger besøgsdagen for gym-
nasieklasser mv. og sørger for, at ram-
merne er på plads. Forskerne og tekni-
kere fortæller, demonstrerer og 
instruerer, så eleverne selvstændigt kan 
udføre praktiske forsøg. En typisk be-
søgsdag findes ikke – hverken på Forsk-

Forsker for en dag

Af Inga C. Bach, redaktør af 
www.planteforskning.dk og  
projektkoordinator for Forsker 
for en dag - Flakkebjerg.

Foto: Henny Rasmussen
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ningscenter Foulum eller Flakkebjerg. 
Alle besøg bliver tilrettelagt individuelt i 
samarbejde mellem Forsker for en dag 
og læreren for det besøgende hold. Et 
besøg kan vare fra et par timer til en hel 
dag. 

Hvis der er mange elever i klassen, bli-
ver de nødt til at lave det meste af deres 
forsøg i besøgslaboratorierne, men små 
hold kan udføre forsøg i forskernes la-
boratorier. Eleverne bruger de samme 
teknikker og det samme laboratorieud-
styr, som forskerne bruger, og forsøgene 
relaterer direkte til aktuelle forsknings-
projekter.  

Planter eller dyr
Ved Forskningscenter Foulum forskes 
der både i planter og husdyr, men som 
regel får husdyrene mest opmærksom-
hed, når der kommer besøgende. Det 
mest populære elevforsøg i Foulum har 
været reagensglasbefrugtning af koæg, 
men også forsøg, hvor eleverne måler 
foderets betydning for produktionen af 
drivhusgasserne CO2 og methan i vom-
saft fra køer, er populært. Det er ganske 
grænseoverskridende at stå med køns-
organer fra en ko i hænderne eller at 
stikke hele armen ind i en fistuleret ko 
for at udtage vomsaft. 

Umiddelbart er oplevelserne knap så 
spektakulære ved Forskningscenter 
Flakkebjerg. Her er planterne i centrum, 
og kun småkravl i form af skadedyr og 
nyttedyr repræsenterer dyreriget. Forsk-
ningen spænder vidt – fra biologisk be-
kæmpelse af sygdomme og skadedyr og 
optimering af økologisk planteprodukti-
on til grundlæggende udforskning af 
planters gener. Der tilbydes forskellige 
forsøg med skadedyr, ukrudt og virus, 
men de fleste besøgende vil lære om 
bioteknologi. De vil se, røre og lave for-
søg med gensplejsede planter, og de vil 
have ordentlig besked om konsekven-

På forskningscenter Flakkebjerg fremstilles også gensplejset 
byg. Mette Lange har ”slukket” for byg-gener, som koder for 
lagerproteiner med dårlig aminosyresammensætning. I den 
gensplejsede byg er andelen af essentielle aminosyrer i pro
teinerne højere end i almindelige bygsorter. Formålet med 
at udvikle disse planter er at forbedre den ernæringsmæssi
ge værdi af dansk produceret foder og at reducere overskud
det af kvælstof i husdyrbrug. 

Giuseppe fortæller gerne om sit 
arbejde med fytaseenzymer og 
om deres betydning for grises mi
neraloptagelse og for vandmiljø
et. Giuseppe har identificeret ad
skillige fytasegener fra hvede. 
Modificerede kopier af disse ge
ner er nu sat ind i hvede for at 
gøre kernernes fosfat biotilgæn
geligt. Normalt er fosfat bundet i 
ufordøjeligt fytinsyre indtil ker
nerne spirer, og for at sikre grise
nes sundhed tilsættes uorganisk 
fosfat til foderet. 

Se mere: 

Se besøgstilbud og  
billeder fra besøgene på: 
www.forskerforendag.dk

serne af at dyrke og spise dem. For nog-
le er det lidt skuffende, at de gensplejse-
de planter ser helt almindelige ud, men 
tanken om at spise planter, hvor nogen 
har fiflet med arvemassen, er grænse-
overskridende. Under besøget i Flakke-
bjerg går eleverne ind i GMO-debatten 
med liv og sjæl, og forskerne bliver ud-
fordret til at løfte blikket fra deres eget 
snævre felt og sætte deres arbejde ind i 
en større sammenhæng. 

Det internationale forskningsmiljø 
Når eleverne kommer på rundvisning i 
på Forskningscenter Flakkebjerg, beder 
jeg nogle af de ansatte om at fortælle, 
hvad de er i gang med, så eleverne får et 
øjebliksbillede af, hvad der sker. Vi har 
forskere fra mange forskellige dele af 
verden, pt. fra Kina, Indien, Mexico og 
flere Europæiske lande, så eleverne må 
finde sig i at få forklaret noget på en-
gelsk eller uperfekt dansk. På en rund-
tur støder vi ofte på Giuseppe Dionisio i 
laboratoriet. Han bruger indviklet for-
skersprog og taler en blanding af dansk 
og engelsk og med tyk italiensk accent. 
Eleverne kommenterer ofte hans labora-
torieplads, som nok svarer nogenlunde 
til, hvordan der ser ud inde i hans hoved 
– struktureret kaos. Eleverne er vilde 
med Giuseppe (og omvendt), og flere af 
dem påstår, at de forstår, hvad han siger. 

 o

Foto: Henny Rasmussen
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Det er den 14. december 2006. Med 
nogle dybe tuden i sit skibshorn forla-
der Vædderen langsomt sin plads fra 
Woolomoluu-kajen i hjertet af Sydney 
havn. Den sidste uge har Galathea 3 ski-
bet ligget ved den militære kaj, side om 
side med den Botaniske Have og Opera-
huset. Flottere plads får man ikke i den 
by. Just der starter eventyret rigtigt. Ef-
ter landlov i en uge i Sydney - med be-
søg i operaen, bal med en ny besætning, 
visit af en travl forsvarsminister Søren 
Gade og kanonbesøg på det lokale uni-
versitet og dennes marine feltstation - 
stævner vi endelig mod Solomonhavet, 
hvor der skal forskes. 

Det er en drengedrøm, der er ved at få 
luft under vingerne. Det er rent Jacques 
Cousteau – kan I huske da vi alle sad li-
met til skærmen i 70´erne og så den 
magre franskmand med den krogede 
næse åbne havet hemmeligheder for os? 
Hele Galatheakonceptet oser af gammel 
nostalgi, der drager os med ånden fra 
James Cook, Darwin og alle de andre 
fyrtårne fra verdenshavene. Måske er 
det et af problemerne for hele Galathe-
aprojeket, at de forventninger, der er 
skabt til et eventyr, på ingen måde kan 
indfries. 

Formidling fra et spændingsfelt
På papiret er jeg med som mudder-
spuler på det store hold af zoologer fra 

Zoologisk Museum, som i løbet af togt-
ben 10 skal hente bundprøver op fra 
havbunden i Solomonhavet. Reelt bliver 
jeg ret hurtig en del at pressegruppen og 
bruger døgnets timer til at videofilme de 
mange projekter. Optagelserne skal bru-
ges til en videodagbog, der skal vises i 
forbindelse med udstilling på Zoologisk 
Museum. Det lykkes mig også at få op-
rettet en online Galatheadagbog på  
Zoologisk Museum hjemmeside i de 
uger vi er med på togtet. 

Min naturvejlederbaggrund viser sig 
at være en kæmpegod ballast i forhold 
til Galathea. Ingen af forskerne fra Zoo-
logisk Museum har tænkt formidling  
eller pressestrategi ombord på Vædde-
ren, så mine initiativer bliver modtaget 
med kyshånd. Allerede før afrejsen, har 
vi udarbejdet et pressemateriale til jour-
nalister ombord. Det indeholder de 
gode biologiske historier, et persongal-
leri, samt en kort faglig præsentation af 
alle delprojekter. 

Spændingsfeltet forskere, journalister 
og en militær besætning er utrolig in-
tens og der opstår hele tiden nye mulig-
heder eller konflikter. Udfordringen 
ombord er at få afstemt de forskellige 
forventninger til hvem og hvad, der skal 
have forskningstid eller opmærksom-
hed. Hele konceptet med en daglig for-
midling fra Galathea stiller store krav til 
såvel journalister som forskere. Forsker-

Af Jes Aagaard, naturvejleder på  
Jægersborg Statsskovdistrikt.

Med formidling  
ombord på  
Galathea 3 
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ne skal tage pressen med i deres projek-
ter og bruge tid på dem. Det er rigtig 
svært for mange af forskerne, fordi der 
knytter sig et stort præstationsbehov til 
deres fondsbevillinger. 

Pressen viste sig heller ikke for god til 
at sætte sig ind i det videnskabelige stof, 
derfor må vi bruge naturvejledernes 
gamle røre/føle-tricks som ”øjenåbner” 
for mange journalister. 

 - stort set uden TV
Der har efterfølgende være en skarp kri-
tik af hele Jyllands Postens hemmelige 
mediekontrakt. De mange aviser om-
bord forsøgte med svingende succes at 
berette om Galathea 3 dagligt. Deres hi-
storier kom ofte til at handle mere om 
softice end videnskab. 

Når man bruger 100 millioner skatte-
kroner på en videnskabskampagne, så 
kan det undre, at der stort set ingen tv-
formidling har været. Især når målgrup-
pen er de unge mennesker, der ikke læ-
ser aviser. 

Jeg kunne ønske mig at DR havde del-
taget med nogle formidlere eller et pro-
gramkoncept, der minder om Store 
Nørd. Jeg tror ikke Galathea 3 nogen-
sinde bliver en god forretning, at nogle 
kan tjene penge på formidlingen af 
forskningen ombord. Hvis man erken-
der, at Galathea 3 er en kampagne, der 
skal promovere naturvidenskab, så må 
man også erkende at kampagner koster 
penge. 

DR eller TV 2 skulle have haft et su-
perteam af fotografer, journalister og 
programværter ombord. Med den for-
nødne tid ville de kunne lave kanon for-
midling af alle de videnskabelige projek-
ter ombord.   

Spagetti i prøverne 
Trawlet dukker op fra 2000 meter først på morgenen.  
Det er den sidste station nær Tressor Island, som skal  
undersøges, før vi går ud på større dybder igen. Det viser 
sig at være en af de bedste prøver vi har fået op under 
hele togtet. Et væld af krebsdyr, snegle, børsteorme og 
forskellige former for søstjerner viser sig i prøven.  
Når man kikker ned, ser det ud som om der er drysset en 
hel pakke spagetti ned i spanden. Det er lange glasklare 
spikler fra den gruppe af dyr, som kaldes for dyriske 
svampe. Hvis de knækker og man stikker sig på dem, gør 
det djævelsk ondt. 

Rigtige forskere spiser sand til morgenmad 
”Det knaser ikke meget”, siger Reinhardt med sand i munden. Vi får to flot
te prøver op af finkornet koralsand og fint svævende sediment. Det første 
vores to forskere Danny og Reinhardt gør efter prøven er taget op, er at 
smage på sandet. Efter et par tyggende øjeblikke siger Danny ”Det er det 
fineste koralsand, som kan gemme mange børsteorme”. Tyggemetoden er 
hurtig til at afgøre, om det er koralsand bestående af knust koraler og 
snegleskaller, eller det er sandkorn med kvarts i. Meiofaunaen er meget 
betinget af, hvilken type af sediment de lever i. Derfor finder man de sam
me typer af smådyr i koralsand i Fair Banks Canada, som i Koralhavet i 
Australien. Hver af disse prøver kan gemme forskningsmateriale til mange 
år. Meiofaunaen er så ubeskrevet og organismerne så små, at det vil tage 
lang tid at gennemgå alt materiale. 

Galathea på Zoologisk Museum
Indtil foråret 2008 kan man opleve Ga-
latheaudstillingen på Zoologisk Muse-
um. Den er et forsøg på at skabe for-
midling for de store elever i folkeskolen 
og gymnasier, hvor naturvidenskab 
præsenteres med mennesket i centrum. 
Galatheaudstillingen bruge moderne 
formidlingsteknik, hvor publikum kan 
kommunikere direkte med de involvere-
de forskere via 14 interaktive skærme. 

 o
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”Adr, hvor er det ulækkert.  
Det lugter jo af kostald!” og 
”Nuiiij! Er der virkelig så  
mange bakterier i den lille 
dråbe?” 
Begge ytringer er affødt af 
præcis den samme aktivitet  
i Skoletjenesten ved Det Bio-
videnskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet. 
De falder på det tidspunkt, 
hvor eleverne får det mikro-
skoppræparat i hænderne,  
der indeholder frisk saft fra 
koens vom. 

Koen med hul i maven er en af de histo-
rier, vores institution altid har været 
kendt for. Derfor er det også nærliggen-
de at bruge den som introduktion til et 
tema til udskolingen om mikroorganis-
mer og deres rolle som symbionter og 
ophav til bioaktive stoffer, der spiller en 
stor rolle i vores hverdag. Emnet intro-
ducerer Jagten på enzymerne og bringer 
den aktuelle forskning fra fakultetets la-
boratorier på banen. 

Af Torben Ingerslev Roug,  Cand. 
Scient. i biologi, og undervisnings 
og udviklingsansvarlig i Skole
tjenesten ved det Biovidenskabe
lige Fakultet.  
Samtidig har han de seneste 4 år 
arbejdet som lærer i folkeskolen, 
og er ved siden af, ved at færdig
gøre en meritlæreruddannelse.

En succesfuld og kompetent skoletjeneste
Skoletjenesten er lige gået i gang med 
sin 3. sæson, og inden oktober måned 
runder lokalerne på Thorvaldsensvej på 
Frederiksberg 9.000 besøgende elever 
fra folkeskolens ældste klasser. Dette vil 
med andre ord sige, at stort set alt, hvad 
der igennem to år er udbudt af aktivite-
ter, er blevet booket, gennemført og 
ikke mindst brugerevalueret. 

Vi består i dag af en overordnet koor-
dinator for hele besøgsordningen (der 
også omfatter gymnasieområdet), en 
undervisnings- og udviklingsansvarlig, 
samt syv medarbejdere, som samtidig er 
studerende ved Det Biovidenskabelige 
Fakultet. De både underviser og delta-
ger aktivt i udviklingen af nye tilbud. 
Det hele understøttes af et sekretariat, 
der tager sig af al elektronisk tilmelding 
og evaluering, samt andet administrativt 
arbejde. Det er et samarbejde mellem 
Det Biovidenskabelige Fakultet og Sko-
letjenesten Sjælland, der danner ram-
men om Skoletjenesten.

3-trinsraketten
Alle undervisningstilbud kører efter 
samme koncept, hvad enten klassen skal 
arbejde med gensplejsede tropiske kas-
savaplanter, mikrobiologi, eller de nye-

Hænderne på de  
gode forskningshistorier
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ste kostråd og jage skjult sukker i føde-
varer:

Klassen besøger os i 2½ time og er 
forberedt hjemmefra via oplæg og artik-
ler. Efter et kort oplæg om fakultetet og 
underviserens egne studieoplevelser, 
samt en introduktion til dagens emne 
arbejder eleverne hands-on med det 
tema, der lagt op til. Efter et endt forløb 
vil eleverne altid have materialer eller 
opgaver til refleksion og efterbehandling 
med hjem under armen. 

Tanken er, at forløbet først er slut 
hjemme i klassen, hvor oplevelser og 
indtryk bearbejdes med lærer og kam-
merater. Til det har vi udviklet materia-
ler for at øge chancen for, at det rent 
faktisk sker. Et stærkt argument hos læ-
reren for at besøge de uformelle læ-
ringsrum, som vores skoletjeneste også 
tilhører, er, at det rent faktisk også aflø-
ser noget af det stof, der skal dækkes for 
at leve op til fagenes trin og slutmål! Det 
tager vi altid højde for, når vi planlæg-
ger vores nye tilbud. 

Udviklingsarbejde og undervisningspraksis
Denne skoletjenestes stærkeste kort er 
det enorme ekspertpanel af forskere 
med spændende historier, der bare ven-
ter på at blive formidlet. Når vi beslutter 
os for en aktivitet, der skal udvikles, 
inddrager vi altid relevante forskere til 
sparring i udviklingsarbejdet. Skoletje-
nestemedarbejderne deltager med deres 
egen specialviden omkring fx kost og 
ernæring eller dyreadfærdsforskning. På 
den måde har Skoletjenesten sin egen 
videnskabelige efterretningstjeneste, når 
de bedste forskningshistorier skal ud-
vikles til eleveksperimenter og hands-on 
formidling.

Det nyeste projekt handler om dy-
readfærd og dyrevelfærd, samt dyr som 
modeller for mennesker i fx sygdoms- 
og medicinalforskning. Her vil vi gå tæt 
på, hvordan man kan dokumentere triv-
sel og stress hos produktionsdyr, og 
hvilken rolle det spiller for udformnin-
gen af faciliteter og procedurer omkring 
husdyrhold. Aktiviteterne er planlagt til 
at starte efter efterårsferien, og allerede 
nu har 16 klasser tilmeldt sig.

	 o

Evaluering

Besøgsordningen ved Det Biovidenskabelige Fakultet har fået ud-
viklet en database, der rummer og styrer alle informationer om 
besøgene, lige fra bookning, bekræftelser til gennemførte og eva-
luerede forløb. Selve evalueringen sendes til lærerens mailadresse 
dagen efter de har været på besøg og returneres så til skoletjene-
stens postkasse. Her svarer de på forskellige udsagn; som angivet i 
det følgende eksempel:

Intro god: Meget enig. 
Øvelsen relevant: Meget enig. 
Forberedelssesmateriale relevant: Meget enig. 
Efterbehandlingsmateriale væsentligt: Enig. 
Svært at finde tid til efterbehandling:  Hverken uenig eller enig. 
Øvelsen matchede læseplanerne: Meget enig. 
Vil anbefale besøg til andre: Meget enig.

Kommentarer til hjemmeside: Moderne og relevant.
Kommentarer til forberedelse: tidsvarende måde at bruge et 
elektroninsk kommunikationsmiddel. 
Kommentarer til besøget: alt var klart og udstyr i orden. 
Til overvejelse: Kan eleverne inden de går til øvelserne efter gen-
nemgang at stadien i frembringelsen af den genspejsede plante 
genfortælle med egne ord processen for hinanden i par så de får 
bearbejdet det en gang til? 

Øvrige kommentarer:

                                            -              -              -
Evalueringen indgår i den løbende justering af didaktiske overve-
jelser og praksis, samt som samtaleværktøj i udviklingen af med-
arbejdernes undervisningspraksis. Sidst, men ikke mindst, er en 
dokumenteret succes nemmere at få øje på! 

