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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

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

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

 

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Dorrit Hansen, Bøgevang 27, 2830 Virum 

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

Bestyrelsen:
Dorrit Hansen (formand) dorrit.hansen@skolekom.dk .......2125 7138
Jesper Grube Kristiansen jgk@moensklint.dk  ....................4042 9612
Allan Winther aw@fvc.dk  .................................6532 4200
Marianne Hald maha2@mariagerfjord.dk ..........2333 5038
Arne Bondo-Andersen arne1864@lic-mail.dk ................7467 1164
Lars Borch larsborch@tdcadsl.dk ..................8689 8888
Tomas B. Vilstrup naturvejleder@fdf.dk ..................8684 5759
Jeppe Bjerghuis jeppebjerghuis@gmail.com  .......
Tim Krat tim@naturformidling.dk  ............  

Kasse og regnskab:
Jesper Grube Kristiansen
Solbakkevej 36, 4760 Vordingborg
(Husk at skrive dit medlems- eller abonnementsnum-
mer når du betaler, især vigtigt ved homebanking)

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

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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Årskonferencen 2009  
afholdes 15.-17. april

i Rudkøbing Skudehavn  
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Kære læser
Glæd dig til et at læse et nyt temanum-
mer af Naturvejleder, som er spræng-
fyldt med ideer til hvordan naturvejle-
dere og andre byder ind med opfind-
somme ideer til nye måder at få pulsen 
op - i  naturen. Her er tilbud for unge, 
som trænger til at komme væk fra com-
puteren, her er tilbud til familien, som 
både skal have en fælles oplevelse, men 
som også gerne vil røre sig lidt mere. 
Her er tilbud til lærere, som mangler 
ideer til idrætsundervisningen. 

Alle forfatterne er enige om, at det 
skal være sjovt, hvis de som ikke selv 
finder på at løbe sig en tur skal blive 
motiveret. Samtidig er alle disse initiati-
ver også ramme alvor. Dårlig livsstil er i 
dag den største sundhedstrussel i både 
Danmark og resten af den vestlige ver-
den. Antallet af overvægtige børn, børn 
med sukkersyge samt en lang række an-
dre livsstils relaterede sygdomme er 
stærkt stigende, som Allan Flaskager 
skriver det i artiklen Aktiv rundt i Dan-
mark.

Der har tidligere været temanumre af 
Naturvejleder om sundhed og friluftsliv 
i bred forstand. Her var artikler om af-

stresning i skovens dybe stille ro og om 
friluftsliv i roligt tempo, men i dette te-
manummer er pulsen konstant oppe i 
det røde felt. Bjergbestigning i Dan-
mark, Naturstratego, Rollespil, Uden-
dørs Fitness, Maraton med indlagt na-
turvejledning, Stjerneløb, GPS-løb er 
blot nogle af tilbuddene.

Nye samarbejdspartnere
En spændende dimension for de natur-
vejledere, der begiver sig ud i motions-
ræset er de mange nye samarbejdspart-
nere, som idrætsverdenen rummer. Der 
er mange klubber, idrætsorganisationer 
og foreninger, som gerne vil stille eks-
pertise til rådighed. Skov- og Natursty-
relsen er partner i Sundhedsstyrelsen 
kampagne Get Moving. Kampagnen er 
rettet mod de 11-15 årrige, som ikke får 
motion nok. Det har sat gang i fantasien 
hos mange naturvejledere, for her er det 
ikke nok bare at sige ”Ud og løb, der er 
masser af plads i skoven”. 

Læn dig stille og roligt tilbage med 
kaffen, theen eller …og sug til dig af im-
puls fra de mange gode temaartikler om 
”pulsen op i naturen”. 

Temaredaktørerne
Anne Johannisson
Anja Vensild Hørnell
Stella Blichfeldt

Rend og hop på dit job!

Februar blev til maj
På grund af sygdom i redaktiones produktionsteam har det  
desværre ikke været muligt at udkomme med det normale  
februar-nummer af NATURvejleder. Vi udsender hermed nummeret 
lidt forsinket, som et maj-nummer.
Det oprindelige maj-juni-nummer har vi valgt at udsætte lidt, så det 
kommer på gaden sidst juni.
    mvh. Redaktionen

Vi beklager...
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Københavns Statskovdistrikt
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Tue Kristensen fortæller om Skov- og  
Naturstyrelsens engagement i Get Moving 
kampagnen i både 2006 og 2007...
                          ...side 6                                      

På Esrum Møllegård og Kloster valgte 
man at invitere familier på en kampdag, 
hvor både store og små blev udfordret  
fysisk i en middelaldertikamp...

                        ...side 10

Det er faktisk muligt at bestige bjerge i 
Danmark - læs om projektet og ideen bag 
www.bestigbjerge.dk...

                        ...side 12

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

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

Skriv til NATURvejleder...
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Stratego i skoven kombinerer fysisk aktivitet med viden om naturen

Bjergbestigning i Danmark   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
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Søhøjlandet på tværs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Et lejrskoletilbud hvor der er fokus på bevægelse, sund kost og friluftsliv

Dans i skoven og udendørs fitness   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Gang i Fredensborg er et projekt, der skal aktivere udsatte grupper

Sortfyrstens endelige dyst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Rollespil som en måde at få fysisk aktivitet og formidling til at spille sammen

Om at knække nødder med en dåseåbner   .  .  .  .  .  .  .  . 23
Hvad er udeskole? - og hvilke muligheder ligger der i udeskolen?

Aktiv Rundt i Danmark   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
En evaluering af kampagnen i 2007, hvor mere end 42.000 skoleelever deltog
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NATURvejleder udkommer:  
Marts  (med deadline: 1/1)
Maj  (med deadline: 1/3)
Oktober  (med deadline: 15/8)
December  (med deadline: 1/10)

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

Kommende temaer: 
Juni: Naturpleje og Naturovervågning
Okt: Naturvejledernes arbejdspladser 
Dec: Klimaforandringer
Mar: ?
 
Temaredaktører for dette nummer:  
Anne Johannisson 
Anja Vensild Hørnell
Stella Blichfeldt

Opsætning:  Lars Stubkjær og Finn Lillethorup

Forside-foto:  .

Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

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

Naturvejlederne på Fyn har efetrhånden 
flere års erfaring med at lave sommer
naturskole - og nu opfordrer de andre til 
at gøre det samme...

                        ...side 40

Kjeld Nørgaard har krammet på de små 
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Af Natur- og Sundhedsvejleder 
Tue Kristensen

GetMoving 
Naturvejlederen som  
formidler af sundhed

Sundhed skal være sjovt og lære-
rigt! Kampagnen GetMoving, har 
givet Skov- og Naturstyrelsen vi-
den om hvordan det gøres i natu-
ren med aktiviteter for børn og 
unge. Og samtidig har styrelsen 
fået erfaringer i hvordan samarbej-
de organiseres med andre styrel-
ser, skoler, kommuner og eksterne 
aktører som f.eks. Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, 
Danmarks Idræts-forbund eller 
Kræftens Bekæmpelse – når det er 
sundhed der står på den fælles 
dagsorden. Og det stopper ikke 
her.  
Skov- og Naturstyrelsen vil i de 
kommende år satse på at udvikle 
produkter og understøtte projek-
ter der kobler sundhed, motion og 
den gode naturoplevelse. Her ser 
jeg naturvejlederen som en vigtig 
ressource i forhold til idé udvikling 
og gennemførelse af aktiviteter, 
hvor natur og sundhed kobles.

Projektet GetMoving
Sundhedsstyrelsen søsatte for et par år si-
den en kampagne, der sætter fokus på at 
børn og unge skal røre sig mindst 60 mi-
nutter om dagen. Baggrunden er, at en 
række undersøgelser viser, at her i Dan-
mark får 2/3 af alle unge i alderen 11 til 15 
år ikke motion nok.

I 2006 og 2007 har Skov- og Naturstyrelsen 
været inviteret med som en ud af fem par-
ter i Sundhedsstyrelsens kampagne Get-
Moving. Jeg har været tovholder begge år, 
og vil i det følgende beskrive nogle af mine 
erfaringer fra arbejdet med projektet.

Produktet natur og sundhed
I de seneste år er der kommet mere og 
mere fokus på stress og sundhed. Det er 
min klare overbevisning at Skov- og Na-
turstyrelsen, blandt andet via naturvejle-
derne, i den forbindelse kan levere et utro-
lig tidssvarende og spændende produkt til 
alle her i landet. Hovedproduktet kunne 
for eksempel være arrangementer med 
overskrifter som ”Stress af i det grønne”, 
”Luft i håret og lungerne”, ”Skovvandring 
og styrketræning”, ”naturen puls”, ”Hold 
kæft og hør stilheden” osv.
Arbejdet med at koble natur og sundhed 
er ikke blevet mindre aktuel for mange na-
turvejledere nu, hvor det er kommunerne 
der har ansvaret for den sundhedsforebyg-
gende og sundhedsfremmende indsats. 
Mange af styrelsens naturvejledere arbej-
der jo i forvejen tæt sammen med kom-
munerne, derfor er koblingen mellem na-
tur og sundhed et oplagt område at 
fokusere på i fremtiden.
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<1>
Mygind, Erik (red.) 
Udeundervisning i folkeskolen. 
Et casestudie om en naturklasse 
på Rødkilde Skole i København 
og virkningerne af en ugentlig 
obligatorisk naturdag på folke-
skolens yngste klassetrin i peri-
oden 2000-2003. 
Museum Tusculanums Forlag, 
København.

Naturvejlederne som formidler  
af sundhed – derfor!
At naturvejlederen hovedsageligt skal 
formidle viden om naturen aktivt i na-
turen, er jeg slet ikke uenig i, men der er 
ikke nogen interessekonflikt i forhold til 
at inddrage fysisk aktivitet. Ordene ”ak-
tivt i naturen” indgår jo. Når du som na-
turvejleder tager af sted med en gruppe, 
vil jeg våge at påstå at der indirekte en 
hel del fysisk aktivitet i forbindelse med 
i turen. Desuden er det i 2005 blevet på-
vist, at en dag ude i naturen med under-
visning/formidling for en skoleklasse 
svarer til en dobbelt time i idræt <1>.
Hvis stavgang, cykling, vandring eller 
løb indgår som en del af naturvejlednin-
gen, er det muligt at opnå en synergief-
fekt og derigennem gøre opmærksom 
på, at naturvejledning også handler om 
sundhed.

Argumentet med at naturvejledningen i 
hvert fald ikke går ud på at arrangere lø-
betur eller hård vandring i naturen der 
får pulsen op, fordi vi har haller til det, 
og at naturen ikke skal blive et stort ti-
voli, mener jeg ikke holder længere. 
Sundhed kan sagtens kobles med natur-
vejledning, da det er mange ting. Ver-
denssundhedsorganisationen WHO de-
finerer sundhed som al fravær af 
sygdom. Derfor er afstressende aktivite-
ter som at tage på svampetur, eller nyde 
stilheden i skoven på en sneglejagt, na-
turvejledningsaktiviteter som det er 
muligt at gennemføre under overskrif-
tens sundhed.

