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netværk af naturvejledere. 
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Citatet herover er en meget kort beskri-
velse af en gruppe dyr som de fleste af 
os naturvejledere er meget fascinerede 
af, men som vi oftest ikke ser, når vi ar-
bejder i felten som formidlere. 

Larm fra skridt i skoven, eller snak og 
diskussioner er med til at skræmme dy-
rene væk. Så det er spor efter dyrene 
som lorte, fodspor, gevir eller gnav, der 
viser at de alligevel er her.

Vi synes dog at det kunne være inte-
ressant og spændende at tage temaet 
pattedyr op i NATURvejleder. Hvordan 
formidler man pattedyr rundt i Dan-
mark, og hvordan gør vi pattedyrene 
synlige for vores publikum?

Bladet indeholder en række artikler, der 
fortæller om den direkte formidling af 
pattedyr, men I finder også en artikel af 
Bent Jørgensen omhandlende hvad et 
pattedyr er. Der er en artikel om borger-
inddragelse i forbindelse med projekt 
birkemus og en situationsbeskrivelse af 
verdens eneste pattedyrpenismuseum.

Vi har udvalgt en række artikler, som 
vi synes er relevante for vores formid-
ling, men der er rigtig mange andre ar-
tikelemner vi kunne have bragt. Der var 
bare ikke plads. Så vi lægger op til at I 
bringer dem på Skolekom, hvis I har lyst 
til at videreformidle, hvad vi som redak-
tion ikke fik fat i til dette blad.

Ulla Didriksen og Allan Gudio Nielsen

Pattedyr
”Mammalia, klasse af hvirveldyr  

med ca. 4000 nulevende arter i omkring 24 ordner. 
Størrelsen varierer fra få gram store spidsmus over  

den ca. 7 tons afrikanske elefant til alle tiders  
største dyr, blåhvalen, med en længde op til 33 meter  

og en vægt på op mod 200 tons.”

Citat fra Den Store Danske Encyklopædi.

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Bent Jørgensen fortæller i sin artikel om et 
ganske særligt pattedyr - mennesket -  
hvad er det, der gør mennesket til noget 
særligt bland pattedyrene
                          ...side 6                                      

Pindsvin har været det helt store formid-
lings-hit på Odsherred Naturskole denne 
sommer. Læs om hvordan de har grebet 
formidlingen an...

                        ...side 9

Ivar Gram har i år haft 45.000 gæster med 
på sine naturvejlederture med sit firma 
SortSafari, hvor han bl.a. formidler Vade-
havets sæler...

                        ...side 22

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

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

Skriv til NATURvejleder...
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Et pattedyr  
– men ikke som andre
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På Naturama i Svendborg er man i gang 
med et projekt, der skal være med til at  
inspirere flere unge til at studere natur-
fag...

                        ...side 34

Ulven levede en gang i Danmark, og må-
ske er den igen på vej til vore breddegra-
der. Men kan og skal vi overhovedet have 
ulve i Danmark?
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Vi er pattedyr. Som børn var vi 
pattebørn, der ligesom andre 
pattedyrunger drak mælk af 
moders bryst (eller måske af 
en flaske, men mælk fik vi).  
Og ligesom alle andre patte-
dyrhunner er vore hunner  
udstyret med mælkekirtler – 
eller mammae – og derfor gav 
Linné vores og alle andre  
pattedyrs klasse navnet  
Mammalia.

Men der er ikke mange, der interesserer 
sig for slægtskabet. Hvorfor er der 
egentlig så få fritidsmammaloger? Orni-
tologerne, der elsker dinosaurernes ef-
terkommere, møder du ofte ude i land-
skabet. Og lepidopterologerne med 
deres sommerfuglenet og sukkerlok-
ning. Og botanikerne – og måske også 
svampefolket, selv om mange af dem 

mere er ude i kulinarisk øjemed. Men 
mammalogerne – hvornår så man sidst 
en ”feltmammalog”? Nej, vel...

Det har sine naturlige årsager, og det 
skal der vendes tilbage til. Men først dig 
selv – dit gamle pattedyr! Din historie 
som pattedyr er meget gammel. Den be-
gyndte for 200 millioner år siden – ja, 
egentlig længe før det, for uden nogle 
dyr, der huserede på Jorden allerede for 
300 millioner år siden, var det aldrig 
blevet til noget med pattedyrene og der-
med heller ikke med dig. Jorden var 
dengang domineret af en slags krybdyr, 
der siden skulle udvikle sig til de første 
pattedyr.

Der fandtes også andre krybdyr på 
den tid, og nogle af dem bar en storhed 
i sig, for de skulle siden udvikle sig til 
dinosaurer – og endnu senere til de fug-
le, der giver os så mange glæder i haven 
og ude i naturen. Men for 300 millioner 
år siden var det ”patte-krybdyrene”, der 
satte dagsordenen.

Af Bent Jørgensen, zoolog  
og forfatter.

Et pattedyr  
– men ikke som andre

Foto: photos.com

6
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 4  •  2007 



7
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 4  •  2007 

Nu med knurhår...
Som tiden gik, blev der mindre krybdyr 
og mere pattedyr over dem. I hvert fald, 
hvad angår kranier og skeletter, som er 
alt, hvad vi har at studere i dag. Måske 
mindede de også af ydre mere og mere 
om rigtige pattedyr. Der er grund til at 
tro, at det var dengang, vi og alle andre 
pattedyr fik hår på kroppen. Ikke, fordi 
man har fundet forstenede hår, men for-
di studier af kranierne giver en begrun-
det formodning om, at de havde knur-
hår. Og hvis de havde knurhår på 
snuden, har de nok også haft hår på 
kroppen. Hår på kroppen kan næsten 
kun betyde, at de var varmblodede dyr, 
der havde fordel af en isolerende pels.

Alligevel blev det andre krybdyr, der 
for en tid kom til at dominere alle land-
jordens økosystemer. De udviklede sig 
til dinosaurer, og de primitive pattedyr 
måtte gå i en slags indre eksil. I de næste 
150 millioner år var det de færreste pat-
tedyr, der blev større end en rotte.

Men de bukkede ikke under. De slog 
ind på en levevej i det skjulte. På nogle 
af de få kranier, man har fundet, er der 
aftryk af hjernen, som klart viser, at de 
støttede sig til en god hørelse og en 
skarp lugtesans. Synet var derimod ikke 
meget bevendt. Det må have været nat-
dyr, der med bævende knurhår, lyttende 
ører og vejrende snuder først frem, når 
dinosaurerne var gået til ro. I den kølige 
nat holdt pelsen på den indre varme.  

Med hammer og armbolt
Den gode hørelse skyldtes ikke mindst, 
at de første pattedyr til brug for mellem-
øret kunne inddrage et par af de knog-
ler, som krybdyrene ellers bruger i deres 
underkæbe og i kæbernes ophæng. To 
af mellemørets bittesmå knogler – ham-
mer og ambolt – var oprindelig knogler, 
der havde plads i krybdyrenes kæber. 
Det er faktisk en af definitionerne på, at 
du er et pattedyr, at din underkæbe be-
står af kun én knogle, mens du i mel-
lemøret har tre knogler.

Ved den tid skete der også noget med 
pattedyrenes tænder. De lignede ikke 
længere krybdyrenes oftest meget simp-
le tænder, der nærmest kan sammenlig-
nes med pløkker. De blev specialiserede 
til forskelligt arbejde, og kindtænderne 
udviklede på overfladen små knuder. De 
små knuder kan sætte en mammalog i 

ekstase, for de er forskellige fra art til 
art, og selv om man ikke står med andet 
end en kindtand, kan det være nok til at 
beskrive en helt ny art. I evolutionen 
hænger det ene altid sammen med det 
andet. Og forenklingen af underkæben 
hang utvivlsomt sammen med det nye 
og effektive gebis.

Men nye tænder, et bedre høreapparat 
og en lun pels var ikke nok til at rokke 
ved dinosaurernes position. Der skulle 
mere til, og den katastrofe, der på en el-
ler anden måde gjorde det af med dino-
saurerne for 65 millioner år siden, ryd-
dede scenen for pattedyrene – og i sidste 
ende altså for dig.

Parfumeri
Nu er vi her så - over 4.000 arter, hvoraf 
Homo sapiens blot er den ene. Alle med 
hår, mellemøre, knudrede tænder, patter 
og det andet, der gør os til pattedyr. Og 
hvorfor er mammalogi så ikke vores 
hobby? Hvorfor farer vi ikke i vores fri-
tid ud for at se på vores nære slægtnin-
ge? Hvorfor drager vi i stedet hjemme-
fra for at kigge på fugle og sommerfugle 
og blomster? Fordi vi nok er pattedyr, 
men ikke typiske pattedyr. I udviklin-
gens løb kom vi til at følge vores egne 
veje.

Det typiske pattedyr støtter sig i stort 
omfang stadig til den skarpe lugtesans, 
som de første pattedyr udviklede for så 
mange millioner år siden. De fleste pat-
tedyr lever i en verden af dufte, som vi 

Foto: photos.com
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slet ikke kan forestille os. Et pattedyr er 
et omvandrende parfumeri, der fortæl-
ler artsfæller og andre pattedyr en mas-
se historier. Men i den tid, hvor vores 
forfædre var menneskeaber, der holdt til 
oppe i træerne, satte de en stor del af 
pattedyrets lugtesans over styr. Oppe i 
træerne var det en sans, der var mindre 
væsentlig. Og hvis en anatomisk eller 
fysiologisk detalje er mindre væsentlig, 
sørger den naturlige udvælgelse i tidens 
løb for, at der på den ofres mindre ener-
gi – færre kalorier.

Hvis vi stadig havde det typiske patte-
dyrs lugtesans, ville vi ikke drage ud for 
med kikkert at se på dinosaurernes ef-
terkommere. Så var vi snarere hver aften 

gået hjemmefra for med vibrerende næ-
sebor at afkode de dramatiske historier, 
som vores slægtninge blandt pattedyre-
ne fortæller med deres duftstoffer.

Farvesyn
Men da vi som aber oppe i træerne mi-
stede en stor del af lugtesansen, fik vi 
noget i bytte. Vores forfædre udviklede 
det rige farvesyn, som de fleste pattedyr 
må klare sig uden – de er mere eller 
mindre farveblinde. Vores forfædre var 
frugtspisere, og formodentlig var det en 
stor fordel med et farvesyn, der gør det 
muligt at se forskel på modne og umod-
ne frugter. Det er ikke uvæsentligt at 
kunne skelne, for umodne frugter inde-
holder faktisk gifte. 

En sidegevinst ved farvesynet var, at 
det åbnede for en helt ny verden. Også 
fugle og sommerfugle (og mange andre 
insekter) har et farvesyn, og kulører be-
tyder noget i deres indbyrdes forståelse. 
Det har præget deres udseende. Ofte 
bærer de farver, som vi har mulighed 
for at glæde os over, selv om de egentlig 
ikke henvender sig til os. Og vi kan på 
samme måde glæde os over blomsternes 
farver, selv om de som bekendt heller 
ikke er bestemt for vores øjne, men for 
bier og andre bestøvere. (Til en vis grad 
kan vi selvfølgelig også lugte blomster-
ne, for helt lugtblinde er vi trods alt 
ikke)

Gribehænder
Et farvesyn er ikke til noget bevendt i 
mørke, og derfor foretrækker vi at være 
oppe og i gang, mens det lyst. Lige præ-
cis i de timer, hvor fugle og dagsommer-
fugle er aktive, mens mange af vores 
med-pattedyr med deres lugtesans og 
skarpe hørelse foretrækker at færdes i 
nattens mulm og mørke. 

Og så er der for resten én ting til: oppe 
i træerne gjaldt det om at holde ordent-
ligt fast. Et fast greb omkring en gren el-
ler kvist kan betyde forskellen mellem 
liv og død. Vore forfædre bevarede de 
første pattedyrs primitive fødder med 
fem tæer og fingre, og de udviklede dem 
videre til gribehænder med bevægelige 
fingre. Netop de fingre, der langt senere 
skulle vise sig så vel egnede til at hånd-
tere en kikkert og til at plukke en buket 
blomster med.

	 o
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Odsherred Naturskole har 
sommeren igennem, haft  
fornøjelsen af en meget  
værdsat og meget stikkende 
gæst, nemlig ”Peter pindsvin”. 
Peter er ikke noget tilfældigt 
bekendtskab, han har været 
hovedpersonen på familie-
aktiviteten ”Pindsvin”, mål-
rettet turister i Odsherred. 

Levende dyr i naturformidlingen træk-
ker mange gæster. Gæster som vil helt 
tæt på og helst røre ved dyret. Vi vil ger-
ne, at gæsterne får sanseoplevelser, san-
seoplevelser gennem både øje, næse øre, 
men også fingre. Det er en stor udfor-
dring for det dyreetiske. 

Aktiviteten, var af to timers varighed og 
delt op i fire:

Første del, velkomsten, inkluderede 
en gennemgang af pindsvinets ydre 
morfologi. Her blev det udstoppede 
pindsvin ”Egon” vist frem (han blinker 
hvis man kigger godt efter). Bagefter fik 
deltagerne lov til at røre ved ”Egon”, så 
de kunne mærke de spidse pigge og stu-
dere pindsvinet grundigere. Brugen af et 
udstoppet pindsvin var godt til at vække 
børnenes nysgerrighed og det tog lidt af 
”kæle” trykket af det levende pindsvin 
”Peter”, som ikke er et kæledyr.

 Den anden del af aktiviteten, var en 
gåtur rundt om naturskolen. På turen 
var der sat tavler op med fakta og bille-
der om/af pindsvin, så børnene kunne 
danne sig et indtryk af dyrets levevis. 
Ud over tavlerne var der lagt en bunke 
kviste ud som viste et naturligt pindsvi-

Peter pindsvin  
– sommerens hit

Af Kie Knudsen og Jan Barslund, 
naturvejledere på Odsherred  
Naturskole.

Fotos: Per Virum
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nebo.  Der var lagt et duftspor, så børne-
ne kunne prøve at snuse sig frem til en 
”pindsvinegodbid”.  Børnene fik også et 
bægre med på turen så de kunne samle 
mad til ”Peter”. 

Gåturen sluttede ved pindsvinegår-
den, hvor ”Peter pindsvin” bor og hvor 
tredje del af aktiviteten foregik. 

Pindsvinegården er indrettet næsten 
som en hule. Når man går ind skal man 
igennem en smal åbning i hækken. Det 
skaber et afgrænset rum, et intimt læ-
ringsrum, der skaber de helt rigtige 
rammer for at møde det levende pind-
svin ”Peter”. Rummets fysiske afgræns-
ning gjorde det muligt at få deltagerne 
til at blive helt stille, hvilket er meget 
vigtigt i og med, at pindsvin har en me-
get lav stresstærskel og er ret følsomme 
overfor høje lyde. Fremvisningen af Pe-
ter pindsvin, var klart dagens højde-
punkt og de fleste, både børn og voksne, 
var meget begejstrede når de fik lov til at 
røre et levende pindsvin. 

Fjerde og sidste del af turen var ”den 
kreative” del. Deltagerne bearbejdede 
dagens indtryk ved at lave deres eget 
pindsvin i ler og andre naturmaterialer. 
Det var en god måde at slutte af på. Fa-
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milierne hyggede sig meget med det 
kreative og med hinanden.   

Det har været vigtigt for os, at gøre 
deltagerne opmærksomme på at pind-
svin er vilde dyr og ikke kæledyr. Når 
deltagerne kommer på en naturskole og 
ser et pindsvin i fangenskab, kan folk få 
den opfattelse, at det er okay at holde 
pindsvin som kæledyr. Vi har gjort me-
get ud af at forklare at man skal have en 
speciel tilladelse fra Skov og –Natursty-
relsen for at kunne have et vildt dyr til 
aktiviteten og at det skal sættes ud i na-
turen igen ”efter brug”.    