Kassavarødder
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På Raadvad Naturskole har vi i flere år 
arbejdet eksperimentelt med udskolin-
gen. Forløbet er naturvidenskabeligt 
tværfagligt og tager udgangspunkt i den 
såkaldte ”naturvidenskabelige arbejds-
metode”, hvor eleverne selv skal opstille 
hypotese, finde på en konkret reprodu-
cerbar undersøgelse og efterfølgende 
gennemføre undersøgelsen og fremlæg-
ge resultater og overvejelser for deres 
klassekammerater. 

Forløbet er meget populært både 
blandt lærere og elever. Eleverne er sær-
ligt glade for de store frihedsgrader og 
den tillid de vises i deres valg af under-
søgelse og gennemførelse af selve un-
dersøgelsen. De arbejder som oftest me-
get motiveret og energisk med deres 
individuelle eksperimenter, ligesom 
fremlæggelse af egne resultater og opda-
gelser typisk giver anerkendende nik fra 
tilhørerne og ranke rygge hos dem der 
fremlægger.

Lærerne er som oftest også meget til-
fredse med forløbet - dels får de mulig-
hed for at iagttage eleverne i en anderle-
des arbejdssituation, og dels dækker 

forløber flere forskellige pinde i fælles 
mål - som kan være svære at få ind i den 
almindelige undervisning. 

Fælles mål - udvalgte
 ◆ Planlægge, gennemføre og evaluere 

enkle undersøgelser og eksperimenter 
i naturen og laboratoriet

 ◆ Anvende enkelt udstyr til unders
øgelser og eksperimenter i naturen og 
i laboratoriet, herunder mikroskoper 
og udstyr til analyse af fysiske og  
kemiske forhold

 ◆ Undersøge udvalgte danske biotoper 
med henblik på at forstå økologiske 
sammenhænge.

 ◆ Kende til udvalgte stoffers kredsløb i 
naturen.

 ◆ Identificere og formulere relevante 
spørgsmål, samt opstille enkle  
hypoteser.

 ◆ Planlægge, gennemføre og vurdere 
undersøgelser og eksperimenter.

 ◆ Vælge udstyr, redskaber og hjælpe
midler, der passer til opgaven.

Eksperimentelt arbejde 
med udskolingen

Af Søren Tange Madsen, natur
vejleder på Fiskebæk Naturskole 
og Raadvad Naturskole.
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Forløbet er over to dage, hvor førsteda-
gen er en introdag som primært er læ-
rerstyret. Her øver eleverne det at præ-
sentere stof for hinanden, og de 
introduceres til det udstyr som vil være 
til rådighed på dag to. Da Raadvad Na-
turskole besidder en del dataopsam-
lingsudstyr, inddrages dette som en na-
turlig del af de enkelte undersøgelser, 
hvor det virker relevant. 

På dag to arbejder eleverne gruppevis 
med deres hypoteser og de udarbejder 
det forsøgsdesign der ligger til grund 
for deres undersøgelse. Begge dele skal 
godkendes før de går i gang med det 
praktiske arbejde. 

Mølleåen på tværs
En modificeret form af turen som i  
Raadvad hedder ”Mølleådalen på tværs” 
er taget i brug på Fiskebæk Naturskole 
hvor den går under navnet ”Forsker for 
en dag”. Her er forløbet begrænset til 
een dag, som forløber nogenlunde som 
dag to i ”Mølleådalen på tværs”. Det stil-
ler noget større krav til elevernes forbe-
redelse med kun en dag til rådighed, 
men kan sagtens lade sig gøre med et 
godt resultat for alle parter. Både i Fi-
skebæk og i Raadvad er vi forkælede 
med adgang til rigtig gode lokaliteter. 
Inden for få meter er der adgang til sø, å 
og gammel skov - så det gør selvfølgelig 

også forløbet ekstra interessant - når 
mulighederne for at gennemføre små 
spændende undersøgelser er utallige. 

Vi kommer vidt omkring og ambitio-
nerne er næsten altid lidt i overkanten, 
når de første udkast præsenteres for den 
nådesløse instruktør til godkendelse. Et 
typisk første udkast kunne være ”Vi vil 
gerne undersøge dyrelivet i skoven i for-
hold til planterne” - og så er der jo nok 
at tage fat på til den ca. halvanden time 
der er til rådighed.

 o
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Hvordan man formidler en 
verdensberømt forsker og  
formidler, men også et studie 
i, hvordan man hånd terer  
store og små skolelever  
i svensk naturvejledning.

Den 28. august står vi på en station nær 
Stockholm og spejder utålmodigt efter 
en mand ved navn Kalle, der er klædt 
ud som Linné. Kalle Lindeborg er na-
turvejleder på Sollentuna Naturskola og 
skal på besøg på en af de lokale skoler, 
hvor han skal formidle Linné. Han har 
ca. en halv time med hvert klassetrin (to 
spor) og skal nå alle skolens klasser fra 
1. – 6. (ca. 300 elever) inden dagen er 
omme. 

Aldersdifferentiering i praksis 
Vi har fået lov at komme med og se på. 
Besøget er rigtig interessant, fordi det er 
en helt anden måde at formidle forsk-
ning på, end vi er vant til i Raadvad. Og 
så giver det mulighed for at se et eksem-
pel på, hvordan – i princippet ens - op-
læg håndteres forskelligt på forskellige 
klassetrin. Hvilke faglige pointer tages 
op? Hvilke gode historier bruges til at 
fange eleverne?

En meget stor del af stoffet – faktisk 
meget af det der vedrører det faktum at 
han BLEV forsker og ikke mindst elsket 
formidler - er egentlig det samme. Det 
gælder fx historien om Linnés studie-
valg, hvor hans far til sidst vælger at 
råde ham til at følge sit hjerte og blive 
læge (og derigennem botanisk forsker) 
og ikke præst, som hans forældre oprin-

Af Dorrit Hansen  
og Karen Vesterager,  
Raadvad Naturskole  
(Fra en studietur under BSR 
EAGLE projektet)

Med trompet,  
gevær, mad og vin
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deligt syntes han skulle være, for det var 
en sikker bestilling. 

Udeskole i det 18. årh.
Det gælder også historien om hvordan 
han pjækkede fra skole, for at gå lange 
ture i naturen. Hvordan han som fore-
læser på universitetet syntes det var vig-
tigt, at det var sjovt at lære – vist ikke en 
mainstream opfattelse dengang. Hvor 
han lavede udendørs forelæsninger (til-
løbsstykker, de andre undervisere var 
misundelige på), og hvor budskabet til 
de studerende var, at de skulle samle alt 
muligt forskellige ind, som de havde lyst 
til at kigge på. Ikke kun, planter, ikke 
kun dyr, et antifokus – modsat hvad vi 
ofte gør når vi laver tematiske ture. Og 
så lidt om at kun rige mænd som ham 
gik med paryk og at det faktisk var mo-
derne (dengang!). 

Otte mænd i sengen…
Forskellen kommer især i de historier 
der bliver fortalt omkring fest, sex og 
kærlighed. I 5. – 6. klasse får de histori-
en om, hvordan Linné beskrev en 
blomst med otte støvdragere som en 
kvinde med otte mænd i sin seng (fnis) 
og hvor stor foragt han mødte på sin tid 
for den slags utidige sammenligninger. 
De får også historien om Linnés uden-
dørs festforelæsninger, hvor der gerne 
skulle medbringes mad, vin, gevær og 
trompet. Mad, vin og trompet for fest-
lighedens skyld – og geværet, så man 
kunne skyde de eventuelle fugle men 
måtte støde på så de kunne undersøges 

nærmere! Den går lige ind i drengehjer-
nerne! De små derimod får eventyret 
om hvordan Linné mødte sin kone og 
skulle kæmpe for at få hende til ægte. 

Historien om hvordan man bliver ver-
densberømt i en verden uden e-mail og 
mobiltelefon er for abstrakt til de små, 
så den bruges fra 3. klasse. Til gengæld 
er nytteaspektet, det med at man brugte 
og stadig bruger planter til medicin og 
meget andet meget centralt hos 1. – 2. 
klasse.

Det er klart at andre ting end lige 
klassetrin er vigtige – f.eks. betyder det 
også meget hvordan børnene er forbe-
redt. De mest velforberedte klasser fik 
mest botanik – de andre fik flere per-
sonhistorier. Og det var flot at se hvor-
dan Kalle lynsnart lurede niveauet i 
klasse efter klasse. 

Udklædning styrer!
Helt generelt kan man sige, at hvis man 
vil fortælle historier, ikke mindst om en 
forsker fra en fjern tid, og har kort tid til 
det, er det genialt at være klædt ud – 
især hvis man vælger sin udklædning 
med omhu og som her er iført paryk, 
portør (planteindsamlingstaske af me-
tal), plantepresse og medbringer lidt 
pressede blomster og en hundredekro-
neseddel med et billede af sig selv (Lin-
né – altså). Det virker – både til store og 
små. Men jo større de er, jo kortere tid 
kan man bruge i sin rolle. Hvad effekten 
dog ikke mindskes af - ideen er lige god 
til store og små i dette aldersspektrum. 

 o
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Det var i hvert fald vores udgangspunkt, 
da vi i en efterårsferien gerne ville lave 
en aktivitet for børn i forbindelse med 
en kunstudstilling i Økolariet, der hand-
lede om naturens udtryk, stemninger og 
sanser.

Bliv smagsdommer
Vi ville gerne have børnene til at kigge 
kritisk på udstillingen, og vi ville gerne 
have dem til at forholde sig til udstillin-
gen. Vi lavede derfor et forløb, der var 
opbygget i tre faser:

Først skulle børnene skærpe deres 
sanser og spore sig ind på, hvordan man 
undersøger noget og forholder sig til det

Derefter skulle børnene på besøg i 
kunstudstillingen, hvor de skulle opleve 
udstillingen og vurdere den kritisk.

Endelig skulle de tage stilling til deres 
oplevelse og forsøge at danne sig en me-
nig om den.

Hvide kitler sætter stemningen
For at sætte en stemning af, at der var 
tale om forskning og seriøst arbejde, så 
lavede vi et setup, hvor børnene ved an-
komsten blev modtaget af to undervise-
re, der begge var iført hvide kitler. Bør-
nene fik så udleveret hvide kitler og en 
clipboard med en række papirer, som de 
skulle arbejde med.

De blev derefter ført ind i et lokale, 
hvor der var lavet en stemning af labo-
ratorie. Stemningen i lokalet var skabt 
vha. simple midler - fx. var der opstillet 
holdere med reagensglas på bordene, og 
de forskellige materialer børnene skulle 
arbejde med, blev ”serveret” i bægerglas 
og laboratorieflasker.

Sanserne prøves af
Oplægget til børnene er, at de nu er an-
kommet til et sanse-laboratorium, hvor 
de er forskere, der skal arbejde med at 

Af Finn  Lillethorup, formidler og 
mediekoordinator i Økolariet, 
Vejle: www.okolariet.dk

Den ligger dybt  
i os alle sammen 
- trangen til at 
forske, lede,  
undersøge og 
finde ud af...

Det er vist  
noget dybt  
menneskeligt, 
måske ligefrem 
et instinkt... 

Alle vil gerne  
være forskere!
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udforske sanserne - deres egne sanser.
Ved hjælp af en række små øvelser og 

eksperimenter afprøver børnene deres 
sanser - de smager, føler, lytter, ser og 
lugter sig gennem nogle øvelser, hvor de 
helt nøgternt skal bruge sanserne.

Lidt længere fremme i forløbet bliver 
de så præsenteret for nogle eksperimen-
ter, hvor vi bevidst har blandet sanseud-
tryk sammen og har manipuleret med 
sanserne. Ideen er at sætte fokus på, at 
man i praksis er nødt til at forholde sig 
til mange indtryk på én gang, når man 
forsker og skal tage stilling til noget. 
Man kan analysere enkelte fænomener, 
men man er også nødt til at se på sam-
menhænge og indbyrdes påvirkninger.

Vi bruger f.eks. billeder, hvor der er 
lavet optisk snyd med perspektivet og vi 
serverer bolcher, hvor der er rod i san-
seindtrykkene - de røde bolcher smager 
af lakrids og de sorte smager af jordbær.

Forskerne på arbejde
Udstyrede med skærpede sanser og med 
reflektionerne omkring, hvordan san-
serne lapper ind over hinanden og gør 
det svært at skelne - og altså kræver en 
personlig stillingtagen til det oplevede 
og udforskede - så sendes børnene på 
oplevelse i kunstudstillingen.

Kunstudstillingen spiller bl.a. på san-
seoplevelserne, så der er rig mulighed 
for at afprøve sanserne, når udstillingen 
skal opleves. Børnene har opgaver med i 
udstillingen - men opgaverne sætter fo-
kus på den følelsesmæssige oplevelse af 
de ting, der ses i udstillingen. Børnene 

skal ud fra små fotos genfinde eleme-
neter i udstillingen og bedømme dem - 
ud fra kriterier, der er langt mere følel-
sesladede end konkrete - de bliver f.eks. 
bedt om at bedømme om et udstillings-
element er; klamt, varmt eller hyggeligt?

Smagsdommerne afgiver deres dom
Som afslutning på arrangementet sam-
les de små forskere - med kitler og clip-
boards - igen i laboratoriet, hvor de til 
sidst skal bedømme udstillingen. 

De får et kort oplæg om, hvordan vi 
bl.a. i forbindelse med film og kunst 
møder smagsdommere og anmeldere og 
derefter udfylder de en stemmeseddel, 
hvor de giver udstillingen en bedøm-
melse. De kan tildele udstillingen fra ét 
til fem bolcher.

Hvad har det med forskning at gøre?
Vores arrangement formidler jo ikke 
noget konkret forskning, men alligevel 
vil jeg hævde, at det handler om forsk-
ning, og at det sætter fokus på forskning 
som arbejdsområde og metode.

Børnene er helt klart meget optaget af 
forskningsverdenen og det miljø, der er 
omkring det at forske. Vi er blevet over-
rasket over, hvordan vi med få midler 
kan sætte en forskningsstemning, som 
børnene reagerer på, og som giver afsæt 
for at arbejde koncentreret med nogle 
emner.

Børnene er meget hurtige til at træde 
ind i forskerrollen - de vil den gerne. Vi 
kan med fordel bruge forskerrollen som 
en pædagogisk arbejdsmetode og til-
gang til et emne.

De hvide kitler er kommet for at blive
Oplevelserne med de hvide kitler og de 
små forskere har givet os blod på tan-
den, og vi vil nu udvikle et undervis-
ningsforløb til vores skoletjeneste, hvor 
vi bruger kitlerne og forskerrollen. Præ-
cis hvad undervisningsforløbet i øvrigt 
skal handle om, det ved vi ikke endnu, 
men rammerne omkring forskerrollen 
er så gode, at de skal udnyttes...

 o

Undervisningsforløbet blev udviklet i samarbejde 
mellem Økolariets skoletjeneste og eventmager og 
designer  Birgitte Lund, Kolding.

29
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Udepædagogiske trappetrin
Da jeg for 20 år siden påbegyndte min 
uddannelse som naturvejleder stiftede 
jeg for første gang bekendtskab med 
trappetrinsmodellen og dens fem trin: 
At opleve naturen med alle sanser î At 
tilegne sig viden om naturen î At forstå 
sammenhænge i naturen î At danne 
egne holdninger til naturspørgsmål î At 
handle ud fra egen viden og holdninger.

Spejder-modellen
Selv kom jeg med 17 års udepædagogisk 
viden, der mest af alt var baseret på 
mine erfaringer som spejder helt tilbage 
fra jeg kunne kravle. I Det Danske Spej-
derkorps handlede det om, at man uan-
set alder arbejdede i selvstyrende grup-
per. Det pædagogiske grundprincip var: 
Learning by doing.  I gruppen lærte 
man, at man havde et fælles medansvar 
for hinandens handlinger. Det er det, 
som i dag kaldes team-arbejde. Som 
spejderleder lærte man at fremme grup-
pernes evne til selvstyring og til at tage 
fælles ansvar. Dette gjorde man ved i 
vidt omfang at lade grupperne selv at 
finde frem til, hvordan et problem skulle 
løses. Under gruppens arbejdsproces 

var man en hjælpsom leder, men man 
anviste ikke direkte, hvordan en opgave 
kunne løses. Det svarer nogenlunde til, 
hvad der i dag kaldes coaching og 
AFEL(Ansvar For Egen Læring)-prin-
cipperne.

En innovativ ide
Som naturvejleder har jeg i pædagogi-
ske sammenhænge mest tænkt i trappe-
trinsmodellen. For fire år siden fik jeg 
den ide, at det kunne være givende at 
lave nogle målrettede forsøg for udvalg-
te aldersgrupper, hvor trappetrins- og 
spejdermodellen blev kombineret. Det 
var mit mål at finde frem til nye eller i 
hvert fald anderledes pædagogiske na-
turvejledningsteknikker.

Gruppen kan meget
Tankemæssigt var det første nye for 
mig, at jeg her skulle fokusere mere på 
gruppen i sig selv end på gruppen som 
bestående af enkeltindivider. Jeg tænkte, 
at en gruppe i en given aldersklasse 
måtte kunne klare lidt sværere opgaver 
og have lidt flere handlingskompetencer, 
hvis den arbejdede som et team. Da 
kommunikationen indbyrdes i gruppen 

Naturvejledning,  
medansvar og  
selvstyring (I)

Af John Holst,naturvejleder og 
 leder af Kongskilde  Friluftsgård.
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er vigtig, lavede jeg en modificeret trap-
petrinsmodel, der afspejler den vigtige 
gensidige formidling mellem gruppens 
medlemmer.

Indskolingen på frøspredningstur
Alle indskolingsklasser fra Sorø Privat-
skole kom forbi Kongskilde over tre ef-
terårsdage med alle fra b.h - 2. klasse 
blandet mellem hinanden. En af de tre 
naturvejledningsaktiviteter handlede 
om frøspredning. Det begyndte med 
lidt fælles undren med åbne spørgsmål 
fra naturvejlederen under Ahornen om, 
hvordan ét træ bliver til flere. Så ud at 
studere forskellige planter og tale om, 
hvordan de mon fik deres frø spredt. 
Hver gang en plante var blevet studeret 
færdig fik et af børnene i gruppen en lil-
le plasticpose, som man kom frø og dele 
af planten i. Derefter en lille lamineret 
lap med plantens navn og små lamine-
rede symboltegninger af de frøspred-
ningsmåder, som planten benyttede sig 
af. Inden aktiviteten var omme havde 
alle i gruppen hver mindst en plasticpo-
se. Hjemme på skolen skulle gruppen 
lave en udstilling i gymnastiksalen, som 
forældrene skulle se i forbindelse med et 
større arrangement sidst på ugen.