Konstruktivt samarbejde med Sundhedssty-
relsen
Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, og 
de andre parter i kampagnen, har været 
konstruktivt og givtigt. Jeg har bl.a. fået 
indblik i, hvordan de andre parter tæn-
ker og handler i forhold til sundhed. 
Skov- og Naturstyrelsens rolle i kam-
pagnen var at tilbyde aktiviteter i natu-
ren til børn og unge. Som kampagneejer 
indkaldte Sundhedsstyrelsens til møder 
og kommunikerede med forvaltninger i 
kommunerne med fokus på budskabet 
om transport og 60 minutters fysisk ak-
tivitet om dagen for 11 til 13 årige. I for-
hold til det koordinerende arbejde med 
f.eks. pressemeddelelser, har min per-
sonlige indgangsvinkel været at der 

skulle tales ”lige ud af posen” og kom-
munikeres entydigt. Men selvfølgelig 
har jeg måtte indordne mig under at 
Sundhedsministeriet var kampagneejer. 
Når det kom til stykket var der dog ikke 
nogen konflikt, fordi Sundhedsstyrelsen 
gerne ville fokusere på de overordnede 
budskaber om sund levevis og motion, 
mens Skov- og Naturstyrelsen havde fo-
kus på den gode naturoplevelse og fy-
sisk aktivitet i naturen.

Ting tager tid
I en stor organisation som Skov- og Na-
turstyrelsen kan det være en spændende 
udfordring – men også lidt af en udfor-
dring - at være ”spydspidsen” når en helt 
ny ”vare” skal produceres og sælges. 
Ting tager som bekendt tid.
Her er det vigtigt at erkende, at der er 
forskel på organisationens mange inter-
ne arbejdsgange. Blandt andet har di-
strikterne forskellige arbejdsgange og 
driftshensyn at tage, og prioriterer der-
for opgaverne forskelligt.
Når det er sagt er der ingen tvivl om at 
Skov- og Naturstyrelsen er en organisa-
tion der kan håndtere dette. Over alt i 
landet har jeg oplevet et stort engage-
ment for at tage sundhedsarbejdet til 
sig. 

Ideer og forslag – send ind på mail
Skov- og Naturstyrelsen vil i de kom-
mende år øge indsatsen i forhold til te-
maet natur og sundhed, og er derfor 
meget interesseret i at vide, hvordan 
indsatsen kan tilrettelægges og gennem-
føres samt hvad der tænder børn og 
unge i forbindelse med undervisning og 
fysisk aktivitet. 
På hjemmesiden www.skovognatur.dk/
getmoving finder du et skema i menuen 
”Ideer og forslag” som jeg vil opfordre 
dig til at bruge, hvis du har ideer eller 
forslag til:

1. aktiviteter i naturen, der indeholder 
et sundheds- eller helseaspekt 

2. eksempler på aktiviteter eller event 
hvor naturformidling og sundhed 
går hånd i hånd og erfaringer med 
kommunikation til en given mål-
gruppe. Det kan f.eks. være børn og 
unge, ældre, handicappede, syge, 
sindslidende m.m.
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Produkter fra kampagnen 2006 og 2007

Idekatalog 
www.skovognatur.dk/Ud/Tema/Sundhed/Leg_lering/Ide/

Hæftet sjov i skov 
www.skovognatur.dk/Udgivelser/Legefoldere/Sjov_skov_generel.htm

Hæftet på tur i mystikken motion i skoven - www.skovognatur.dk/Udgivelser/Legefoldere/mystik.htm

Sundhedsportalen Natur og Sundhed 
www.skovognatur.dk/Ud/Tema/Sundhed/Aktiv_naturen/

GetMovingløbet
http://www.skovognatur.dk/Ud/Tema/Sundhed/Leg_lering/Getmoving/GetMoving-l%C3%B8bet/

To kapitler til inspirationskatalog om friluftsliv for 6. til 7. klassetrin i kampagnen Aktiv rundt i Danmark 
www.aktivrundti.dk/Aktiv/Default.aspx?Page=26

GetMoving i 2007 
Temaet for dette års kampagne var transport og fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen havde 
valgt dette tema fordi de gerne ville gøre opmærksom på at børn og unge mellem 11 og 13 
år ikke altid skal transporteres af deres forældre. Flere og flere børn og unge bliver kørt i 
skole og til fritidsaktiviteter, de tager på færre cykel- og gåture med deres familier, og der-
hjemme følger de passivt sportsfolks præstationer foran tv-skærmen eller udkæmper dra-
belige slag på computeren uden at røre andet end fingrene.

Udover Skov- og Naturstyrelsen var parterne i kampagnen Danmarks Idræts-forbund 
(DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Kræftens Bekæmpelse og Viden-
center for Sundhedsfremme ved CVU Sønderjylland
Læs mere om kampagnen og de øvrige parter på www.60minutter.dk
Læs mere om Skov- og Naturstyrelsens aktiviteter og produkter til kampagne i 2007 på 
www.skovognatur.dk/getmoving

Brug af naturen til fysisk aktivitet
Som det fremgår af oplysningerne fra Sundhedssty-
relsen bliver børn og unge mere og mere inaktive. 
Det mønster vil Skov- og Naturstyrelsen gerne være 
med til at bryde. Det kan bl.a. ske ved at styrelsens 
naturvejledere inddrager fysisk aktivitet, når de for-
midler viden om naturen videre til børnene. Aktivi-
teter som stavgang, mountainbike, klatring eller 
vandring med skridttællere er eksempler på aktivite-
ter der, med en smule planlægning og midler, kan 
kombineres med den ”traditionelle” naturvejled-
ning.
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BLI’R DU STADIG KØRT?
KOM VIDERE PÅ GETMOVING.DK

8803_70x100_kørt_klapvogn.indd   1 14/08/07   11:18:02
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Familiens store kampdag
Kampdagen løb af stablen
Familier blev inviteret til at dyste mod 
hinanden i en middelaldertikamp, med 
discipliner derspandt fra øksekast til ba-
lancekunst. Ind imellem kunne famili-
erne træne ægte middelalderkamp
med European Combat Guild, midt 
på dagen kaldte vi til den store tov-
trækningskonkurrence og sidst på 
dagen bød vi alle, unge som gamle, 
op til fælles kædedans med Falster-
piben.

Alle aktiviteter foregik udendørs, 
og inddrog vores omgivelser på for-
skellig vis – f.eks. var der et urteløb, 
en løbebane med mange typer af 
forhindringer, i klosterhaven. 

Vi udviklede et scorekort med point for 
voksne og børn, så det var lige for alle – 
uafhængigt af om familien deltog med 
tre store, fysisk stærke teenage-drenge 
eller med to små piger og en bedstemor. 
Familiernes resultater blev løbende 
skrevet på store tavler i klostergården, 
og dagen sluttede med en kåring af de 
tre bedste familier samt en ”fair play 
pris”.

En succes der vil blive gentaget
Godt 500 børn og voksne valgte at del-
tage i kampdagen, rigtig mange af fami-
lierne vendte selv tilbage med meget po-
sitive bemærkninger, og området 
emmede af en fantastisk god stemning. 
Alt i alt blev Familiens Store Kampdag 
en succes – en dag som vi ser frem til 
bliver en tradition her på stedet. 

 

Af cand.scient. Lene Christensen, 
naturformidler på Esrum Kloster 
og Møllegård

Små riddere der skød med bue og pil, 
kastede økser og kæmpede en lanse-
kamp. Forældre der svedte tran, mens 
de pumpede vand, løb stafet med 
munkesten eller gav den gas i kloster-
haven. Der var gang i den, da Esrum 
Kloster og Møllegård i september invi-
terede til Familiens Store Kampdag.

Baggrunden for kampdagen
Esrum Kloster og Møllegård er en tvær-
faglig oplevelsesattraktion med histori-
ske og naturskønne omgivelser. Stedets 
formidlingsafdeling står bl.a. for udvik-
ling af aktiviteter i ferier og weekender, 
hvor omdrejningspunktet i oplevelserne 
skal være en treenighed mellem kultur, 
natur og tro. 

Vores ønske var at udvikle en fysisk fa-
milieaktivitet, der havde afsæt i middel-
alderen og som var placeret i de natur-
skønne omgivelser. Vi spurgte os selv, 
hvorfor f.eks. skiferier altid er så stor en 
succes hos familie, og kom frem til at 
skiferien indeholder tre vigtige ingredi-
enser: Det er sjovt og udfordrende, alle i 
familien kan være med og det er uden-
dørs i flot natur. Tre parametre som blev 
vigtige for udviklingen af Familiens Sto-
re Kampdag.

Disciplinen ”Gå til Island efter sild” – en simpel men meget 
krævende disciplin. Med tåspidserne bag markeringen, skal 
man, med træklodser i hænderne, gå armgang ud og place-
re en træklods. Kun hænderne med klodser og tåspidserne 
må røre jorden – også på vej tilbage. Nok dagens hårdeste 
disciplin.
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Stratego i skoven

I forbindelse med  
”Get moving”  
kampagnen i  
uge 41, 2007 tilbød  
vi skoleklasser at  
komme til Draved 
Skov og spille 
Naturstratego  
- et spil på taktik,  
samarbejde, styrker 
og svagheder,  
hurtighed og bereg-
net langsommelighed  
samtidig med at  
eleverne leger  
fødekæder mellem 
skovens dyreliv ind 
under huden.

Så skal der spilles
Efter jagt og snak er tiden kommet til at 
bevæge sig. Vi hjælpes ad med at sætte 
banen op.  Det er gerne et sted, der er 
varieret  med hensyn til topografi, hård-
hed og tæthed, så børnene bliver udfor-
dret mest muligt med hensyn til balan-
ce, hastighed, styrke m.m. Banen må 
gerne følge linierne i terrænet, det vil 
sige den skal ikke være firkantet. Den 
kan variere i størrelse fra en håndbold-
bane til en fodboldbane afhængig af 
børnenes størrelse og antal, og i hver 
ende er der en ”helle” så holdene har et 
sted at søge tilflugt, når det brænder på! 
Som regel trækker vi en snor eller mine-
strimmel rundt om banen, så den er ty-
delig selv i kampens hede. Herefter gen-
nemgår vi reglerne og sætter spillet i 
gang. Det sværeste ved reglerne er som 
regel at greje at hvepseboet ikke må ud-
fordre en modstander, men kun må stå i 
vejen, og at spyfluelarven kun kan vinde 
over ræven ved at være den, der udfor-
drer.  

Det er min erfaring at det er godt at 
spille mindst to spil, fordi der i det før-
ste spil bruges meget energi på at ”lære” 
reglerne. Når eleverne tager hjem efter 
en 3 – 4 timer i skoven med dyr og 
overlevelse, er de trætte men de har fået 
noget med i tanke og krop, som kan 
mærkes på flere måder!