Pindsvineaktiviteten er resultatet af et 
samarbejde mellem Odsherred Natur-
skole og en pindsvineplejestation (Boye 
Petersen, Gislinge). Boye Petersen har 
bistået med gode råd og vejledning i 
pindsvinehold og pindsvin generelt. Pe-
ter pindsvin var i ”pleje” på Naturskolen 
for en kortere tid og blev efter sæsonen 
leveret tilbage til plejestationen. 

Aktiviteten har været særdeles velbe-
søgt. Peter pindsvin har klaret somme-
rens aktiviteter rigtig flot og han vil i 
nærmeste fremtid blive sat ud i naturen 
igen. 

 o       

Fotos: Per Virum
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For femte år i træk har Kultur-
centret Assistens og natur-
vejlederne i København  
samarbejdet om en flager-
mustur på Assistens Kirke-
gård. Vi ved af erfaring, at der 
skal være tilmelding til turen - 
for succesen er på forhånd i 
hus. Turen indeholder nemlig 
de rigtige elementer der til-
rækker folk: Nattens komme - 
gravstemning på kirkegården 
- flagermus der både vækker 
interesse, men også en smule 
skræk  - de gode historier og 
trygheden ved at gå på en  
kirkegård sammen med nogle 
”eksperter”. 

Også I år blev der lukket små hundrede 
interesserede ind gennem den store 
knirkende gitterlåge mod Kapelvej 2. Vi 
havde tændt over 30 flagermuslygter. 
Flagermusene føj allerede rundt om os, 
så stemningen var slået godt an lige fra 
start.

Planlægning
Der er en vis logistik i at planlægge så-
dan en tur så alle deltagere føler, at de 
får noget ud af det. At de får snakket 
med os, stillet spørgsmål og får relevan-
te og gode svar. Og så selvfølgelig set og 
hørt flagermus.

Af Ulla Didriksen, publikumchef  
i Zoo København.

Derfor deler vi de besøgende op i to sto-
re hold. Det ene begynder ude, det an-
det på Kuturcentret 

Hold 1 går ud med de to naturvejlede-
re fra Københavns Kommune for at se 
og lytte. De opdeles igen og hver natur-
vejleder har ca. 25 personer og en række 
flagermusdetektorer som sættes på for-
skellig frekvens. Der leges og lyttes og 
diskuteres.

Holdet der er inde opdeles i 3 hold 
der går på tur mellem 3 workshops. 

Kirkegården by night
Turen gennem kirkegården blandt mør-
ke træer, gravsten og mausolærer tager 
naturvejlederne sig af. På turen oplever 
man brun-, skimmel-, dværg og trold-
flagermus. Der lyttes både til den orien-
terings lyd som flagermusene anvender 
for at registrere deres omgivelser og den 
lyd de bruger når de jager.

Og flokken er imponerede. Det er un-
derligt for de fleste at opleve, at man ved 
hjælp af den lille Pettersson detektor 
kan omforme flagermusens lyd til fre-
kvenser vores øre kan opfatte, så vi kan 
opleve hvad flagermusen arbejder for 
om natten.

Efter 2 timer er turen slut
Der udleveres 2 foldere udarbejdet af 
Kulturcentret Assistens - ”Insekter på 
Assistens Kirkegård” og ”Flagermus på 
Assistens Kirkegård”.

Desuden videregives adresser til Bjar-
ne Golles hjemmeside om flagermus - 
hvis folk ønsker at udskrive plancher 
med flagermus. o

Flyvende pattedyr  
ved nattetide
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Workshop 1:
Hvad er en flagermus for en størrelse
Rummet er dunkelt, kun oplyst med fla-
germuslygter. Tørrede skimmel- og 
dværgflagermus hænger på væggen. 
Folk sætter sig og ved hjælp af store læ-
derhandsker sættes snakken i gang med 
erfaringer med at røre ved flagermus, 
der er dumpet ind af vinduet hjemme. 
Bid og rabies gennemgås. Ved hjælp af 
kridt tegnes flagermusenes sonarsystem 
op på gulvet. Med en stor bukseelastik 
spændt rundt om formidleren, illustre-
res omkredsen af den tynde hud som 
sætter flagermusen i stand til at flyve. 
Tommelfingeren og fødderne stikker ud 
og forklarer hvordan flagermusen kan 
klatre rundt eller holde sig fast.  En sut-
teflake med mælk undrer nogle og pat-
tedyrdiskusionen kommer på banen. 
Flagermusenes sommer- og vinterliv, 
sædcellernes levetid og hvornår ægget 
befrugtes gennemgås. Der fortælles om 
flagermusenes lokale og globale succes.

En flagermuskasse slutter workshop-
pen af med, hvorfor nogle flagermus er 
truede og hvordan man kan prøve at 
hjælpe flagermusen til at overleve.

Workshop 2:
Flagermusens dårlige rygte
I lokalet for Skoletjenesten, Etisk Værk-
sted for børn og unge, er der sat fokus 
på, hvorfor flagermus er blevet forbun-
det med mørkets kræfter, uhygge og 
død. Flagermusens biologi og levevis 
går på tværs af det almindeligt vedtag-
ne. Den er et pattedyr, men flyver som 
en fugl. Den er vågen om natten og so-
ver om dagen oven i købet i en ”om-
vendt” stilling med hovedet nedad. En-
delig opholder den sig på steder, der er 
mørke og dunkle, og forskrækker folk 
med sin pludselige og hurtige flugt. Dyr 
der er ”både -og” eller ”hverken-eller” 
bliver ofte tillagt overnaturlige evner el-
ler ligefrem forbundet med død og 
uhygge. 

Undervisningslokalet rummer en lille 
samling genstande og bøger med relati-
on til en af kirkegårdens kendte begra-
vede, forfatteren Dan Turèll. En af de 
bøger han skrev har titlen: ”Alverdens 
Vampyrer” (Borgen, 1978). Vi dykker 
ned i bogens mange historier om vam-
pyrer gennem tiderne, og taler om fol-
ketroens sammenkædning af flagermus 
og vampyrer. 

Vidste du...
At flagermuseksperten Hans 
Baagø for nylig har fundet 
flere nye flagermusearter i 
Danmark; bl.a. 2 nye arter 
dværgflagermus fundet på 
Bornholm.

Workshop 3:
Hvad æder flagermus?
Det er jo ikke kun flagermus der ved 
hjælp af lyd registrerer deres omgivelser. 
En del af flagermusens byttedyr har lig-
nende system.

Der er på denne workshop sat lamper 
op der tiltrækker insekter og menneske-
flokken sendes ud for at se på det væld 
af insekter der tiltrækkes af lyset. Over 
hovederne på folk flikflakser flagermus i 
massevis.
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Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejleder for Fugleværns-
fonden.

”Hallo – er det Zoo?  
Vi er nogle gutter nede fra  
bodegaen som har et spørgs-
mål – det gælder en kasse øl. 
Hvor lang er en elefantpik?”

Ovenstående spørgsmål har altid været 
en fast tilbagevendende begivenhed, når 
man har passet telefonen i Københavns 
Zoos Skoletjenestene. Freud ville uden 
tvivl have haft en god forklaring på 
hvorfor man(d) altid har været så fasci-
neret af det hanlige kønsorgan. Rent 
anatomisk er det da også et ganske inte-
ressant organ, og formidlingsmæssigt 
slår en god tissemandshistorie sjældent 

fejl. Et godt eksempel er historien om 
det lille krebsdyr ruren, som nok har 
den længste penis i dyreriget set i for-
hold til deres størrelse. Forklaringen på 
hvorfor det lige netop er ruren, som er 
blevet så urimeligt begunstiget, skyldes 
dens meget ringe mobilitet som voksen. 
Når ruren som en lille larve slår sig ned 
blandt andre rurer, så er det nemlig med 
udsigt til permanent opholdstilladelse. 
Formeringen foregår ved, at rurens flere 
centimeter lange penis stikkes frem og 
indføres i et nabodyr. Da rurer er her-
mafroditter spiller det heldigvis ikke 
nogen rolle hvem man har placeret sig 
ved siden af, blot vedkommende er in-
den for en omkreds af et par centimeter.

Verdens eneste pattedyr-
penismuseum

Der mangler kun et pattedyr før 
samlingen er komplet – men do-
nationer er undervejs.

Fotos: Allan Gudio NielsenVerdens eneste pattedyrspenismuseum i Husavik.
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Tissemænd i lange baner
At peniser også kan formidles i større 
stil kan man opleve i byen Husavik i det 
nordlige Island. Her ligger verdens nok 
eneste pattedyrspenismuseum. Endda et 
særdeles veludrustet et af slagsen, med 
over 150 forskellige penisser fra i alt 42 
forskellige pattedyr i alle mulige størrel-
ser og former. Faktisk er alle Islands 
pattedyr repræsenteret, dog med undta-
gelse af én art. Godt gættet -  mennesket 
naturligvis. Flere mænd fra både Island, 
England, USA og Tyskland har dog te-
stamenteret deres ædlere dele til muse-
et. En af donorerne har netop passeret 
de 85 år, og selvom han påstås at være i 
fuld vigør, både på den ene og anden 
måde, så det er kun et spørgsmål om tid 
før samlingen bliver komplet.  

Lamper i bedste klunkestil
I august besøgte vi dette lidt usædvanli-
ge pattedyrsmuseum. Laura på 12 og 
Anna på 10, var lidt beklemte ved situa-
tionen, da vi trådte ind af døren til det 

Penisknogler – hvem har  
og hvem må undvære?

Der findes desværre ikke nogle helt vandtæt hu-
skeregel for hvilke pattedyr som er udstyret med 
en penisknogle. Man forsøgte sig engang med at 
bruge forkortelsen: P.R.I.C. (sig det ikke for 
højt…), men den viste sig desværre ikke at hol-
de hele vejen, da man hele tiden stødte på und-
tagelser. Men langt hen ad vejen en den rimelig 
brugbar, selvom kæden dog hopper af lige fra 
start: 

P står for Primater og selvom mange af grup-
pens medlemmer rent faktisk er udstyret 
med en penisknogle, så må vi undvære. 

R står for Rodentia (gnavere) og her har mange 
penisknogler. Faktisk kan man bruge penis-
knogler som en taxonomisk karakter når 
man skal bestemme visse arter af gnavere, 
da udformningen af ikke kun penis, men 
også penisknoglen, er forskellig fra art til art. 

I står for Insectivora (insektædere – bl.a. spids-
mus, pindsvin og flagermus). Her gælder det 
samme som hos visse gnavere, at man kan 
bruge penisknoglen til at artsbestemme to 
ellers nærtbeslægtede hanner af visse fla-
germus. 

C står for Carnivora (rovdyr) og her har langt de 
fleste penisknogler. Til gruppen hører sæler-
ne og hvalros hvis penisknogle måler hele 42 
cm. (Man skulle i øvrigt umiddelbart tro, at 
alle havpattedyr som lever i koldt vand, godt 
kunne have glæde af en penisknogle, men 
hvaler er f.eks. ikke udstyret med en penis-
knogle).

I øvrigt – viste du at hos mange af de ovennævn-
te pattedyr hvor hannen er udstyret med en pe-
nisknogle, så holder hunnen sig ikke tilbage? 
Hun har nemlig ofte en knogle i klitoris. Den er 
ganske vist lille, men den er der. 

Lamper i bedste klunkestil – her fra en tyr.

Kaskelotpenis – en ordentlig kleppert.

Penisknogler. De to store stam-
mer fra hvalros, mens krumme-
rikken nederst i midten er fra en 
grønlandssæl. 
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lille og dunkle museum. Det er ikke al-
tid lige let at være på ferie med to natur-
vejledernørder. I receptionen blev vi 
budt velkommen af museets ejer, Si-
gurdur Hjartarson, som siden 1974 har 
indsamlet de mange genstande til muse-
et. Sigurdur langede os straks en lang li-
ste med numre og navne på alle de ud-
stillede genstande – alle oversat til 
dansk. Over receptionen hang en række 
underlige behårede lampeskærme. Det 
viste sig at de var fremstillet af fåre- og 
tyrenosser. Lidt bizart, men værre bliver 
det da vi opdager en lille montre med 
røgede hestepeniser! Da vi spørger Si-
gurdur om det er en lokal egnsret, kan 
han berette at en islandsk mand indtil 
sin død i 1930 faktisk spiste sådanne rø-
gede hestepeniser, dog uden de kryd-
derurter som Sigurdur siden hen har 
moderniseret retten med. Velbekomme. 

Frem med luppen
Som storvildtstrofæer hænger forskelli-
ge tørrede hvalpeniser på rad og række 
ud fra væggen. Desværre kunne vi ikke 
finde en fra en blåhval som skulle måle 
hele 2,5 meter – i slap tilstand. Til gen-
gæld genkender vi straks en gammel be-
kendt i en kæmpe glasbeholder. En 170 
cm lang og 70 kilo tung kaskelotpenis. 
Sådan en fætter har vi engang brugt 
som afsæt til at komme op på ryggen af 
en flok strandende kaskelothvaler på 
Rømø, som vi var med til at partere. 

Pigerne går og ryster på hovedet. De 
har været meget stille undervejs, men 
pludselig fanges deres interesse af en pe-
nis i en petriskål. Det kræver faktisk en 
lup før man kan få øje på den. Det viser 
sig at den mikroskopisk lille penis stam-
mer fra en hamster. Tænk at Mulle 
Hamster derhjemme i buret har en så 
lille en! 

Efter en lille halvtime orker vi ikke at 
se på flere udstillede tissemænd og sty-
rer mod udgangen. Vi kan lige nå at be-
søge byens lidt mindre kuriøse pattedyr-
smuseum, det flotte hvalmuseum, som 
ligger lidt længere henne af vejen. Se 
side 24.

Hvor lang er den så?
Nå ja forresten, hvor lang er så egentlig 
en elefantpenis? Ja, det kommer jo an på 
i hvilken tilstand man måler den, men 
halvanden meter i fuld vigør.

 o

Peniser i lange baner…

Som trofæer hænger på væggene 
forskellige hvalpeniser til skue. 
Den her stammer fra en sejhval.

Kunne en røget hestepenis mon 
friste?
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forståelse for den unikke sammensætning af 
arter og den store biologisk mangfoldighed, 
aussie-landet besidder. 
Måske vil de en dag kæmpe en kamp, for 
at bevare den biologiske mangfoldighed og 
gøre en indsats for naturen og miljøet? 

Som en del af formidlingsseancen, får 
eleverne altid en smule ”hands on” erfaring. 
Det afføder mange forskellige reaktioner; 
oftest fascination og forundring – men af 

og til også væmmelse eller frygt…især når 
krybdyrene kommer på banen! En ting er 
dog altid sikker – pattedyrene er et hit og 
dem kan alle lide! De små dødningehoved-
aber (alias Hr. Nelson) vækker altid stor 
begejstring; ”Se, den har fem fingre ligesom 
os!”. Også ”Wattle the wombat” ender 
i kategorien som ”total sej” – med dens 
særlige tilpasninger, er den outbackens 
bulldozer. Den kan med dens pansrede 
rygskjold knuse kraniet på en dingo, ved 
et angreb…også selvom den ser meget 
fredsommelig ud, som den står der og 
gumler gulerodsstænger.
Hvad er det der gør, at pattedyrene går mere 
rent ind? Er det dyrets symbolske værdi 
der træder i kraft? Er det bare pr. definition 
sådan, at pattedyr kategoriseres som 

Af Rikke Laustsen, naturvejleder 
på Tårnby Naturskole.

Fabelagtig formidling for børn – med levende dyr som formidlingsredskab

Stedet er Melbourne Zoo og året er 2004. Jeg er rejst ”down under” til fantastiske 
Australien, i praktik som naturformidler i havens skoletjeneste ”Discovery & Learning”, i 
en 6 måneders periode. 
I skoletjenesten arbejder vi med en lang række levende dyr i formidlingen – pattedyr, 
krybdyr, padder og fugle – indfødte som indførte. 
Alle har de deres egen historie at fortælle og alle kan de bruges i formidlingen af et utal af 
emner – det er bare spændende!