De 11 formidlede frøspredningsfor-
mer  -  frøene spredes ved hjælp af: 
Faldskærm, dyrelort, hager, helikopter-
vinge, stød & ryst, myrer, samler-dyr, 
vand, eksplosion, fødder og vind.

Jeg stillede mig diskret i udstillingen 
om fredagen og lyttede, når børnene 
kom forbi med deres voksne. Det var 
forbavsende at konstatere, at de fleste af 
børnene ned til børnehaveklassealderen 
var i stand til ud fra et stykke plante 
med frø og en symboltegning at forklare 
indlevede om, hvad de oplevede på da-
gen og den viden, som de havde fået 
omkring de forskellige planters 
frøspredning. Jeg var efter denne ople-
velse lidt i tvivl om, om børnene oplever 
og formidler frøspredningssammen-
hængene som ren viden (4. trin) eller 
om de formidler dem som fuldt ud for-
ståede sammenhænge (6.trin). Det er så 
her, Misser kommer ind i billedet.

Jeg hedder Misser og sidder og tisser
Dette er indledningsteksten til en bille-
deserie på i alt otte billeder, der beskri-
ver vandets kredsløb fra toilet til vand-

hane. Opgaven består i at lægge 
billederne i den rigtige rækkefølge efter 
misser, der tisser. På bagsiden er bille-
derne forsynet med en tekst. Den voks-
ne, der følger med hver gruppen, må 
kún læse teksten op. Der gives ingen 
hjælp fra naturvejlederen. I den rigtige 
rækkefølge er billedoverskrifterne: Mis-
ser, Kloakrør, Rensningsanlæg, Susåen, 
Skyer & Tåge, Regnvejr, Sorø Vandtårn 
og Missers Oldebarn (der drikker af en 
vandhane). Over to dage løser flere 
hundrede 1. og 2.klasser opdelt i grup-
per af 5-7 børn denne opgave, som er en 
ud af mange i et større arrangement for 
alle skoler i Sorø. Opgaven kræver, at 
gruppen indbyrdes selv skal diskutere 
miljøsammenhænge ud fra egen viden 
for at nå frem til løsningen. Ni ud af ti 
får placeret billerne i rigtig rækkefølge 
uden voksenhjælp. Under arbejdet de-
monstrerer børnene, at de er i stand til 
at deducere sig frem til miljøsammen-
hænge og formidle disse til hinanden. 
Der er ingen tvivl: Når de arbejder i 
grupper kan 1. og 2.klasser nå op på 6. 
trin.

Tredje på opdagelse med og uden voksen
Kan mindre grupper af 3.klasser selv 
finde ud af at gå efter kort, løse opgaver 
og fungere som et team? På fem solrige 
og frostkolde martsformiddage bevæger 
29 grupper sig ud på stifindertur som et 
led i et større gå-på-opdagelse-arrange-
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ment. De skal finde vej efter kort, og der 
er opgaver undervejs. Pæle med numre 
markerer, hvor de forskellige opgaver 
skal løses. Der er 5-7 børn i hver grup-
pe, og de får at vide, at de undervejs vil 
blive kontaktet af en naturvejleder 
(mig), som vil stille dem nogle spørgs-
mål. 

På opdagelse med en voksen
De medbragte lærere og forældre får lov 
at gå med, men får instruks om at lade 
børnene klare alt selv. Jeg står godt gemt 
i et buskads halvt ude på ruten og ob-
serverer grupperne ankomme til en 
post, hvor de skal løse en opgave. Heref-
ter stiller jeg dem spørgsmål, når de 
passerer mig. På 13 af de 18 hold med 
voksenledsager blander den voksne i 
gruppens arbejde. Den voksne hjælper 
til med at finde vej, løse opgaver og at 
strukturere gruppens adfærd, så alle kan 
se, følge med og få ”det fulde udbytte” af 
naturvejlederturen. I flere tilfælde går 
den voksne simpelthen forrest med kor-
tet i hånden og kalder gruppen til sig, 
når en opgave skal løses. Dette er en 
meget tankevækkende observation. 
Børnene gives simpelthen ikke plads til 
at opleve og arbejde med tingene på 
egen hånd og egne præmisser. De voks-
ne gør det selvfølgelig i den bedste me-
ning, men lærerne  iblandt dem har det 
ikke godt, når jeg interviewer grupperne 
og spørger til arbejdsfordelingen i grup-
pen. 

 
På opdagelse uden voksne
11 grupper gik uden voksen og 4 grup-
per med voksne, der ikke blandede sig 
det mindste i gruppens arbejde. Alle 
grupper kom hjem, og de fleste syntes 
det var lidt til meget svært at finde vej 
efter kortet. Halvdelen af grupperne 
syntes, at opgaverne var svære, men alle 
fandt frem til kodeordet. Interviewene 
viste, at der i de fleste grupper var 1-2 
elever, som ikke deltog aktivt i gruppens 
arbejdsopgaver. Alligevel svarede over 
halvdelen af grupperne, at alle var med 
til at finde ud af det. Det lyste ud af øj-
nene på disse grupper, at alle følte et 
fælles ansvar for opgaveløsningen. Jeg 
skulle ikke komme her med mine smar-
te voksenspørgsmål og anfægte dette!

I 4 af grupperne var der 1-2, som øde-
lagde det for de andre. Ud fra mine ob-
servationer, skyldtes dette først og frem-

mest, at disse elever havde et 
adfærdsmønster, som hørte til i b.h.-1.
klasse. Konklusionen er, at 3. klasser 
kan mere, end deres forældre og lærere 
tror. Får de åbne rammer, er de i stand 
til at tage ansvar for egen læring, og de 
fleste er i stand til at føle et fælles ansvar 
for gruppens arbejde. Ved et tæt samar-
bejde mellem lærer og naturvejleder vil 
man kunne give eleverne mange gode 
erfaringer med teamarbejde samtidigt 
med at de lærer noget om naturen.

Oplevede de overhovedet noget?
Udover den planlagte læring så opleve-
de 3.klasserne ifølge egne udsagn en del: 
En bille, en regnorm, grønt slim, en kil-
de, et grimt lokum, ænder, mudder, kra-
ger, en myre, tagrør, en gul sut, musvå-
ge, skræpper, måger, en solsort, et rådyr, 
en død fisk, en musvit, blishøns, en 
hare, is på søen, Ida faldt og slog sig, en 
spætte, en mus, bølger på åbent vand 
slog ind over isen, fuglesiskener, en 
hundelort, rød dims ude på isen, en 
ravn, rævelugt, et grimt væltet træ, he-
stespor og en mystisk sten. På et af hol-
dene var to drenge gået ned af en skrænt 
og hoppet ud i en bladbunke, som uhel-
digvis lå ovenpå et kildevæld. De røg i 
okkervand op til knæene. Det var her 
jeg lærte mest som naturvejleder. For 
fremtiden skal jeg som naturvejleder 
lære at affokusere fra det planlagte læ-
ringselement og sætte tid af til også at 
snakke med deltagerne om, hvad de i 
øvrigt oplevede. Det er givtigt for begge 
parter. Jeg havde håbet på, at de mange 
interviews, ville havde afstedkommet 
nogle spontane holdningsdannelser, 
men det var ikke tilfældet, så med 3. 
klasse kom jeg ikke op på 7. trin.

De gode, de unge og de grusomme

I anden del af denne artikel vil jeg  
beskrive, hvordan jeg fik nogle mål-
grupper på 7. – 10. trin.

Denne del af artiklen kan læses  
på Naturvejlederforeningens  
hjemmeside…
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3.-4. klasserne i Slagelse Kommune kan 
nu selv mærke historiens vingesus sam-
men med Tine og Rune. Tine Nord Raa-
hauge og museumsinspektør Rune 
Lundberg fra Sydvestsjællands Museum, 
har sammen udviklet et knald-spæn-
dende forløb for skoleelever med prak-
tisk formidling af arkæologi og natur-
historie. 

Rune og Tine rykker ud til skolen
Rydder sandkassen og laver den om til 
en udgravning, med afspærringsbånd 
og et væld af skovle og soldebakker. Her 
skal eleverne solde (altså si) sandet og 
finde ting der ligner historisk materiale. 
I mellem sandet finder de knogler, pot-
teskår og tænder der bliver sorteret fra 
til senere bearbejdning. Fundene er la-
minerede kort med billeder af ting. Rig-
tige effekter ville ikke kunne holde til 
mosten, så Tine og Rune har tænkt i  
alternative løsninger. I udgravningen 
ligger der også ”forurening”, som er  
nutidige ting. De skal sorteres fra inden 
de historiske effekter indsamles og tages 
med ind på museet. Tine og Rune har 
transmogryffet klasseværelset om til et 
arkæologisk museum og her skal funde-
ne bestemmes. Nu får eleverne de rig-
tige knogler og genstande i hænderne. 
Rune fortæller om flinteøkser, bronze-
våben, keramik og jernredskaber, så  
eleverne for en fornemmelse for jæger-
stenalderens redskaber, hvornår bronze-
alderen var og hvordan jernalderbon-
den dyrkede sin jord. Imens arbejder 
Tines hold med de naturhistoriske  
undersøgelser. De skal blandt andet  
bestemme de fundne knogler. Eleverne 
bliver delt i to mindre hold og får hver 
en opgave, der hedder Gæt en ko eller 

Tine Nord Raahauge, Slagelse 
Naturskole og Helen Holm, Næs
bycentret/Næstved Kommune

Naturhistorie og  
arkæologi i sandkassen 

Gæt en hest. De skal nu finde ud af hvor 
knoglerne har siddet på henholdsvis he-
ste og køer.                 

Pollenanalyse
De naturhistoriske undersøgelser inde-
holder også en pollenanalyse af et 
ukendt område. Kopier af pollen er 
spredt i bakker med sand iblandet jord. 
Eleverne skal bestemme de enkelte pol-
len ved hjælp af et simpelt pollenkatalog 
og en stereolup, og bagefter tælle hvor 
mange pollen der er af hver slags. Når 
eleverne har optalt de forskellige pollen 
kan de ved at kigge i et pollen-katalog 
se, hvilken tidsperiode deres pollen er 
fra. Har de for eksempel fundet mange 
pilepollen, mange birkepollen og få an-
dre pollen, så fortæller kataloget dem at 
deres pollenprøve stammer fra rensdyr-
jægerstenalderen. Metoden giver elever-
ne en fornemmelse for hvad man kan 
bruge pollenanalyse til og hvordan man 
kender de forskellige pollen fra hinan-
den. 

Kulturkørekort
Hele forløbet sluttes af med en illustrati-
on af en tidslinie, hvor børnene er invol-
veret i at placere historiske ting i for-
skellige tidsperioder. Til sidst får 
eleverne deres eget Kulturkørekortet, 
der er en del af pakken. (søg på Kultur-
arv og gå ind under nyhed fra Kultur-
arvstyrelsen: Kulturkørekort til børn.) 

 o

Inden dagen, har lærerne selv kunnet hente materi-
ale fra E-museum på nettet. 
Materialet omhandler arkæologi og naturhistorie så 
børnene kan være varmet op til en sjov og lærerig 
historiedag. 

"...Solen bager ned 
over det åbne land
skab, men luften er 
kold. Vinden fyger hen 
over græsset, og ikke så 
langt derfra ligger en 
kæmpe isblok.
 Hist og her spirer en 
lille lav busk af dværg
pil, og sender sine strit
tende grene op imod 
vinden.

Ude i horisonten 
lunter en isbjørn tungt 
afsted med snuden 
nede i jorden.
 Den har fået færden 
af en lille flok rensdyr, 
som få timer forinden 
har græsset netop dér.

Når vinden et kort 
øjeblik lægger sig, bli
ver luften tyk af sum
mende myg, på jagt ef
ter frisk blod..."
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Tag på Naturturné med 
naturvejlederen

Kan man på samme tid lære 
nye lokaliteter i sit område at 
kende, få kontakt med nye 
målgrupper, og hjælpe disse 
til bedre at bruge deres  
nærnatur? Måske er svaret  
en naturturné

Hjemmebane eller udebane
Ofte er en naturvejleder, én man tager 
ud til. Naturvejlederen har måske en na-
turskole eller et naturområde hvor ture-
ne foregår. Og det er der god grund til, 
for vi holder jo helst til, der hvor der er 
mange gode naturoplevelser at give. Vi 
opnår at få et rigtig godt kendskab til 
vores område. Vi ved lige hvor haletud-
serne vokser sig ben til, hvor hugormen 
kryber frem for at sole sig og hvor eger-
net skræller sine fyrrekogler. Naturvej-
lederen er med andre ord på hjemmeba-
ne, og det kommer der en masse godt 

Af Sara Gelskov
Naturvejleder ved Præstø Fjord

ud af. Men hvad nu hvis det var om-
vendt? At det var de lokale børn og 
voksne der var på hjemmebane, og det 
var naturvejlederen, der kom på besøg? 

Det er, det vi kalder Naturturné!
Sådan hedder et af de delmål, som Na-
turvejlederen ved Præstø Fjord i den 
sidste treårige projektperiode har arbej-
det med at undersøge. Naturturnéen er 
et tilbud til lokale børn og voksne fra 
skoler, institutioner og foreninger om at 
mødes med naturvejlederen i deres eget 
lokalområde. Det kan være på målgrup-
pens egen grund, et naturområde som 
de allerede bruger, eller måske et sted de 
godt kunne tænke sig at komme i gang 
med at benytte. Det er naturvejlederens 
rolle, at hjælpe med at give gruppen 
nogle redskaber til hvordan de på egen 
hånd kan komme til at få mere glæde af 
naturen i lokalområdet. 

Flydersofa i skoven
I Præstø Kommune mødte jeg børn og 
pædagoger fra Bårse Børnecenter på 
Naturturné i Faksinge Skov. Den lokale 
skov var rammen for to af børnehavens 

Slå flere fluer  
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ture med naturvejlederen. Der blev fun-
det smådyr under bark og grene, og der 
blev leget og tumlet. Der blev snakket 
om, at det godt må være hyggeligt at 
være i naturen, og så blev der ved fælles 
hjælp bygget en flyder af en skovsofa af 
de mange efterårsblade. Her blev der 
spist madpakker og fortalt historier. I 
tasken gemte der sig farvestrålende fin-
gerdukker af skovens dyr, og de blev 
igen og igen kaldt til live, når de skulle 
fortælle deres historie. Undervejs i ar-
rangementet blev det også prioriteret, at 
tage tid til at snakke med pædagogerne 
om hvad de på egen hånd kan bruge 
øvelser og aktiviteter til.  

Når kærligheden alligevel tænder mest…
Elever fra den internationale Tokai Bor-
dingschool var også på naturturne i sko-
ven. De store elever og deres lærer hav-
de bedt om en tur, der kunne få eleverne 
til at få lyst til at bruge skoven mere på 

egen hånd. Hvor må man færdes i sko-
ven? Hvad må man i en dansk skov? Og 
er det farligt at færdes i skoven? Turen 
blev tilrettelagt, så vi kom omkring de 
aftalte emner, men det der alligevel tog 
flest kegler, var da snakken faldt på kær-
lighed. Der var varm kakao i kopperne 
og højt til loftet, da der blev startet en 
historie om to træer, der stod i tæt om-
favnelse langs søens stejle skrænt, og så 
bredte varmen sig ellers helt op i træ-
toppene... 

Tillykke! I venter 300 babyedderkopper
I sensommeren havde jeg to aftaler med 
SFOen i Præstø. Børn og pædagoger vil-
le gerne finde insekter og have hjælp til 
at indrette terrarier hjemme på instituti-
onen. Så vi aftalte at gå på insektsafari i 
deres natur-baghave. Her fandt vi mas-
ser af smådyr, og snakkede undervejs 
om hvad de forskellige insekter ville 
kræve, hvis man skulle holde dem i et 
bur. Tilbage på institutionen indrettede 
børn og voksne i fællesskab et terrarium 
til dyrene. Da jeg kom igen to uger se-
nere, var de alle helt oppe under loftet 
for at vise mig den mærkelige brune 
dims, der pludselig var dukket op i de-
res terrarium. Og ganske rigtigt. Oppe 
under trådnettet hang en æg-kokon fra 
hvepseedderkoppen, og jeg kunne med 
bevæget stemme fortælle dem, at de 
ventede sig omkring 300 søde små 
hvepseedderkopper!  

Naturturné og målgruppen
Det er min oplevelse, at pædagoger/læ-
rere har taget mere ansvar for turene, 
fordi det har været nødvendigt at sam-
arbejde mere omkring både planlæg-

Fakta:
Naturvejleder ved Præstø 
Fjord, Sara Gelskov, er  
ansat ved Østsjællands 
Museum, i et samarbejds-
projekt mellem de to 
kommuner Vordingborg 
og Faxe, samt Sydsjæl-
lands og Østsjællands 
museum. Projektet er 
støttet af Friluftsrådet. 
Der bliver lavet offentlige 
ture hele året i området 
omkring Præstø Fjord, 
samt ved Kalvehave Havn. 
Derudover afholder  
naturvejlederen ture for 
børnehaver, fritidshjem, 
specialinstitutioner,  
skoler, private grupper 
mm.

Kontakt:
Sara Gelskov
Tlf. 5123 5102
naturvejleder@mail.dk

Baggrunden for projektet

Naturvejlederen ved Præstø Fjord er et projekt, 
hvis ophæng har været meget turismepræget. 
Vores naturcenter ligger på en campingplads, og 
det har været svært at få tiltrukket skoler, institu-
tioner og andre foreninger. Projektet har været 
støtte af hele fire kommuner (nu tre), og mål-
grupperne har derfor haft lang transporttid for at 
komme til os. Vi kunne godt tænke os at tiltrække 
flere nye målgrupper, og på den baggrund blev 
ideen om Naturturnéen klækket.
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Mine erfaringer og tanker om Naturturné som arbejdsform

- Det er klart en fordel for naturvejlederen at få et bedre lokalkendskab, både til naturområder, til de en-
kelte institutioner og til de lokale lodsejere. Men pas på ikke at være den der skal lave lodsejeraftalerne! 
Fortæl hellere målgruppen hvor og hvordan de selv tager kontakt. Det er vigtigt at de ved, hvis jord de fær-
des på, og hvor de henvender sig næste gang, de gerne vil bruge et privat område. 

- Vi har nået nye brugere, som enten ikke har haft mulighed for at benytte os, eller som ikke tidligere har 
kendt til vores naturvejlederprojekt.  

- Det kræver mere forberedelse, eller en god portion is i maven, at holde en tur i et ukendt område. Det 
problem kan dog mindskes ved på forhånd at aftale med målgruppen, hvor meget man har haft mulighed 
for/valgt at forberede sig i området. 