Stedet Draved Skov har siden år 2000 
ligget hen som urørt skov og vil sam-
men med Kongens Mose i fremtiden 
udgøre knap 600 ha urørt skov og mose. 
Partier i skoven har stået som skov uaf-
brudt siden skovens indvandring tilbage 
i tiden. Siden 40érne er skoven gradvist 
overgået til urørt skov i forbindelse med 
forskning i urskovens dynamiske pro-
cesser. Draved Skov danner derfor en 
utrolig spændende ramme, der giver 
elever indtryk af at være i den ”vilde na-
tur”. Det giver inspiration til at gå på 
opdagelse i dynamikken, som findes 
her. Temaet i Naturstratego er fødekæ-
der. Børnene er spillebrikkerne og de er 
på jagt efter modstandernes ”symbol”. 
Fanen i Naturstratego kan være fuglenes 
rede eller et træ eller et??

Find fødekæden!
Men bortset fra det kan Naturstratego 
spilles ”overalt”. Når jeg spiller stratego 
om fødekæder i naturen, mener jeg det 
er vigtigt fødekæden kan findes på ste-
det. Den vil naturligvis variere fra sted 
til sted alt efter, hvor turen foregår. I 
skoven, på stranden, på vaderne, ved 
vandløbet o.s.v.. Vi starter derfor turen 
med at gå på jagt efter dyrene omkring 
os og ud fra det børnene finder, kom-
mer vi ind på, hvad fødekæder er og op-
bygger en fødekæde – og den skulle jo 
gerne passe nogenlunde med den føde-
kæde, jeg har forberedt. 
Jeg har på forhånd dannet mig en ide 
om, hvilke dyr det er aktuelt at finde, 
netop på det tidspunkt, og har på den 
baggrund forberedt et sæt spillebrikker, 
som i sit hierarki illustrere en fødekæde. 

Af Søren R. J.  
Lindet Statsskovdistrikt.
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Bjergbestigning i Danmark   
 
- Til tops i Søhøjlandet

erfaringer fra tidligere topture. 
”Det var det sidste bjerg”, udbryder et 
yngre par stolt. Der nikkes anerkenden-
de fra flere af de andre bjergbestigere. 
De ved der ligger 14 andre bjergbestig-
ninger forud for denne.
Efter et ophold på toppen, hvor pulsen 
igen er normaliseret, begynder nedstig-
ningen til Base Camp. Alle følger lige i 
hælene på bjergguiden, for de fleste er-
farne bjergbestigere ved, at det ofte er 
under nedstigningen det går galt. Det er 
her kræfterne overvurderes, og man kan 
risikere at blive efterladt ensom i det 
enorme landskab, overladt til naturens 
elementer.

Af naturvejleder og bjergguide 
Lars Bo Nielsen,  
Himmelbjerg egnens Natur-  
og Idrætsefterskole

Til Store Knøs med bjergguide
Med tunge skridt og høj puls, nærmer 
den lange slange af mennesker sig tu-
rens mål: Toppen af Store Knøs, 129 
m.o.h. Det er nu der skal kvitteres for 
det hårde slid opad i det ujævne terræn. 
Betages af udsynet fra toppen udover 
det vidtstrakte skovlandskab og de store 
søer. Vide med sig selv, at bjerget er be-
sejret. Mærke blodet strømme igennem 
kroppens årer, og pulsens rytmiske ban-
ken i tindingen. Endelig tid til at hvile 
de sitrende knæ.
”Her er koden” udbryder en forpustet, 
men ivrig bjergbestiger. Kort tid efter er 
alle forsamlet om en pæl på toppen, 
hvorpå der er et lille me-
talskilt med en trecifret 
kode. Der noteres iv-
rigt, og blandt er-
farne bjergbesti-
gere udveksles 
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Tilbage i Base Camp, som er den nær-
liggende parkeringsplads med borde, 
bænke, skraldespand og god plads til bi-
ler, afsluttes dagens bjergbestigning. 
Bjergguiden kan lettet konstatere, at alle 
er nået tilbage i god behold.

Nordmand med højdeskræk
Det var Nordmanden Roger Pihl, der 
under en udmagrende bjergbestigning 
på Galhøpiggen i Norge, tænkte at 
bjergbestigning måtte kunne gøres lette-
re. På en måde hvor højdeskræk ikke 
nødvendigvis behøver at være en be-
grænsende faktor for oplevelser med 
bjergbestigning. Derfor vendte han blik-
ket mod Danmark, hvor han besteg alle 
bjerge over 100 m.o.h. Efter denne præ-
station udkom der en lille trilogi ”Guide 
til det danske høyfjellet 1-3”, som var 
forløberen til ”Guide til Danmarks Bjer-
ge” fra 2005. 
Under nogle af sine mange besøg på 
Danmarks højeste toppe kom Roger 
Pihl i forbindelse med Ejer Bavnehøjs 
Venner og Søhøjlandets Økomuseum . 
Det var her tanken om at kunne tilbyde 
alle danskere et overkommeligt koncept 
for bjergbestigning opstod. Få måneder 
senere kunne den første bruger klikke 
sig ind på hjemmesiden www.bestig-
bjerge.dk.

Hall of fame. 
På hjemmesiden www.bestigbjerge.dk    
, kan downloades kort, GPS-koordinater 
og bjergbeskrivelser for det enkelte 
bjerg. Dermed bliver man klædt godt på 
inden afgang ud i naturen. På hjemme-
siden er der desuden mulighed for at 
oprette sig som bruger. Ved hvert bjerg 
er der to koder. En på toppen af bjerget, 
og en ved en nærliggende parkerings-
plads ved foden af bjerget. Når man 
kommer hjem efter en dag i bjergene, 
kan koderne indføres under sit bruger-
navn. Hver bjergbestigning indeholder 
et antal højdemeter, som angives under 
brugernavnet. Bestiger man alle 15 bjer-
ge får man sit navn i ”Hall of fame”. 
Hvis man har brug for hjælp, er der mu-
lighed for at deltage i en af de mange 
ture med lokal Bjergguide. 

Idéen med BestigBjerge.dk er  
udfoldet i regi af Ejer Baunehøjs 
Venner, Destination Skanderborg, 
Silkeborg Statsskovdistrikt og  
Søhøjlandets Økomuseum.

Søhøjlandets Økomuseum er et 
samarbejde mellem formidlere  
af Søhøjlandets natur og kultur.

Flere af bjergene er placeret på 
private arealer, bl.a. Store Knøs 
som er ejet af forstanderen på 
Himmelbjergegnens Natur- og 
Idrætsefterskole.

Alle oplysninger findes på 
www.bestigbjerge.dk

Antal besteget højdemeter dags 
dato: 422.332 meter svarende til 
48 gange Mount Everest.

48 gange Mount Everest
Visionen er at udbrede bjergbestigning 
som et unikt fritidstilbud i Søhøjlandet. 
Det skal ske med ”et glimt i øjet” og på 
en måde, som appellerer til nye mål-
grupper. Kvaliteten i form af tilgænge-
lighed og information om eksisterende 
toppe har høj prioritet.
Bjergbestigning i Søhøjlandet er blevet 
populært. Ironisk når der nu ingen 
egentlige bjerge er! Men det er måske 
ironien og humoren i projektet der har 
gjort det populært. Hver weekend ses 
grupper, familier eller enlige, i nærhe-
den af de 15 udpegede toppe, spejdende 
efter koder, eller på vej mod toppen. På 
skolernes motionsdag, lige før efterårs-
ferien, besteg 3.600 børn bjergene i Sø-
højlandet.
Indtil videre er der blevet besteget et an-
tal højdemetre der svarer til 48 gange 
Mount Everest. I efterårsferien konkur-
rerede borgerne i de 3 kommuner, hvor 
bjergene findes, om hvem der kunne be-
stige flest bjerge. Det gav anledning til at 
folk forlod de bløde sofaer, og kom ud i 
bjergene og fik pulsen op.
På hjemmesiden er der mulighed for at 
komme med sin egen turbeskrivelse, 
som f.eks. denne familie:

Mine egne oplevelser  
– den 21. oktober 2007 på Purhøj
 ”Vores top nummer 15, en rigtig 
spændende bakke med de krogede  
træer. Uden bestigbjerge var vi nok  
aldrig kommet så meget ud at trave. 
Og vi havde nok heller aldrig fundet 
ud af, at en 4-årig kan gå næsten 10 
kilometer på en dag. Eller, at ”skatte-
jagt-genet” ligger så dybt i os, at selv 
en 15-årig vælger alt andet fra og tager 
med, ”når familien skal i skoven”. Vi 
har haft rigtig mange dage i naturen 
denne sommer og spist rigtig mange 
madpakker. I dag var finalen og der 
var bestilt tomatsuppe med majs, som 
blev medbragt i termoflasker og spist 
af krus i ca. 10 graders varme. De  
første ti toppe, som vi klarede i som-
mers var dog klart de bedste ture, fordi 
man bliver kold, hvis man holder for 
mange pauser og stopper op og nyder 
naturen på vejen. Tak for alle de for-
rygende oplevelser vi er blevet lokket 
ud i pga. dette initiativ.”
                       Familien Bøhme/Hansen
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GetMoving-løbet
motion via nettet

gaveark til eleverne, en lærervejledning 
med opgaveresultater og informationer 
om posterne, en holdoversigt, så man 
hele tiden har overblikket over, hvor 
grupperne er og sidst, men ikke mindst, 
pile der viser vej til posterne.

Poster og pile er i øvrigt udformet så-
dan, at man selv sætter numre på. Man 
bestemmer altså selv, hvilken post, der 
er nummer et og hvilke poster der even-
tuelt skal udelades. Når poster og pile er 
printet ud, lamineres materialet og 
hænges op i det udvalgte område. 

- Og så er det bare af sted!

Var løbet en succes?
Det er svært at svare på. Vi kan se, at 37 
forskellige personer har været inde og 
kigge på hjemmesiden, og at 8 personer 
er vendt tilbage. Hvorvidt de har down-
loaded GetMoving-løbet, ved vi ikke. 
Samtidig må vi erkende, at vi var sent 
ude med tilbuddet. Skolerne hørte først 
om løbet i begyndelsen af september, og 
der havde mange allerede planlagt deres 
aktiviteter i sundhedsugen.

Planen er, at udbyde løbet igen til næ-
ste år og eventuelt udvide det til andre 
klassetrin. Skolerne skal gøres opmærk-
som på GetMoving-løbet væsentligt tid-
ligere på året, og så håber vi at de frem-
over vil tage det med i overvejelserne, 
når de planlægger GetMoving-aktivite-
ter, sundhedsuge og deslige. 

Af Tine Nord Raahauge 
Slagelse Naturskole

Netløbet skulle vise sig at slå to fluer 
med ét smæk, for på denne måde kunne 
jeg tilbyde en aktivitet uden selv at være 
fysisk til stede, og samtidig nå ud til 
mange flere brugere end normalt. 

Lidt om løbet
GetMoving-løbet retter sig mod 5. – 7. 
klassetrin, og er bygget op som et sim-
pelt stjerneløb med 10 poster. Posterne 
kombinerer motion og natur, og den en-
kelte lærer udvælger de poster, som pas-
ser til den nære natur omkring skolen.
Nogle poster kræver at der ligger en 
træstamme man kan klatre på, eller at 
der er stød med tydelige årringe. Andre 
kan sættes op overalt. Desuden er det 
nødvendigt at lægge nogle få rekvisitter 
ud ved flere af posterne – fx en udstop-
pet mus, et målebånd eller en grankogle 
på en ske.