Fotos: Rikke Laustsen

”Åhh hvor er den bare dejlig!” – et udbrud 
alle elever kommer med, når de besøger 
den lille, truede Long-footed Potoroo, i 
hobbit-huset. Der, i det lille indelukke 
mellem bregnerne, hopper det lille lodne 
pungdyr rundt og lader sig håndfodre med 
sød kartoffel, mens han behændigt sniger 
sig ind i alle børnenes hjerter. Jo vist, 
det er et godt virkemiddel, at introducere 
denne lille fyr! 
Alt imens han charmerer alle, bliver der 
formidlet om truede arter og problemerne 
omkring indførte arter og den øgede 
urbanisering drages frem. Og det virker 
– alle og en synes, at det er forfærdelig 
synd for den lille potoroo og alle de andre 
truede dyr. Præcis den reaktion man 
ønsker – at vække empati og medfølelse! 
Efterfølgende bliver der diskuteret 
problematikker og eleverne kommer med 
ideer til simple løsningsforslag; f.eks. 
at give katten et klokke-halsbånd på, så 
den ikke kan angribe små, landlevende, 
forsvarsløse pattedyr, som potorooen. 
Inden vi forlader hobbit-huset, er eleverne 
blevet opmærksomme på nogle af 
truslerne, mod truede arter. Måske har de 
ved samme lejlighed også fået en bedre 
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søde og rare inde i vores hjerne, modsat 
f.eks. krybdyr, der ofte anses for at være 
aggressive og onde?

I løbet af mine 6 måneder i Melbourne Zoo, 
lærte jeg en vigtig ting; formidling med dyr, 
det dur! 
Dyrene havde en nærmest magnetisk kraft 
på børnene – når først dyrene kom på 
banen, slugte de al opmærksomheden og de 
blev til genstand for megen nysgerrighed 
og undren, hvilket affødte en lang række af 
spørgsmål og mange historier. 

Siden min tid i Australien har jeg haft 
mange gode formidlingsoplevelser med 
brugen af dyr, i mit pædagogiske arbejde – 
lige fra brugen af den mindste haletudse, til 
mus og køer. 

Brugen af dyr i formidlingsøjemed, er et 
fantastisk redskab – både til at fortælle 
en historie, til at udbrede et budskab 
og ikke mindst, til at skabe vigtige 
førstehåndsoplevelser med.
Der findes to rigtig gode grunde til, at 
benytte dyr som formidlingsredskab og 
”magnet”, over for målgruppen børn:

1. Fordi jeg som formidler ønsker at 
give børnene nogle gode, konkrete 
og sansemæssige oplevelser, der 
kan føre til nye færdigheder, viden 
og erkendelse.

2. Og fordi jeg på lang sigt som 
formidler, ønsker at være med til 

Vil du vide mere...

Skulle der være nogle derude, der kunne tænke 
sig at læse en mere teoretisk indgangsvinkel til 
emnet om ”Børn, dyr og dannelse - om naturfor-
midling med dyr, i pædagogisk teori og praksis” 
er i velkomne til at kontakte mig:  
rikke_laustsen@hotmail.com

at lære børnene, at udvise respekt 
for såvel dyr og mennesker, samt 
at give børnene et skub i retningen 
af forståelse og holdningsdannelse, 
i forhold til natur- og 
miljørelaterede problemstillinger i 
samfundet.

Der findes mange forskellige måder at 
formidle på - har du endnu ikke forsøgt 
dig med brugen af levende dyr i din 
formidlingspraksis, så har jeg kun et godt 
råd: PRØV DET!

(Skulle der være nogle derude, der kunne 
tænke sig at læse en mere teoretisk 
indgangsvinkel til emnet om ”Børn, dyr og 
dannelse - om naturformidling med dyr, i 
pædagogisk teori og praksis” er i velkomne 
til at kontakte mig)

___________________________________
___________________________________
__________

Billeder og tekst af:

Rikke Laustsen
Naturvejleder
Tårnby Naturskole

Arbejdsadresse: Granatvej 3, 2770 Kastrup

Privat adresse: Hesseløgade 55 st. th. 2100 
København Ø. 
Tlf. 39297206 / 61186640

Mailadresse arb.: rla.ns.uk@taarnby.dk
Mailadresse privat: rikke_laustsen@
hotmail.com
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Det forsøger man nu at råde bod på ved 
hjælp af Projekt Birkemus, som er et 
stort samarbejde mellem Skov- og Na-
turstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
forening, Naturhistorisk Museum i År-
hus og Statens Naturhistoriske Museum 
i København. Også flere naturskoler har 
med succes deltaget i feltarbejdet. 

Lidt om birkemus
Birkemusen adskiller sig på mange må-
der fra de mus, man oftest ser i den dan-
ske natur. Bortset fra den sorte rygstribe 
ligner den en ægte mus fra musefamili-
en (fx dværg-, skov- og husmus), men 
den er i virkeligheden den eneste dan-
ske repræsentant for en helt anden fa-
milie, hoppemusfamilien. 

Birkemusen er nataktiv, og om dagen 
ses den kun hvis den skræmmes op fra 

Birkemus og  
borgerinddragelse 

sit skjul. Ligesom hasselmusen sover 
birkemusen vintersøvn fra oktober til 
maj, og på kølige sommerdage kan den 
gå i en dvalelignende søvn. 

Birkemus formerer sig langsomt i for-
hold til andre mus. De bliver først køns-
modne når de er et år gamle og føder 
kun ét kuld unger (ca. 4-6 stk.) årligt. 
Artens kost udgøres hovedsageligt af in-
sekter korn, græsfrø, plantedele og bær.

Det lille dyr er opført på mange lister 
over truede dyr, herunder EU’s habitat-
direktiv og den danske rødliste over tru-
ede arter.

Udbredelse og habitat
Danmark udgør den vestligste grænse af 
birkemusens udbredelse, og ligesom i 
udlandet er udbredelsen her fragmente-
ret: Den findes kun i Jylland, i Thy og 

Af Julie Dahl Møller,  
Statens Naturhistoriske Museum, 
jdmoller@snm.ku.dk

Birkemusen er et 
af de sjældneste 
og mindst  
kendte pattedyr 
i Danmark.   

Selvom felt-
undersøgelser i 
de seneste år har 
kastet nyt lys 
over det lille,  
gådefulde dyrs 
adfærd og valg 
af levested, er 
mange aspekter 
af artens biologi 
stadig dårligt 
kendte. Foto: Marianne Gaversen

Birkemusen

Birkemusens latinske navn, Sicista betulina, 
betyder ”Den som piber ved birken”? Navnet 
fik den, fordi den første gang blev fundet på 
en russisk flodslette med birkebevoksning. 
Birkemusen er dog ikke særligt knyttet til 
birk, men ynder fugtige enge, gerne med 
nærliggende tørre skrænter eller diger.
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det vestlige Limfjordsområde samt i et 
bælte fra Vejle og Haderslev i øst til Var-
de og Ribe i vest. De fleste observationer 
er gjort i Thy, hvor bestanden synes at 
være størst. 

Arten er observeret i meget forskellige 
habitater: Ådale, fugtige enge, dyrkede 
marker, hede samt åbne skove og plan-
tager. Områderne har dog det fælles-
træk at de er åbne, har tæt bundvegeta-
tion (græs og urter) og oftest er fugtige. 

Vores viden om birkemusens udbre-
delse og habitatvalg er ret begrænset – i 
Danmark såvel som i udlandet. Det 
skyldes først og fremmest at de yderst 
sjældent går i normale musefælder, men 
sandsynligvis også at de enkelte bestan-
de af birkemus ikke er ret store sam-
menlignet med andre musearter. 

Kortlægning – Dansk Pattedyratlas
I de sidste syv år er der via Dansk Patte-
dyratlas, mit dertil knyttede speciale-
projekt og det nationale overvågnings-
program NOVANA ydet en betydelig 
indsats for at indsamle mere viden om 
birkemusen. I jagten på nye oplysninger 
om birkemusens forekomst blev en lang 
række metoder taget i brug: Hånd-
fangst, faldfælder, analyse af knoglere-
ster i uglegylp, foredrag, undervisning 
af skolebørn samt efterlysninger i aviser, 
radio og tv. I perioden 2000-06 blev der 
således indsamlet observationer af 142 
individer. I den forudliggende periode 
fra birkemusens opdagelse i 1863 til 
2000 blev der rapporteret om observati-
oner af blot 219 individer.

Hvordan går det med birkemusbestanden?
Førhen sås birkemusen oftest i forbin-
delse med landbrugsdrift, særligt i hav-
retraverne. Fra nyere tid er der ikke nær 
så mange observationer fra landmænd. 
Det skyldes muligvis intensiveringen af 
landbruget og den følgende forringelse 
af levesteder, samt øget brug af store 
landbrugsmaskiner der gør det sværere 
at få øje på de små mus. 

Enkelte steder er arten forsvundet 
helt, fx i Aalborg, hvor den sidst blev set 
i 1930’erne. Lokaliteten blev ødelagt da 
der blev bygget stadion, hospital og zoo-
logisk have på den, og birkemusen er 
ikke set i Aalborg eller omegn siden. I 
Thy og det vestlige Limfjordsområde 
trives den fint, omend bestanden synes 
indskrænket lidt i nyere tid. I det sydlige 
Jylland er situationen ikke nær så god. 
Lokaliteterne er nu oftest meget isolere-
de fra hinanden hvorfor man må antage, 
at bestandene her kan være ret sårbare 
over for habitatpåvirkninger. 

Projekt Birkemus
Birkemusen har i forvaltningsøjemed 
været en forholdsvis overset art, men er 
en af de dyrearter som Danmark har 
pligt til at overvåge ifølge EUs habitatdi-
rektiv. Derfor blev ”Projekt Birkemus” 
iværksat, som skal munde ud i en hand-
lingsplan for arten. 

Et af målene med projektet er at øge 
vores viden om birkemusens habitatvalg 
og aktivitetsradius. Det gøres ved at ud-
styre musene med en lillebitte radiosen-
der (0,35 g) så vi kan følge deres færden. 

Har du set  
en birkemus?

Birkemusen vejer blot 5-16 g og er 
på størrelse med en dværgmus. 
Den kendes på sin smalle, vel-
definerede, sorte rygstribe og den 
umådeligt lange hale, som er halv-
anden gange kroppens længde. 
Birkemusen forveksles nogle gan-
ge med skov- eller halsbåndsmus, 
hvis pels er lidt mørkere midt på 
ryggen end i siderne. Halen på  
disse mus er dog kun lige så lang 
som kroppen. Brandmusen er den 
eneste mus i Danmark som også 
har en sort rygstribe. Den er dog 
meget større end birkemusen og  
er ikke fundet i Jylland i nyere tid, 
så de to arter kan dermed næppe 
forveksles.
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Men først skal de vel at mærke fanges og 
det er en stor udfordring! Det kan fak-
tisk slet ikke lade sig gøre at fange mus 
nok til disse undersøgelser uden hjælp 
til røgtning af de mange faldfælder. 
Derfor kontaktede vi de relevante lokal-
komiteer i Danmarks Naturfrednings-
forening og annoncerede desuden i flere 
aviser for at hverve frivillige. De interes-
serede deltog i et informationsmøde i 
foråret hvor de desuden tilmeldte sig en 
fælderøgtningstjans, enten om morge-
nen eller eftermiddagen i en uge. Da 
feltarbejdet begyndte, kom hjælpere i 
hvert lokalområde med ud på en fælles 
fælderøgtning, hvor fældernes placering 
blev vist og hvor de lærte at røgte dem 
og at se forskel på arterne. Ved feltarbej-
dets afslutning i september var vi oppe 
på 70 hjælpere!

Fælderne blev røgtet i mere end to 
måneder i løbet af sommeren. I denne 
periode kommunikerede hjælperne og 
jeg vha. e-mail: jeg sendte nyhedsbreve 
ud om projektet med jævne mellem-
rum, og når der blev fanget en birkemus 
fik de besked om hvornår de kunne 
komme og se den. Hjælperne i hvert 
delområde skrev desuden flittigt sam-
men ang. fangsterfaringer og identifika-
tion af mus. 

Feltarbejdet gik rigtig godt og det lyk-
kedes de frivillige at fange 19 birkemus i 
Sydjylland, hvor vi ellers havde så få ob-
servationer. Vi håber på gode resultater 
også til næste år, hvor feltarbejdet fort-
sætter! 

Mus i undervisningen
De fleste danske pattedyr lever en meget 
skjult tilværelse og mange af dem får 
man kun lejlighed til at se i glimt. 
Fangst af mus er derfor en rigtig god 
måde at vise børn nogle af de dyr som 
omgiver os og at lære dem, at ”mus” 
ikke bare er mus, men at der faktisk fin-
des mange og meget forskellige arter. 
Det er en fascinerende oplevelse, for det 
er jo ikke ret tit at man får mulighed for 
at se vores pattedyr helt tæt på. Med lidt 
forsigtighed kan man også lade børnene 
røre ved musene.

Guldager Naturskole nord for Esbjerg 
deltog i Projekt Birkemus, og naturvej-
lederne Tom Vestergaard og Rene Ras-
mussen havde stor succes, både med at 
fange birkemus i faldfælderne og med at 

inddrage børnene. De lavede desuden 
terrarier til nogle af musene, så børnene 
kunne studere dem nærmere. Når man 
skal fange birkemus, kan man sommeti-
der tage andre metoder i brug end fæl-
der. Nær Klosterheden har naturvejle-
der Henning Givskov ofte fanget 
birkemus ved sammen med børn og 
voksne at gå i en linje henover heden og 
håndfange de mus som springer op. I 
Thy fangede daværende naturvejleder 
Paw Hansen en birkemus ved at vende 
halmballer. Begge disse metoder kræver 
dog gode forhold og lidt held: Paw og 
jeg vendte næsten 2000 halmballer før 
birkemusen dukkede op!

Hvis du vil bruge mus i undervisnin-
gen kan du relativt nemt fange dem i 
vippefælder udstyret med hø, havre og 
æble. De er enkle at sætte op og kan 
bruges i sommerhalvåret, men skal til-
ses to gange om dagen så dyrene ikke li-
der overlast.  Til at fange birkemus er 
faldfælderne bedst, men det kræver en 
særlig tilladelse fra Skov- og Natursty-
relsen, da birkemusen er fredet. Faldfæl-
derne er mere besværlige at røgte end 
vippefælder, men til gengæld finder 
man mange sjove ting i fælderne, lige 
fra sprælske spidsmus og store biller til 
frøer, tudser, firben og salamander.

Har du som naturvejleder, alene eller 
sammen med dine elever, lyst til at del-
tage i Projekt Birkemus’ aktiviteter til 
næste år, er du meget velkommen til at 
kontakte forfatteren. Du kan læse mere 
om projektet på www.dn.dk.

	 o

Du kan læse mere om projektet på 
www.dn.dk
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SælSafari er for store og små 
Skibet er klar og forventningerne altid 
meget store, før vi sejler ud i Vadehavet 
med skibet Adler VII fra Rømø havn. 
Der går ikke lang tid, så pludselig er de 
der, de spættede sæler, med deres runde 
hoveder. Nysgerrigt betragter de os og 
vi dem. Et intenst møde i naturen. Vi 
kommer tæt på, men ikke for tæt. Sæ-
lerne skal ikke forstyrres, det er dem, 
der bor i Vadehavet, vi er her blot på be-
søg. 

Intense minutter går med at iagttage 
sælerne gennem kikkerter, og på vej 
bort fra sælerne fortælles der om sæler-
nes liv på både dansk og tysk.

På alle ture ser vi også efter marsvin, 
og det lykkes de fleste gange at se disse 
små hvaler, og så ser vi selvfølgelig også 
efter vandfugle og dem er der MASSER 
af i Vadehavet. Det går altid for hurtigt, 
og knap 2 timer senere er vi tilbage i 
Havneby, en intens naturoplevelse rigere 
– vi har oplevet SælSafari.