- Se naturen med børnenes øjne. Jeg oplevede på nogle af turene at se naturen mere med børnenes øjne, 
fordi det var dem, der viste vej og ikke omvendt. På den måde mener jeg, at turene blev mere åbne for 
børnenes oplevelse af naturen.

- Det kan nogle gange være svært at fastholde børnene, hvis aktiviteterne foregår på deres legeplads, hvor 
de er vant til at gøre, som det passer dem, eller hvor deres bedste ven leger lige på den anden side af sand-
kassen. Så det skærpede ind imellem kravene for at fastholde deres interesse, men det kan jo være sundt 
nok...
 
- Transporten af naturvejleder og grej er en tidsrøver. Det tager tid at pakke, og det kræver jo også, at man 
har en ret klar plan (eller en meget stor bil…), når man vælger hvilke redskaber, man skal bruge til arran-
gementet. 

- Markedsføring af nye tilbud tager tid. Det har især været svært at få foreninger til at benytte tilbuddet. Til 
gengæld er jeg sikker på, at markedsføringen giver igen på flere områder i forhold til vores andre aktivite-
ter.

ning og afholdelse af turene. Målgrup-
perne har haft kort eller endda ingen 
transportvej for at mødes med naturvej-
lederen. Jeg tror, at det har betydet, at de 
har haft overskud til at vælge at tage fle-
re naturture på en uge, hvilket næsten 
alle institutionerne efterspurgte. 

Grupperne har selv valgt det sted, 
hvor turene skulle foregå, og de har væ-
ret tvunget til at tænke mere over, hvad 
de selv gerne ville, i forhold til hvis de 
bare havde valgt en af naturvejlederens 
faste tilbud. 

Kan Naturturné anbefales? 
Ja, det kan det helt sikkert! I boxen på 
modsatte side har jeg skrevet om fordele 
og ulemper ved at bruge Naturturné 
som arbejdsform. Kort opsummeret har 
jeg lært nye lokaliteter at kende, fået 
kontakt med nye målgrupper, hjulpet 
vores målgrupper på vej i deres lokal-
områder og blevet udfordret i mit virke 
som naturvejleder ved at gøre tingene 
på en anden måde. 

 o
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En provokation
Det hele begyndte tilbage i august 2002, 
hvor journalisten Ulrik Høy skrev en 
særdeles provokerende artikel med 
overskriften Danskernes Natur i Week-
end Avisen. I artiklen fulgte den ene 
sarkastiske betragtning efter den anden. 
Her er et eksempel: Sandheden er jo, at 
folk flest ikke er til at drive derud, så 
derfor skal vi have flere naturparker, fle-
re grønne områder og svimlende vidder, 
det er logik, socialdemokratisk logik.

En lille ”nem” undersøgelse
Denne løgn kunne ikke stå uimodsagt, 
for vi ser dem jo hver dag her ved 
Kongskilde. Danskere der færdes i natu-
ren for at få frisk luft, lufte hunden, 
nyde naturen o.s.v. I løbet af efteråret 
modnedes ideen: Der måtte laves en un-
dersøgelse, så Ulrik Høis vrøvl en gang 
for alle kunne tilbagevises. I de følgende 
år gik jeg så i gang med at lave mindre 
spørgeundersøgelser som forsøg. Jeg 
talte med folk der havde forstand på sta-
tistik. I foråret 2006 var jeg klar med de 
helt rigtige spørgeskemaer, så man fik 
svar på: Hvad vil danskerne derude? 
Hvem er de? Hvad får de ud af det? 
Hvad mener de om det?

Med håret ned i postkassen
Og så stod man der  -  sammen med 
folk der samlede underskrifter ind til 
det ene og det andet  -  og var klar med 

sit spørgeskema og notesapperat, men 
det var danskerne ikke klar til! Mange 
folk inde i byen undskyldte sig venligt 
med, at det havde de alt for travlt til. In-
terviews ude i naturen bar præg af, at 
her ville danskeren ikke forstyrres, for 
nu slappede man af. Der var selvfølgelig 
dem, der gerne ville svare, men efter 
nogle dage stod det klart, at denne un-
dersøgelse ville ikke komme til at re-
præsentere den almindelige dansker. 
Det duede ikke. Nogle gange må man 
bare erkende sine begrænsninger. 

Så kan man jo altid planke den
I den situation var det jo rart, at der i 
mellemtiden i løbet af 2003 var lavet to 
store rapporter, som mere eller mindre 
gav svarene på mange af spørgsmålene. 
Resten af 2006 brugte jeg så på at lave 
kvalitative interviews med besøgende i 
Kongskilde-området, så jeg kunne fange 
de signaler op, der ikke kom helt tyde-
ligt frem i de to rapporter. Så herunder 
kommer svarene, der viser, at Ulrik Høy 
tog så grueligt fejl med hensyn til dan-
skernes interesse for at færdes i naturen.

Hvordan kommer vi frem og hvor længe?
5 kommer i bil, 3 til fods, 1 på cykel og 
1 med offentlig transport (FRI). Bilister-
ne bruger i gennemsnit 31 minutter til 
at køre 26 km ud til naturen med 2,6 
person i hver bil (FRN). Der bliver såle-
des forbrændt en del benzin af for at 

Hvad vil de derude?

Af John Holst,naturvejleder og 
 leder af Kongskilde  Friluftsgård.
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komme ud og nyde naturen. De besø-
gende tilbringer i gennemsnit 2,6 timer 
derude(FRN). Der er tale om danskere 
af alle mulige slags. 7 kender området 
fra tidligere, 1 kender området fra be-
kendte, og 2 kommer forbi i anden an-
ledning f.eks. i arbejdets medfør (FRN).

Hvor mange er vi?
Danskerne besøger årligt skovene 50 
millioner gange, stranden 35 millioner 
gange, det åbne marklandskab 25 milli-
oner gange, søerne 16 millioner gange, 
engene 15 millioner gange, havet 13 
millioner gange samt vandløb, fortids-
minder, hede og anden natur 5 til 8 mil-
lioner gange hver især (FRI). Så ingen 
skal komme og sige, at danskerne ikke 
er til at drive ud i naturen!

Vi færdes som regel i grupper. 6 går 
flere sammen, 3 går i par og 1 går 
alene(FRI). Når danskerne færdes ude i 
naturen i flok, er det hyppigst i forbin-
delse med ture med familie og venner, 
skoleudflugter, motionsarrangementer 
og spejderture(FRN).

Hvad laver vi derude?
Når man spørger danskerne om, hvad 
de har lavet ude i naturen gennem det 
sidste år, får man følgende svar. 9 har 
været ude at gå tur, 7 har oplevet natu-
ren og landskabet, 5 har færdedes uden 
for stier og veje, 5 har været på biltur, 4 
har set på dyrelivet, 4 har siddet stille og 
indtaget mad og drikke, 4 har badet i 
vandet eller i solen, 3 har luftet hund, 2 
har studeret naturen, 2 har samlet ting i 
naturen, 2 har fotograferet og 2 har lø-
bet en tur (HØD og FRN). Som natur-
vejleder falder det én i øjnene, at kun 4 
ud af 10 danskere har nydt et måltid ude 
i naturen over et helt år. Det tal må vi 
naturvejledere kunne øge. Tænk at så 
mange danskere har glemt eller aldrig 
oplevet, hvor stor en fornøjelse det er at 
spise ude i naturen. Når vi har de brede 
voksengrupper på naturvejledningsakti-
viteter bør vi placere dem tidsmæssigt, 
så frokostmadpakken i det grønne er en 
del af arrangementet. 

Hvorfor er vi derude?
Man kan stille dette spørgsmål på man-
ge måder. FRI lavede f.eks. en TOP 100 
over, hvad danskerne helst vil møde ude 
i skoven. I toppen kommer fra nr. 1 til 6: 

Stilhed, et rådyr, en sø, et vandløb, et 
egern og anemoner. I bunden kommer 
fra nr. 94 til 100: En bilist, en stor P-
plads, en militærøvelse, en knallertkø-
rer, ti bilister, en bunke affald og ti knal-
lertkørere. Det er værd at bemærke, at 
affald virkelig er på hadelisten. Som na-
turvejledere burde vi benytte denne 
kendsgerning til at lave flere ryd-op-i-
naturen-aktiviteter, end vi gør i dag. 
Som supplement til hvad vi ikke kan 
lide, fandt FRN ud af, at de fleste ikke 
bryder sig om, at der er for mange andre 
gæster på det samme sted ude i naturen. 
Som naturvejledere bør vi derfor sørge 
for, at opstille bord-bænke-arrangemen-
ter på god afstand af hinanden i stedet 
for at etablere større arealer med mange 
borde og bænke.

HØD spurgte danskerne hvorfor de 
tog ud i naturen. Mange gav flere svar: 9 
vil nyde stedet, 8 vil nyde naturen, 8 vil 
være i nærkontakt med naturen, 8 vil 
have afveksling i hverdagen. Når jeg 
skriver otte hver gang er det fordi, det jo 
ikke behøver at være de samme otte, 
som vil hver af disse ting. 7 vil gøre no-
get sammen med familien, 7 vil væk fra 
larmen, 6 vil væk fra tætbefolkede om-
råder, 5 vil stresse af, 5 vil nyde naturen 
sammen med andre, 5 vil opleve natu-
rens mystik og 5 vil lære mere om natu-
ren. Som naturvejleder er det interes-
sant at bemærke at halvdelen af alle 
besøgende i vore naturområder, gerne 
vil lære noget mere om naturen. Så det 
er vigtigt, at vi får sat flere folderbokse 
op på færdselsknudepunkterne ude i 
naturen, hvor de besøgende har mulig-
hed for at få fat i oplysninger om natu-
ren på stedet.

Katalysatoren
Under mine egne undersøgelser fandt 
jeg ud af, at en meget hyppig årsag til  -  
at gruppe er på tur i naturen  -  er, at en 
eller to katalysator-personer i gruppen 
har insisteret på, at denne gang skal der 
være komsammen ude i naturen.

Denne observation hænger godt sam-
men med, at HØD fandt ud af, at over 
halvdelen af danskerne fortæller, at de-
res barndoms natur spiller en stor rolle 
for dem som voksne. Det handler om, at 
være blevet fortrolig med naturen fra 
barnsben, at kunne give sin naturviden 
videre til sine børn, og at fornemme 

FAKTABOKS  
-  Tal og kilder

Alle tal i denne artikel 
skal læses som ”ud af 10”. 
Det vil f.eks. sige, at ”4” 
skal læses som: ”4 ud af 
10.”

I denne artikel har forfat-
teren tolket tal og tekst 
fra disse kilder.:

FRI: ”Friluftsliv i landska-
bet”, Skov- & Naturstyrel-
sen og Forskningscentret 
for Skov og Landskab, 
1999.

HØD: ”Holdninger og  
ønsker til Danmarks  
natur”, Forskningscentret 
for Skov og Landskab,  
By- og Landsplanserien 
nr. 21, 2003.

FRN: ”Friluftsliv i 592  
skove og andre natur-
områder”, Forsknings-
centret for Skov og Land-
skab, Skovbrugsserien nr. 
32, 2003.
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sine rødder og identitet. Det er elemen-
ter som disse, der spiller en stor rolle for 
katalystor-personerne.

Når vi som naturvejledere skal få flere 
grupper til at vælge naturen som sam-
lingspunkt frem for Bon-Bonland eller 
lignende, er det interessant at vide, at 
fanger vi katalysator-personernes inte-
resse, så fanger vi hele gruppen.

Fordybelsen
Danskerne har fortalt HØD, at de ople-
ver naturen som et godt sted at tænke 
over tingene (6), et sted med grokraft, 
smukke farver og former, lyde, dufte og 
smag, hvor man ser årstidernes skiften 
(6), et sted hvor planter og dyr fungerer 
sammen (5), et sted der besidder en 
kraft, som er større end mennesket (4), 
et sted hvor man er utryg ved at færdes 
alene (4) og et sted uden larm (4). I 
HØD beskriver over halvdelen af dan-
skerne naturen som vigtig, smuk, mang-
foldig, fortællende, fredelig, foranderlig, 
varieret og bemærkelsesværdig.

Disse observationer viser ganske tyde-
ligt, at naturen også er et sted, som be-
folkningen bruger til at fordybe sig i 
egne tanker væk fra hverdagens stress 
og larm omgivet af naturens farver, for-
mer og lyde.

Det er bemærkelsesværdigt, at så 
mange er utrygge ved at færdes alene i 
naturen. Vi naturvejledere må kunne 
lave nogle arrangementer, hvor vi gør de 
utrygge trygge. Vil der mon turde kom-
me nogen til sådanne arrangementer? 
Eller hvad med arrangementer decideret 
rettet mod singler?

Hvad er det så vi vil have?
Gennem det andet halvår af 2006 snak-
kede jeg med 74 grupper af besøgende 
ved Kongskilde om, hvad det er, som de 
gerne vil have, at der skal være ude i na-
turen for at det skal være en fem-stjer-
net oplevelse for dem. Jeg stillede ikke 
præcise spørgsmål men snakkede rundt 
om emnet og lyttede godt efter. Betrag-
tet som enkeltpersoner var der mange 
forskellige opfattelser, men betragtet 
som grupper var der nærmest enighed 
fra gruppe til gruppe. Over 75% af alle 
grupper, jeg talte med, vil gerne have:

 ▷ Flot og spændende natur
 ▷ Gode toiletforhold med puslebord
 ▷ Mulighed for at spise madpakke og 

drikke kaffe ude i det fri under tag 
og i læ.

 ▷ Markerede stier med tilhørende 
kortfoldere

 ▷ Flere enkeltstående bænke hvor de 
ældre kan hvile sig undervejs

 ▷ Et sted hvor børnene kan lege uden 
for megen ballade. Næsten alle 
nævnte stedet hvor vandløbet løber 
ud i Tystrup Sø ved Frederikskilde 
Strand, hvor børnene leger med pin-
de, sten og bygger sandvolde i strøm-
men. Andre nævnte naturlegeplad-
sen.

 ▷ Gode parkeringsmuligheder
 ▷ Grillpladser ude i naturen ikke for 
langt væk fra bilen (man slæber grill-
koks, mad og drikke med)

 ▷ Der skal være oplysninger om stedet 
og dets natur i foldere eller på skilte, 
så de videbegærlige i gruppen kan 
sætte sig ind i sagerne og berette for 
resten af gruppen

 ▷ Man vil meget gerne tage hensyn til 
naturen, og derfor er det vigtig, at 
skilte kort og fyndigt fortæller om, 
hvilke hensyn man skal tage

 ▷ Der findes personer i næsten hver 
eneste gruppe, som reagerer med 
åbenlys afsky på affald og løsgående 
hunde. Hvis der findes et affaldssta-
tiv, er der i næsten hver anden grup-
pe en eller flere, som resolut rydder 
alt affald op på spise-kaffestedet og 
smider det i affaldsposen.

Madpakkehuse til folket
I disse år bygger vi shelters for frilufts-
folket, lad os også bygge nogle primitive 
”madpakkehuse” for hele folket. Mad-
pakkehuse med tag samt lægivdende 
væg eller hæk mod den herskende vind-
retning  -  befolkningen vil strømme til i 
hobetal. Giv flere muligheden for nyde 
madpakken derude, det er livskvalitet!

Jeg prøvede også at ”bore i” grupperne 
for at finde ud af, hvad der kunne få 
dem til at gå længere ud i naturen eller 
et andet sted hen i naturen, end de ple-
jer. Her er svaret, at hvis man som na-
turvejleder ved hjælp af skilte, foldere 
eller de offentlige medier kan fortælle 
om, at man et givet sted kan se eller op-
leve noget sensationelt, så vil de kom-
me. Et ”madpakkehus” vil også trække.

 o
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Siden Skov- og Naturstyrelsen i 1980 
købte Møns Klint af C.C. Scavenius har 
der været arbejdet med tanker om at 
lave et godt formidlingscenter på dette 
fantastiske sted. Mange projekter har set 
dagen lys og er blevet opgivet igen. Og 
hvis ikke Peter Scavenius, nuværende 
ejer af Klintholm Gods, med stor energi 
havde sat sig i spidsen for en arbejds-
gruppe med det formål at etablere et be-
søgscenter på Møns Klint var dette nok 
ikke lykkedes. 

Gruppen har indsamlet 100 mill. kr. 
fra diverse fonde, overvundet megen lo-
kal modstand, opnået de fornødne tilla-
delser og bygget ”Geocenter Møns 
Klint”. Gruppen fortsætter nu som be-
styrelse i den selvejende institution, der 
ejer og driver centeret i tæt samarbejde 
med klintens ejer, Skov- og Naturstyrel-
sen.  

Geocenter Møns Klint
Centeret er rent arkitektonisk et spæn-
dende byggeri, og det ligger på toppen 
af selve Møns Klint – 128 m over havet. 
Da jeg så det, gik mine tanker til min 
gamle ven Don Aldridge i Skotland. 
Han er nok den i verden, der har bygget 
flest besøgscentre, og han kunne ikke 
lide at bygge i selve hjertet af et natur-
område. ”Og hvis man vælger at bygge 
et enestående sted, skal bygningen enten 
være meget ydmyg eller en attraktion i 
sig selv” sagde han ”mellemting bliver 
altid en fiasko”.

Et center med det hele
Det nye center er placeret et helt enestå-
ende sted og bygningerne er arkitekto-
nisk meget spændende – jeg tror Don 
ville have nikket. Der er plads i det store 
center – med 1200 m2 udstilling og 
plads til aktiviteter, restaurant, forret-
ning, skolelokaler og kontorer til perso-
nalet.

Historien om Møns Klint startede for 
omkring 75 millioner år siden, hvor 
Danmark var dækket af et varmt hav 
med masser af skaldyr. På bunden af ha-
vet aflejredes gennem millioner af år det 
kridtfundament, Danmark i dag hviler 
på. Meget senere kom så istiderne, hvor 
store gletsjere dækkede Danmark. Den 
sidste af disse kom østfra, og under et 
fremstød skubbede den som en kæmpe-
bulldozer havbunden foran sig, væltede 
kridtet op og skabte Møns Klint. Det er 
denne spændende Danmarkshistorie 
om vor geologiske udvikling, der fortæl-
les i Geocenter Møns Klint.

Men udstillingen stopper ikke her – 
den handler også om klintens natur i 
dag. 

Der bruges et bredt spekter af AV- og 
elektroniske hjælpemidler til at fortælle 
og illustrere den dramatiske om dannel-
sen af Møns Klint. Og herudover har 5 
kunstnere fået lov til i hver sin ”hule” at 
give deres bidrag til fortællingen om 
Møns Klint – det er der blevet 5 gode, 
små udstillinger ud af.