Læreren styrer slagets gang fra midten 
af ”stjernen”. Hertil returnerer holdene 
hver gang de har været ude på en post, 
for derefter at blive sendt ud på en ny. 
Ideen er, at det skal være nemt at gå til 
for den i forvejen interesserede lærer, 
men også for den usikre lærer, der ikke 
normalt arbejder med natur og motion.
Mange skoler har motion på program-
met i ugen op til efterårsferien, og ved at 
bruge GetMoving-løbet får læreren en 
nem og overskuelig aktivitet serveret. 
For når man henter posterne ned fra 
nettet kan man samtidig downloade op-

I sensommeren 
blev jeg  
kontaktet af  
Tue Kristensen 
fra Falster  
skovdistrikt,  
som spurgte 
mig, om jeg ville 
være med til at 
lave natur- og 
motions-
aktiviteter i  
GetMoving-regi. 

Projektet lød 
spændende og 
jeg var, som  
udgangspunkt, 
meget inter-
esseret, men  
desværre på  
det tidspunkt 
fuldt booket op. 

Så i stedet fik jeg 
ideen til at lave 
et netløb. 

Du kan finde GetMoving- 
løbet på Skov- &  
Naturstyrelsens hjemmeside 
www.skovognatur.dk.
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Søhøjlandet på Tværs
                       - Et lejrskoletilbud med bevægelse

ud for enden af Julsø, og endelig 3 kilo-
meter vandretur med rygsæk, rullekuf-
ferter, sportstasker og plasticsække til 
lejrpladsen. 

Meget langt ude i skoven, uoverskue-
lig langt til den nærmeste butik og end-
nu længere væk fra computer, mor, far 
og kæledyr. Helt derude, hvor man er 
fortabt uden kniv og lommelygte. Helt 
derude hvor det bliver kulsort om nat-
ten.   

Et halvt år forinden havde klasselære-
ren kontaktet en af Søhøjlandets natur-
vejledere, og aftalt indhold, rammer og 
forventninger for lejrskolen. At klasse-
læreren kun behøver at kontakte én na-
turvejleder for at få tilrettelagt et helt 
forløb, hvor klassen bevæger sig mellem 
flere lokaliteter, skyldes et udbygget 
samarbejde mellem Søhøjlandets Natur-
vejledere. Søhøjlandet på Tværs er et 
netværkssamarbejde mellem naturvejle-
dere, der geografisk er placeret i Søhøj-
landet, om udvikling af et lejrskoletil-
bud baseret på friluftsliv. En sådan 
lejrskole varer typisk 5 dage, hvor klas-
sen kommer til at møde 2-3 naturvejle-
dere undervejs. 

Sammen med en kontaktlære, som 
ofte er klasselæreren, planlægger én af 
naturvejlederne ugens forløb. En af 
grundidéerne er at gøre det så let som 
muligt for skolerne. Naturvejlederen 
som er kontaktperson til klassen, laver 
de videre aftaler i lokalområdet og med 
de øvrige naturvejledere.    

Sund kost og bevægelse
Ved at være flere naturvejledere sam-
men om tilbudet, som hver især har sit 

Af naturvejleder Lars Bo Nielsen, 
Himmelbjergegnens Natur- og 
Idrætsefterskole

Mad på bål hver dag
”Det er den bedste pizza jeg nogen sin-
de har fået” udbryder Caroline fra sjet-
te” Og den er næsten ikke sort” konsta-
terer hun, synligt stolt over resultatet. 
Det er tredje dag på lejrskolen, og ele-
verne sidder omkring bålet med deres 
egen hjemmelavede indbagte pizza. To 
timer forinden har allerede rutinerede 
hænder hugget brænde og samlet kviste 
til bålet. Ingen spørger længere hvordan 
de skal tænde det. De gør det bare.

De første reaktioner på at skulle sove 
primitivt, lave mad på bål hver dag og 
ikke få bad i fem dage, står i skærende 
kontrast til den ro og nydelse eleverne 
udviser ved bålet. Efter en hel dag i 
kano er appetitten kolossal, og flere ele-
ver har allerede planer om at bage end-
nu en pizza på bålet. Det blev sent af-
tensmad, og det begynder at blive 
mørkt. Det gælder om at få samlet øk-
ser, bestik og tøj sammen, mens der 
endnu er lidt lys. Det er snart tid til at 
krybe i soveposen i et af de mange telte 
på pladsen. Det er sidste nat i telt på 
lejrpladsen ved Himmelbjergegnens Fri-
luftsgård. I morgen skal der overnattes i 
Lavvu på en lejrplads ved AQUA Sø- og 
Naturcenter. Forude venter en lang van-
dretur i det kuperede landskab.

Naturvejledersamarbejde
Eleverne er netop midtvejs i lejrskoletil-
budet: Søhøjlandet på Tværs. Fem dage 
i Søhøjlandet, hvor indholdet er frilufts-
liv, naturformidling og masser af bevæ-
gelse. Klassens 20 elever og 2 lærer blev 
3 dage forinden mødt af naturvejlederen 
ved toget i Ry. Herfra med båd i en time 
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Søhøjlandet på Tværs
                       - Et lejrskoletilbud med bevægelse

specielle arbejdsfelt i tilknytning til Sø-
højlandet, kan der tilbydes flere pakke-
løsninger. En lejrskolepakke kan bl.a. 
indeholde leje af friluftsudstyr, levering 
af råvarer til mad der skal tilberedes på 
bål, samt et færdigt program over besøg 
og aktiviteter. 

En af grundtankerne er, at eleverne 
skal bevæge sig ved egen kraft på Tværs 
af Søhøjlandet. Vandring, kano, kajak, 
ridning, sejlads, O-løb, GPS-opgaver og 
cykling er derfor grundlæggende ele-
menter. Hver dag byder på flere timers 
bevægelse i naturen, og eleverne kom-
mer vidt omkring i landskabet.

Erfaringer viser, at lang afstand til 
indkøbsmuligheder og manglende 
kendskab til madlavning over bål, ofte 
resulterer i en alt for ringe kost på man-
ge friluftsture. Derfor er det muligt at 
bestille madkasser indeholdende sunde 
råvarer, og spændende bålopskrifter til 3 
måltider om dagen. Kasserne bliver ty-
pisk leveret én gang om dagen, og elever 
og lærer er jublende glad for ordningen. 
Naturvejlederen er også glad, for det 
sikrer at børnene har et fornuftigt ener-
giniveau når de skal deltage i aktiviteter-
ne. 

Naturformidling og Friluftsliv
Den enkelte naturvejleder er ofte med 
eleverne mellem 2-8 timer om dagen, 
afhængig af den enkelte skoles økonomi, 
ønsker og færdigheder indenfor frilufts-
liv. Indholdet kan være lige fra klassiske 
formidlingsforløb omkring skoven og 
søen til kajaksafari i Søhøjlandets kring-
lede søsystem. Et af målene er, at elever-
ne får et indgående kendskab til Søhøj-
landets natur, opnået gennem nære 
oplevelser. Eksempelvis kan kanoerne 
læsses med fiskenet og undersøgelses-
udstyr, hvor flere forskellige søer under-
søges i løbet af dagen. 

Naturvejlederen er ofte med i længere 
tid, når det drejer sig om aktiviteter der 
involverer færdigheder og sikkerhed. 
Nogen gange involveres eksterne in-
struktører, f.eks. ved aktiviteter der in-
volverer træklatring.    

Grænser overskrides
Der bliver lagt vægt på at lejrskolen ikke 
bliver en overlevelsestur, men en indle-
velsestur der sikrer nære naturoplevel-
ser. Alligevel kan det være lidt grænse-
overskridende for både lærer og elever, 
at være underlagt de primitive rammer 
som en uge i naturen giver. Derfor er 
det også vigtigt at pakkelisten koordine-
res mellem naturvejleder, lærer og for-
ældre inden turen. For flere elever er det 
måske første gang de skal sove i telt, lav-
vu, hængekøje og shelter, og lave mad 
over bål. Derfor kan det være svært, at 
forestille sig hvad der skal med, når man 
står i lejligheden i Ishøj og skal pakke 
rygsækken. 

Ligeledes finder nogle elever også en 
fysisk grænse ved nogle af friluftsaktivi-
teterne, mens der hos andre er meget 
højere til overliggeren af denne grænse. 
Det kan være med til at normalt bogligt 
svage elever, pludselig får succesoplevel-
ser som kan være med til at styrke deres 
sociale status i klassen.

De første lejrskoler i samarbejdet blev gennemført i 
sommeren 2007, og håbet er at se flere klasser de 
kommende år. Dels har der været meget positiv  
tilbagemelding fra lærer og elever, og dels er det 
utroligt givende at samarbejde om et konkret  
projekt for de involverede naturvejledere.

Søhøjlandet på Tværs er et netværkssamarbejde 
mellem naturvejledere, der er geografisk placeret 
i Søhøjlandet, om udvikling af et lejrskoletilbud 
baseret på friluftsliv:

Med i samarbejdet er naturvejledere fra:
- Silkeborg Statsskovdistrikt
 FDF Sletten
- Natur og Ungdom Klostermølle
- Ungdomsringen og efterskolerne
- AQUA Sø- og Naturcenter
- Natur-ligvis
 Himmelbjergegnens Naturog Idrætsefterskole
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Dans i skoven og udendørs fitness
Sundhed, natur og foreningsliv tænkes sammen i Fredensborg

•	 sygedagpenge- og kontanthjælps-
modtagere. 

•	 mænd i alderen 45 - 65 år.
•	 unge kvinder (16-25 år)
•	 socialt udsatte børn og unge – med 

særlig fokus på børn fra misbrugsfa-
milier.

•	 børn og unge i skoler og daginstitu-
tioner

For at udvikle og forbedre indsatsen 
overfor de udvalgte målgrupper, er det 
nødvendigt at tænke utraditionelt, skabe 
nye rammer og nye samarbejdsrelatio-
ner.

Gang i Fredensborg skal derfor både 
synliggøre kommunens eksisterende til-
bud, og skabe netværk med frivillige 
foreninger. Sidst, men ikke mindst, skal 
projektets trekløver bidrage til, at der 
opstår nye udemiljøer – både bynært og 
i skovdistriktet - som vil få borgere til at 
bevæge sig mere. Det kan være løberu-
ter, pæle som man kan finde med GPS, 
frilufts-fitness eller lignende. 

Ekstrem natur til skoleelever
Mange aktiviteter er afprøvet for første 
gang med forskellig succes. Ikke uventet 
er målgrupperne ofte svære at motivere 
og få ud busken. Erfaringerne viser, at 

Af Torben Hoch 
SNS Øresund og  
Rude Skov Naturskole

Siden foråret 2007 har Skov- og Natur-
styrelsen, Fredensborg Kommune og 
DGI Nordsjælland samarbejdet om pro-
jektet Gang i Fredensborg, der har det 
formål at få flere borgere til at dyrke 
motion og bruge naturen. Tanken er, at 
de tre parter i projektet skal bygge bro 
mellem det sundhedsforebyggende ar-
bejde, gode naturoplevelser og det fri-
villige foreningsliv - for på den måde at 
opnå resultater, som ingen af parterne 
ville kunne nå alene.