SælSafari - en succes for sæler  
og mennesker!   
Samarbejdet mellem Sort Safari og re-
deriet Adler Schiffe begyndte for en del 
år siden og har stille og roligt udviklet 
sig til et gedigent og omfattende samar-
bejde. 

I sommeren 2007 gennemførte vi i alt 
ca. 120 programsatte SælSafariture og 
havde over 10.000 gæster med. Skibet 
Adler VII kan rumme op til 200 gæster, 
og der er mange dage, hvor vi har fyldt 
skibet med forventningsfulde gæster. 
Adler VII har en køldybde på 1,45 m og 
er derfor optimal til Vadehavets lave 
vandstande.  Vi sejler efter fast sejlplan, 
samme tid hver dag. Det kan vi gøre 
trods skiftende tidevand, fordi vi har 
fået tilladelse til at sejle ind i nærheden 
af en banke i det tyske Vadehav, hvor 
der er sæler også ved højvande. Ved lav-
vande sejles der til banker i det danske 
Vadehav. Gennem de seneste år er de 
områder vi sejler til blevet benyttet af 
flere og flere sæler. Den største banke 
rummer nu helt regelmæssigt over 200 
sæler. Sælerne er også blevet mere og 
mere fortrolige med at vi kommer og at 
vi ikke udgør en trussel. 

Sort Safari har fra starten lagt en kry-
stalklar linje, vi vil ikke acceptere at vi 
med SælSafari jager og forstyrrer sæler-
ne, og det giver nu resultat. 

De seneste 2 år har vi nu også regel-
mæssigt set gråsæler – dejligt at så store 
rovdyr på op til 300 kg er genindvan-
dret.

Hvert år trykker vi 40.000 foldere, der 
på dansk og tysk fortæller om SælSafari. 

Velkommen på SælSafari 

i Vadehavet

af Iver Gram, naturvejleder og  
direktør for Sort Safari
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Der er opbygget et e-bookingssystem på 
både dansk og tysk, og vi har aftalt bil-
letsalgssamarbejde med Rømø Turistbu-
reau og Rømø-Sild Rederiet.

I 2006 indførte vi en familiepakke, 
hvor egne børn kommer gratis med, 
hvilket blev en stor succes. Vi fylder nu i 
mange uger hen over sommeren skibet 
til bristepunktet.

Formidling
På samtlige ture er der naturvejleder fra 
Sort Safari med, som på tysk og dansk 
formidler om Vadehav, sæler, fisk og 
fugle og altid har et vågent øje ude i ho-
risonten efter spændende oplevelser. 
Formidlingen foregår med trådløs mi-
krofon, og der er højttalere over hele 
skibet. Der gives indledningsvis en in-
troduktion til Vadehavet, hvorefter der 
fortælles om den natur og ikke mindst 
de arter af dyr vi kommer tæt på. Spe-
cielt populært for børn er program-
punktet med minifiskeri med bund-
trawlet, som altid bringer spændende 
fisk og bunddyr op på skibets agterdæk, 
hvor et fortællebord med bassin er ind-
rettet specielt til formålet. En klassisk 
naturvejlederformidling med se på, røre 
ved og evt. smage på elementer. 

Sort Safari er en privatejet virksomhed  
startet for 4 år siden af Iver Gram.  

Firmaet arrangerer uden nogen form for tilskud 
forskellige naturevents.  

Antallet gæster i 2007 var på 45.000. 

To timers formidling på tysk og dansk 
med glade og meget vidensbegærlige 
gæster er intenst og hårdt arbejde, men 
også givende, fordi vore gæster altid er 
glade og godt tilfredse. 

Vi ser sæler på så godt som alle ture, 
fordi vi efterhånden har stor viden om 
hvor vi skal søge, men sælgaranti kan og 
vil vi dog ikke give.

Succesen kræver planlægning og booking
De seneste år har vi konsekvent anbefa-
let reservation for at være sikker på at få 
plads. Det er ikke sjovt at stå med for-
ventningsfulde børn og få at vide der 
ikke er plads. Sejlplanen for 2008 er på 
vej, og den vil muligvis indeholde flere 
nyheder.

Prisen i 2007 var 130 kr. for voksne og 
80 kr. for børn. Der er grupperabatter.

Booking telefon (+45) 7372 6400 eller 
www.sortsafari.dk  
E-post: igr@sortsafari.dk

 o
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Som jæger er 
det utænkeligt 
for mig ikke at 
have en jagt-
hund. For der er 
store oplevelser 
forbundet med 
arbejdet med 
jagthunde. 
Da jeg som  
naturvejleder 
især arbejder 
med formidling 
af jagt, er det  
naturligt for mig 
at inddrage min 
jagthund i for-
midlingen.

ubehageligt hvis hånden kommer oven-
fra (lige som en lussing). Sådan har 
hunden det også, og hvis den er nervøs 
eller aggressiv, kan man risikere at blive 
bidt, hvis hånden kommer på den måde.

Lugtesansen
Hundens lugtesans er vores meget over-
legen. Hvis vi sammenligner, kan man 
sige hvis vores lugtesans er på størrelse 
med et frimærke, så er hundens på stør-
relse med en fodboldbane. Det gør hun-
den til en uvurderlig hjælper på jagt. 
Den kan finde det vildt jeg gerne vil 
skyde, og når jeg har skudt det, er det 
også hunden som ved hjælp af lugtesan-
sen, finder og apporterer det skudte 
vildt. Forskellen på lugtesansen bliver 
demonstreret ved at jeg gemmer en tør 
og for børnene temmelig lugtløs hunde-
kiks i den ene hånd. Eleverne får så lov 
til at prøve om de kan lugte sig frem til 
kiksen. Det er en svær opgave for dem, 
for de kan ikke lugte den, og de erken-
der som oftest at de har gættet sig frem 
til hvor kiksen er. Derefter får Mads lov 
til at prøve, og han behøver ikke lang tid 
før han med poten markerer den hånd 
som kiksen er gemt i. Børnene vil ofte 
gerne prøve, selv at gemme kiksen i de-

Brug hunden  
i naturvejledningen

Af Claus Landbo Olesen, natur-
vejleder for Danmarks Jæger-
forbund

Jagthundens sanser
Jeg har sammensat et forløb jeg kalder: 
”Jagthundens sanser”. Det tager ca. 2 ti-
mer og på den tid får jeg præsenteret en 
lang række facetter af jagthundearbej-
det. Min snart 9 år gamle Field Trial 
Springer spaniel Mads, har siden han 
var ganske ung, haft det som en del af 
hans arbejdsfelt, også at være formid-
lingshund. Det er et arbejde han er me-
get glad for, fordi det giver en masse op-
mærksomhed, hvilket han nyder. 
Forløbet er bygget op, så jeg viser både 
jagthundens sanser og hvordan den skal 
trænes, og sidst men ikke mindst hvor-
dan børnene undgår at blive bidt, hvis 
de kontakter hunde som de ikke kender.

Kontakt hunden rigtigt
Fordi mange børn er ikke vant til at om-
gås hunde, starter jeg med at fortælle 
dem, at man altid skal spørge ejeren om 
lov til at snakke med hunden. Derefter 
skal man nærme sig med sænket hånd, 
og starte med at lade hunden snuse til 
hånden, så skal man klø den på bringen 
og ikke på hovedet. Fordi man virker 
aggressiv hvis hånden kommer ovenfra. 
Jeg viser dem at det er det samme når vi 
giver hånd til hinanden, så er det også 

Jeg er klar til udfordringen
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res egen hånd, men de må vente til sidst, 
en jagthund arbejder ikke godt med 
mad i maven, og det kan være direkte 
farligt, da det kan resultere i en mave-
vending, hvilket hunden dør af.

Træningen 
Så fortæller jeg om jagthundetræning, 
og hvad en hund skal kunne for at være 
en god jagthund. Jeg demonstrerer nog-
le af øvelser som bruges i træningen. 
Det er en skridt for skridt fortælling, 
hvor jeg viser de remedier jeg bruger. 
Det er bolde og dummyer af mange 
slags. Det starter helt fra begyndelsen, 
med hvad den lille hvalp skal lære, over 
den mere øvede, til den færdigtrænede 
jagthund. Børnene bliver inddraget så 
meget det kan lade sig gøre. Det er no-
get jeg finder vigtigt, jo mere de inddra-
ges, jo sjovere og mere lærerig bliver op-
levelsen. De får lov til på skift at kaste 
dummyer og bolde, som Mads så skal 
finde og apportere. Når Mads er blevet 
en færdig trænet jagthund, udfordrer 
han børnene. Er der nogle af dem der 
kan løbe hurtigere end ham og få fat i 
dummyen først, eller er der nogle som 
er bedre til at finde en tennisbold i 
skrup eller krat. Her får børnene også 
lov til at kaste, ligesom de naturligvis får 
lov til at tage konkurrencen op med 
Mads. Opgaverne er varieret, således 
der er opgaver hvor børnene skal hente 
fire bolde på tid, hvorefter Mads skal 
gøre det samme. Det kan også være at 
de skal løbe om kap med ham, for at 
komme ud til en dummy. Mads er me-
get hurtig, så han får ikke lov til at løbe, 
før børnene er mindst halvvejs ude ved 
dummyen, og som oftest vinder han.

På Jagt
Som afslutning på udfordringen plejer 
jeg at bede et af børnene gå ud at gem-
me en skudt fugl, som oftest en fasan. 
Det er jo det hele arbejdet med en jagt-
hund handler om, nemlig at hunden 
kan finde de fugle som er faldet for bøs-
sen. Jeg fortæller dem at vi er på jagt og 
Rasmus eller hvad barnet nu hedder, 
har skudt en fasan, som han ikke kan 
finde. Han er kommet for at spørge om 
jeg kan hjælpe ham. Det kan jeg natur-
ligvis ikke, men det kan Mads. Jeg giver 
ham apporteordre og sender ham af 
sted for at finde den skudte fugl. Der går 

sjældent ret lang tid, før han kommer 
tilbage med den døde fugl. Ofte må den 
gemmes og apporteres igen flere gange, 
fordi flere af børene gerne vil gemme 
fuglen.

Alle skal være med
Forløbet er bygget op så børnene bliver 
inddraget mest muligt i aktiviteterne. 
Hvilket de går op i med liv og sjæl. Jeg 
gør meget ud af at alle børnene prøver 
et eller andet. Enten kaste eller løbe om 
kap. Hvis det kan nås får de lov til at 
prøve flere ting. Det afhænger af grup-
pens størrelse og tiden der er til rådig-
hed. Er det meget varmt så skal hunden 
også have pauser, hvor den kan få pu-
sten og slukke tørsten. Det er vigtigt at 
børnene lærer at tage hensyn til hun-
den, jeg forlanger f.eks. at de er stille når 
han skal apportere, det kan meget nemt 
ødelægge hundens koncentration hvis 
de råber og skriger, og det fortæller jeg 
dem. Det plejer at fungere meget godt 
og hvis de glemmer det, så får de hurtigt 
syn for sagen, fordi hunden bliver ukon-
centreret. 

Hvorfor vise jagthundens sanser for børn?
Personligt får jeg en masse ud af at bru-
ge min hund i formidlingen. Jeg er me-
get glad for at arbejde med hunden og 
det giver en ekstra dimension i hunde-
arbejdet, bl.a. fordi hunden skal vendes 
til at færdes blandt mange mennesker. 
Den skal helst også kunne et ekstra ”cir-
kusnummer” eller to som kan bruges i 
formidlingen. Det er numre som er ek-
semplariske for det jeg gerne vil vise. Jeg 
synes også det er dejligt at få lov til at 
vise andre noget, som jeg virkelig bræn-
der for. Jeg har det egentlig sådan, at jeg 
hellere går på jagt med hund uden bøsse 
end omvendt. Sidst, men ikke mindst er 
det utrolig dejlig at opleve at børn som 
er hundeangste for Mads, bliver fortroli-
ge med ham, og ofte falder ham om hal-
sen og giver ham et knus til afsked. Så 
synes jeg at vi har nået meget på et par 
timer.

 o

Ordforklaringer:
Field Trial Springer Spaniel: 
Engelsk for jagtline, en sprin-
ger spaniel som er avlet til 
jagt.

Apportere: Finde skudt og 
anskudt vildt og bringe det 
til føreren.

Anskudt Vildt: Vildt som er 
ramt, men ikke dødt.

Dummy: En aflang tøjsæk, 
som fås i forskellige størrel-
ser, bruges til apporterings-
træning.

Den færdigttrænede F.T. Springer 
skal søge terrænet af i et energisk 
tempo.

For vi mennesker vil det ofte være 
umuligt at finde nedskudt vildt i 
det høje græs.
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Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejleder for Fugleværns-
fonden.

”Wauww! Look forward  
- jumping whale!”  
Turlederens stemme er lige 
ved at knække over i begej-
string, mens publikum for-
ventningsfuldt retter deres  
kameraer mod nedslags-
stedet. Et gigantisk plask lang 
pokker ude i horisonten, er 
det eneste jeg når at se af den 
pukkelhval, som efter en kort 
flyvetur i den kølige islandske 
havluft, atter vender tilbage til 
sit rette element. 

Vi er ombord på det gode træskib Syl-
via, en tidligere hvalfangerbåd, som nu 
er ejet af firmaet ”Gentle Giants”, et af 
Husaviks to store hvaloperatører, som 
årligt sejler tusinder af hvalturister ud til 
de store havpattedyr, som en stor del af 
året opholder sig i farvandet nord for Is-
land. Denne dag vipper båden voldsomt 

og store søer skyller ind over dækket. 
En stor del af turens deltagere har været 
søsyge allerede fra turens start og hæn-
ger blege ud over rælingen, mens de 
brækker sig i lårtykke stråler – hvilket 
er guf for mallemukkerne som har kro-
nede dage. Desværre bliver det ikke til 
flere hoppende hvaler denne dag, men i 
løbet af de fire timer turen varer når vi 

Hvalturisme I Island - 
både ude og inde

Hver hval har sig eget ”fingeraftryk” på halefinnen. 

Fotos: Allan Gudio Nielsen
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Hvalturisme vs hvalfangst

Efter en pause på 14 år begyndte Island i 2003 
igen kommerciel hvalfangst. Internationalt var 
protesterne store, men også lokalt gik bølgerne 
højt. Hvalfangst er et stort politisk emne i Island. 
Især den islandske turistindustri har kæmpet 
imod en genoptagelse af hvalfangsten, som de 
mener skader hvalturismen. Selvom der kun har 
været hvalfangst på Island siden 1950erne støt-
ter 70% af den islandske befolkning i dag kom-
merciel hvalfangst. Dette på trods af at 62.000 
hvalturister i 2002 indbragte den islandske øko-
nomi mere end 16 millioner $. Til sammenligning 
indtjente den islandske hvalindustri årligt kun 3 
millioner $ i 1980erne. 

Går man islændingene på klingen er det da heller 
ikke et spørgsmål om hverken økonomi eller kød 
på bordet, der er årsag til deres ofte positive 
holdning til hvalfangst. Det er mere et spørgsmål 
om stolthed. Ingen skal tro at de kan diktere 
hvad islændingene må og ikke må! Paradoksalt 
nok har hvalerne på det seneste fået uventet 
hjælp fra Japan! Pga. af et stort indhold af tung-
metaller er eksporten af islandsk hvalkød gået 
helt i stå, og uden det japanske marked løber den 
islandske hvalfangst ikke rundt, da kun ganske få 
islændinge spiser hvalkød. 

Sylvia på vej med endnu et hold hvalturister.

I havnen ligger de moderne hvalfangerskibe side ved side.

at komme tæt på et par store pukkelhva-
ler, inden Sylvia igen vender retur til 
Husavik. Her venter der til gengæld fle-
re hvaloplevelser. 
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Av mit skulderblad. Her lidt knogle fra en blåhval.

Gys og gru – der er hvaldrab på flimmeren.

Inde i The Yellow Submarine.