Det er en fin og illustrativ udstilling i 

Af Arne BondoAndersen

Geocenter  
Møns Klint indviet

Så lykkedes det 
endelig ! 
Den  29. maj 
2007 klippede 
Dronningen 
snoren over til et 
besøgscenter på 
Møns Klint, og så 
slog det dørene 
op for publikum!
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smukke rammer. Men det møder man 
jo mange steder i verden. Det, som gør 
Geocenter Møns Klint anderledes end 
mange andre besøgscentre, er at der er 
mange aktivitetsmuligheder i centeret – 
man kan hele tiden selv gøre ting – og 
den besøgende møder mennesker – na-
turvejledere. 

På forkant med udviklingen
Mange besøgscentre rundt omkring i 
verden er startet som rene tekniske og 
elektroniske foretagender. Men på et 
tidspunkt har man erkendt, at gæsterne 
vil møde rigtige mennesker – engagere-
de fortællere – de vil ikke nøjes med 
elektronik – og så må man til at supple-
re med naturvejledere. Sådan er det bl.a. 
gået på den berømte vikingeudstilling i 
York.  Men på Geocenter Møns Klint er 
man på forkant med udviklingen – akti-
viteter og naturvejledere er fra starten 
en integreret del af oplevelsen på cente-
ret. Der er fast 2 naturvejledere i udstil-
lingen til fortælle og lave aktiviteter med 
gæsterne. Og hver dag i turistsæsonen 
er der 2 daglige naturvejlederture ud i 
naturen omkring centeret for gæsterne 
– disse ture er en integreret del af ople-
velsen og billetprisen.

Ikke mindst det sidste er jeg meget 
begejstret for – jeg synes principielt, at 
et besøg i et besøgscenter skal inspirere 
gæsterne til at gå ud og  opleve stedet – 
ikke erstatte et besøg i naturen.

Naturvejleder Jesper Grube Kristiansen 
er formidlingschef og står for alle disse 
aktiviteter. Desuden er naturvejleder 
Tina Noregren Petersen fastansat på 
centeret, sammen med en større flok af 
deltidsansatte studenter, lokale fortælle-
re, amatørgeologer etc. til at betjene de 
forhåbentlig rigtig mange gæster på 
centreret. Det skønnes, at Møns Klint 
har over 250.000 besøgende om året – 
så Geocenter Møns Klint har et rigtig 
godt potentiale for mange gæster !

NATURvejleder ønsker Møn tillykke 
med Geocenter Møns Klint – godt gået !

...se mere på hjemmesiden:
www.moensklint.dk
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Efter den store EAGLE konference tog 
min gode ven Macja fra Finland, mig 
med på en udflugt ca. 75 km nord for 
Tartu, til naturreservatet Endla på ca. 
10.110 ha. Her formidler man sphagnu-
mens historie og oprindelse, samtidig 
med man har et beskyttet område for 
planter, fugle og dyr. 

Der er tilknyttet et lille besøgscenter 
til området. Besøgscentret ligger i for-
bindelse med en gård og indeholder 
også overnatnings- og forskningsfacili-
teter for studerende og forskere. I selve 
besøgscentret er der en udstilling med 
historien og biologien om sphagnum. 
Man er meget stolte over også at kunne 
vise den sorte stork 

Parken besøges af ca. 5.500 menne-
sker, hvoraf en stor del er skoleelever. 
Man ønsker faktisk ikke flere besøgen-
de, da man mener at parken ikke kan 
bære flere.

Selve parken ligger umiddelbart i for-
bindelse med besøgscentret og strækker 
sig over mange stier. En del af parken 
kan kun besøges på bestemte tidspunk-
ter af året, som regel uden for yngleti-

den. Andre steder kan man gå som man 
vil, men på egen risiko, idet der er man-
ge småhuller og moser.

Den mest tilgængelige del har en, over 
1,3 km lang, ”boardwalk” af to træbræd-
der sat på pæle.

Midt i parken har man placeret et ud-
sigts/fugletårn Herfra har man et utrolig 
godt udkig over mosen med et utal af 
små vandhuller.

Naturreservatet  
Endla, Estland

Endla er et af 
mange natur-
reservater i  
Estland, men 
kun et ud af få, 
som formidler 
sphagnum! 

Af Allan L. Winther, naturvejleder 
samt ansvarlig for formidling og 
skoletjeneste på Fjord&Bælt.

 Endeløse gangbroer bringer en tørskoet gennem vådområdet

Formidlingscentret med  
storkerede på taget.
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Formidling
I formidlingen arbejder man meget med 
at børnene selv fremstiller produkter 
der afspejler det de lærer i løbet af forlø-
bet. Der var bla. fremstillet en stor bog, 
med udklip og historiefortælling om 
storke og frøer. Der havde lige været en 
konkurrence om at fremstille forskellige 
tegninger og hvad man kunne kalde 
dioramaer af det børnene havde arbej-
det med. Man kan se, at der fokuseres 
en del på stork og frø, idet en del af det 
materiale jeg så omhandlede sammen-
hængene mellem netop disse to, men 
også fødekæder i mosen generelt. 

Fokus på storke
Nu kan det måske undre, at der er så 
megen fokus på storke, men hertil skal 
siges, at storke er ikke nogen mangelva-
re i Estland! Jeg oplevede at tælle over 
60 storke som gik og søgte føde efter en 
pløjende traktor…som vi ser måger på 
samme måde i Danmark. Langs hoved-
vejen mellem Tallinn og Tartu så jeg et 
utal af optagede storkereder. Vores 
guide undrede sig såre over mit ønske 
om at fotografere deres rugende storke-
par! Storke i Estland er jo som solsorte 
er i Danmark. 

Børnene formidler for hinanden
Ud over storke var der også meget fokus 
på hvad sphagnum er, hvordan naturen 
laver det og hvad det bruges til i dag. 
Man ville gerne bibringe gæster og sko-
leelever en forståelse af vigtigheden af at 
bevare og passe på disse vigtige vådom-
råder.

Det virkede som en rigtig god meto-
de, med at lade børnene selv formidle 
for hinanden, ved at fremstille en eller 
anden form for undervisningsmateriale.

 o

Fakta om Endla

www.endlakaitseala.ee/
Areal: 10110 ha.
Etabeleret 1985.
Ramsarområde i 1997.

182 forskellige fuglearter, 
heraf 153 ynglende
4 ørnearter,
453 forskellige planter, 
heraf 165 mosser, hvoraf 
25 er sphagnumarter.

1,3 km lang plankefortov 
med et fugle/udkigstårn.

Midt i parken er der et praktisk fugletårn.

To eksempler på små bøger, hvor børnene laver deres egne fortællinger - de formidler deres viden.

Storken er en meget almindelig fugl i området og storke og 
frøer er  - ud over sphagnum - det store formidlingsemne.
Her i udstillingen er det dog en sort stork, der poserer. 
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Det hele løb af staben lørdag den 1. sep-
tember, om formiddagen på Torvet i 
Herning og om eftermid dagen på Ørre 
Naturskole.

- Det må godt være sjovt at få gode 
ideer til, hvordan vi hver især kan sæn-
ke vores CO2-udledning i det daglige, 
siger natur- og miljøformidler Dorte 
Langborg-Hansen. For der er vel næppe 
mange af os, der kan undvære vores bi-
ler, selvom vi godt ved, at transport er 
en af de største udledere af CO2. Så da-
gen skulle være en inspiration til, hvor-
dan vi kan sige ’både og’.

Vandt prøvetur i brintbil, hybridbil og lokal øl
Og hvad var bedre end at starte ud på 
Torvet i Herning, hvor op mod 55 gamle 
knallerter, motorcykler og biler blev ud-
stillet sammen med mere CO2-venlige 
køretøjer som en brint-truck og Toyotas 
Prius hybridbil. En udstilling der tiltrak 
sig stor opmærksomhed fra byens besø-
gende denne lørdag formiddag. Her var 
der tid til at se nærmere på de smukke 
maskiner, få ideer til enkle klimaæn-
dringer i hverdagen og at deltage i et par 

spændende konkurrencer.
- Præmierne i konkurrencen var na-

turligvis CO2-venlige. Og Mariann Lar-
sen fra Hadsten vandt en prøvetur i en 
brintbil fra H2Logic, mens Søren P. Sø-
rensen fra Birk vandt et gavekort til 
Herning Bryggeriet. Sidstnævnte præ-
mie var naturligvis med, fordi det er 
mindre CO2 belastende at drikke øl end 
vin. Når øllen tilmed er produceret lo-
kalt har der ikke været CO2 belastning 
fra transporten fra bryggeriet til ud-
skænkningsstedet, siger Dorte Lang-
borg-Hansen.

Veteranløb med naturvejledning
Efter præsentationen af veteranknaller-
terne, -motorcyklerne og –bilerne begav 
de mange deltagere sig ud på et 35 km 
veteranløb til Ørre Naturskole. Turen 
blev for kørerne noget utraditionel, da 
vi valgte at koble turen med en natur-
vejledning, så der også blev mulighed 
for at høre noget nærmere omkring den 
natur- og kulturhistorie, som er så ka-
rakteristisk her i Herning.

Af Dorte LangborgHansen,  
Natur- og Miljøformidler  
i Herning Kommune

Fra Røvskubber  
til brintbil
– et anderledes klimatiltag

Røvskubber, 
Nimbus og  
Toyotas hybrid-
bil.  
Årets klimabilist, 
måling af CO2-
udledning og 
mulighed for at 
vinde en prøve-
tur i en brintbil.  

Der var nok at 
opleve, da Her-
ning Kommune 
inviterede til 
vete ranløb, og 
satte fokus på  
motorkøretøjer-
nes historiske 
udvikling og kli-
maforandringer. 
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’Victoria’ udledte mindst CO2
Ved Ørre Naturskole var der for alvor 
tid til at lege og eksperimentere, da vi 
lavede veteran- og miljømarked. Her 
blev blandt andet målt CO2-udlednin-
gen på en række af de køretøjer, som var 
med i løbet. Og det var lidt sjovt at kig-
ge nærmere på, da der ikke tidligere er 
foretaget CO2-målinger på veterankøre-
tøjer. 

Begejstringen var da også stor hos fle-
re af kørerne. Børge Jensen fra Simmel-
kær måtte lade sin Moris Minor med 
lad måle to gange, da ejeren i første om-
gang havde glemt at sætte chokeren. En 
indstilling der sænkede bilens CO2 -ud-
ledning fra 14,1 til 12,2. Ellers lå flere af 
bilerne som Goggomobil og Moris Mi-
nor (1956) omkring de 7, mens Citröen 
2CV, Studebaker (1958) og NSU Prince 
(1962) lå omkring de 12. Lavest på ska-
laen lå en lang række af de deltagende 
motorcykler som Nimbus og Ariel 
(1943). 

Den uformelle vinder af målingerne 
blev dog Motorcyklen Victoria med en 
CO2-udledning på 2,2. Den smukke 
gamle maskine blev kun overgået af To-
yotas Prius, der fik en CO2-værdi på 0,0. 
En måling der hænger sammen med, at 
hybridbilen kører på el, når den holder i 
tomgang, siger Dorte Langborg-Hansen.

Herning Kommune er aktiv i 
kampagnen 1 Ton Mindre

Fra Røvskubber til brintbil er et af Herning Kom-
munes mange klimatiltag i forbindelse med del-
tagelse i Miljøministeriets ’1 ton mindre-tiltag. 
Derudover har kommunen taget initiativ til et 
klimanetværk hvor mere end 16 erhvervsvirk-
somheder og videnscentre arbejder for at gøre en 
aktiv indsats for at sænke CO2-udledningen, In-
novations- og klimauge for studerende på Han-
dels- og Ingeniørhøjskolen samt ungdomsud-
dannelserne i uge 39, skovrejsningsprojekter og 
undervisningstilbud til kommunens skoler, møl-
leklatring, foredrag om Sydeuropæiske kryb der 
invadere Danmark mv. Du kan læse mere om 
Herning Kommune s klimatiltag på www.her-
ning.dk/klima og få gode ideer til, hvad du selv 
kan gøre for at mindske dit eget CO2-forbrug på 
www.1tonmindre.dk

Årets klimabilist i Herning
Formand for Teknik og Miljøudvalget, 
Finn Stengel Petersen, blev kåret til 
Hernings Klimabilist. På en 8,4 km lang 
rundstrækning afviklede Herning Køre-
læreforeningen miljø- og økonomikør-
sel. Inden turen fik Finn Stengel Peter-
sen og hans konkurrent Gitte Hornshøj 
et par råd til, hvordan de kunne kører 
for at udlede mindst CO2 og spare på 
benzinen. Herefter bliver de sluppet løs 
på vejene omkring Ørre, også gjaldt det 
ellers bare om at være bedst til at om-
sætte rådene til klimakørsel.

 Imens de modige kører tøffede rundt 
på vejene, var der mulighed for selv at få 
en række råd til, hvad man kunne gøre 
for at nedsætte sit CO2-forbrug på lan-
devejene. Her stod både Kørelærefor-
eningen og Toyota klar med en række 
ideer og vejledninger. Her var der 
blandt andet råd om at undgå unødige 
kraftige accelerationer og opbremsnin-
ger, holde en god og jævn hastighed i så 
højt et gear som muligt, bruge motoren 
til at bremse, fjerne al unødig vægt fra 
bilen samt fjerne tagbagagebærer. Alle 
sammen enkle råd der kan være med til 
at sænke vores CO2-udledning, og hvis 
vi kører miljøkørsel i 20.000 km, har vi 
sænket vores CO2 med ca. 1 ton – og 
samtidig spar 26% på benzinudgifterne.

	 o



46
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 3  •  2007 

46

Fo
rm

an
d

en
s Led

er

N
A

TU

RVEJLED
E
R

FORENINGEN

Foreningens bestyrelse er i fuld gang 
med årets arbejdsplan – og du kan læse 
detaljer på de næste sider. 

Et af de nye samarbejdstemaer i ordnin-
gen og med omverdenen bliver naturlig-
vis klimaspørgsmålet. Men hvordan skal 
naturvejlederne arbejde med klima? I 
min efterårsferie har jeg netop med sta-
dig stigende gru læst Politikens artikel-
serie om Global Feber. Journalistik, ja-
vel, og ind imellem gennemskueligt, 
men alligevel, skræmmende! 

På klimadagen på Økolariet 25. sep-
tember mødte vi også voldsomme op-
lysninger om ”klodens sande tilstand!” 
– klimaforandringernes ækle potentiale 
smækket lige op i fjæset. Men dér blev 
jeg personligt så grebet af skoletjene-
stens fine lille klima-eksperimentarium, 
at det ikke gjorde så ondt. For her var jo 
noget vi kunne gøre: Give elevernes 
”hands on / minds on”-aktiviteter til at 
forstå mekanismerne bag de menneske-
skabte klimaforandringer og deres na-
turlige effekter på kloden.

Jeg fik flere ideer til eksperimenter, da 
jeg med lærere fra lokalområdet så 
spændende klimaforskning på Fersk-
vandsbiologisk laboratorium (KU). 
Forskningsformidling lige i tråd med 
bladets nærværende tema. Vi kan jo 
sagtens formidle klima – det skal nok gå 
– handlemuligheder skaber ro i sjælen. 

Men her, i efterårsferien, forsvandt 
roen så igen, det er sgu ikke nok, at give 
eleverne en forståelse af naturfaglige 
processer og teknologiske løsninger på 
det teoretiske plan, brintbiler, lavenergi-
huse – fru Hansen, hvad med dig selv 
og din hverdag? De valg du - synligt for 
målgruppen - træff er i naturvejleder-
hverdagen? Vi vil give vores besøgende 
handlekompetence, skal vi så ikke udvi-
se det samme selv? Og var det ikke det, 
vi hørte i Vejle – at man kunne begynde 
at holde op? Med dét, der ikke er plads 
til i et CO2-råderum?

Da jeg startede som naturvejleder i 1996 
blev jeg identificeret som ”den naturvej-

leder, der kom på cykel” til bl.a. net-
værksmøder. Det var ualmindeligt – og 
det overraskede mig. Jeg er jo opdraget 
med den trippelt smarte løsning – øko-
nomisk attraktiv, miljøvenlig transport, 
der let klarer kravet om ½ times daglig 
pulserende motion. Og forventede at 
netop blandt naturvejledere ville det 
være vildt udbredt.

Men jeg cyklede dog videre – og blev 
mere og mere grebet af mit nye job og 
alle de muligheder der var for at ”gøre 
en forskel”. På naturskolen, i netværke-
ne, i foreningen, på studieture og konfe-
rencer – lokalt, globalt, og hele tiden – 
at nøjes med cyklen blev sgu lidt 
besværligt. Endelig, til et redaktionsmø-
de i sommers kom jeg så rigtigt med i 
den danske ”rangerfamilie” – da jeg 
kunne parkere min nyindkøbte brugte 
stationcar i rækken ved redaktionsche-
fens sommerhus, hvor vi skulle sætte 
bl.a. dette blad i søen. 

Men holder DET i længden? Er det 
ikke - for mig - den rigtige måde at sig-
nalere handlekompetence på, både mht. 
sundhed og klimaansvarlighed i natur-
vejlederhverdagen: At begynde at holde 
op - med at køre bil igen? Noget at tæn-
ke over - som næsten var glemt i en tid 
med fokus på sciencetiltag, fælles mål 
og evaluering.

Mon ikke det er nu, vi som naturvejle-
dere begynder at diskutere vores adfærd 
og status som rollemodeller lidt mere? 
Nu hvor mulighederne for at samles i 
nye netværk bliver forbedret, med en ef-
teruddannelseskoordinator til at hjælpe 
os – og det nye websted, et fælles afsæt? 
Og penge at søge til projekter, der ryk-
ker? (Se Nyt fra naturvejlederforenin-
gen). Der skal dannes netværk omkring 
klimaformidling, laves forberedelser til 
Klimatopmøde, vi kan samles om ideo-
logiske spørgsmål - hvad vil du? Send 
en mail til foreningen på ugler@natur-
vejleder.dk eller start debatten på www.
naturvejleder.net – og lad os begynde!

 Dorrit Hansen

Sku´ vi begynde at holde op? 
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Her er din 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 Tomas B. Vilstrup.

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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Årsmøde 2008 – glæd dig!