”Jeg ser to væsentlige årsager til, at 
lige netop indsatsen på sundhed er vig-
tig. Bedre sundhed vil øge livskvaliteten 
for den enkelte. Dagligdagen vil blive 
bedre. Den anden del er økonomien, 
der ligger en stor gevinst i, at forbedrer 
sundhedstilstanden generelt,” siger Hans 
Nissen, formand for Social- og Sund-
hedsudvalget i Fredensborg (Fra Ugenyt 
den 23/05/2007).

Motion og natur til alle
Formålet med projektet er at udvikle 
nye typer af aktiviteter inden for natur 
og idræt. Aktiviteterne skal appellere til 
de dele af befolkningen, der ikke dyrker 
motion og derfor har større risiko for at 
få sundhedsproblemer. Det drejer sig 
først og fremmest om...

Hvem betaler?
Projektet startede med en etårig 
bevilling, men er blevet forlænget 
med yderligere to år. Der er ansat 
en projektleder på fuld tid.

Der skal tænkes 
utraditionelt når 
socialt udsatte 
børn, unge kvinder 
og mænd i efter-
lønsalderen skal ud 
i naturen. Et skov-
distrikt, et sund-
hedscenter og det 
lokale idrætsliv har 
skabt et projekt, 
der skal få Gang i 
Fredensborg. 
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det er lettere at få succes med enkeltstå-
ende arrangementer eller events. Deri-
mod er det svært at skabe blivende akti-
viteter som fastholder deltagerne og 
opbygger en tilknytning til fx en for-
ening. Her er nogle eksempler:

Nature Extreme Day
På skolernes motionsdag indbød part-
nerskabet alle kommunens 9. klasser til 
en Nature Extreme Day i Krogerupsko-
vene. Meningen var, at vi ville udfordre 
eleverne lidt udover det sædvanlige: De 
skulle padle i kano på Øresund med 
bind for øjnene, cykle på mountainbike 
på tid, bygge broer over en grøft og løse 
forskellige samarbejdsøvelser. Mere end 
15 instruktører og en del logistikarbejde 
skulle der til, for at vi kunne holde de 
ca. 150 elever i konstant aktivitet. Dagen 
blev en stor succes, og flere lærere med-
delte, at de gerne ville komme igen til 
næste år. 

Træning og natur til  
kontanthjælpsmodtagere
Partnerskabet har også tilbudt Træning 
og naturoplevelser til kontanthjælps-
modtagere. Deltagerne var til fysisk træ-
ning – styrke- og konditionstræning – 
en gang om ugen. Derudover kunne de 
også få en naturoplevelse en gang om 
ugen, fx ’brunst-tur’ til Dyrehaven, fi-
sketur og kanotur. 8-10 kontanthjælps-
modtagere deltog i arrangementerne, og 
de var tilfredse med kombinationen af 
den traditionelle træning og de mere 
uformelle ture i naturen. 

Havearbejde for bedsteforældre  
og børnebørn
Foreningen Haver til maver tilbyder i 
smarbejde med Gang i Fredensborg 
bedsteforældre og børnebørn en lille 
nyttehave. Derudover kan de få hjælp og 
vejledning til at etablere haven som de 
frit kan benytte og ordne i løbet af 
vækstsæsonen. Som en del af aktiviteten 
arrangerede Gang i Fredensborg fire te-
madage om bevægelse, friluftsliv, natur-
vejledning og sund kost for både bedste-
forældre og børn. 
 
Forskellige fagligheder mødes
Projektet har bidraget til, at forskellige 
fagligheder er blevet blandet: Kommu-
nens ansatte, der ofte har sundhedsfag-

lig baggrund, DGI’ere, der brænder for 
idræt og foreningsliv og grønne jakker 
med skov- og naturfaglig baggrund. Det 
tværgående samarbejde giver mulighed 
for den nytænkning, der er helt afgøren-
de, hvis projektet skal blive en succes.

På Kronborg Skovdistrikt er vi gået 
ind i projektet for at bringe vores arealer 
i spil på en ny og anderledes måde. 
Projketet en oplagt mulighed for at 
komme i kontakt med borgere, som kun 
sjældent bruger skoven og vores natur-
vejledningstilbud – fx kontanthjælps-
modtagere og unge kvinder.

Skovrider Henrik Vinther ser frem til 
nye vinde i skovdistriktets naturvejled-
ning. ”Vi håber selvfølgelig også at pro-
jektet og den nye samarbejdsform kan 
inspirere os her på skovdistriktet og 
være med til at forny os, ” siger Vinther. 
Udendørs sensommerdans er et eksem-
pel på en aktivitet, der er utraditionel på 
skovens arealer. Forhåbentlig vil projek-
tet fremover udvikle og inspirere til flere 
spændende ”kombinationsprodukter” 
med fokus på motion, bevægelse og na-
turvejledning. 

Gang i Fredensborg  
– aktiviteter    og indsatsområder
• Bedsteforældre og børnebørn i køkken-

haverne – samarbejde med Haver til 
maver på Krogerup Avlsgård.

• Kompetenceudvikling af personalet i 
kommunens SFOer og fritidshjem.

• Forskellige aktiviteter til Skovens dag
• Nature Extremeday på skolernes moti-

onsdag.
• Udendørs fitnesscenter i naturmateria-

ler.
• Multimobil-pæle, der dels kan benyttes 

til o-løb med kort og kompas, eller 
GPS, dels indeholder opgaver der kan 
løses ved brug af mobiltelefon m.m.

• Mininatur – Introducere de 510 årige 
til naturlivet.

• Virksomhedsstafet – lokale virksomhe-
der konkurrerer mod hinanden.

• Træning og naturoplevelser – et tilbud 
til mandlige kontanthjælpsmodtagere

• Udendørs sensommerdans.
• Mandeweekend – fra Garfield til Lø-

vernes Konge.
• kovvandring for borgere, der modtager 

sygedagpenge.

Ønsker du yderligere information 
så kontakt projektleder  
AnneLene Haarklou Hansen 
alhh@fredensborg.dk,  
Naturskoleleder Torben Hoch 
tho@sns.dk  
eller Henrik Madsen fra DGI  
henrik.madsen@madsen.tdcadsl.
dk
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”Sortfyrstens  
endelige Dyst”  

Af Jes Aagaard 
Naturvejleder i Skov- og Natur-
styrelsen, Hovedstaden og 
Jaris Bigler 
Naturvejleder Kalvebod Natur-
skole, Københavns Kommune

Get Moving
”Det er vildt grineren” udbryder en 
dreng spontant efter at have deltaget i et 
rollespil på Vestamager, som er en af de 
mange tilbud under ”Get Moving”, der 
er Sundhedsstyrelsens og Skov- og Na-
turstyrelsens uge 41 kampagne.  Kam-
pagnen for fysisk aktivitet er rettet mod 
børn i alderen 11-13 år. Den tager ud-
gangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbe-
faling om at ”Alle børn og unge skal be-
væge sig mindst 60 minutter om dagen 
- og gerne mere”. 

Naturvejlederne på Naturcenter Vesta-
mager har i samarbejde udviklet et rol-
lespil, hvor en historie binder de mange 
fysiske aktiviteter sammen. Historien 
går i alt sin korthed ud på, at skoleklas-
ser skal hjælpe den gode Bioshelt Pan 
med at redde naturen fra Sortfyrste.

Kampen mellem det gode og det onde
En ond Sortfyrste fra Mordons land vil 
overtage Vestamager og er i gang med at 
forvandle området til en stenørken, 
hvor børn bliver tvunget til slavearbej-
de. For at besejre Sortfyrsten skal bør-
nene samle naturkraft. Naturkraften er 
nogle guldsprayede, som samles i en læ-
dersnøre pung. Naturkraften kan om-
sættes til nogle magiske amuletter, der 
beskytter mod Sortfyrsten og i sidste 
ende kan tilintetgøre ham. Et hold be-
står af en halv klasse og en lærer. Jo flere 
udfordringer holdene når, jo mere na-
turkraft kan de indsamle. 

Sort Fyrsten besejres
Når holdene efter 2 timer vender tilbage 
til Bioshelten Pan, kan de veksle den 
indsamlede naturkraft til en magisk 
amulet, som blot er en skive birkegren, 
hvor der er brændt et dåhjortehoved på. 
På turen har de også tilegnet sig en ma-
gisk besværgelse, som de sammen med 
amuletten skal bruge for at tilintetgøre 
den Sorte fyrste. 

Når alle er samlet og har fået amuletter 
og kender besværgelsen dukker Sort 
Fyrsten op for sidste gang og der ud-
spænder sig en aggressiv dialog mellem 
Pan og sort Fyrsten. Det ender med, at 
Sort Fyrsten synker sammen, når alle 
børnene viser ham deres amulet, me-
dens de i kor råber den magiske besvær-
gelse. Og der bliver råbt højt!

100 englehop er hårdt
Det har været ganske imponerende, 
hvor meget denne historie har bidt på. I 
hvert forløb, kunne op til 5 klasser del-
tage. Mange lærere har været overrasket 
over, at man kan få 6. klasses drenge til 
at lave 100 englehop for at få mere tid til 
at se på planter. Rollespil som rammer 
er et stærkt værktøj overfor lige præcis 
den aldersgruppe. Køber de præmissen, 
kan man få dem til virkelig at røre sig. 
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Skovbanko  ubemandet post – legeinfo på pæl
Den sorte fyrstes magt kan brydes med magiske ord, som 
Bioshelten Pan kan bruge. 
Øvelse:  I fladt område opsættes 50 triller (længde 40 cm.  
Ø 20 cm). Under en del af disse sættes bogstaver indbagt i 
plast med nummer på, så de tilsammen danner ordet:  
EXPEKTUM PANGERA

Planteræs – bemandet post
Planterne er det grundlag Bioshelten Pan skal bruge til at 
sikre naturen fra at blive gold og øde. Han skal derfor kende 
alle de planter der findes i området. 
Øvelse: Simpel plantekimsleg. Holdet skal genkende og 
samle et bestemt antal planter efter at have kikket 30 sek. 
på lokale planter, som ellers ligger tildækket. Hvis de vil 
have mere tid til at kikke på planter, skal hele holder lave 
englehop – et hop pr. sek. plante kikketid. 

Forhindringsbane – ubemandet post. – legeinfo på pæl
Den sorte fyrste vil bruge alle midler for at bekæmpe børn. 
Derfor handler det om at kunne bevæge sig usynlig og  
hurtigt i området, så man ikke bliver opdaget.
Øvelse: En kort forhindringsbane efter lokale forhold. Hele 
holdet skal gennemføre en tur gennem banen med bind for 
øjnene.

Dyreræs  – ubemandet post. – legeinfo på pæl
Hurtighed er vigtig, hvis man skal vinde over den Sortfyr-
sten. Der er opsat skilte med div. dyr, som står i realistisk af-
stand fra start. Alle på holdet løber om kap med forskellige 
dyr på Vestamager inden for et begrænset tidsrum

Flyt en sten  ubemandet post. – legeinfo på pæl
Samarbejde og styrke er altafgørende for, at det lykkes at 
bekæmpe Sortfyrsten.
Hvert hold skal flytte et antal sten på en slæde. Det kan kun 
lade sig gøre hvis hele holdet arbejder godt sammen. Hertil 
skal bruges en stenslæde og sten med rimelig vægt og  
størrelse.