Hvalmuseet i Husavik
En stor del af de gæster som hvert år ta-
ger på hvalsafari fra Husavik, besøger 
også det 1600 m² store hvalmuseum 
som har til huse i et gammelt slagtehus 
på havnen. I år havde museet 21.000 be-
søgende (heraf 668 danske) hvilket er en 
fremgang på 6% i forhold til sidste år. 
Og med god grund. Hvalmuseet er et 
spændende og lærerigt supplement til 
hvalturen. I de 14 udstillingsrum for-
midles forskellige emner om hvaler, f.
eks. deres biologi, fysiologi og leveste-
der, hvalfangst, hvalturisme og hvaler i 
folketroen. Især museets mindre rum 
imponerer og flere af dem er meget 
smukke, bl.a. The Yellow Submarine 
som er for museets yngste gæster. I to 
rum var der opsat fjernsyn som viste 
dokumentarfilm der passede til det på-
gældende rums tema. I det ene rum var 
fjernsynet placeret på en stabel papkas-
ser med hvalkød til det japanske mar-
ked. Filmen var fra 1970erne og viste 
optagelser af hvalfangst, mens en spæn-
dende australsk film om hvalturisme 
kontra hvalfangst nåede rigtig godt 
rundt om dette tema. Selvom jeg altid 
har haft det lidt svært med at se fjernsyn 
når jeg er på museum, bænkede jeg mig 
dog hurtigt, og så faktisk begge film næ-
sten til ende.

Hjælp fra publikum
En del af udstillingen handler om hval-
forskning. Museet har ofte mandskab 
ombord på hvalbådene som monitore-
rer hvalerne i Skjálfandi bugten. Det 
foregår ofte ved fotodokumentation af 
haler, rygfinner og ar, og museet opfor-
drer publikum til at støtte deres arbejde 
ved at sende deres egne fotos af hvalha-
ler til museet. Læs mere om forskningen 
på museets hjemmeside:  www.whale-
museum.is/research/photo-identificati-
on/

Selvom det hele handler om hval, hval 
og atter hval, så når man aldrig at gå 
død på dette spændende museum, som 
klart kan anbefales et besøg.

 o
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Museets øverste etage er afsat til en lang parade af ti ophængte hvalskeletter. 

Gæt en hvalknogle. Så meget vejer en hval - opgjort i antal mennesker.
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Fra 2000-2004 kortlagde jeg dyrelivet, 
nærmere bestemt de større pattedyr, i en 
stribe uudforskede områder i Sydameri-
ka. Jeg var i Amazonas både i den brasi-
lianske, peruvianske og bolivianske del 
samt i Brasiliens Pantanal-vådområde 
og Cerrado-savanne. På nær aberne stø-
der man sjældent på de fleste af dyrene i 
Sydamerikas jungle, hvilket skyldes en 
blanding af, at vildnisset er tæt, og at 
dyrene er sky, sjældne og/eller nataktive. 
For at afsløre, hvad der findes i et områ-
de, bliver man nødt til at tage andre me-
toder i brug end direkte observationer. 
Jeg var en af de første forskere, der fandt 
på at bruge fotofælder i Sydamerika.    

Fotofælder
Fotofælder består af et kamera forbun-
det med en infrarød sensor. Sensoren 
kan mærke, når et varmblodet dyr, dvs. 
et pattedyr eller en fugl, går forbi og 
sender besked til kameraet om at tage et 
billede. Kameraet er udstyret med blitz, 
så fotofælder fungerer både nat og dag. 
Ved at sætte mange fotofælder op kan 
man dække et stort område uden selv at 
skræmme dyrene bort. Kunsten er så, at 
placere kameraerne, hvor man har størst 
mulig chance for at få noget i fælden. 
Ligesom lystfiskere lærer, hvor det er 
bedst at smide krogen i, lærer man med 
tiden, hvor det er bedst at sætte sine fo-

tofælder op. Det kan være langs vand-
løb, stier, dyreveksler og bakkekamme, 
ved huller og kradsetræer eller under 
træer med nedfaldsfrugter. 

Mange dyr - ingen billeder
I starten er det nu ikke helt så nemt, 
som det måske lyder. De første to gange 
jeg fremkaldte film fra fotofælder i Bra-
siliens Amazonas, hvilket hver gang 
indbefattede en sejltur på 1000 km op 
og ned ad floderne til den nærmeste by, 
var der ikke et eneste dyr på mine bille-
der. Fotofælderne var blevet udløst og 
havde taget filmene op, men der var 
simpelt hen ikke kommet nogen dyr 
med. Selv når man er mere erfaren, aner 
man aldrig, hvad man får i kassen, så at 
fremkalde billeder er altid forbundet 
med stor spænding.

I Pantanal fik vi et billede af en jaguar 
i et område, hvor de lokale ikke havde 
set den store kat i mere end et halvt år-
hundrede. I området fik vi desuden 55 
fotos af ozelot, en plettet kat på størrelse 
med en ræv. Det viste sig, at jeg kunne 
kende forskel på individerne på deres 
pletter, og derfor kunne jeg ud fra mine 
fotos beregne, hvor mange ozelotter, der 
fandtes i området. Den metode havde 
aldrig før været brugt i Sydamerika, og 
det gav mig blod på tanden til et endnu 
større projekt for at registrere ozelotter. 

 

Af Mogens Trolle, cand. scient. i 
biologi og formidlingsmedarbej-
der på Statens Naturhistoriske 
Museum. 

Fotofælder afslører
dyrelivet i Sydamerikas uudforskede jungler

Jaguar fra Pantanal - en stor 
han, der formodentlig har vejet i 
omegnen af 130 kg.
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Tålmodighed belønnes
Året efter vendte jeg tilbage til et andet 
område i Pantanal med 30 kameraer - 
fem gange så mange, som jeg havde haft 
på mit første projekt. Men på trods af at 
jeg nærmest tæppebombede området 
med kamerafælder, fik jeg næsten ingen 
ozelotfotos. Til gengæld dukkede der et 
hav af mankeulve og tapirer op, og også 
disse to arter kan man individgenkende 
ud fra fotofældebilleder, så man kan lave 
bestandsestimering. 

Efterfølgende projekt var i Perus 
Amazonas. Her gik der bl.a. en lille 
hjort, en såkaldt dværgspidshjort, i fæl-
den, som var ny for Peru og Amazonas 
og formodentlig en hel ny art. I samme 
område fik vi en masse kæmpebæltedyr, 
et bæltedyr på størrelse med et får, som 
det efter fem år i Sydamerika endnu 
ikke er lykkedes mig at se i naturen.  

 Mit sidste projekt var i Cerradoen i et 
område med en del kvægdrift, og hvor 
meget af den oprindelige skov og savan-
ne var blevet fragmenteret. De lokale 
universitetsfolk var overbeviste om, at 
der ikke var noget tilbage, der var værd 
at snakke om, men igen åbnede fotofæl-
derne et vindue til en uventet verden. 
Kameraerne registrerede ikke færre end 
13 pattedyrarter, deriblandt mankeulv, 
puma, ozelot, vaskebjørn og det uhyre 
sky myrebæltedyr.    

Sæt fotofælder op i din egen baghave      
Også i Danmark findes der adskillige 
arter af spændende pattedyr, som man 
skal være heldig for at se. Vil du vide, 
hvad der kommer i din have om natten 
eller måske i din lokale skov eller mose, 
kan du jo prøve at eksperimentere med 
fotofælder. Man kan købe præfabrikere-
de fotofælder fra udlandet over inter-
nettet (de to mærker, der oftest bruges 
af forskere, er TrailMaster og Camtrek-
ker) - de koster typisk omkring 5000 kr 
for et sæt med en sensor og et kamera. 
Men har man teknisk snilde, kan man 
givetvis selv flikke noget sammen. Her 
er et par råd til, hvordan du kan forbed-
re dine chancer for at få noget i fælden 
og ikke mindst dyr på dine billeder:

Placering
Sæt fælderne op, hvor der er størst 
chance for, at dyrene kommer, f.eks. 
langs stier, veksler, naturlige korridorer, 

vand og hegn. Fodaftryk og andre dyre-
spor giver også en god indikation af dy-
renes færden. 

Madding
Brug madding til at tiltrække dyrene. 
Dåsesardiner fungerer fint til de fleste 
rovdyr. Overmodne frugter plejer at 
vække planteæderes interesse. 

Undgå uskarpe billeder
Hvis du bruger et kamera, der har auto-
fokus, er det en god idé, at pege kamera-
et, så midten af billedfeltet er der, hvor 
du forestiller dig, at dyret går forbi, f.
eks. en sti eller veksel. Meget tit er dyret 
ikke nået ind i centrum af billedet, før 
kameraet autofokuserer, og hvis kame-
raet peger ligeud, risikerer du, at det i 
stedet stiller skarpt på et træ eller anden 
vegetation et godt stykke væk.   

Vil du vide mere?
For flere og mere tekniske informatio-
ner om fotofældemetoden kan man 
downloade Mogens Trolles videnskabe-
lige publikationer på www.mogenstrolle.
dk.

 o

Den nye dværgspidshjort fra Pe-
rus Amazonas.

Mankeulv fra Pantanal.
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Det er ikke mere end et halvt år siden 
en strejfende hanulv blev påkørt af en 
bil syd for Kiel.

Men hvor sandsynligt er det at ulven 
vender tilbage til Danmark? Og hvad vil 
konsekvenserne i givet fald være for den 
danske natur og kultur?

Storhed, fald og genopstandelse
Ulven var engang udbredt over hele den 
nordlige halvkugle, inklusiv hele det 
Nord Amerikanske kontinent, Eurasien 
og Japan. I det 19. århundrede blev den 
udryddet i alle central og nord europæi-
ske lande. Den overlevede kun i de mest 
øde og mindst udviklede områder. I 
1960’erne var Østeuropa det eneste sted 
der fandtes talrige populationer. Igen-
nem de sidste 20 år er ulvebestanden 
imidlertid vokset i flere områder af 
Europa og ulven er genindvandret til 
Frankrig, Schweiz, Norge, Sverige og 
Tyskland. 

Ulve i Danmark?
Der er to muligheder for genindvan-
dring af ulve til Danmark – fra andre 
lande i Skandinavien eller fra Tyskland. 
Ulvene ved den tysk-polske grænse er 
ca. 550 km fra Danmark mens den 
skandinaviske population er ca. 350 km 
fra grænsen. Afstandene i sig selv er 
ikke et problem - studier viser at ulve er 
i stand til at vandre mange hundrede ki-
lometer. Især unge individer vandrer 
ofte langt for at finde egnede territorier, 
f.eks. vandrede en ung hanulv i Italien 
1000 km før den etablerede et territori-
um. Øresund virker som en barriere 
mellem den skandinaviske bestand og 
Danmark, derfor kan en genindvan-
dring fra Sverige kun ske i hårde isvintre 
hvor Øresund fryser til. Med udsigten 
til et varmere klima er sandsynligheden 
for at det lykkes ulve at krydse sundet 
meget lille. Det er derfor mest sandsyn-
ligt at en genindvandring vil ske fra den 
tyske bestand.

  Ulven kommer

Af Pernille Hjort, cand. scient i  
biologi og formidlingsmedarbej-
der i Zoologisk Have, København

Store rovdyr som 
los, jærv, bjørn 
og ulv har tid-
ligere været ud-
bredt i Danmark. 

Jærven uddøde 
for ca. 12.000 år 
siden, bjørn og 
los for omtrent 
5000 og 6000 år 
siden.  

Ulven derimod 
har været i Dan-
mark indtil for 
nylig - den sidste 
blev skudt i 
1813, men flere 
gange indenfor 
de sidste år har 
strejfende indi-
vider, oftest han-
ulve, nærmet sig 
den dansk-tyske 
grænse. 

Foto: Gary Kramer
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Er der plads? 
Ulve kan leve i alle typer habitat, hvor 
de kan finde føde og de ikke bliver 
dræbt af mennesker. Selv tæt befolkede 
og kultiverede landområder er ikke en 
hindring – derfor vil Jyllands kultur-
landskab udgøre et udmærket levested. 
Hvis tætheden af ulve estimeres til to 
ulve pr. 100 km2 vil Jyllands samlede 
areal på ca. 30.000 km2 kunne bære en 
bestand på maksimalt 600 ulve. 

Hvad skal de æde?
Ulve er altædende og føden udgøres af 
alt fra vilde hjorte, ådsler, husdyr til af-
fald. Alle disse typer føde er tilgængeli-
ge i Danmark. 

Ulve æder 3-5 kg kød om dagen, dette 
svarer til et rådyr pr. ulv hver 6. dag. 600 
ulve i Jylland der udelukkende lever af 
rådyr vil altså kunne æde ca. 35.000 rå-
dyr hvert år. Til sammenligning skyder 
jægere i Jylland ca. 65.000 rådyr om 
året. Derudover kommer bestanden af 
bla. krondyr og dådyr. 

Predation på husdyr som får, geder, 
heste og køer vil ikke kunne undgås, og 
formentlig vil angrebene være mere ud-
bredte i nogle områder end i andre. Ta-
bene kan være betydningsfulde for den 
enkelte landmand, men erfaringer fra 
andre områder med genindvandrede 
ulve viser at tabet maksimalt udgør 
0,5% af den totale produktion. Til sam-
menligning vurderer landbruget selv 
tabstal på hhv. 2 og 5% hos fritgående 
får og lam som normalt (pga. sygdom, 
benskader m.m.).

Er de farlige?
Ulve har et dårligt ry. Gennem århund-
reder har myter, eventyr og kristen sym-
bolik skabt frygt og fjendskab. Derud-
over har ulveangreb været en hyppig 
dødsårsag i historisk tid pga. rabies. 
Den nutidige risiko for at blive angrebet 
af en ulv i Europa er meget lille. Der er 
fire dokumenterede tilfælde i de sidste 
50 år i Europa, heraf ingen i Skandinavi-
en. I områder hvor ulven har overlevet 
er de lokale sjældent bange for den. 
Frygt er oftest mere udbredt i områder 
hvor ulven er vendt tilbage. Genindvan-
dring af ulve skaber ofte interessemod-
sætninger mellem befolkningsgrupper – 
typisk har bybefolkningen positive 
holdninger, mens landbefolkningen har 

negative holdninger. 
Frygt og interessemodsætninger kan 

ikke undgås hvis ulve genindvandrer til 
Danmark. Men oplysningskampagner, 
kompensationsordninger og inddragelse 
af lokalbefolkningen har vist sig at være 
effektive metoder til at mindske frygten 
og øge mulighederne for sameksistens. 

Muligheder og begrænsninger
Hvis ulven genindvandrer til Danmark, 
vil de første individer der slår sig ned 
formentlig være strejfende hanner. En 
egentlig ulvebestand ligger længere ude 
i fremtiden. Hvis den tyske bestand 
vokser er det dog ikke usandsynligt at 
ulve vil sprede sig til Danmark. 

Ulve i den danske natur vil give mu-
lighed for spændende naturoplevelser 
og øge biodiversiteten. Men den vil også 
give ophav til problemer som frygt og 
husdyr predation. 

Naturen i Danmark er et kulturland-
skab der eksisterer på menneskets be-
tingelser. Derfor vil ulvens eksistens af-
hænge af accept og velvilje. En 
ulvebestand på 600 ulve vil nok være 
uacceptabel for de fleste, men mindre 
kan gøre det, hvis populationen er en 
del af en metapopulation der deles med 
Tyskland.

Til slut kunne tilføjes, at hvis ikke vi i 
Danmark kan acceptere genindvandring 
af en art, der ikke er farlig for menne-
sker, hvordan kan vi så forvente, at be-
folkningen i eksempelvis Rusland skal 
acceptere vores forsøg på at beskytte og 
øge bestanden af amurtigeren. En art 
der er langt mere problematisk og farlig 
for menneskerne i området, end ulven 
er for os? 

 o

Foto: Michael Petersen

Foto: Carl Lund



34
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 4  •  2007 

I august 2007 startede et  
Naturvidenskabeligt lærings-
projekt, der skal få eleverne til 
at interessere sig så meget for 
naturvidenskab, at de vælger 
at videreuddanne sig i den 
retning.