Årsmødet i Thy den 23.-25. april bliver 
afviklet under temaet ”Vildmark i Dan-
mark”. Der bliver fokuseret på, hvordan 
vi bedst muligt formidler nationalparker 
og vildmarksliv med overnatning, lejr-
bål m.m., samt hvordan vi afvikler kur-
sus- og undervisningsaktiviteter i relati-
on hertil. Årsmødet vil have et stort 
indhold af egen deltagelse og diskussion 
af formidlingsteknikker – og rygter vil 
vide både herlig øl og ditto dans. Prøv 
det på egen krop… læs meget mere i de-
cemberudgaven af bladet.

Orden på Ordningen - samarbejde 
med FÆL

Bestyrelsen (NVF) har holdt to møder 
med Fællessekretariatet (FÆL) – dels 
mødtes en del af bestyrelsen med hele 
FÆL 29. august og drøftede identifikati-
on og prioritering af opgaver i ordnin-
gen, dels mødtes Poul Hjulmann og 
Anne Grete Munksgaard med hele be-
styrelsen 24. oktober for at tage fat på en 
yderligere uddybning.

I FÆL arbejder man løbende med at 
beskrive sin andel i løsning af overord-
nede mål og rammer for naturvejleder-
ordningen. I foreningen vil vi efter sene-
ste møde nu ligeledes forsøge mere 
præcist at beskrive vores mulige indspil 
- for at styrke dialogen og det videre 
samarbejde. Vi glæder os over, at der er 
tegn på en større klarhed i FÆLs priori-
teringer af løsning af opgaver, og mobi-
lisering af flere ressourcer til at løse 
dem.

Friluftsrådets bestyrelse har netop be-
vilget ½ årsværk til efteruddannelsesko-
ordination på naturvejledningsområdet 
– og i den forbindelse glæder vi os til 
nye muligheder for styrkelse af bl.a. te-
matiske netværk – og efteruddannelse af 
tovholdere for disse. 

En længe ventet mere strategisk ind-
sats omkring de timer, naturvejledere på 
løntilskud er forpligtet til at yde til ord-
ningen, er også undervejs. De skal nu i 
højere grad end til efteruddannelse bru-
ges til udviklingsarbejde, der skal styrke 
ordningen. 

FÆL ønsker at være mere synlige blandt 
naturvejlederne (f.eks. på regionale mø-
der), hvilket vi bifalder. HUSK at du kan 
læse mere om, hvad FÆL laver på www.
naturvejleder.net – her kommer også 
snart den nye database - lad os kalde 
den: ”Her er din naturvejleder / natur-
vejlederkollega – og hvad kan og vil 
hun!” Der arbejdes stadig på at skabe en 
intern debatmulighed på denne side, og 
indtil det er afklaret, har vi fået sikker-
hed for at NaturvejlederNet på Skole-
Kom fortsat eksisterer. Viser det sig at 
www.naturvejleder.net ikke kan håndte-
re en for vores medlemmer tilfredsstil-
lende løsning, vil foreningen hurtigt til-
vejebringe en anden webløsning til 
formålet. 

Mellem FÆL og NVF diskuteres lø-
bende løsninger på finansiering af na-
turvejledernes udviklingsprojekter in-
denfor ordningen – og det vil vi nok 
blive ved med. MEN foreningen råder 
jo nu også over lidt midler - en projekt-
pulje – med lidt andre muligheder for 
støtte, se nedenfor. 

Projektpuljen – søg og du skal… 

Bestyrelsen har nu udarbejdet en ansøg-
ningsvejledning for projektpuljen, hvor-
fra der er mange muligheder for at søge 
penge til projekter. Bl.a. har Jan Bars-
lund, Odsherred Naturskole, fået bevil-
liget kr. 5.000 til en 3 mdrs. studietur til 
New Zealand, hvor han skal kigge på 
naturvejledning. Peer Nørgaard har fået 
støtte til et netværksarrangement om 
vejr med DMI. Har du lyst til at sætte 
gang i nye projekter lokalt eller nationalt 
eller realisere ideer om international 
udveksling som vil styrke naturvejled-
ningen, så kontakt foreningen og hør 
nærmere om kriterierne. Se også for-
eningens hjemmeside, hvor du kan se 
vejledningen.

D
in N

aturVejlederforening 

- en del af N
aturvejlederordningen
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Ørnen er landet

EAGLE projektet sluttede officielt den 
31. august 2007. Foreningen skal nu 
evaluere og der vil i det næste nummer 
af bladet komme en dyberegående arti-
kel om udkommet af deltagelsen i pro-
jektet. Overordnet er der kommet godt 
gang i naturvejledningen især i de balti-
ske områder, men også Rusland har fået 
deres første naturskole i en national-
park. Der er i sommers blevet udbetalt 
kr. 192.000 kr. fra projektet til forenin-
gen, som kan komme alle naturvejledere 
i Danmark til gavn.

NVF-repræsentanter i 
Friluftsrådets kredse og  
i Grønne Råd
Der er planlagt ERFA-møde den 21. no-
vember på Båring Højskole. Her skal 
der erfaringsudveksles omkring arbejdet 
i de forskellige kredse og råd. Der vil 
være direkte og provokerende oplæg fra 
Friluftsrådet og en repræsentant fra 
Aabenraa kommune. Naturvejlederfor-
eningens bestyrelse vil give sit input til 
”hvor skal vi hen, du”. Indholdet i mø-
det vil kredse om natur- og friluftspoli-
tikken i kommunerne og hvordan vi 
som naturvejledere kan være med til at 
præge den nye natur- og friluftspolitik.

NATURA 2000 – vær aktiv lokalt

I forbindelse med Danmarks implemen-
tering af fuglebeskyttelse- og habitatdi-
rektivet, skal der udarbejdes NATURA 
2000 planer. Planlægningen er indledt 
med en idéfase, som løber frem til den 
22. december.

Hvis vi har nye ideer og særlige øn-
sker til, hvad der skal ske med naturen 
og friluftsmuligheder i NATURA 2000 
områderne, så er det altså netop nu at 
kommuner og stat lytter til borgerne – 
og os. Derfor: Kender du til de værdi-
fulde områder i kommunen eller ligger 
naturskolen netop der, så byd ind med 
gode ideer og faglig viden. Det kan en-
ten ske gennem Friluftsrådet eller ved 
direkte samarbejde med kommunens 
Tekniske Forvaltning og Miljøcentrene.

Tanker om internationalt  
samarbejde.

I Rumænien, hvor vi netop har været 
repræsenteret til en stor europæisk IRF-
konference var både Island, Norge, Fin-
land og Danmark repræsenteret, og vi 
benyttede naturligvis lejligheden til at 
holde et nordisk møde og tale om frem-
tidigt nordisk-baltisk samarbejde. Vi ar-
bejder i øjeblikket videre med tanker 
om et fremtidligt samarbejde med 
EAGLE og IRF-kollegaer. I øvrigt har 
Finland netop oprettet en naturvejleder-
forening med base i de finske natursko-
ler.

Efter konferencen i Rumænien, hvor 
vi bidrog med en smule naturvejled-
ning, spurgte formanden for den ru-
mænske rangerforening Naturvejleder-
foreningen, om vi ville hjælpe med at 
organisere et træningskursus i formid-
ling for rumænske rangers, når der for-
mentlig om et par år er tid og penge til 
at samle folk igen. Det vil vi naturligvis, 
og vi vil i bestyrelsen diskutere, om vi 
kan gøre andet for hjælpe rumænerne 
på vej ad naturvejledningens snørklede 
stier.

Nu kommer nyhedsbrevet

Det efterlyste nyhedsbrev fra årskonfe-
rencen er på trapperne og vil være til-
gængelig på foreningens hjemmeside 
senest medio november. Nyhedsbrevet 
er planlagt til at udkomme adskillige 
gange årligt efter behov. Det skal på in-
gen måde afløse bladet, men er tænkt 
som en hurtigere tilgang til nyheder, 
som vil være forældede, hvis de skal 
vente til næste udgave af bladet. Her vil 
foreningen komme med nyt og spæn-
dende, i stedet for kun de traditionelle 
referater fra bestyrelsesmøderne, og der 
vil også være mulighed for medlemmer-
ne at komme med input.
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Under IRF´s 5. Verdenskongres i Skot-
land i 2007 blev de europæiske lande 
enige om, at det er for lidt aktivitet med 
en verdenskongres hvert 3. år - vi ville 
have et europæisk seminar i 2007. Ru-
mænien tilbød at være vært, og vi andre 
bakkede op, da vi gerne ville være med 
til at stimulere naturbeskyttelsesarbej-
det, ikke mindst i Østeuropa.

Hvor var vi – hvad lavede vi?
Seminaret blev holdt med base på et ho-
tel i byen Hunedoara i det sydvestlige 
Rumænien. Men hver dag blev vi med 
bus kørt 60 km mod syd til Retezat Na-
tional Park. 

Vi var 120 deltagere fra 17 lande, heri-
blandt 30 fra Rumænien, flot tilslutning! 
Der var tre hovedtemaer på seminaret:
•	 Formidling 
•	 Biodiversitet
•	 Grøn Turisme

Vi var opdelt i tre faste grupper, som 
hver dag under et af temaerne ”on loca-
tion” så på hvad rumænerne lavede og 
diskuterede og udvekslede erfaringer ud 
fra det. Det blev til tre lange dage og 
mange interessante indblik i rangernes 
arbejde. Den sidste dag var afsat til fore-
drag og evaluering i grupper og plenum. 
Der var generel tilfredshed med semi-
naret, og Ungarn inviterede til det næste 
europæiske seminar i 2010.

Formidling
Rumænerne har længe haft afmærkede 
vandreruter og enkle informationstav-
ler. Med der er ingen traditioner over-
hovedet i Rumænien for aktiv formid-
ling og naturvejledning – de starter fra 
bunden af nu. I forbindelse med opret-
telse administrationen i 2002 fik Retezat 
Nationalpark en stor bevilling fra EU og 
Verdensbanken til bl.a. formidling. Det 

Bjørnespor og ulvelort
International Ranger Federation 
holdt det første rent europæiske seminar 
i Rumænien

Af Arne BondoAndersen, Dorrit 
Hansen  og Thomas Gyalokay 

Den 18. - 21. 
september 
2007 holdt  
IRF seminar i 
Rumænien,  
og fem danske 
naturvejledere 
deltog. 
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blev brugt til mange udmærkede infor-
mationstavler, en natursti og to besøgs-
centre. Det ene center er meget stort, 
med en stor udstilling om områdets ge-
ologi. Bygningerne er tillige hovedkvar-
ter med kontorer og overnatningsfacili-
teter for parkens personale. 
Besøgscentret ligger desværre så afsides, 
at der næppe er mange af nationalpar-
kens besøgende, der finder det.

Naturstien, en ”education-trail”, er 
først og fremmest lavet for skoleklasser, 
og er benyttet af 15 skoleklasser i år. Sti-
en er godt afmærket, og der er 17 punk-
ter med naturhistorisk information. Vi 
roste de gode og pædagogiske tavler. 
Men det tager tre anstrengende timer at 
gå turen, og der bliver længere og læn-
gere mellem posterne indtil man står på 
toppen af et bjerg og skal samme vej til-
bage! Vore råd til Rumænerne var klare: 
Lav en kortere rundtur og en pædago-
gisk vejledning. 

Hver sommer laver nationalparken 
”Junior ranger camps” for børn på 12-14 
år. Børnene bor i telte i en uge og følger 
rangernes daglige arbejde med patrulje-
ring, opsyn, monitering etc. Det var en 
aktivitet, som rangerne i nationalparken 
var meget glade for. Der er ingen offent-
lige naturvejlederture overhovedet, men 
rangerne kan hyres som guider på vild-
marksture, Det koster kun 30 Euro per 
dag, men da alle har meget travlt, rekla-
merer nationalparken ikke for det.

Bjørnespor og ulvelort – og biodiversitet
Retezat Nationalpark består af lave bjer-
ge – fra 700 til 2500 m over havet. Op til 
2000 m højde er der skov og åbent land 
med sommergræsning for landsbyernes 
køer, får og heste fra mange småbrug. 
Der er tilpas med dyr nu til at oprethol-
de græsningslandskabet, men dyrehol-
det i området er på hastig retur – ingen 
unge vil være landmænd, fortalte natio-
nalparkpersonalet. Vi fortalte dem lidt 
om 35 års medlemskab af EU og at de 
skulle regne med at komme til at mang-
le dyr!

Nationalparkens personale var stolte 
af parkens biodiversitet og fortalte, at 
1/3 af Rumæniens træer og planter fin-

des her, samt over 120 fuglearter. Og så 
naturligvis bjørn og ulv, som optager 
rumænerne meget.

Ceausescu var en ivrig bjørnejæger og 
lod udarbejde en forvaltningsplan for 
bjørne. Under hans regime steg antallet 
fra 800 til ca. 8000. De blev til gene for 
mange. Efter revolutionen i 1989 blev 
antallet reduceret til nu ca. 5000. De er 
fredet, men der udstedes ca. 100 jagtli-
censer om året. Og der skydes og fanges 
formentlig mindst ligeså mange ulovligt.

Ulvebestanden anslås ret konstant til 
ca. 3500. Ulve er totalfredede, men det 
er velkendt, at hyrderne finder ulveun-
gerne og slår dem ihjel. Vi havde mange 
gode diskussioner om biodiversitet. Vi 
så ingen bjørne og ulve – men vi så 
bjørnespor og ulvelort – så de ér der!

Det største problem i dag vedrørende 
opretholdelsen af parkens biodiversitet 
er tømmerhugst – lovlig og ulovlig. I 
parkens kerneområde er tømmerhugst 
forbudt, men sker alligevel. Den ru-
mænske nationalparkadministration er 
oprettet som en afdeling under stats-
skovvæsenet. De rangers, vi talte med, 
syntes helt tydelig, at den centrale natio-
nalparkeadministration i Bukarest er alt 
for fokuseret på tømmerhugst og for lidt 
på biodiversitet. Hertil kommer, at den 
private ejendomsret i dag i højsædet, ef-
ter 45 års kommunistisk styre, og det er 
svært at gøre noget ved en lodsejer, der 
gør hvad der passer ham, selv i hjertet af 
en nationalpark.

Her er det rangere fra Norge og England, der debatterer na
turstier og skiltning i en fugtig nåleskov langs skiliften.

IRF

IRF er en international  
paraplyorganisation for 

ranger- og naturvejleder-
foreninger, stiftet i 1992 

– samme år som den 
danske Naturvejleder-
forening, der har været 

medlem af IRF fra starten.
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Grøn Turisme
Retezat Nationalpark er en PAN-Park. 
Det vil sige, at den er medlem af en 
kæde på foreløbig ni europæiske natio-
nalparker, hvis formålet er at kombinere 
naturbeskyttelse og grøn kvalitetsturis-
me. PAN-Parks er oprettet på initiativ af 
WWF, og medlemskab kræver, at par-
ken har en kerne på mindst 10.000 ha 
”Wilderness”, hvad Retezat National-
park så rigelig har. Lige uden for denne 
zone har de i en landsby tilladt skilift og 
udstykning af 100 fritidsgrunde, der er 
ved at blive bebygget nu - med store 
luksushuse! Helt afsides i ”Wilderness-
området” er der en skovcampingplads 
og enkelte shelters til vandrere, men el-
lers ingen huse - men den er på trods af 
afstanden populær og har haft 3000 gæ-
ster i sommer. 

Et af de største problemer med gæ-
sterne er deres affald. Rangerne forsøger 
at få folk til at tage deres affald med sig 
hjem, men en del gæster smider det på 
P-pladsen eller i naturen. Derfor var 
rangerne ikke interesserede i flere gæ-
ster før problemerne er løst eller flere 
ressourcer til håndtering tilført. Der var 
også problemer med en del offroaders, 
som parkens personale heller ikke kan 

gøre meget ved, da de ikke får opbak-
ning af politi og domstole. 

Der er ikke p.t. planer om yderligere 
udbygning af friluftsfaciliteterne, så alt i 
alt er friluftslivet på et beskedent niveau. 
Det er et flot og spændende bjergområ-
de, og vi fortalte dem, at her kunne de 
lave rigtig gode naturvejlederarrange-
menter, vildmarksture, temabuildings-
skurser etc. og tillade sig at tage en pæn 
pris for kurser. 

Sammenfatning
Vi var imponerede over så langt Rumæ-
nerne er nået på de 5-6 år de har arbej-
det med nationalparker. De mange ru-
mænske rangers, vi mødte, er ildsjæle, 
der arbejder hårdt for en meget beske-
den løn. En ”menig” ranger tjener om-
kring 1200 kr. om måneden brutto og 
en akademiker omkring 2400 kr. Mange 
har ekstrajob i weekends og ferier. For 
de flestes vedkommende havde de aldrig 
før været på et seminar, og det var et 
stort løft at møde kolleger fra andre lan-
de. I det hele taget betød det et løft for 
naturarbejdet og for rangers i Rumæni-
en at dette seminar blev afholdt i Ru-
mænien, og aviser og TV fulgte det tæt. 

 o

Retzeat National Park

Retzeat national park er på 380.000 ha og blev 
oprettet i 1935, men var en ”papirpark” uden ad-
ministration og opsyn frem til 2002. Her blev der 
blev oprettet en nationalparkadminstration med 
nu 13 ansatte. Hovedparten af nationalparken er 
privat ejet. Den ligger afsides og kan faktisk kun 
nås med privat bil, hvilket lykkes for ca.15.000 
besøgende om året.

Så kom vi over trægrænsen på 
en af de flotte walk-and-talks. 
Nogle synes, de så en bjørn på 
bjergsiden!
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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 

Billigere-bilforsikring.dk

 GODE BILISTER 
KØRER SIG IGEN TIL 

REKORDOVERSKUD

Jens Myrup
- medlem af GF

Bonuscheck på 210 mio. kr. til
 

medlemmerne af GF-FORSIKRING

Ring 54 70 77 84 eller besøg billigere-bilforsikring.dk 
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En styrket indsats for de mindre børn

En gruppe naturvejledere arbejder på at starte et 
landsdækkende netværk om pædagogisk arbejde 
i naturen for de mindre børn. 

Deltagerne tænkes at være personer og institu-
tioner, som arbejder med udviklingsprojekter in-
denfor området. F.eks.:
•	 naturvejledere og andre som arbejder ud-

viklingsorienteret med området.
•	 forskere indenfor området.
•	 pædagogiske konsulenter / andre relevante 

konsulenter i kommuner.
•	 CVU’er mv.

Arbejdet med formidling til børn i aldersområ-
det 0-10 år startede i forbindelse med Natursko-
leprojektet, og en lille gruppe naturvejledere har 
stadig gejsten og arbejder fortsat med denne 
målgruppe.

Der er gode grunde til at forholde sig indgåen-
de til denne målgruppe bl.a. fordi:
•	 Pædagoger og naturvejledere har særlig 

stor mulighed for at understøtte børns en-
gagement og interesse for natur.