Dæk over pæl  – ubemandet post. – legeinfo på pæl
Hvis kampen mod Sortfyrsten skal lykkes, så er det vigtig at 
hele holdet kan arbejde sammen. Hvert hold skal i samar-
bejde løfte et traktordæk over en pæl. Hertil bruges 13 ned-
gravede pæle med et tøjret traktordæk.

Tovbane i Ellesumpen  – ubemandet post. – legeinfo på pæl
Der opspændes et tovværk mellem træer. Børnene skal alle 
gennemføre tovbanen, som har forskellig sværhedsgrad.

Sejlads med stammebåde  bemandet
Sortfyrsten vil gerne beherske vandet og alle fuglene på 
vand.  Alle børn får redningsvest på. Hele holdet skal sejle 
over en lille dam i en eller to stammebåde/robåde og løse 
opgave undervejs? F.eks. 3  lokkeænder indsamles  og  
bringes til en magisk ring. 

Gevirkast – ubemandet post – legeinfo på pæl
Gevir fra en dåhjort besidder særlig magisk energi, som  
kan kastes mod Sortfyrsten. 
Der opstilles en bane med et kastemål og reb i ringe  
omkring. Hele holdet skal kaste 13 gevirer efter målet.  
De samlede antal point optælles. 

Æblemost – bemandet post
Æblemost kan virke som magisk trylledrik. Børnene skal  
finde og indsamle æbler i et afgrænset område. Æblerne 
skylles og anvendes i et mobilt mosteri. Herfra får alle en  
magisk drik, som skal give kræfter til at besejre Sortfyrsten.

Poster, hvor der skal samles naturkraft
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FAKTABOKS OM SORTFYRSTEN

Sortfyrsten som pacemaker
Sortfyrsten behøver ikke nødvendigvis at være fysisk tilstede, men det giver så 
absolut en fin ekstra dimension til historien, at han lusker omkring. Herudover 
er det Sortfyrstens mission at presse børnene rent fysisk. I den første time lader 
Sortfyrsten sig kun lige skimte inde i krattet. Senere optrappes mødet til egen-
tlige angreb og her er det vigtigt, at der er blade på træerne for at sikre, at man 
kan snige sig helt tæt på ungerne – i hvert fald hvis man skal holde pulsen oppe 
på op børnene uden selv at være i topform …. Der bliver sendt mange børn på 
flugt fra Storfyrstens stav – og pulsen kommer op, når man kan mærke Sortfyr-
stens ånde i nakken skulle vi hilse at sige. Sortfyrsten optræder undervejs på 
turen, hvor han kan lamme børn. Disse børn kan kun genoplives ved at hold-
kammeraterne slæber vedkommende på en båre til nærmeste post for at blive 
helbredt. Hver hold medbringer en båre, så de kan transportere lammede kam-
merater hen til en ”healingspost”.

Udklædning og udstyr
Udklædningen lejes af et rollespilsfirma og består af en sort dragt, der dækker 
hele kroppen, latex-hjelm, sort kutte, en stav der ender i et slangehoved og et 
stort hængesmykke. Hertil suppleres med et kranie til halskæden og en indtør-
ret emufod. Emufoden gemmes oppe i ærmet og når Sortfyrsten til sidst bliver 
ramt af børnenes besværgelse, trækker han under stor klage sin hånd op i ær-
met og ud kom emufoden: han er begyndt at tørre ind! Latex-hjelmen har en 
god chokeffekt, når hætten i kampens hede falder af og et hjelmklædt ansigt 
kommer frem. 

Alderstrin og indlevelse
Eleverne i børnehaveklasse til 2. klasse har så stor en indlevelsesevne at blot 
tanken om at Sortfyrsten lusker rundt i krattet er mere end rigeligt til at uhyg-
gen breder sig. Når Sortfyrsten viser sig for dem resulterer det ofte i så bange 
børn, at han må opgive at komme nærmere end 50-100 meter… 3.-6. klassetrin 
accepterer som udgangspunkt figuren. Enkelte følte sig kaldet til at teste stor-
fyrstens grænser ligesom nogle ligefrem er klar til at gøre en ende på Sortfyr-
stens regime sådan rent fysisk! I sådanne tilfælde kan det måske have været 
smart at have et ”stopord” som eksempelvis kunne være kummefryser eller lig-
nende ord, der ikke normalt vil optræde i løbet af dagen. Dette ord er så tegn 
på at man træder ud af rollen og får diskuteret reglerne på plads inden spillet 
fortsætter – et trick som rollespilsfolk også benytter.
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Om at knække nødder 
med en dåseåbner – 
eller bruge rummet til det, rummet er bedst til

læ og varieret natur danner rammen om 
skolens arbejde en gang om ugen, hvor 
undervisningen er flyttet uden for sko-
lens mure for at lære på andre måder 
end de, klasseværelset tilbyder.

Hvad er udeskole
Udeskole er en skoleform, hvor børnene 
undervises regelmæssigt uden for sko-
lens mure. Vi bruger nærområdets na-
tur- og kulturmiljøer, i arbejdet med 
folkeskolens almindelige fag. Udeskole 
integrerer undervisningen ude med un-
dervisningen inde, konteksten med tek-
sten, så læringen bliver sammensat af 
mange facetter af fagene. Læringen 
kommer så at sige til at ske i et samspil 
mellem hovedet, hjertet og hænderne, i 
et samspil mellem det vi forstår med 
hjernen, de værdier vi bygger på og det 
arbejde, vi laver med kroppen.

Udeskole kræver dermed pædagogisk 
nytænkning og en indsats fra læreren, 

Af skovrider Thomas Borup 
Svendsen, Skov- og Naturstyrel-
sen, Klosterheden skovdistrikt 
og lektor Karen Barfod
University College VIA.

”Jeg kom først” råber Mikkel, 
og kaster sig gispende i det 
tykke lag visne blade, ruller 
rundt og kigger gennem  
trækronerne op i den grå  
himmel.” 
Jeg kan ikke løbe i de her 
støvler”, vrisser Jakob og  
sparker i de samme blade 
med vandtunge eccostøvler, 
mens han forbander sin for-
nuftige mor langt væk. Man 
kan ikke engang klatre med 
dem på – højest vade rundt 
nede i bækken eller gå gen-
nem vandpytter.

Det er torsdag, og Mikkel, Jakob og 22 
andre fra 3.B er i skoven for at lære, som 
de er hver torsdag. Et sted med bålplads, 
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Kapitel 1 
Folkeskolens formål 
§ 1. Folkeskolen skal i samarbej-
de med forældrene give eleverne 
kundskaber og færdigheder, der: 
forbereder dem til videre uddan-
nelse og giver dem lyst til at lære 
mere, gør dem fortrolige med 
dansk kultur og historie, giver 
dem forståelse for andre lande og 
kulturer, bidrager til deres forstå-
else for menneskets samspil med 
naturen og fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle 
arbejdsmetoder og skabe ram-
mer for oplevelse, fordybelse og 
virkelyst, så eleverne udvikler er-
kendelse og fantasi og får tillid til 
egne muligheder og baggrund 
for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede 
eleverne til deltagelse, medan-
svar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkesty-
re. Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd 
og demokrati. 

det er ikke nok bare at flytte traditionel 
undervisning ud i skoven. Rammerne i 
naturen skal udnyttes – nødderne skal 
knækkes med en nøddeknækker.

Det handler om at lære ….Udeskole og 
sundhed
Udeskole er først og fremmest skole, 
hængt op på folkeskolens mål, love og 
bekendtgørelser, og har barnets dannel-
se og uddannelse som mål. Det er kund-
skaber og færdigheder, der rækker ind i 
livet og videre frem i uddannelsessyste-
met, der er det bærende i folkeskolen. 
I folkeskolen skal der undervises i det 
brede og positive sundhedsbegreb – 
sundhed er både livskvalitet og levevil-
kår – og ikke alene fravær af sygdom.

Her kan udeskole være en mulighed, 
idet mange børn trives med denne un-
dervisningsform. De har færre konflik-
ter, leger mere på tværs af alder og etab-
lerede legegrupper, det er andre børn og 
deres færdigheder, der kommer i for-
grunden i uderummet end i klasserum-
met, der er højt til loftet og plads til fle-
re. Sundhedsbegrebets bredde 
tydeliggøres, samtidig med at børnene 
har færre sygedage og rører sig mere når 
de er meget ude. Og så er der det helt 
særlige ved folkeskolen, at her går alle 
børn. 

Sundhed og skole er for alle
Selvom børns konditionstal i gennem-
snit ikke er faldet gennem de sidste 15 
år, er der sket en polarisering mellem 
dem, der dyrker idræt i fritiden og de, 
der har mere stillesiddende aktiviteter 
og dermed lavere aktivitetsniveau. Den-
ne opdeling er vist at have en social 
slagside. Men i folkeskolen går alle 
børn, og alles børn, og derfor er skolen 
et godt sted at sætte ind – for her skal 
børnene være.

Udeskole understreger både det smalle 
sundhedsbegreb og det brede, og kan 
ved bevidst sundhedsfokusering række 
meget vidt, hvis det understøttes til-
strækkeligt.

Mellem træerne flammer bålet, det er 
tid til madlavning. Her samles børnene, 
og smører færdigforbagte flutes med 
smør, ost, skinke, bacon, pakker dem 
ind i alufolie og lægger dem på risten. 
Efter få minutter er en himmerigs-
mundfuld klar – og børnene spørger om 
de må lave en til.

Ude er i sig selv ikke sundhed, hvis man 
bare flytter grillbaren ud i skoven. Det 
kræver en indsats, både hvad angår kost 
og bevægelse, men sandelig også hvad 
angår miljøbevidsthed og måder at være 
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sammen på. Og det kan være en stor 
mundfuld for læreren eller naturvejle-
deren at skulle gøre det hele rigtigt – 
men så bliver det måske også til en him-
merigsmundfuld!

Hvad er idræt?
Idrættens særkende er bevægelsen, læ-
ring i bevægelse, om bevægelse, gennem 
bevægelse. Idrætten står som skolefag 
repræsenteret både med sine værdier 
om samarbejde, konkurrence og traditi-
on, med sine kundskaber om træning, 
udvikling og perfektionering, og med 
kroppen og dens muligheder for at dan-
se, spille bold, springe højt og springe 
ud.
Idrætten rækker således langt ud over 
den rent fysiske træning, motionen, og 
rummer med sine egne centrale kund-
skabs- og færdighedsområder en række 
meget forskellige elementer, som folke-
skolen skal arbejde med gennem det 9 
årige grundskoleforløb.