 
Det er det naturhistoriske museum Na-
turama i Svendborg, der har inviteret 12 
sydfynske skoler til at være med i pro-
jektet. Efter tre år, når det hele er slut, 
bliver de sammenlignet med 12 nord-
fynske kontrolklasser, for at måle om 
den anderledes undervisning får flere til 
at beskæftige sig med naturfag i gymna-
siet.

Klasserne er med fra de starter i 7. 
klasse til de går ud af 9. I løbet af de tre 
år projektet varer, tager klasserne ind til 
Naturama tre gange om året og får be-
søg af projektleder/naturformidler Si-
mon Høegmark ligeledes tre gange. 

Når Naturama er på besøg på skolerne 

Et projekt med støtte fra Kulturarvstyrelsen

Effektmåling  
på Naturama
 
Naturvidenskabeligt læringsprojekt skal få flere 
til at studere naturfag

Af Simon Høegmark,  
naturformidler og projektleder
på Naturama, Svendborg. 
24886291
sih@naturama.dk

tager undervisningen udgangspunkt i 
skolernes lokalområde, så undervisnin-
gen tilrettelægges efter, hvilke biotoper 
der til rådighed.

Pædagogikken og didaktikken er me-
get dynamisk. Konceptet går ud på, at 
undervisningen skal bære præg af eks-
treme gode oplevelser og zappe kultu-
ren. De skal glemme tid og sted, der skal 
være fortabelse, fleksibilitet, hurtige 
skift imellem aktiviteterne, og gøre brug 
af alle sanserne. Eleverne skal være akti-
ve, eksperimenterende og opsøgende 
80% af tiden. De skal fremligge og vide-
reformidle efter hver eneste undervis-
ning. De bliver filmet og evalueret efter 
hver eneste fremlæggelse. Eleverne skal 
anonymt kritisere undervisningen og 
naturformidleren via spørgeskemaer ef-
ter hvert besøg. Undervisningen bliver 
så løbende korrigeret efter elevernes øn-
sker. Det har vist sig, at eleverne har 
nogle skarpe iagttagelser og konkrete 
forslag, når de giver deres respons på 
undervisningen

Det første undervisningsforløb er vel 
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overstået. Der har jeg været ude på sko-
lerne og holde et foredrag om klimafor-
andringer for både 7., 8. og 9. klasse ( 
med fokus på Arktis). Derefter har 7. kl. 
været inde og få undervisning om glo-
bal opvarmning på Naturama.

Der er kommet så meget positiv re-
spons, så vi tror på, at vi har fat i den 
lange ende, men er meget opmærksom-
me på elevernes interne dialog, krops-
sprog og andre signaler. 

Lærerne har også noget at skulle have 
sagt, men dog kun en mindre del. De er 
med til at vælge emnerne. Det er op til 
biologilæreren at forberede og følge op 
på undervisningen med Naturama bl.a. 
ved at tage eleverne med ud i nærområ-
det og arbejde videre med emnerne.

Projektet skal være en hjælp for lærer-
ne. Der skal ikke være forbundet ekstra 
arbejde ved at være med i projektet. 
Som et vigtigt led i projektet, skal ele-
verne hele tiden formidle deres viden til 
hinanden, og i 9. klasse får de lov til selv 
at være naturformidlere i deres lokal-
område og på Naturama.

Jeg håber at projektet kan være med 
til lave en naturvidenskabelig bølge, 
Hvor man tager udgangspunkt i den vi-
den, erfaring, kompetence og æstetiske 
fortælling, som Naturhistoriske museer 
og Naturskoler og andre naturvidenska-
belige institutioner har til rådighed. Og 
at der dermed bliver genereret noget 
økonomi til lignende projekter.

	 o
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Ethvert nummer af det stolte blad NA-
TURvejleder vidner om, at der er mas-
ser af liv i naturvejlederne – hvoraf en 
håndfuld eller to i hver udgivelse har 
overgivet sig til afgivelse af nogle af de-
res mest relevante og innovative erfarin-
ger til de sultne læsere – denne gang om 
pattedyr og formidlingen af denne vor 
egen taxonomiske klasse. Nye håndfulde 
gang efter gang vel at mærke, selv om 
der også er gengangere. 

Bagved står redaktionen med aldrig 
svigtende engagement - der sikrer at 
hver eneste nummer i sidste ende fak-
tisk udkommer – og aldrig er uvedkom-
mende. I dette nummer af bladet fylder 
også et andet afkast af livlige naturvejle-
deres ageren, nemlig årskonferencen i 
Thy, som vi nu er behørigt inviteret til – 
og vi glæder os!

Bladet og årskonferencen er i historisk 
perspektiv de opgaver, som for snart 
mange år siden blev overtaget fra ord-
ningen af den nyslåede naturvejleder-
forening (der nu har 15 år på bagen!) - 
og er således ”kerneydelser”. En 
kerneydelse er også rollen som altid pa-
rat sparringspartner for ordningens fæl-
lessekretariat, når nye initiativer eller 
projekter skal vendes.

Men for os der ikke har været med 
hele vejen – og vi er jo mange og bliver 
heldigvis stadig flere – da ordningen og 
uddannelsen også stadig er i live - er der 
ikke noget fast opskrift på, hvad en for-
ening som vor kan rode sig ud i. 

Det var da også en stor fornøjelse at 
høre om det nylige møde for naturvejle-
dere, der sidder i Friluftsrådets kredse 
og kommunernes Grønne Råd (se Nyt 
fra Bestyrelsen). Jeg blev desværre for-
hindret af arbejdsmæssige årsager – 
men mødet havde flot deltagelse og blev 
afviklet med stort engagement. Jeg tror 
virkelig på, at vores repræsentation i 
disse sammenhænge på uvurderlig vis 
fremmer vores formål, og det er derfor 
også uhyre vigtigt at vi giver os tid til at 
mødes og tale sammen. 

Nu kommer vi snart til min pointe! Vi 
er altså i høj grad i live - lidt i modsæt-
ning til visse antydninger på den stadigt 
(herligt) gylpende NaturvejlederNet-
konference. Men vi har på den anden 
side kun det liv, vi selv skaber - og be-
styrelsen har begrænsede muligheder 
mellem de løbende opgaver og faste an-
svarsområder. 

En af de ting der mangler muskelkraft 
til i foreningen, hvis vi skal leve op til 
generalforsamlingens anbefalinger, der i 
år omhandlede ”naturvejledernes net-
værk, efteruddannelse og kommunikati-
on” er det internationale arbejde, som 
der også i bestyrelsen er interesse for at 
satse på, som nævnt i det nyligt udkom-
ne nyhedsbrev på www.natur-vejleder.
dk. Vi vil det gerne, vi gør det også, men 
mulighederne er mange. Vi kunne tæn-
ke os at genoplive et internationalt ud-
valg, der arbejder med prioritering og 
administration af opgaverne, vedlige-
holder de mange kontakter, og ikke 
mindst ind imellem rejser ud til vore 
kollegaer i Norden, Europa og Verden.

Dette er blot en af de måder hvorpå 
medlemmerne kan styrke foreningens 
øvrige liv – og hvor netop du kan kom-
me mere på banen! Foreningen er med-
lemmerne! Vi satser på, at en stadig for-
bedret kommunikation i det nye år kan 
styrke identifikation og fordeling af ar-
bejdsopgaver, lette beslutningsprocesser 
mv. 

Dette er fokus for mit og resten af be-
styrelsens arbejde de næste måneder. 
Desuden sætter vi på vores møde primo 
januar fokus på, hvad naturvejlederfor-
eningen skal bidrage med til ordningen 
– et forsøg på i et mere langsigtet per-
spektiv at formulere rammer for for-
eningsarbejdet – inspireret af Fællesse-
kretariatets ditto – som du kan finde på 
www.naturvejleder.net. Vi glæder os til 
arbejdet – og samarbejdet – i 2008. 
Godt Nytår!

Dorrit Hansen

En levende forening
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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.

N
yt fra Bestyrelsen 

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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aturVejlederforening 

- en del af N
aturvejlederordningen

Naturvejlederforeningens  
repræsentanter i Friluftsrådets 
kredse og i Grønne Råd

Den 21. november 2007 holdt Naturvej-
lederforeningen ERFA-møde på Båring 
Højskole med foreningens repræsentan-
ter i Friluftsrådets kredse og i Grønne 
Råd 

Foreningen havde inviteret 2 indlede-
re, nemlig konsulent Mads Ellegaard, 
Friluftsrådet

Natur- og miljøchef Aase Østergaard, 
Aabenraa Kommune, der fortalte om 
henholdsvis Friluftsrådets ”Kommunale 
friluftsoplæg” og de kommende kom-
muneplaner. 

Herefter var der debat og erfaringsud-
veksling, hvor deltagerne fortalte om 
deres arbejde og gode og dårlige erfarin-
ger i Grønne Råd og Friluftsrådet 
Kredsrepræsentationer. Debatten viste 
at:

Arbejdet i de Grønne Råd er først ved 
at komme i gang, men Naturvejlederfor-
eningens repræsentanter i De Grønne 
Råd er optimistiske med hensyn til at 
rådene får en positiv indflydelse på 
kommunernes natur- og miljøpolitik.

Det går rigtig godt mange steder med 
at få naturvejledning og formidling med 
i de kommunale friluftsoplæg.

Nogle kommuner er gået i gang med 
at udarbejde kommunale formidlings-
strategier.

For som kredsrepræsentant at få ind-
flydelse på Friluftsrådets arbejde og de 
kommunale friluftsoplæg skal man være 
aktiv – blive valgt til kredsbestyrelsen, 
melde sig til redaktionsgrupper, levere 
indlæg om naturvejledning til frilufts-
oplæggene etc. Hvis man indskrænker 
sin indsats til at delage i den årlige gene-
ralforsamling, får man ingen indflydel-
se.

Konklusionen på debatten var: 
•	Naturvejlederforeningens repræsen-

tanter i Grønne Råd og i Friluftsrå-
dets Kredse skal fortsætte med at 
være aktive for at få sat naturvejled-
ning, formidling, naturskoler og 
Grønt Flag/Grønne spirer på den 
kommunale dagsorden. Vi skal søge 
valg til flest mulig kredsbestyrelser 
på kredsenes generalforsamlinger i 

foråret 2008 og vi skal melde os til 
arbejdsgrupper vedrørende de kom-
munale friluftsstrategier. I de kredse, 
hvor strategierne stadig er under ud-
arbejdelse, skal vi sørge for de får 
gode input om ovennævnte emner. 
Vi skal være meget vågne over de 
kommende kommuneplaner og 
komme med input til disse. 

•	Forsamlingen opfordrede Naturvejle-
derforeningen til: 

•	At udarbejde et informationsmateria-
le/folder om foreningen, som for-
eningens repræsentanter kan bruge 
når de skal præsentere foreningen i 
Grønne Råd/ Friluftsrådets Kredse 
etc. 

•	At sørge for, at inspirerende materiale 
fra kredse og kommuner – fx fri-
luftsstrategier og formidlingsstrate-
gier – bliver distribueret/gjort til-
gængelige.

•	At navneliste med kredsrepræsentan-
ter og repræsentanter i Grønne Råd 
bliver udsendt sammen med refera-
tet fra dette møde..

•	At der afholdes ERFA-møde for denne 
kreds igen i efteråret 2008.

Naturvejlederforeningens  
internationale engagement  

Naturvejlederforeningens internationale 
engagement har i de senere år koncen-
treret sig om deltagelse i EAGLE-pro-
jektet og i International Ranger Federa-
tions (IRF) arbejde samt bilateral 
samarbejde med Norge og Island. Her-
udover inviterer vi vore samarbejdspart-
nere i de nordiske og baltiske lande til 
foreningens årsmøde, hvor vi holder et 
særlig møde med dem og de får tillige 
lejlighed til i plenum at fortælle nyt fra 
deres eget land.

International Ranger  
Federation (IRF)
Naturvejlederforeningen har deltaget i 
IRF´s arbejde siden foreningens opret-
telse i 1992, og vi har målrettet søgt at 
fremme formidling som et vigtigt red-
skab for rangers til at fremme naturfor-
ståelse. Vort arbejde har resulteret i, at 
IRF har vedtaget 11 principper for god 

N
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formidling som et redskab til at fremme 
en bæredygtig udvikling. 

I september 2007 holdt IRF et euro-
pæisk seminar i Rumænien med delta-
gelse af 5 danske naturvejledere. Under 
seminaret mødtes de nordiske deltagere 
for at diskutere fremtidigt nordisk- bal-
tisk samarbejde. Der var under dette 
møde stor stemning for at komme vide-
re med især erfaringsudveksling og nor-
disk-baltiske formidlingkurser. Deltage-
re besluttede at arbejde for i IRF-regi at 
oprette et “Nordic-Baltic Forum for Na-
ture Interpretation”. Naturvejleder- og 
Rangerforeningerne vil nu arbejde vide-
re med denne ide.

EAGLE og ”After EAGLE”

Danmark og Naturvejlederforeningen 
har som bekendt deltaget på lavt blus i 
det nu afsluttede EAGLE-projekt. Est-
land har nu taget initiativ til at søge 
midler i Nordisk Ministerråd til et kort-
varig follow-up projekt i 2008. Natur-
vejlederforeningen har besluttet at støtte 
projektet ved at være medansøger til 
Nordisk Ministeråd. Projektet bakkes på 
samme måde op af Naturvejlederfor-
eninger” i Rusland, Finland, Letland og 
Litauen.

Projektet går i korthed ud på at styrke 
netværkene mellem de NGOer i de nor-
disk-baltiske lande der arbejder med 
naturvejledning og miljøundervisning, 
styrke samarbejdet med tilsvarende for-
eninger i Rusland og diskutere hvordan 
et fremtidigt samarbejde bedst kan or-
ganiseres. For at nå disse mål skal der 
afholdes et seminar i Litauen i juni 2008 
om “Naturvejledning og bæredygtig 
livsstil” samt et ekspermøde om det 
fremtidige nordisk-baltiske samarbejde 
i sommeren 2008 – hvis pengene altså 
bevilges fra Nordisk Ministerråd.

Et internationalt udvalg?

Naturvejlederforeningens bestyrelse har 
diskuteret om foreningen skal genoplive 
det internationale udvalg, som forenin-
gen tidligere har haft. Det fordrer, at der 
blandt vore medlemmer er nogle, der 
har ideer og visioner om hvordan Na-
turvejlederforeningen kan og bør arbej-
de internationalt og som har lyst til at 
arbejde frivilligt med dette. Har du lyst 
til at være med i et eventuelt nyt inter-
nationalt udvalg? Så send en mail til 
Dorrit (dorrit.hansen@skolekom.dk)  
eller Arne (arne1864@lic-mail.dk).

o	 Medlemskab 2007 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o	 Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- kr.
o	 Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- kr.	
o	 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

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

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________
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Naturvejlederforeningen var 
primo november repræsen-
teret på et forberedende 
møde til udarbejdelse af et 
”National strategi for natur, 
teknik og sundhed” på initiativ 
fra regeringen. Se mere på 
http://nts.ind.ku.dk/ 

Her følger Naturvejlederforeningens 
skrftlige oplæg v/ Dorrit Hansen:

Beskriv aktiviteterne på din egen institution i 
forhold til områderne natur, teknik og sund-
hed 
Naturvejlederne i Danmark arbejder 
med mangeartede formidlingsopgaver 
til et bredt publikum, med udgangs-
punkt i direkte naturoplevelser. På na-
turskolerne arbejder vi med børn, unge 
og lærere/pædagoger som primær mål-
gruppe. Her skabes dagligt mangeartede 
natur- og teknikaktiviteter og sundheds-
fremme i praksis, og det giver et unikt 
afsæt. Naturens tilbud bruges aktivt i at 
udvikle børn og unges evne til at un-
dres, glæde ved grundlæggende natur-
interesse, forskertrang og eksperimente-
rende tilgang til natur og naturfag, 
glæde ved at bruge egen krop, tilknyt-
ning til vores fælles naturgrundlag samt 
glæde ved at være og fungere sammen 
med andre. Mange naturskoler fungerer 
som lokale kraftcentre, og er aktive om-
kring sundhedsarbejde, lokalt natur- og 
miljøarbejde, scienceprojekter, udbre-
delse af kvalificeret udeliv i skole og 
dagtilbud. Desuden kan her skabes bed-
re sammenhæng mellem børns liv i dag-
tilbud og skole og børns institutionsliv 
og familiens øvrige liv. 