•	 Vi har en lang tradition for pædagogisk 
tænkning og pædagogisk arbejde i natu-
ren.

•	 En række udviklingsarbejder og forsk-
ningsprojekter samles ikke op og formidles 
ikke blandt aktørerne.

En lille gruppe arbejder med at beskrive projek-
tet nærmere og udarbejder en strategi for at star-
te netværket op. Når udkastet er drøftet i den 
store 9 personers gruppe, håber vi på at kunne 
tage et betydeligt og spændende skridt ud i det 
store projekt med at samle, udvikle og nyttiggøre 
viden indenfor området. 

Vil du vide mere? Kontakt Niels Ejbye Ernst, 
nee@jpsem.org, Carsten Dragsbæk, natursamar-
bejdet@bu.aarhus.dk eller Poul Hjulmann, phj@
friluftsraadet.dk 

Hvad laver de egentlig i 
Fællessekretariatet?

Nogle har fortalt, at de ikke rigtig er klar over, 
hvad Fællessekretariatet egentlig nørkler med, og 
hvem der står for hvad. Ganske forståeligt nu, 

hvor der er skiftet lidt ud i persongalleriet. Så 
hermed en lille opsamling. 

Fællessekretariatet arbejder med at administre-
re og udvikle Naturvejlederordningen i henhold 
til Naturvejlederordningens formål. Herunder er 
Fællessekretariatets målsætning at fremme en 
naturvejlederordning:
•	 med høj kvalitet og i stadig udvikling.
•	 med vidensdeling blandt interessenterne. 
•	 med optimalt samarbejde med naturvejle-

derne, naturvejlederforeningen og natur-
vejledernes arbejdsgivere.

•	 hvor alle bidrager til kvalificering, udvik-
ling og vidensdeling.

•	 med udvikling hen mod et fælles vi-
denscenter, der stimulerer, udvikler og 
medvirker til erfaringsudveksling af meto-
der, relevante projekter og vidensudvik-
ling.

Når Fællessekretariatet holder møder er det med 
deltagelse af: 
•	 Kontorchef Agnethe Thomsen og natur-

vejleder Annegrete Munksgaard, begge fra 
Skov- og Naturstyrelsen.  

•	 Afdelingsleder Henning Enemark, natur-
vejleder og konsulent Poul Hjulmann  
Seidler samt sundhedskoordinator og  
konsulent Thomas Neumann, alle fra  
Friluftsrådet.

De forskellige opgaver løses enten i fællesskab el-
ler vi deler opgaverne mellem os. 

Hvis du går ind på naturvejleder.net er der en 
oversigt over aktiviteter i Naturvejlederordnin-
gen og Fællessekretariatets arbejdsopgaver. Her 
kan du se, hvem der gør hvad, og du kan give din 
mening til kende i debatforum på siden.

Har du spørgsmål i øvrigt, kan du altid ringe 
eller sende en mail til naturvejledning@sns.dk             

Til workshop i Raadvad

Fællessekretariatet havde inviteret repræsentan-
ter fra Naturvejlederforeningen og Skov&Land-
skab til en  workshop den 29. august i Raadvad, 
hvor Dorrit lagde lokaler til arrangementet.

Formålet med workshoppen var at identificere 
og prioritere vigtige opgaver i Naturvejlederord-
ningen på kortere og længere sigt. Workshoppen 
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ligger således i forlængelse af det arbejde, som 
startede i foråret, med at endevende ordningens 
samlede indsats og prioriteringer. 

Resultatet forventes at blive en opdateret og 
klar plan for, hvordan vi bedst muligt fremmer 
naturvejledningen i Danmark. 

For os blev det en spændende dag med mange 
gode input, som vi skal arbejde videre med dels i 
Fællessekretariatet og dels sammen med forenin-
gen. Når resultaterne er bearbejdede vil de blive 
formidlet og brugt i det videre arbejde, og i Fæl-
lessekretariatet ser vi frem til et fortsat godt sam-
arbejde med Naturvejlederforeningen.

borgernes meninger inden et projekt går i gang, 
dels inddragelse af borgerne i konkrete projekter. 

Teknologirådet har opsamlet erfaringer om 
borgerinddragelse fra arbejdet med nationalpar-
kerne. Disse erfaringer vedrører den planlæg-
ningsmæssige side af borgerinddragelsen og lig-
ger nu på naturvejleder.net.

Vi mangler nu at få opsamlet op på naturvejle-
dernes mere praksisorienterede side af borger-
inddragelsen. Har du erfaringer og viden, som 
du gerne vil dele med dine kolleger, så send en 
beskrivelse ind til naturvejledning@sns.dk, hvor 
der allerede nu ligger de første par eksempler til 
inspiration.  

Borgerinddragelse på naturvejleder.net
Begrebet ”borgerinddragelse” kan dække over ret 
forskelligartede aktiviteter, dels inddragelse af 

Ny medarbejder i Friluftsrådet
Thomas Neumann hedder jeg og har siden 1. 
september været ansat i Friluftsrådet. Jeg er ud-
dannet lærer og cand pæd i biologi og har tidli-
gere arbejdet i FDB med miljø og sundhed.

Jeg skal især arbejde med to områder: Dels 
med løntilskud til naturvejledere og dels med 
sundhed, som er et prioriteret indsatsområde i 
handlingsplanen ”Naturvejledning i det 21. År-
hundrede”. Jeg glæder mig til at samarbejde med 
jer naturvejledere om at udvikle og afprøve akti-
viteter, der kan fremme sundhedsaspektet i na-
turvejledningen. Det er mit håb, at vi kan skabe 
et forum, som kan inspirere og støtte kollegaer i 
hele landet i det daglige arbejde. 

I arbejdet med løntilskud ser jeg frem til en 
god og frugtbar dialog med både arbejdsgivere 
og naturvejledere. Allermest glæder jeg mig til at 
komme ud og møde jer i dagligdagen. 
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Debat om klimaforandringer og  
disses effekter på vores natur, både 
globalt og lokalt er mere end nogen-
sinde før sat på den politiske dags-
orden. Aldrig før har vejret haft så 
meget fokus og gentagne gange 
hen over året har vi hørt om tempe-
raturrekorder, oversvømmelser, stor-
me. Træer springer ud før tid,  
trækfugles mønstre ændrer sig og 
pollensæsonen har forrykket sig.

Nogle gange kan man godt stå tilbage og tænke: 
”Hmmm, hvad er lige fup og fakta i alle de histo-
rier og scenarier vi præsenteres for?”

Økolariets udstilling og undervisning  
om klimaforandringer
For at komme dette lidt nærmere, blev der på 
Økolariet i Vejle afholdt en temadag om Klima-
forandringer og formidling af dette.

Økolariet har i 2007 en særudstilling om Kli-
maforandringer og har i tilknytning hertil udvik-
let undervisningsmateriale til de store klasser i 
folkeskolen. Hanne Rasmussen og Anne Vibeke 
Kragelund fra Økolariet stod på denne temadag 
for dels rundvisning i udstilling og en workshop 
omkring undervisningsaktiviteter. Udstillingen 
gav en god information om klimaforandringer 
og undervisningsaktiviteterne gav et input til, 
hvordan man kan arbejde med klima og dets ele-
menter i eks. naturskolesammenhæng.

Temadag om  
Klimaforandringer 
d. 25. september på Økolariet i Vejle
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Klimakaravanen 
Der er i øjeblikket flere store kampagner i gang, 
der har som formål at formidle klima og hvor-
dan vi alle hver især kan være med til at bidrage 
til et mindre CO2 udspil. Bedst kendt er måske 
”1 ton mindre” men for nylig har et større pro-
jekt, rettet mod de ældste elever i folkeskolen, ta-
get på karavane.

På temadagen havde vi derfor inviteret Janus 
Hendrichsen fra Energitjenesten, der fortalte om 
Klimakaravanen og deres formidlingsovervejel-
ser bag deres kampagne. Hans pointer var blandt 
andet, at praktiske aktiviteter er ikke nok til at 
skabe handling og holdning. Debat og provokati-
on er også vigtige elementer, hvis de unge skal 
involveres. Klimakaravanen vil med deres kam-
pagne introducere begrebet ”La’ vær” – ud fra 
den betragtning, at det at undlade, også er en 
handling (underforstået undlade at køre bil, 
undlade at have apparater på standby-funktion, 
undlade at rejse med fly, men tage toget osv.) 
Endvidere introduceres Klimakaravanen det glo-
bale lighedsbegreb: alle har ret til en fremtid, på 
linie med vores. 

Der er rigtig meget at hente i Klimakaravanens 
materiale, som naturvejlederne kan have glæde 
af. Se link i slutningen af denne artikel.

Det videre arbejde med formidling  
af klimaforandringer
NATURvejleder-redaktionen har talt om at lave 
et temanummer om klima. Dette temanummer 
rykkes frem i planlægningen, så det udkommer 
til næste år.

I 2009 er Danmark vært for et internationalt 
Klimatopmøde. Dette betyder, at Naturvejleder-
ordningen kan bruge dette til at udnævne 2009 
til et Klima-tema-år, hvor Klimaforandringer og 
formidling af dette sættes i særligt fokus. Formå-
let vil være at få formidlet at natur, miljø og kli-
ma er flere sider af samme sag.

I forbindelse med topmødet kan naturvejleder-
ne med fordel bruge anledningen til at profilere 
sig selv og tilbyde aktiviteter med fokus på klima 
og natur. Evt. ved at lave events i løbet af den uge 
topmødet varer.

Èn temadag er ikke nok
Klima er et kompleks tema og der er stadig be-
hov for at søge mere viden og udveksle idéer, tips 
og tricks og andre erfaringer. Der vil derfor blive 
taget initiativ til en workshop i 2008, hvor der i 

Gode links til blive klogere af:

Nordisk Naturforvaltning i et ændret klima
En publikation fra Nordisk Ministerråd om hvordan natur-
forvaltningen må tage hensyn til klimaforandringer.
http://www.norden.org/pub/miljo/miljo/sk/TN2005571.pdf

Baggrundsrapporter om klimaændringer
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2006/Baggrunds-
rapporter.htm

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
Hjemmeside, hvor internationale rapporter om klimaforan-
dringer er lagt ud. Især anbefales det at læse de dele af  
rapporterne (på engelsk) der er skrevet til politikerne  
(Summary for policymakers).
www.ipcc.ch

Forskellige kampagner:
www.klimakaravanen.dk
www.1tonmindre.dk

Alternative teorier og skeptikere:
http://www.dsri.dk/~hsv/html_Carls_solartikel.htm
Artikel om solpletters indflydelse på klimaforandringer.

www.lomborg.com 
Bjørn Lomborgs hjemmeside, med anmeldelser af hans nye 
bog ”Cool it”, som er skeptikerens bidrag til klimadebatten.

fællesskab kan udvikles formidlingsforløb og 
grave sig lidt dybere ned i, hvordan naturvejle-
derne kan formidle om klimaforandringer og 
den danske natur. 

Andre ideer var: nedsættelse af en lille tværfag-
lig arbejdsgruppe, der kan udvikle og samle de 
forskellige gode ideer og udarbejdelse af natur-
vejledernes egen lille database over de forandrin-
ger i naturen der højst sandsynligt skyldes æn-
dringer i klimaet.

Disse diskussioner bliver bragt videre til Fæl-
lessekretariatet, som vil arbejde videre med idé-
erne.

Ud over at mødes til temadage og workshops, 
er der også behov for et elektronisk forum, hvor 
debat og erfaringsopsamling kan udfolde sig. 
Brug allerede nu debatforum på naturvejleder.
net på temaet ”Klima og naturvejledning” un-
der faglige emner.
   o
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

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

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

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

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

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen

Vi søger ny lokalredaktør for Fyn
Claus Landbo Olesen stopper som lokalredaktør  
- har du lyst til at overtage rollen, så meld dig  

til Anne Johannisson fra redaktionen: ajo@sns.dk
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Nyt skanseanlæg på Historiecenter Dybbøl Banke
For mange sønderjyder har det altid været en drøm at få retableret en af de danske 
skanser på Dybbøl Banke. Disse skanser blev som bekendt løbet over ende af preus-
serne den 18. april 1864, og kort efter blev de jævnet af preusserne. Men arealet er 
fredet, og det er ikke muligt at få lov at genskabe en skanse ”på stedet”. Der har på 
denne baggrund været bred enighed om at udbygge Historiecenter Dybbøl Bankes 
aktivitetsgård på en sådan måde, at besøgende her kan få det bedst mulige indtryk 
af hvordan en dansk skanse var indrettet og fungerede.

Efter 3 års arbejde kunne dronningen den 17. juli 2007 indvie det nye skanseanlæg. 
I den anledning blev en af de store skansekanoner affyret for 1. gang siden 1864. I 
det nye skanseanlæg kan man se blokhuse, soldaterbarakker, rullebro, felttelegraf, 
kanonstillinger, krudtmagasiner og meget mere – bygget efter tegninger og mål fra 
1860’erne. Det nye, spændende anlæg giver Historiecenter Dybbøl Banke nye mu-
ligheder for historiske aktiviteter og historieformidling. Og sommeren 2007, hvor 
Historicenteret har haft rigtig mange gæster, har vist at det nye anlæg fungerer rigtig 
godt. I de kommende vil Historicenteret med udgangspunkt i det nye anlæg udar-
bejde et moderne historieundervisningmateriale til skolebørn.

Fototekst: Naturvejleder og centerleder Bjørn Østergård viser Dronningen rundt i 
det nye skanseanlæg.Ugletøjet er i dagens anledning udskiftet med elegant brunt 
jakkesæt. I baggrunden ses det nye, store blokhus og til venstre et støbt krudtmags-
in - nøjagtige kopier af anlæggene i de danske skanser i 1864.  (ABA)

Ny Naturvejleder til Ishøj Naturcenter .
Den 1. august startede Tonny Vangsgaard som naturvejleder på Ishøj Naturcenter.
Tonny er 39 og bor sammen med sin kone Ditte og deres to drenge Mikkel og Nico-
lai. Tonny er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 1999. Tonny har formid-
lings erfaring fra studiejobs i et naturværksted på en sfo i Valby og fra skoletjene-
sten på Zoologisk Museum. 

Siden år 2000 har Tonny arbejdet som lærer på en privatskole i Roskilde med fag i 
natur og teknik. Har desuden lavet kurset i natur & teknik for folkeskolelærere; ”Få 
naturen i hænderne”, samt haft mindre privat beskæftigelse med konsulentarbejde 
for børnehaver og vuggestuer.

Tonny er flittig bruger af naturen, enten som fisker, fuglekigger eller snorkeldyk-
ker. Tonny er rigtig glad for at være i Ishøj.     (AN)  

Naturvejleder og centerleder 
Bjørn Østergård viser Dronningen 
rundt i det nye skanseanlæg. 
Ugletøjet er i dagens anledning 
udskiftet med elegant brunt  
jakkesæt. 
I baggrunden ses det nye, store 
blokhus og til venstre et støbt 
krudtmagsin  nøjagtige kopier 
af anlæggene i de danske skanser 
i 1864.
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Super-Statsskovdistrikt
I foråret 2007 blev Haderslev Statsskovdistrikt nedlagt, og arealer og opgaver blev 
fordelt mellem Lindet, Randbøl og Gråsten distrikter. Nørskovgård Natur- og Miljø-
skole blev overført til Gråsten Distrikt, der nu driver 5 naturskoler i samarbejde 
med 3 kommuner. Alle 5 naturskoler er ledet af erfarne naturvejledere, så Gråsten 
Distrikt er virkelig blevet til er ”Superdistrikt” med hensyn til naturskoler og natur-
vejledning.

De 5 naturskoler er: 

Nordals Naturskole v. Andreas Hermann
Egetofte Naturskole v. Irmelin Müller
Frøslev Polde Naturskole v. Angel Ottosen
Skovlyst Naturskole v. Trine Sørensen
Nørskovgård Natur- og Miljøskole v. Gitte Andersen

Gråsten Statsskovdistrikt og dets naturskoler har nu 9 ansatte, der har gennemgået 
naturvejlederuddannelsen, og yderligere én nu startet på  hold 20.

I den nye Sønderborg Kommune har naturvejlederne fra Nordals Naturskole og 
Egetofte Naturskole deltaget i en arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige natur-
skolepolitik i kommunen. Gruppen har stillet forslag om endnu en naturskole i 
kommunens vestlige del, nemlig på Gråsten Landbrugsskole, og om et samlet boo-
kingsystem for alle natur- , kultur og miljøundervisningstilbud til kommunens sko-
lebørn. De kommende budgetforhandlinger vil vise om noget af det går i gang i 
2008.      (ABA)

Vadehavets Formidlerforum
I Vadehavet dannede områdets natur- og kulturformidlere i 2006 ”Vadehavets For-
midlerforum”. Med støtte fra Friluftsrådet blev der ansat en koordinator og arbejdet 
gik i gang. Midt i 2007 blev formidlernes fælles hjemmeside www.vadehav.dk of-
fentliggjort. På vadehav.dk kan man følge med i, hvad der foregår i Vadehavet og 
holde øje med, hvad der er af ture ud i naturen med naturvejledere eller på egen 
hånd. I efteråret 2007 er Vadehavets formidlere i samarbejde med OBSnatur i gang 
med at lave ”Den store Muslingejagt”. En landsdækkende jagt på forskellige muslin-
ger, der findes langs Danmarks kyst. Jagten har særlig fokus på de nye arter som stil-
lehavsøsters og amerikansk knivmusling og den gode historie, der knytter sig hertil. 
Alle indberetninger om fund af muslingeskaller langs kysten indberettes på www.
obs.dk, hvor der også kan læses mere om de forskellige arter.

Fra januar 2008 går det igen løs, når Vadehavets Formidlerforum skyder deres 
store skoleprojekt i gang, Mit Vadehavs. Mit Vadehav er rettet mod skolebørn på 
mellemtrinnet og udskolingen og har til formål at gøre områdets børn bevidste om 
og stolte af det område de bor i. Skoleprojektet er et samarbejde mellem natur- og 
kulturformidlere, skolevæsnet og kulturinstitutionerne langs hele Vadehavskysten 
og har allerede vakt stor interesse blandt lærerne i de fire Vadehavskommuner, hvor 
11 pilotklasser hen over efteråret og foråret skal afprøve undervisningsmaterialet. 