At lære at lave udeskole
170 børn fra kommunens 7. klasser væl-
ter missende ud af busserne midt inde i 
skoven. Det er en klar oktoberdag – sko-
lernes motionsdag, hvor Skov- og Natur-
styrelsen  og lærerstuderende har invite-
ret til ”Træning mellem træerne”. I 
grupper springes der over træstammer, 
balanceres der, krammes træer og løbes 
stafet – inden turen går rundt om Mølle-
søen, 5 km i løb. Ved målstregen uddeles 
der frugt, boller, saftevand og en folder de 
studerende har lavet – om ”Træning mel-
lem træerne”
Se folderen her:  http://www.skovognatur.
dk/Udgivelser/Foldere/Traening_mellem_
traeerne.htm. 

Udeskole er en måde at tænke undervis-
ning på, og skal de lærerstuderende in-
troduceres til det, må det ske i en ude-
skolesituation – at tingene læres i deres 
kontekst og får mening – at folderen la-
ves i et samarbejde mellem idræt og bil-
ledkunst, indgår i deres eksamen og 
trykningen, lancering og motionsdagen 
betales af Skov- og Naturstyrelsen. Ude-
skole udvikles hos os i formelle og ufor-
melle partnerskaber om ressourcer, vi-
den, netværk og fælles mål – at børnene 
kommer ud, sammen med kvalificerede 
voksne, og at det, de laver derude, har 

værdi for sundhed, læring og med di-
rekte naturoplevelser.

På samme måde indgår seminariets stu-
derende hvert år i samarbejdet omkring 
skovens dag – distriktet stiller publi-
kum, annoncering og arealer til rådig-
hed, og de studerende får erfaringer 
med planlægning, gennemførsel og eva-
luering af formidling til blandede fami-
liegrupper.

Hvem kan så hvad ?
Læreren skal først og fremmest være læ-
rer. Læreren skal kunne sit fag og sine 
mål, der er fastsat centralt i ”fælles mål”, 
målene for alle fagene. Læreren kender 
børnene, og er vant til at arbejde i læn-
gere forløb. 
Naturvejlederen og distriktet kender 
området, og kan med lokalkendskab, 
netværk og faglig viden understøtte ud-
viklingen af udeskole – bl.a. ved at hjæl-
pe med at finde de gode steder, skaffe et 
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Postkort fra Anne Johannisson, Frederiksborg Skovdistrikt:

Partnerskaber om motion i skoven.
På Frederiksborg skovdistrikt har vi de seneste år indgået partnerskaber med hhv. 
Tisvilde Hegns Orienterings Klub, Turistforeningen og Hjerteforeningen i Hillerød 
om afmærkede motionsruter. Hjerteforeningens rute kan gås i 2 længder og er af-
mærket med røde pæle med logoer og en folder fortæller lidt om baggrunden og 
skoven. Orienteringsruten er egentlig ikke en rute, men 90 GPS- punkter afsat på 
røde pæle fordel rundt i Tisvilde Hegn. Det kan give rigtig mange forskellige ruter.  
29 punkter er ved Kulturhistoriske punkter, som gravhøje, tilsandede landsbyer mv. 
disse punkter har en lille historie i det hæfte med orienteringskort som turistfor-
eningen forhandler. På denne måde motionerer mange mennesker i skoven uden 
naturvejledere skal være med, men vi har da udnyttet punkterne til nogle af arran-
gementer vi har lavet bl.a. i efterårsferien.

nyskudt rådyr, lave direkte formidling, 
plante interesse hos andre myndigheder 
og interessenter, skabe netværk mellem 
lærerne, lave kurser i udeskole og hjæl-
pe med etableringen af økobaser eller 
”vores sted”.

Brug rummet til det, rummet er godt til
Naturen er en legeplads, et fantastisk 
underlag for krop og bevægelse – her er 
klatretræer, skrænter at rulle på, søer at 
bade i og glide på om vinteren, smukke 
stier og tætte krat at løbe igennem, en 
hel verden der kalder på børnene og kan 
få dem til at bevæge sig.
Brug det, løb i det, cykel derud, lær 
dansk mellem træerne, religion og hi-
storie på kæmpehøjene, matematik af 
brændestakken, byg kunstværker i kro-
nerne og bræk hjorten i biologiunder-
visningen. Men husk også, at reglerne 
får håndbold læres bedst på en hånd-
boldbane, at gummistøvler er elendige 
kasteredskaber, at naturen er et alt for 
stort rum til forelæsninger og meget, 
meget mere end blot en ramme til at 
holde sygdom fra livet. 
For nødder knækkes nu engang bedst 
med en nøddeknækker.



Aktiv rundt i Danmark  
 
- evaluering fra 2007 viser, at lærerne mangler  
inspiration til natur og udeliv!

Mere end 42.000 skolebørn 
fordelt på 2.100 klasser fra 
hele Danmark deltog fra  
d. 24. september til d. 12.  
oktober 2007 i kampagnen 
”Aktiv rundt i Danmark”.  
Børnene dystede i disse tre 
uger om, hvem der bevægede 
sig mest i hverdagen. I  
bestræbelserne på at gøre 
børn mere fysisk aktive  
gælder det om at bruge alle 
ressourcer. Her kan naturen 
give motivation og danne 
ramme for fysisk aktivitet og 
derved bliver naturen et  
middel til at gøre børn fysisk 
aktive. 

Aktiv rundt i Danmark 2007 har bl.a. 
benyttet natur og udeliv som inspiration 
til fysisk aktivitet, men lærerne efter-
spørger endnu mere materiale og inspi-
ration til dette emne.

Baggrund for kampagnen.
Hovedårsagen til og grundtanken ved at 
arrangere og afholde Aktiv rundt i Dan-
mark skyldes at dårlig livsstil i dag gene-
relt er den største sundhedstrussel i 
både Danmark og resten af den vestlige 
verden. Antallet af overvægtige børn, 
børn med sukkersyge samt en lang ræk-
ke andre livsstils-relaterede sygdomme 
er stærkt stigende. Aktiv rundt i Dan-
mark ønsker at bryde dette mønster ved 
at gøre børn mere fysisk aktive og spise 
sundere! Aktiv rundt i Danmark benyt-
ter motion som middel til sundere børn, 
da motion forbygger og helbreder man-
ge af de livsstilsrelaterede problemer. 
Motion og sundhed er særlig vigtig for 

Af Anders Flaskager,  
kampagneleder og arrangør af 
Aktiv rundt i Danmark.
Adjunkt  Master Idræt og vel-
færd. CVU Sønderjylland Hader-
slev
Email: afl@cvusonderjylland.dk
Tlf.: 24840378
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børn og unge, da livsstilen grundlægges 
i børne- og ungdomsårene.  

Skolen som indsatsområde.
Folkeskolen har med sine 9 års skole-
gang gode muligheder for at motivere 
børn og unge til at få en sund og aktiv 
livsstil. Eleverne stifter i deres skoletid 
bekendtskab med mange forskellige fag 
men ikke alle fag egner sig til at arbejde 
med emnet sundhed. Faget idræt er na-
turligvis et fag, der rummer store mu-
ligheder til at arbejde med sundhed. 
Idræt rummer specielt stor mulighed 
for at kombinere emnet sundhed med 
natur og udeliv. Idræt er som alle sko-
lens fag formålsbeskrevet og har klare 
mål for, hvad eleverne skal lærer. I faget 
idræt skal der undervises i Natur og 
udeliv (se faktaboks).

Hvad er Aktiv rundt i Danmark?

Aktiv rundt i Danmark er en sjov kampagne med 
fokus på bevægelse og sund kost. Kampagnen er 
for alle skolebørn i Danmark fra 0. – 10. klasse. 
Alle elever i den tilmeldte klasse får et aktivitets-
kort, hvor de afkrydser alle de aktiviteter, som de 
har gennemført, - både til og fra skole, i skole og 
i fritiden. Én gang om ugen regnes klassens sam-
lede aktivitet sammen og afkrydses på et stort 
Danmarkskort. Målet er at ”bevæge sig rundt” på 
Danmarkskortet i løbet af de 3 uger kampagnen 
varer. Klassens resultat registreres efter hver uge 
på kampagnens hjemmeside www.aktivrundti.
dk., hvor de kæmper om at blive Danmarks mest 
aktive klasse.  Kampagnen udsendte ligeledes et 
inspirationshæfte. Artiklerne i Inspirationshæf-
terne er med til at udvikle lærerne, hæver kvali-
teten i idrætstimerne samt giver inspiration til 
aktiviteter i andre timer.

Evaluering af Aktiv rundt i Danmark 2007 - har kampagnen en effekt på børnenes sundhed?
Evaluering af kampagnen viser store tegn på en positiv effekt af kampagnen (416 
svar – svarprocent: 36%). Herunder nævnes nogle af evalueringens hovedpunkter:

Udvikling i børnenes aktivitetsniveau 
under kampagneperioden
Mere end 75% af lærerne er enige i at 
kampagnen er med til at gøre børnene 
mere fysisk aktive end normalt. Hele 
60% har svaret ”ja” til at Aktiv rundt i 
Danmark får fysisk inaktive børn til at 
være mere fysisk aktive. Fysisk inaktive 
børn er normalt svære at få til at blive 
mere fysisk aktive, og det er disse elever, 
der sandsynligvis er i størst risiko for at 
udvikle alvorlige livsstilssygdomme. 

Igangsatte aktiviteter
Lærerne svarer at kampagnen har 
igangsat aktiviteter i flere forskellige 
sammenhænge og forskellige tidspunk-
ter på dagen. Lærerne svarer ”ja” til at 
Aktiv rundt i Danmark har igangsat ak-
tiviteter i de boglige timer (50%), 
idrætstimerne (55%), frikvartererne 
(73%) samt efter skoletid (68%). At vi 
med Aktiv rundt i Danmark tilsynela-
dende igangsætter aktiviteter for mange 
elever i frikvartererne samt efter skole-
tid er enormt positivt. 

Forældrebrev
Kampagnematerialet til Aktiv rundt i 
Danmark indeholdte bl.a. et forældre-
brev. Hensigten var bl.a. at få en positiv 
dialog mellem forældre og barn om-
kring motion og sund kost samt 
skabe aktiviteter i familien. Sidstnævnte 
er vigtig for at udvikle en sund livsstil 
hos børnene. 
Hele 72% af lærerne har benyttet foræl-
drebrevet.

Inspirationshæfter – stort ønske om in-
spiration til natur og udeliv.
Over 72 % af lærerne har benyttet inspi-
rationshæftet og 70 % svarer at hæfterne 
har været gode. Lærerne har ligeledes 
afkrydset hvilke emner de ønsker inspi-
ration til i fremtiden. De kapitler, der er 
mest ønsket er bl.a. bevægelse i hverda-
gen (71 % ), natur og udeliv (50 %), 
gamle lege (42 %), boldspil (25 %) og 
dans (20 %).

Skoleidrættens Udviklingscenter

Berens Bureau august 2006
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Inspirationshæfte6.-7. klasse
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Hvorfor 
hovedsponsor?Arla ønsker at støtte aktiviteter, der har fokus på at give børn et sun-dere og mere aktivt liv.