Beskriv omfanget af aktiviteter på egen insti-
tution inden for områderne natur, teknik og 
sundhed 
De over 300 danske naturvejledere af-
holdt i 2006 mere end 35.000 arrange-
menter med over 900.000 deltagere, 
heraf 500.000 børn, de fleste sammen 
med deres skole eller institution. Mere 
end 25.000 lærere og pædagoger deltog i 
et af de over 1.300 kurser, og har der-
med fået mere viden og inspiration til 
bl.a. selv at tage deres børn ud i naturen. 
Endnu flere har haft glæde af naturvej-
ledernes turfoldere, udstillinger, formid-
lings-skilte, indslag i radio- og TV-pro-
grammer og meget mere. 

Beskriv hvad der er de vigtigste problemstillin-
ger inden for NTS-området som I ser det 
Vi danskere mangler tilstrækkelig følel-
se af tilknytning til naturgrundlaget til 
at fornemme og føle for mulige konse-
kvenser af egne handlinger. Vi har inte-
resse i at bruge teknisk udstyr, men ikke 
i at være med til at udvikle det, og ikke 
solidaritetsfølelse nok til at ville udvikle 
det til gavn for vores fælles fremtid. Vi 
har generelt nok at gøre med at forsøge 
at mestre egen sundhed, og magter ikke 
i tilstrækkelig grad at engagere os i an-
dres. Vi ved fra undersøgelser, at stør-
relsen af lykkefølelse ikke behøver være 
koblet til størrelsen af CO2-udledning! 
Men hvordan skabe afgørende ændrin-
ger i egen livsførelse, uden det føles som 
begrænsning i muligheden for at leve et 
godt liv? I anslaget til dette ligger opga-
ven for os som undervisere, uddannere 
og vejledere! Der mangler central for-
ståelse for, at det kræver lokalt forankre-
de kompetente, forandringsparate men-
nesker i højstatusjobs. Mennesker der 
tør og vil fremstå som rollemodeller. 

National strategi for  
natur, teknik og sundhed
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Beskriv de vigtigste initiativer der bør tages i 
en national strategi som I ser det 
Naturvejledernes rolle er netop at skabe 
sammenhæng. Vi fungerer i mange 
kommuner, i forskelligt organisatorisk 
ophæng og sammen med konsulenter 
mv., som dialogskabere mellem lokale 
aktører som skoler, institutioner, uddan-
nelsessteder, erhvervs- og foreningsliv, 
offentlige forvaltninger og meningsska-
bere. Vi mener det bl.a. er her, der kan 
gøres en afgørende forskel, i kraft af nye 
ideer, projekter og partnerskaber. Vi an-
befaler et lokalt natur-, teknik- og sund-
hedscenter i hver kommune, meget ger-

ne opdyrket omkring de lokale 
naturskoler/naturcentre, eller etableret 
omkring eksisterende ressourceperso-
ner i de kommuner, der endnu ikke har 
naturskoler. Vi ønsker at deltage i pro-
duktionen af et idékatalog til lokalt sam-
arbejde, der kan styrke sammenhængs-
kraften på feltet. Vi anbefaler et langt 
stærkere samarbejde mellem stat og 
kommune, der strategisk styrker og 
værdsætter det lokale brede samarbejde 
om natur, teknik og sundhed, omfatten-
de ikke mindst undervisning, uddannel-
se og vejledning. 

 o

Falu kommun genom Alla Tiders Teknik har i samarbete med Naturskolor 
tagit fram en serie böcker för utomhuspedagogik. Böckerna vänder sig till 
dig som är lärare i framförallt grundskolan och ska ge dig inspiration att 
förlägga olika lektioner utomhus.
 Samtliga böcker finns att köpa på www. teknikverkstan.com.
För mer information, kontakta oss på info@teknikverkstan.com.

MateMatik år F-9
Att lära in matematik ute vänder sig till elever från år F-9. Boken ger dig 
som lärare inspiration till att använda utomhuspedagogiken för att kom-
plettera den vanliga undervisningen. Här får du konkreta förslag hur 
du kan lägga upp din lektion. Att använda sig av utomhuspedagogik 
skapar både lust och engagemang hos eleverna.

engelska år F-9
Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda ute- 
rummet som ett klassrum, men är ofta osäkra på hur det ska gå till.  
Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur du kan lägga upp 
språkundervisningen ute, och ger tips om övningar som kan användas i 
skolans alla årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa undervis-
ning i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig kommunikation 
en naturlig del av lärandet.

MateMatik Förskolan
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskole-
barnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande be-
grepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik 

ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, 
och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge.

Ute året rUnt
Med boken Att lära in ute året runt vill vi visa hur vi bedriver utomhus-
verksamhet hela året på Nynäshamns Naturskola. Boken är indelad i 9 
olika teman med hänvisning till läroplanens uppnåendemål för årskurs 
5 och 9. Här finns beskrivningar av utedagar, förarbete, efterarbete och 
olika övningar som ska inspirera till att våga ta steget och gå ut med 
sina grupper.

OBS! Kolla ryggmåttet med Finn Jensen!

Vi lever i ett land som erbjuder fantastiska möjligheter att vistas 

utomhus, inte bara på fritiden utan också under skoltid. Många 

språklärare är nyfikna och intresserade av att använda ute-

rummet som ett klassrum men har hindrats av osäkerhet om 

hur det ska gå till och vad man kan göra utomhus i språkunder-

visningen.  Att lära in engelska ute ger tips och övningar som kan 

användas i skolans alla årskurser och som lätt kan bearbetas till 

att passa undervisning i andra moderna språk.

Fördelarna med utomhuspedagogik/språkinlärning utomhus:

• Engagerande övningar ökar lusten att lära

• Ämnesintegrering är oundvikligt

• Samarbetsförmågan stärks

• Muntlig kommunikation blir en naturlig del av lärandet

• Olika inlärningsstilar tillgodoses när fler sinnen stimuleras

• Hela kroppen 

• Språket blir ett verktyg för lärande

• Förståelsen och kunskapen om närmiljön ökar

• Biologisk analfabetism motverkas

Lotta Carlegård är lärare i engelska och svenska för åk 4-9 och 

har sammanställt samt utvecklat materialet i Att lära in engelska ute.

Projektet med utomhuspedagogik varvar hon med jobbet som 

rektor vid Faluns Praktiska Gymnasium.

A
tt lära in engelska ute

Att lära in engelska ute F-9

Boken ges ut av Ljungbergsfonden och 

beställs via info@teknikverkstan.com

Åk F-9

Att lära in ute 
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Ny sektionsleder for naturvejledning 
i Friluftsrådet 

Der er dannet en ny, selvstændig sektion for tips-
midler og naturvejledning som et led i en om-
strukturering i Friluftsrådets administration. Le-
der for sektionen bliver Jakob Simonsen, der 
hidtil har fungeret som teamansvarlig for tips-
middel-sagsbehandlingen samt koordinator af 
Grejbanknetværket.

Henning Enemark fungerer stadig som afde-
lingsleder og vil fortsat have naturvejledningen 
som en del af sit resortområde, dog på et mere 
overordnet politisk niveau.

Ny vicedirektør i  
Skov- og Naturstyrelsen
Sidst i november blev Agnete Thomsen udnævnt 
til vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen. Agnete 
var indtil da områdechef i Natur & Friluftsliv 
med ansvar for Skov- og Naturstyrelsen del af 
Naturvejlederordningen. Indtil der udpeges en 
ny chef er spec. konsulent Mads Jakobsen konsti-
tueret i stillingen. 

Fællessekretariatets nye struktur

I både Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet 
er der opbygget en struktur, hvor medarbejderne 
arbejder i selvstændige teams, mens lederne ar-
bejder på det mere politiske og strategiske ni-
veau.

I forhold til Fællessekretariatet indebærer det, 
at lederne fremover vil mødes færre gange om 
sager på overordnet niveau. Medarbejderne vil 
indgå et tættere samarbejde med henblik på at 
koordinere og implementere fælles projekter.

Skov&Landskab vandt udbud

Skov & Landskab vandt, da naturvejlederuddan-
nelsen var i udbud og skal derfor stå for uddan-
nelse i fire år mere fra 2009-2012. Der indkom i 
alt 3 tilbud. I Fællessekretariatet glæder vi os til 
det fortsatte samarbejde.

Sundhed og naturvejledning
Sundhed er et dynamisk stadium af fysisk, psy-
kisk og socialt velvære og ikke kun fravær af syg-
dom og svaghed. Med denne WHO definition på 
sundhed tænkes begrebet meget bredt og arbej-
det med sundhedsfremme i naturvejlederregi vil 
også blive foldet meget ud. Det kunne dreje sig 
om så forskellige aktiviteter under den brede 
sundheds parasol som, mad over bål, cykelnatur-
vejledning, rollespil, afstressende naturoplevel-
ser, en høj puls aktivitet som geocaching på 
mountainbikes eller trævandring. Der ligger na-
turligvis et stykke arbejde foran hvordan man 
kvalificerer sådanne aktiviteter i et naturvejle-
derperspektiv. De kommende års arbejde skal 
organiseres så tæt på naturvejledernes dagligdag, 
så erfaringerne får så stor overførselsværdi som 
muligt.

Karin Krogsstrup fra Læsø Salt vil fortsat være 
tovholder på Sundhedsnetværket og vil desuden 
være med i en udviklings og koordineringsgrup-
pe, der skal bestå af 3-4 naturvejledere og 2 
sundhedsfolk fra DGI og kommunerne og skal 
støtte op omkring følgende arbejde:
•	 Igangsætte en række pilotprojekter i samarbej-

de med naturvejlederne rundt i landet. 
•	 Komme med gode temaer for seminarer, kur-

ser og workshops, så de præcis rammer na-
turvejledernes ønsker og behov.

•	 Være med til at sikre en god erfaring og idé-
spredning.

Udviklingsdage  
med et stort potentiale 
For de ca. 45 naturvejledere, der modtager løntil-
skud fra Friluftsrådet, er der lavet en aftale om, 
at op til 10 dage om året skal bruges til at udvikle 
Naturvejlederordningen. Disse dage er primært 
blevet anvendt i forbindelse med naturvejleder-
uddannelsen, vejledning og undervisningsmate-
riale.

Vores omverden bliver stadig mere foranderlig 
og kompleks med flere muligheder, flere krav, 
flere forskellige målgrupper og masser af meto-
deudvikling. I takt med denne udvikling kan det 
store samlede potentiale, som de mange udvik-
lingsdage udgør, finde mange veje, som alle na-
turvejledere kan have glæde af. 

På et nyligt møde med naturvejledere, der 
modtager løntilskud, blev disse tanker vendt. 
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Der var en bred opbakning og lyst til at være 
med i udviklingen, som bl.a. kan omfatte opga-
ver som:  
•	 Tovholder til udvikling og styring af netværk 

og projekter 
•	 Opsamling og formidling af gode praksis ek-

sempler på bl.a. naturvejleder.net
•	 Indgå i særlige udviklingsområder med hen-

blik på at dele denne viden 
•	 Udvikling og afholdelse af workshops, temada-

ge, kurser og seminarer
•	 Tværgående Rejsehold til de enkelte naturvej-

ledere/arbejdsgivere om nye muligheder i fx 
sundhed, udeskoler, friluftsliv mv.

•	 Ansvarlig for materiale til dele af naturvejleder.
net, inkl. debat

For at sikre denne store værdi realiseres på en 
god måde arbejder vi p.t. på at lave et oversigts 
skema, hvor naturvejlederne selv anfører deres 
interesse områder for bidrag til udvikling af na-
turvejledningen i Danmark. 

Og alle andre naturvejledere? 
Vi har på ingen måde nogen intentioner om, at 
disse opgaver og muligheder er forbeholdt, na-
turvejledere, der modtager løntilskud. I forvejen 
er der mange andre naturvejledere, specielt dem 
der er ansat i staten, der også er involveret i akti-
viteter til glæde for de mange. Det bliver vores 
fælles opgave at få lavet et samlet overblik over 
alle disse initiativer og sikre en fælles vidensde-
ling og udvikling.   

Det er især gennem denne koordinering med 
indspil og stadig udvikling fra mange sider, at vi 
arbejder på at realisere en af Fællessekretariatets 
erklærede mål om at:  

Arbejde for en udvikling mod et fælles 
videnscenter, der stimulerer, udvikler og medvir-
ker til erfaringsudveksling af metoder, relevante 
projekter og vidensudvikling. 

Klima og naturvejledning

Fællessekretariatet og en gruppe naturvejledere 
samles i januar for at konkretisere naturvejleder-
nes ønsker og behov for viden, workshops, inspi-
ration, videndeling mm i forbindelse med temaet 
klima og klimakonferencen 2009. Herunder ud-
vikling af formidlingsforløb, hvordan udveksler 
vi erfaringer, hvordan samler vi viden… 

 

Naturvejleder.net,  
database og forum 

Hjemmesiden naturvejleder.net er opbygget og 
hensigten er, at den udvikles i forhold til ønsker 
og behov. Det er her du skal gå hen for at finde 
oplysninger om naturvejledning og debattere i et 
åbent forum. Og det er her du skal indsende alle 
de emner, som du gerne vil dele med dine natur-
vejlederkolleger i hele landet.

Samtidig arbejdes ihærdigt med en ny natur-
vejleder database. Der har desværre været en del 
forhindringer undervejs, og det har taget mere 
tid end forventet. Det er både ærgerligt og bekla-
geligt, ikke mindst når vi har meldt ud at det 
kommer. Men forhåbentlig kan vi sige mere i 
næste nummer af NATURvejleder og selvfølgelig 
på naturvejleder.net.

Videre- og efteruddannelse  

Friluftsrådet har fået ansvaret for arbejdet med 
videre og efteruddannelse. Bl.a. med solide ind-
spark fra uddannelsesgruppen og løbende sam-
arbejde med Naturvejlederforeningen er neden-
stående hovedoverskrifter for de kommende 
indsatsområder.   

Sikre udvikling, initiering og organisering af efter-
uddannelsesaktiviteter sammen med aktive natur-
vejledere
Koordinering og udvikling af eksisterende net-
værk. Overblik og planer for støtte og udvikling. 
•	 Hjælp til igangsætning af nye netværk/projek-

ter.
•	 Overblik over naturvejledere der har interesse 

indenfor samme områder. Er behovet der - 
støtte til etablering af egentlige projekter/net-
værk indenfor disse.  

•	 Temadage, workshop og kurser. Bl.a. indenfor 
målgrupper med anderledes behov.

•	 Forbedre naturvejledernes undervisning af an-
dre (kursusledelse, facilitering). 

•	 Drage fordel af kampagner som Grønne spirer, 
Grøn Flag Grøn Skole, biodiversitet til 
Nvl’ere. 

•	 Støtte Nvl. I mere tværgående samarbejde med 
lokale interessenter Herunder partnerskabs-
udvikling, projektsamarbejde.  