      (ABA)

Blicher på fri fod
Den 1. juli 2007 gik naturvejleder Peder Hjorth Jensen på pension fra Blicheregnens 
Museum, men han har det som så mange andre pensionerede naturvejledere – han 
kan ikke lade være med at lave naturvejledning. Derfor vil man stadig kunne træffe 
Peder som Free Lance naturvejleder på Blicher-egnen omkring Karup- Viborg, hvor 
han fortsat på sine ture vil videreudvikle sammenhængen mellem natur, kulturhi-
storie og litteratur.      (ABA)
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Trine Hyllested melder sig på banen som diskussionspartner
Trine Hyllested, Holbæk Seminarium: Jeg har nu fået godkendt min ph.d 3.7.07- og 
jeg kommer gerne ud og diskuterer resultaterne med jer og f.eks. en gruppe lærere. 
Eller jeg kan komme og give oplæg i netværksgruppen. Overskriften på afhandlin-
gen er ”Når læreren tager skolen ud af skolen”. 

Den tager udgangspunkt i to specifikke spørgsmål 
Hvordan begrunder lærerne, at de tager eleverne med ud af skolen?
Hvordan støtter lærerne elevernes læring, når de tager eleverne med ud af skolen?

Læs Trines afhandling på www.DPU.dk søg på afhandlinger og dernæst på titlen el-
ler på www.dr.dk under natursyn.

Trine Hyllested,ansat som lektor i natur/teknik og biologi på Holbæk Seminari-
um.       (HH)

Naturformidling ved Skjern Å
I Skjern Ådal var der i forbindelse med naturgenopretningsprojektet tanker og pla-
ner om et stort besøgscenter på Lønborggård, men det kunne der ikke opnås enig-
hed om. Det blev derfor Oksbøl Statsskovdistrikt, der arbejdede videre med at ud-
vikle formidlingen i naturområdet. Sidste år blev det første naturcenter i Skjern 
Enge indviet. Det rummer bl.a. en udstilling om en af området største seværdighe-
der – fuglene. I maj i år blev det andet naturcenter indviet. Centrets udstilling hand-
ler om Skjern Å – om vandet, åens planter og dyr, med stort fokus på fiskene, om 
menneskets udnyttelse af åen gennem tiden og om naturforvaltning. Begge udstil-
linger er ubemandede. Målgrupperne er primært børnefamilier og folk, som er al-
mindelig naturnysgerrige og gerne vil have endnu mere ud af deres besøg i Skjern 
Enge end de umiddelbart kan få på egen hånd.  Hermed er hele formidlingsplanen 
for den indirekte formidling gennemført. Seks steder i naturområdet formidles om-
rådets natur- og kulturhistorie i udstillinger, infohuse og på skilte.  (ABA)

I den nye udstilling i Skjern Enge kan alle prøve lykken !
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”Børn, natur og bevægelse”

Med Myrthuegård som koordinator er Dagpasning, Skoletjenesten og Myrthuegård 
i gang med et stort og spændende 3-årig udviklingsprojekt i Esbjerg kommune, fi-
nansieret af Familie- og Forbrugsminsteriet, om ”Børn, natur og bevægelse”. Der er 
ansat en projektmedarbejder, Dorit Iversen, og Myrthuegård satser på at få hende 
optaget  på naturvejlederuddannlsen næste år for virkelig at knytte projektet til na-
turvejledningen. Det er et spændende projekt helt i ånden fra Naturvejlederordnin-
gens handlingsplan for det 21. århundrede.  Naturvejleder vil i et kommende num-
mer omtale projektet nærmere.      (ABA)

”Slip børnene fri”
Torsdag den 26. april 2007 blev børnene sluppet fri på Nordals Naturskole. 420 børn 
i alderen 0-6 år fra den gamle Augustenborg Kommune har i løbet af foråret delta-
get og skal deltage i ca. 1 år frem i projektet ”Slip børnene fri”. Projektet, der er fi-
nansieret af Forbruger- og Familieministeriet, skal lære pædagoger og dagplejere at 
bruge naturen som en naturlig ramme og del af børnenes hverdag. Dette skulle ger-
ne være med til at udvikle børnenes motorik, sociale kompetencer og fornemmelse 
for naturen.       (ABA)

Klap en ko og drik en snaps
Ørestads gamle strandenge bliver hver sommer afgræsset af Angus Aberdeen krea-
turer for at holde vegetationen nede. Ud over at dyrene udføre naturpleje, har de 
også en stor rekreativ værdi. I oktober afholdte Danmarks Naturfredningsforening 
samt Bylivsgruppen endnu en tur for alle sanserne. 

På turen var der mulighed for at komme helt tæt på dyrene, og landmand Jørgen 
Jacobsen og Ørestads naturvejleder Julie Dufour Wiese, fortalte om naturpleje. Der-
efter plukkede godt 160 deltagere bær og urter til snaps og vodka. 

Turen sluttede på Amager fælleds bålplads, hvor hele familien kunne smage An-
gus hot-pot fra Ørestads kreaturer samt snapse, vodkaer og saft brygget på urter og 
bær fra naturområdet, mens det lille spillemandsorkester Skæg og Snot spiller de 
gamle skillingsviser på harmonika, sav og guitar. 

Desuden deltog Steen Viggo også, som de fleste kender som natur skribent i Hus-
forbi - hjemløse avisen. Steen Viggo gav gode ideer til opskrifter og havde taget en 
masse forskellige smagsprøver med. Endnu en gang må vi indse, at der er en meget 
stor interesse for arrangementer med fokus på at udnytte naturens vilde spisekam-
mer. Her bringer vi 2 hit-opskrifter:        
       (AN)
Hyldebærvodka/snaps

50 g. modne hyldebær 
50. cl. Vodka eller snaps

Hyldebærrene trækker på 50 cl. vodka/
snaps i en uge. Herefter filtreres og for-
tyndes væsken efter smag.

 

Røllikesnaps
 

1 dl nyudsprungne blomster
1 flaske neutral snaps

Blomsterne tørres i 5 dage, lægges i en 
flaske og overhældes med snaps. Snap-
sen skal derefter trække i 2-3 dage. 
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Klimaændringer og den danske natur  
- set i internationalt perspektiv 
National konference lørdag d. 24. november 2007
på Naturhistorisk Museum i Århus kl. 9.30-17.00

Arrangeret af Naturhistorisk Forening for Jylland/Flora og Fauna

Konferencens formål er at give en bred første vurdering af:

 ▶ hvilke og hvor store ændringer, der kan forventes. 
 ▶ hvordan, hvor hurtigt og gennem hvilke mekanismer ændringerne sætter 

sig igennem i den danske natur, flora og fauna. 
 ▶ hvordan forandringerne udspiller sig i et regionalt perspektiv. 
 ▶ hvordan ændringerne vil vise sig, kan moniteres og skelnes fra de øvrige 

ændringer, som altid sker i naturen. 
 ▶ om vi kan/skal gøre noget i naturforvaltningen. 

Konferencens foredrag bringes efterfølgende i Flora og Fauna.

Tilmelding på www.floraogfauna.dk
(Tilmelding kan ske indtil den 21. november)
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Naturvejledning,  
medansvar og  
selvstyring (II)

Af John Holst,naturvejleder og 
 leder af Kongskilde  Friluftsgård.

De gode, de unge og de grusomme
Målgruppen, 7. - 8. klasser, er en for-
midlingsmæssig udfordring for enhver 
naturvejleder. Udfordringen består i, at 
en stor del af målgruppens medlemmer 
synes, at næsten alt voksenstyret i Ver-
den i bedste fald er kedeligt og tidspilde. 
Dette kan, især de første gange man 
møder målgruppen, være en formid-
lingsmæssig grusom oplevelse. Jeg har 
stillet mig selv den opgave at lave en ak-
tivitet, hvor denne målgruppe begynder 
på 1. trin og kommer så langt op ad 
trappen som muligt (se figuren). Jeg ved 
fra mit forsøg med tredjeklasse, at jeg 
skal lade målgruppen i fred, mens opga-
ven løses. Jeg ved fra min spejderleder- 
og lærervikartid, at de målgruppemed-
lemmer, der arbejder godt i teams til 
spejder, kan være nogle ganske forfær-
delige og læringsuvillige rødder henne i 
skolen. Så inspireret gruppearbejde på 
egen hånd må være løsenet. Der bliver 
lavet flere forsøg. Her vil jeg beskrive 
det, som bragte målgruppen længst op 
ad trappen.

Syvende på opdagelsesrejse
Det er juni, og jeg har besøg af to 7. 
klasser på en gang. Eleverne bliver delt 
op i grupper på tværs af klasserne. Jeg 
siger: Her er nogle opgaver, som I skal 
klare i løbet af de næste tre-fire timer. 
Om lidt vil jeg forlade jer, så hør godt 
efter. I skal ud og undersøge to steder i 
naturen. Forstil jer, at I er på opdagel-
sesrejse i en ukendt verden. Lige som de 
første eventyrerer fra Europa, der tog på 
opdagelsesrejser til Afrika eller andet 
ukendt land. Lige som når I første gang 
begynder at spille et nyt computer- eller 
PlayStationspil, hvor I skal lære en ny 
verden at kende … … …

Lærerne bliver udstyret med kort, der 
anviser to biotoper: En gammel bøge-
skov og et græsset overdrev med mange 
buskadser. Eleverne får de to biotopers 
historie i tre sætninger. Hver gruppe får 
et opgaveark med fire opgaver og med-
følgende skemaer til udfyldelse. Opga-
verne og skemaerne er kreeret så enkelt, 
at enhver uden nogen særlig viden om 
naturen vil kunne klare dem. Opgaver-
ne skal løses indenfor en firkant på cirka 

Tillæ
g til  

NATURvejleder 2007-3
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25 x 25 meter. Grupperne må selv finde 
og udmåle ”deres” firkant på hver biotop 
og markere hjørnerne med minestrim-
mel og tøjklemme. Uden at gå i detaljer 
går opgaverne ud på følgende:

1. Find så mange forskellige planter i 
Jeres firkant som muligt; 

2: Saml blade fra så mange forskellige 
buske og træer i Jeres firkant som 
muligt; 

3: Sid stille i 10 minutter på et ”godt” 
sted i firkanten og notér alle de 
forskellige store og små dyr, som I 
ser i luften; og 

4: Beskriv biotopen i tre til fem sæt-
ninger.

Og efter nogle spørgsmål forlader jeg 
dem. Nu må det briste eller bære. Hvis 
grupperne ikke kan finde fælles fodslag 
vil det gå galt. 

En anspændt naturvejleder
Aftalen med lærerne er, at grupperne af-
leverer deres opgavebesvarelser på na-
turvejlederens kontor til indskrivning i 
tabel. Herefter vil man mødes igen til 
efteråret, for endnu engang at udforske 
firkanterne. Det er min intention med 
aktiviteten, at få grupperne så højt op ad 
trappetrinsmodellen som muligt om-
kring læringselementet biodiversitet. 
Det er med en vis uro i kroppen, at jeg 
kigger på de udfyldte skemaer fra grup-
perne. Har de lavet noget som helst? Er 
det lykkedes mig at motivere dem? Er 
det lykkedes for grupperne at motivere 
sig selv? Jeg bliver glædeligt overrasket, 
da jeg ser de mange pænt udfyldte ske-
maer. I biotopskemaet kan man se resul-
tatet af dagens arbejde. To af grupperne 
kommer til at blande blade fra de to 
biotoper sammen, men ellers gået alt 
som planlagt.

Gensyn med firkanter
Det er oktober. Grupperne er vendt til-
bage. Grupperne klæber pressede blade 
på plancher og skriver navne på. Man 
markerer sine firkanter igen så godt, 
som man kan huske det fra sidst. Man 
kigger igen på dyr i luften og konstate-
rer, at der er færre end i juni. Alle er i 
godt humør. Når naturvejlederen taler 
kan det godt være nogle bøvser højlydt 
eller på anden måde markerer, at dette 
her er heller ikke såå interessant. Det 
skal man dog ikke lade sig narre af. Når 

der hverken er snak i krogene eller sms i 
gang, så betyder det, at målgruppen er 
helt klar. Den er så topmotiveret, som 
den kan være. Denne gang kigger hol-
dene igen på dyr i luften. De konstate-
rer, at der kun er et til to dyr i luften på 
10 minutter. De laver også lister over 
gode levesteder for dyr på i hver firkant.

Odin kommer på banen
Jeg foreslår eleverne, at de måske kunne 
fortælle noget af det, som de har lært, til 
1. klasserne på deres skole. Så jeg og 
min naturvejlederkollega, Doreen, viser 
dem nogle lege for de mindre. Vi fortæl-
ler dem også to historier om hylden og 
asken. Min skjulte bagtanke er, at jeg vil 
se om jeg kan motivere dem op på det 9. 
trin og handle ud fra deres nye erfarin-
ger og viden om skov, træer og biotoper. 
Tiden må vise, om de så laver noget for 
1. klasserne.

Jeg stiller mig ind under en mægtig 
ask lidt væk fra skovvejen. Alle i mål-
gruppen falder nærmest om oven på 
hinanden og de medbragte siddeunder-
lag. De er stille og accepterer, at nu skal 
de have en historie som eksempel på 
noget, de eventuelt kan formidle videre. 
Jeg fortæller historien om dengang, 
Odin hang med hovedet nedad i ni dage 
og ni nætter i træk; spiddet fast ved sit 
eget spyd for egen hånd. Han hang i 
asken  -  Livet Træ  -  for at lære livets og 
dødens mysterier at kende. Til sidst op-
dagede han nogle runer under sig og 
lærte deres hemmelighed at kende. Fra 
denne hændelse, hvor Odin ”red” på 
asketræet, fik træet sit navn: Yggdrasil, 
for Ygg var et af Odins mange navne, og 
drasil var det gamle nordiske ord for 
hest. Efter denne dramatiske historie, 
som naturvejlederen forstår at gøre end-
nu mere dramatisk, er der faldet totalt 
ro over alle. Denne ro må benyttes. Vi 
skal op på 5., 6., 7. og 8. trin i et hug!

Sammenhænge og holdninger
Jeg deler biotopskemaet ud til alle og si-
ger, at nu skal vi lige have styr på, hvad 
det egentlig er, de har fundet ud af gen-
nem deres iagttagelser. Samtalen går ly-
stigt elever og naturvejleder i mellem . 
mange blander sig med synspunkter. Vi 
kommer rundt om begreberne årstider, 
biotoper, biodiversitet og mikrohabita-
ter med flere. Formidlingsformen er så-
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dan, at jeg stiller meget åbne spørgsmål 
med mulighed for mange forskelligarte-
de gode ”korrekte” svar. Jeg siger ikke 
”mikrohabitat”. Det kommer et par ele-
ver selv ind på, de ved bare ikke lige, 
hvilket ord de skal bruge. Er der ikke et 
ord for det her?, spørger den ene. Jo, da, 
svarer jeg, ordet er ”mikrohabitat”. Sam-
talen viser, at de forstår sammenhænge 
og deducerer sig frem til dem ud fra 
egne iagttagelser. De forholder sig vi-
denskabeligt kritisk til deres egne resul-
tater = De danner holdninger. Det sker 
spontant! Jeg jubler indvendigt, for 8. 
trin er nået. Nok ikke af alle; men af de 
fleste. Herefter er der bålmums, mens 
naturvejlederen udveksler ideer med 
lærerne om, hvordan man kan følge op 
på dagen hjemme i klasserne.

Swieto Drzewa: Det 9. trin
Der er aldrig noget, der går helt som 
planlagt. Der er ingen stemning for at 
lave noget for 1. klasserne, får jeg at vide 
af en af eleverne et par uger efter, da jeg 
møder ham i byen. Æv!

Så ringer en af pigerne fra den ene 
klasse. De er nogle stykker fra klassen, 
som gerne vil komme ned og interviewe 
mig til deres miljøavis, der deltager i en 
landsdækkende konkurrence. Det vil 
kun snakke om Swieto Drzewa! Det 
havde jeg glemt; men på et tidspunkt 
lige efter bladopklistringen, havde jeg 
fortalt om vores venner i Polen, Klub 

Gaja, og deres internationale Plant-
EtTræForFredDag:  Swieto Drzewa. Jeg 
havde læst den korte parole for træda-
gen op: Vi hører alt for meget om krig. 
Vi vil hellere tale om fred. Ikke i form af 
tomme diskussioner og deklarationer; 
men gennem handling, der symbolise-
rer fred. Og givet hver klasse en plakat 
til ophængning. Det var det, der havde 
bidt sig mere fast og som noget vigtigere 
end biodiversiteten. Det var det, de ville 
formidle videre. En anden gruppe kon-
taktede min naturvejlederkollega Jørgen 
og lavede et interview med ham om, 
hvad en naturvejleder laver og hvorfor. 
De havde talt om, hvad vi skulle inter-
viewes om i klassen. De havde holdnin-
ger til, hvad interview-emnet skulle 
være. De udførte og trykte interviewe-
ne. Jeg vil mene, de nåede det 9. trin; 
men på en anden måde end naturvejle-
deren havde planlagt.

Det 10. trin
Det 10. trin skal nås i 2007-2008. Jeg vil 
som naturvejleder eksperimentere med, 
at få mindst et borgernetværk op at stå. 
Et netværk, hvor naturvejlederen un-
derstøtter fælles handlinger til gavn for 
naturen. Et borgerinddragelsesprojekt. 
Om naturvejlederen bliver inspirator, 
katalysator, vandbærer, partnerskabs-
partner eller noget helt femte ved jeg 
ikke; men det bliver spændende.

 o

BIOTOP-SKEMA
Green Hold 2 Hold 3 Team Team De 5

Sted Observationer Team 1 Sexygirls Tøser GNS.
Antal 11 8 11 9 10 8 9,5blomster

Frede- Antal dyr 8 5 6 5 10 5 6,5riks- i luften
kilde Antal -- 5 4 6 -- 4 4,8træer og buske
Skov Fugtig og sumpet. Meget frodig.  -  Ækelt, klamt, ikke så smukt.

Beskrivelse Det meget grønt, alt stort. Det buer sådan ind og det ser godt ud.  -  Mange træer og myg, lidt sumpet.

af biotopen Grøn med meget liv.

Antal 15 31 > 10 7 20 15 17,6blomster
Rytter- Antal dyr 17 20 4 6 10 4 10,2bjerget i luften

Antal -- 5 6 8 -- 6 6,3"Øst" træer og buske
Lidt sumpet. Meget græs. God udsigt, meget stejlt. Nogle buske. Meget farverigt. Vådt pga. regn. Mange dyr.

Beskrivelse Ikke så lækkert med mange små dyr, men flot natur. Flotte planter, noget græs.  -  Flot og hyggeligt sted.

af biotopen Bakke, eng, store træer, sumpet nogen steder, markblomster, højt græs. Nær ved sø.

Sumpet, mark, meget tætte træer, masser af planter.  -  Grøn, med masser af planter.