•	 Afsøge / udvikle muligheder for nedsættelse af 
”rejsehold” til lokal Nvl. udvikling 
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Kurser/temadage indenfor nationale indsatsområder 
(handleplan 21 århundrede + hotte emner som vand-
rammedirektivet og klimaproblematikker)
Skal sikres i tæt samarbejde med Skov- og Na-
turstyrelsen og Skov & Landskab

Innovationsprojekter, vidensdeling
I tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen 
og Skov & Landskab og naturvejledere.
•	 Vidensdeling og vidensopsamling. (Temadage, 

naturvejleder.net; artikler, uddannelsen, best 
pratice) 

•	 Innovations projekter - nye tiltag 
•	 Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Ind-

dragelse af beslægtede faggrupper, fælles te-
madage, blandede faglige netværk,  

Samarbejde med naturvejledernes arbejdsgivere ved-
rørende naturvejledernes efteruddannelse
I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, kon-
ference målrettet arbejdsgivere (hvert andet år, 
næste gang efteråret 2008)

Nedsættelse af efteruddannelsesudvalg 
Med henblik på rådgivning til koordinering og 
udvikling, 1 – 2 årlige møder.

Evaluering af Naturvejledning 

Danmarks Evalueringsinstitut har nu udgivet 
rapporten: ”Evaluering af naturvejledning: Erfa-
ringer, redskaber og forslag”. Rapporten har to 
hovedmål: 

1. Koncept for udvikling af evalueringsredskaber 
til brug for den enkelte naturvejleder praksis.

2. Koncept for effektmålingsmetode for den sam-
lede naturvejlederordning.  

Rapporten skal således inspirere til det fortsatte 
arbejde med evaluering af naturvejledningen.  I 
processen deltog repræsentanter fra Naturvejle-
derforeningen, Friluftsrådet og Skov – og Natur-
styrelsen i en lille referencegruppe. 

1. Naturvejleder praksis
Vedrørende evalueringsredskaber til brug for 
den enkelte naturvejleders praksis har rapporten 
flere gode og relevante afsnit, ligesom der peges 
på nyttig litteratur, der kan inspirere både den 
enkelte naturvejleder og en fremadrettet indsats. 

2. For den samlede ordning  
Evalueringsrapporten giver ikke nogle klare bud 
på effekt målingsmetoder af den samlede Natur-
vejlederordning. Primært fordi årsagerne til en 
ønsket effekt er så komplekse og kan skyldes 
mange både ukendte og kendte faktorer. Som al-
ternativ peger rapporten på udviklingen af en 
programteori, der medtager mange forskellige 
kilder, der sandsynliggør, at naturvejledning har 
en samlet effekt. Udviklingen af en sådan prog-
ramteori kan udgøre et grundlag for fremtidige 
evalueringer og en kilde til forskningsbehov.

Det fortsatte arbejde 
Som opfølgning af rapporten har Fællessekreta-
riatet overvejet at danne en arbejdende udvik-
lings- og koordinationsgruppe, der skal medvir-
ke til at lave en praktisk værktøjskasse med gode 
evalueringsmetoder for den enkelte naturvejle-
der. Den kan bl.a. indeholde eksempler på spør-
geskemaer, det gode interview, god dokumenta-
tion samt uddybe og give eksempler på 
evalueringsformer som virkningsevaluering, må-
lopfyldelsesevaluering og kompetenceevaluering.

Flyvefærdige ugler

I november mødtes Hold 19 for sidste gang på 
deres naturvejlederuddannelse. Denne uge skulle 
gøre dem flyvefærdige som ugler og alle som én, 
fik de pudset fjerdragten, fik lavet de sidste flyve-
øvelser og lettede så endeligt fra reden.

...se bagsiden på bladet



45
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 4  •  2007 

          Nyt fra Fællessekretariatet 

Forrige vinter blev Danmarks 
fugle skrevet i mandtal, da 
OBSnatur og Dansk Ornitolo-
gisk Forening lancerede Den 
store Vinterfugletælling 2007. 
Mange danskere var med til at 
tælle fugle i haver, parker og 
på altaner, og på flere dage 
blev der registreret mere end 
50.000 fugle.  

Nu skal fuglene tælles – igen! Den store 
Vinterfugletælling 2008 starter 12. janu-
ar og slutter 10. februar, og vi håber rig-
tig mange vil være med. Ved at holde 
øje med vinterfuglene i flere år i træk, 
får vi mere at vide om fuglene, for ek-
sempel hvad vejret betyder for både de 
danske standfugle og vore udenlandske 
vintergæster, og om nogle fuglearter er 
gået tilbage i antal i forhold til sidste år.

Tæl med
Man behøver ikke være fugleekspert el-
ler have avanceret udstyr for at være 
med. Alt hvad der er nødvendigt er et 
par vågne øjne og adgang til Internettet. 
Alle observationer indtastes på www.
obsnatur.dk, og her kan man time for 
time følge med i, hvilke fugle der bliver 
set rundt omkring i landet. 

Fugle til tælling

Lær fuglene at kende
På obsnatur.dk kan man få gode råd til 
vinterfodringen, og man kan søge hjælp, 
hvis der er nogle fugle, man ikke kender 
navnet på. Man kan også diskutere med 
andre i et forum, og endelig kan man 
indsende fotos af bevingede dyr – det 
bedste foto belønnes med et flot kame-
ra! 

Du kan hjælpe...
Den store Vinterfugletælling er arrange-
ret af Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk 
Forening og forlaget ConDidact. Vi hå-
ber, at rigtig mange vil være med til at 
skrive dyrene i mandtal – til glæde for 
både folk og fugle. 

Alle kan være med, og vi håber, at du 
vil hjælpe med at gøre reklame for Vin-
terfugletællingen. Har du brug for yder-
ligere materiale eller oplysninger er du 
naturligvis velkomne til at kontakte un-
dertegnede.

På forhånd en stor tak for hjælpen. 

Torbjørn Eriksen, Friluftsrådet 

Tel: +45 33 28 04 27
E-mail: toe@friluftsraadet.dk
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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 om navne og arbejdspladser

Rikke Laustsen til Tårnby Naturskole 
I september startede Rikke som barselsvikar på Tårnby Naturskole. Rikke kom fra 
en naturvejleder/stedfortræder stilling på ”Engen” i Jyllinge. Tidligere har hun ar-
bejdet med bl.a. skovbørnehave og naturklub i SFO regi. 

Udover at være uddannet ”natur-pædagog” er Rikke også biologilærer. Hun er 
desuden netop blevet færdig som naturvejleder, sammen med de øvrige på Hold 19.   

På Tårnby Naturskole har Rikke fra første dag, kastet sig ud i de vilde våger og 
ikke holdt sig tilbage, ej heller for de til tider krævende ture for 7.-8. klasser. 

Op til jul går tiden med at svinge kosten på ”Kratgården”. Imens tigger de små ski-
desprællere fra Taarnby Fattiggaard om endnu en dag i huset, hos den skrappe 
Kamma alias Rikke.

 Stort tillykke i øvrigt til Rikke Mortensen, der er på barsel. Hun fødte i sommer 
endnu en datter. Denne gang blev det en lille Signe. Stort tillykke!    AN

Hvad der siden skete med en fynsk naturvejleder
Hej til mine gamle kollegaer og venner rundt om i landet. Jeg håber, at I er ved at 
stresse lidt ned igen efter endnu en hård sæson. Så er det jo tid til at planlægge den 
næste…….

Jeg forsvandt jo lidt ud af billedet, da jeg tog et års orlov fra mit arbejde som bio-
log og naturvejleder i Odense Kommune tilbage i 2006. Grunden var at komme lidt 
væk og leve en gammel drøm ud. 

Det blev til en vandretur fra Tallinn i Estland til Istanbul i Tyrkiet. Målet var med 
papir og pen at skildre livet efter Jerntæppets fald i ni østlande på tærsklen til EU-
medlemskab. Det blev en dogmetur på 2900 kilometer til fods og 2000 kilometer 
med tog, traktor, hestevogn og andet.

Nu er jeg gået hen og er blevet underviser i biologi og filosofi på Naturhumanisti-
ska Gymnasiet i Malmø. Ja, og så blev jeg her til efteråret forfatter med en bog om 
vandreturen. Har I lyst til at læse mere om det sidste, så gå ind på www.oesteuropa-
tilfods.dk.

 Med venlig hilsen Thomas Nielsen, tidligere naturvejleder ved Odense Kommune

Naturvejledning på Esrum Kloster og Møllegård
Fra første januar forlader jeg Esrum Kloster og Møllegård efter 16 år på posten. 

Jeg vil herefter være fuldtids på Frederiksborg Skovdistrikt, hvor jeg vil bruge lidt 
mere tid på foldere og skilte end hidtil. Samarbejdet med Møllegården fortsætter, 
men i noget mindre omfang.

Esrum Kloster og Møllegård har søgt om og fået tilskud til en naturvejleder, der 
skal arbejde med formidling af klimaproblematikken. Stillingen skal besættes fra 1. 
marts og fristen for ansøgningen er 7. januar.

    Anne Johannisson

”Kamma” svinger kosten på  
Kratgården i Tårnby

En tidligere fynsk naturvejleder - nu i Sverige
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Nyt fra Netværkene

Undulatus – Translucidus – Perlucidus
Det lyder som et trylleformular – men det er det ikke…. Det er såmænd tre forskel-
lige skytyper, der kan forårsage regn, blæst eller sol i morgen. 

21 naturvejledere tog ud og så på lyserøde og andre farver skyer hos Peer Nørre-
gaard på Stevns Naturskole den 1. november og hørte en hel masse om skyer og de-
res betydninger. To skynørder, også kaldet metrologer, fra DMI delte deres viden og 
entusiasme med os, omkring hvordan skyer er bygget op og hvordan de kan foran-
dre sig og hvordan det så kan påvirke det vejr vi får på jorden. Da en stor grå sky 
dækkede himlen over Stevns den dag, var det billeder af skyer vi mest underholdte 
os med.

Klogere, det blev vi men samtidig mere forvirrede vil jeg nok sige. Vi fik ikke helt 
svaret på hvordan man bliver sin egen lommefilosof inden for vejr og vind ved at af-
læse himlens mønstre. Det viste sig at være mere kompliceret end vi troede. Men 
netop det gav os blod på tanden til at sætte samme tema på programmet i 2008, 
men med to andre vinkler på, evt. to dage. En der handler om at kombinere skyer 
og formidling, så vi kan selv kan bruge vejrforudsigelserne på vores ture og et andet 
tema, der sætter fokus på klima og hvordan det kommer til at påvirke vejret og 
hvordan man så lige drager det ind i en tur ved mosen ect.

I december holder STAVA – netværket for Sydsjælland, Vestsjælland og Born-
holm vores årlige julemøde, hvor vi lægger planerne for det kommende års temada-
ge. Derudover er der i år spændende indslag som ”GPS i hverdagen” og ”speed-da-
ting med din kollega” og så selvfølgelig hjemmebagte pebernødder. 

God jul       HH

Ugle- og bævertræf i Klosterheden
Fredag den 2. november holdt vi vores traditionelle julemøde i det Ringkjøbing-Vi-
borgske netværk. Mødet foregik denne gang på Naturskolen Kjærgaard Mølle med 
Henning Givskov og hans håndgange mænd på Klosterheden Statsskovdistrikt som 
værter. Vi var hele 21 gæve nordvestjyske ugler, skovfolk og praktikanter forsamlet. 

Den teknik, den teknik…
Efter kaffen fik vi en demo af noget nyt digitalt udstyr til formidling af små objekter 
– en slags digital stereolup. Projektoren kunne vi dog ikke få til at virke, så vi så det 
på et medbragt fjernsyn. Fine og skarpe billeder, men nogle mente dog, at der fand-
tes billigere alternativer.

Bagefter kørte vi i distriktets store dyre naturbus ud for at se efter gæs ved de vest-
jyske fjorde. Atter en gang drillede teknikken, så vi fik ikke gang i det fjernstyrede 
kamera. Godt, det kun skete for os, og ikke for et hold, der havde betalt i dyre dom-
me for oplevelsen. Men vi kunne godt se fidusen for nogle typer af brugere, bl.a. 
gangbesværede. 

Frokosten – krondyrragout med tilbehør - nød vi i det herligste novembervejr på 
en plads med borde og bænke i Klosterhede Plantage. Bagefter gik vi ned og så på 
bæverspor kun et grenkast fra pladsen. Imponerende dyr – deres dynamiske aktivi-
teter kunne vi godt bruge mange andre steder, hvor naturen – hovsa, tilgroningen - 
truer med at tage overhånd.

Praktiske grise ønskes til årskonferencen 2008!
Vi fik også snakket årskonference – se tilmeldingen andet steds i dette nummer: Vi 
får brug for nogle praktiske hjælpere til et par ting: Dels til ”velkomstkomiteen”, der 
skal tage imod folk. Dels til planlægning, indkøb af madvarer og pakning af grej til 

Sådan ser en undulatus-sky ud!
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de enkelte grupper, bl.a. udstyr til overnatning, til madlavning, bestik, tallerkner, 
vand, brænde, sprit osv. Det skal pakkes fikst og færdigt, så skovens folk kan køre 
det ud, hvor det skal bruges. 

Flere meldte sig på mødet, men vi kan sagtens bruge flere. Så ved du allerede nu, 
at du kommer, så meld dig til Kim til at dukke op lidt før og give en hånd med til en 
af opgaverne.

Tak til Henning og folkene fra Klosterheden for et godt julemøde i netværket! 

Vigtige datoer:
•	  Årskonferencen 2008: Onsdag den 23. april – fredag den 25. april 2008 – se til-

meldingen i dette blad. Kontaktperson og praktisk hjælp: Kim Christensen, Thy 
Statsskovdistrikt, tlf. 97 97 70 04, e-mail kch@sns.dk.

•	 Julemøde 2008 (altid første fredag i november): Fredag den 7/11 2008 på Kystcen-
tret i Thyborøn. Kontaktperson Ulrik Geldermann Lützen, tlf. 96 90 02 04, e-
mail ulrik@kystcentret.dk

      JR

Borgdage
Alle naturvejlederne i den ny Vordingborg Kommune slog sig i år sammen om at 
lave naturvejledning på Borgdagene i Vordingborg. Sammen med naturvejlederne 
kunne børn og voksne opleve hvordan man parterer en hjort, og hvad man i gamle 
dage brugte de forskellige dele af dyret til. Dyret blev åbnet op, og alle fik lov til at se 
dyrets lunger, hjerte og tarme. Derefter blev der med fælles hjælp hevet og trukket 
for at få overfrakken af dyret. Skindet blev i ægte Pokahonta-stil syet på ramme og 
kødet blev skåret ud og tilberedt på bålet. Til sidst var der kun den fri magi tilbage, 
men den tog troldkvinden sig godt af i amuletværkstedet. Det var en populær at-
traktion, der trak mange folk til på middelaldermarkedet. I teorien var arrangemen-
tet en del af vores kommunale synlighedsstrategi, men i praksis var det bare skide 
skægt. Vi håber at kunne samle tropperne igen næste år.  

                                                             Sara Gelskov, naturvejleder ved Præstø Fjord Stig Nøhr måtte puste i ”ballonen”.
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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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Flyvefærdige ugler

I november mødtes Hold 19 for sidste gang 
på deres naturvejlederuddannelse. Denne 
uge skulle gøre dem flyvefærdige som ugler 
og alle som én, fik de pudset fjerdragten, fik 
lavet de sidste flyveøvelser og lettede så en-
deligt fra reden.

Ugen igennem måtte de igennem mange 
udfordringer som alle drejede sig om sund-
hed og livskvalitet på den ene eller anden 
måde. De gik stavgang i St. Dyrehave, lavede 
Tai Chi en frostklar novembermorgen, spil-
lede rollespil og lavede formidlingsforløb for 
nogle lokale 8. klasser. De stiftede også be-

kendtskab med Udeskole og Folkeskolens fæl-
lesmål og de afprøvede deres mange intelligen-
ser ved små aktiviteter i skoven. De 
reflekterede alene og sammen og var flittige til 
at skrive logbog og lave handlingsplan for de-
res videre udvikling som naturvejledere.

Hold 19 var det sidste hold på den ”gamle” 
naturvejlederuddannelse. Nu er hold 20 i gang 
med deres uddannelse efter den ny studie-
ordning og til april starter endnu et nyt ugle-
hold. Vi håber, at alle de erfarne ugler tager 
godt imod deres artsfæller ude omkring i det 
danske land.