Sundhed er en af Arlas centrale værdier og for os er det et vigtigt budskab, at sundhed handler om både kost og motion. Aktiv rundt i Danmark sætter fokus på hverdagsmotionen og er med til at sende et signal til børn og unge om, at det ikke er nok at spise sundt, men at det også er vigtigt at få motionen ind som en væsentlig del af en sund livsstil – hver dag.
I Arla tror vi på, at motion skal være sjovt, indgå som en naturlig del af hverdagen og at vanerne til en sund livsstil dannes i en tidlig alder. Netop derfor har Arla valgt at støtte Aktiv rundt i Danmark.Læs mere om Aktiv rundt i Danmark på www.aktivrundti.dk

”Slå et slag forskoleidrætten”

Vi går i 
 dybden

Arrangør og samarbejdspartnere
Kampagnen arrangeres af Skoleidrættens Udviklingscenter (SKUD)*, som er et 

samarbejde mellem CVU Sønderjylland og Dansk Skoleidræt.

Hovedsponsor er Arla. Kampagnen støttes endvidere af Danmarks Idrætsforbund, 

Tress samt Undervisningsministeriet.
* SKUD (Skoleidrættens Udviklingscenter)

Med et mål om at optimere idrætsundervisningen i landets skoler har vi i CVU Sønderjylland  og Dansk Skoleidræt etableret 

Skoleidrættens Udviklingscenter (SKUD). I SKUD vil vi arbejde for at øge idrætsfagets kvalitet og status. Vi ønsker at have 

en konstant finger på pulsen i aktuelle nationale og internationale forskningsprojekter.

SKUD vil indsamle, dokumentere, formidle, skabe, anvende og opbevare viden om børn, idræt og sundhed gennem 

konkrete udviklingsprojekter på landets skoler, kampagner, temadage. Find det på vores hjemmeside www.SKUD.NU - her 

kan du ligeledes tilmelde dig vores nyhedsbrev.Dette inspirationshæfte:August 2007. 1. oplagFoto:  Johnny Anthon Wichmann, Hilde Elise Hansen (CVU Sønderjylland),  

 
Fødevarestyrelsen, Arla, Tress m.fl.

Layout:  Danmarks Idræts-Forbund
Tryk:  Formegon ApS

Skoleidrættens Udviklingscenter

Lærerne der deltog i Aktiv rundt i Dan-
mark udtrykker mangel på undervis-
ningsmateriale der bl.a. kan hjælpe ele-
verne til at nå de beskrevne færdigheder 
og kompetencer i natur og udeliv.  

Inspirationsmateriale til lærerne - natur og 
udeliv som middel til sundhed
For at øge elevernes sundhed samt nå de 
fastlagte læringsmål, er det vigtigt, at 
lærernes undervisning er motiverende 
og inspirerende. Ved deltagelse i Aktiv 
rundt i Danmark fik alle lærere tilsendt 
et inspirationshæfte. Hæfterne består af 
forskellige emner, som alle tager ud-
gangspunkt i forskellige former for fy-
sisk aktivitet eller sund mad. Inspirati-
onsmaterialet til lærerne omkring 6. – 7. 
klassetrin omhandlede primært natur 
og udeliv. Overskrifterne hed bl.a. ”Lejr-
liv”, ”Friluftsleje i nærområdet”, ”Adven-
tura race” og ”Aktiviteter i skov og ved 
vand”. Lærerne har været tilfredse med 
materialet, men efterlyser endnu mere 
materiale.  

2008 tegner godt
Aktiv rundt i Danmark 2008 tegner li-
geledes positiv da hele 76 % af lærerne 
ønsker at deltage ved næste års kampag-
ne. Kampagnens inspirationshæfter vil 
tage udgangspunkt i lærernes ønsker fra 
2007 og vil derfor gerne bringe endnu 
mere undervisningsmateriale omkring 
natur og udeliv som middel til fysisk ak-
tivitet. Aktiv rundt i Danmark hjælper 
derved forsat til med at forbedre elever-
nes sundhed samt udvikle de beskrevne 
færdigheder og kompetencer i natur og 
udeliv, som er beskrevet i faget idræt. 
For yderligere information klik ind på 
www.aktivrundti.dk.  
    

Natur og udeliv i faget idræt  
i folkeskolen:
Formål: Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for  
at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og 
udvikle forudsætninger for at forstå betydningen 
af livslang fysisk udfoldelse i samspil med  
natur…

Mål for faget idræt omhandlende natur og  
udeliv:
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne 
har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:

Efter 2. klassetrin
Følge enkle regler for adfærd i naturen

Efter 5. klassetrin 
Færdes i naturen ved hjælp af kort i kendt terræn
Deltage i friluftsaktiviteter

Efter 7. klassetrin
Afprøve forskellige aktiviteter i samspil med og  
i respekt for naturen
Planlægge og gennemføre orienteringsaktivite-
ter i forskelligt terræn

Efter 9. klassetrin
Kende til forskellige aktiviteter i samspil med og  
i respekt for naturen
Planlægge og gennemføre friluftsture
Gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort og 
kompas

Efter 10. klassetrin
Planlægge og afprøve aktiviteter i naturen i stør-
re eller mindre grupper
Vurdere, hvordan den enkelte alene eller i fælles-
skab med andre kan anvende naturen til fysisk 
aktivitet

En sjov kampagne om 

fysisk aktivitet  og sund mad for 0.-10. klasse

 
Kampagneperiode: 22. september – 10. oktober 2008

Gratis at deltage

Nyt i 2008:

Vi kårer Danmarks mest aktive skole •

Forenklede aktivitetskort for 0.-2. klasse •

Koen Karla er blevet maskot for Aktiv Rundt i Danmark • 

Ny, sjov ”battle-funktion” på hjemmesiden •
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Den løbende  
naturvejleder 

Deltagerne
Der kommer alle mulige deltagere til lø-
beturene: Voksne og børn, turister og 
lokale, løbere fra klubber og dem, der 
lige hiver løbeskoene frem fra gemmer-
ne i dagens anledning. 

 Selvom deltagerne er vant til at løbe i 
naturen, er det ikke ensbetydende med, 
at de ved særligt meget om den natur de 

Af Anja Vilsholm, Naturvejleder
Skov- og Naturstyrelsen, 
Bornholm
Email: anvil@sns.dk
Tlf: 56 97 40 06 / 29 67 81 16

Forberedelse af naturvejlederens løbetur:
Definér turens længde, løbetempo og 
varighed ialt 
•	 Fortæl, at der er stop undervejs
•	 Kald turen ved rette navn: Løbe-

tur (ikke joggingtur, motionstur)
•	 Gør det klart at folk skal have lø-

besko på
•	 Annoncer evt. også gennem loka-

le løbeklubber og sportsforenin-
ger. 

•	 Tjek datoer for andre løbsarran-
gementer – det er dumt at lægge 
sit arrangement samme dag som 
et lokalt løb.

•	 Du kan planlægge og opmåle din 
løberute på www.iform.dk.

Prust, støn, sved og sure løbesko 
– er det naturvejledning? 
I foråret 2007 stod jeg for naturvejled-
ning under et maratonløb i Almindin-
gen i samarbejde med den lokale løbe-
klub. Det foregik ved hjælp af store 
skilte, der med et tydeligt billede og en 
kort tekst fortalte om den natur, der 
omgav løberne på ruten. Løberne var 
rigtigt glade for skiltene og ville gerne 
have endnu mere naturvejledning næste 
år. 

Den positive respons fra løberne gav 
mig idéen om, at her havde vi måske 
mulighed for at fange en målgruppe, vi 
ikke har haft fat i før.

Og selvfølgelig hænger løb og natur-
vejledning sammen. Der er ikke noget 
som en løbetur i skoven eller langs 
stranden. Mange gør det af sig selv - an-
dre skal lokkes ud. Tilbudet om en gui-
det løbetur i rimeligt tempo og med 
stop undervejs kan være det, der får folk 
ud af starthullerne. Og dem, der allere-
de løber i naturen flere gange om ugen, 
er mange gange interesserede i et bedre 
kendskab til de områder de løber i. 

Idéen resulterede i et forsøg med of-
fentlige løbeture med naturvejleder i 
sommer- og efterårsferien. Og koncep-
tet kan kun anbefales.

Naturvejledning og sundhed er to sider af 
samme sag. 

Vi giver folk sundhed for både krop og sjæl, 
når vi naturvejleder folk på traditio nelle gåtu-
re, på cykel ture og på stavgangsture. 

Så hvorfor ikke få pulsen et trin højere op: 
Natur vejledning i løb? 
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løber i. Men løberne er meget interesse-
rede i planter, dyr, skovdrift, geografi, 
geologi og kulturhistorie. Måske netop, 
fordi de jævnligt er ude at løbe i områ-
derne, og har oplevet en masse ting, 
som de gerne vil have en forklaring på: 
Hvorfor er der en bakke lige her? Hvad 
er lige historien om den her ruin? Hvor-
for er alle træerne blevet fældet her, og 
hvad er planen med området? Hvorfor 
er der så mange væltede træer i skoven, 
skal de ikke fjernes? Hvad er det for no-
gen flotte blomster? Hvad er det for en 
fugl, jeg altid ser i skovbunden? Hvorfor 
er det område nu oversvømmet? Og 
hvad er det med de asketræer?

Løberne får nogle aha-oplevelser med 
naturen omkring dem, og naturvejlede-
ren får en oplagt mulighed for at fortæl-
le løberne, hvordan man tager hensyn 
til den natur, man løbetræner i. 

Responsen på løbeturene har kun væ-
ret positiv. De lokale deltagere opdager 
nogle nye løberuter, og ser steder, de 
ikke har været i hundrede år. Turisterne 
slår to fluer med et smæk, når der er 
både sightseeing og motion på pro-
grammet på én gang. Børnene (ca. 10 år 
og opefter) får en god oplevelse af at 
kunne følge med de voksne, og de seje 
af dem kan lege lidt fartleg undervejs.
Løberne, jeg har haft med fra de lokale 
klubber, har foreslået en månedlig løbe-
tur med naturvejleder i forskellige om-
råder.

Hvad kræver det af naturvejlederen?
På løbeturene er en af mine vigtigste 
opgaver at holde øje med alle og tilpasse 
tempoet efter de svageste. Er der en, der 
er ved et koge over, må vi lige indlægge 
et improviseret ekstra stop. Omvendt, 
opfordrer jeg dem, der har overskud, til 
at tage en spurt op mod de steder, hvor 
der er indlagt stop på turen. På den 
måde bliver alle tilgodeset. Jeg har ca. 1 
stop per kilometer.

Ellers kræver selve løbeturen ikke me-
get andet af naturvejlederen, end så 
mange andre arrangementer. Bortset fra 
én ting, som sikkert kan være en udfor-
dring for mange af os: Du kan ikke sige 
så mange ord som på en vandretur med 
pensionistforeningen. Med løberne må 
du fatte dig i korthed. Det er en øvelse i 
kun at fortælle det vigtigste, der hvor du 
stopper. Begræns dig til én ting per stop, 

Annoncen:

Naturskøn løbetur i Almindingen
En løbetur til flere af Almindingens seværdighe-
der – med naturvejleder. 
Vi løber 6 km i roligt tempo; ca. 40 minutters løb 
med stop undervejs. Dvs. varighed i alt ca. 1 
time. 
På turen oplever vi blandt andet Ekkodalen, Jom-
frubjerget, Rokkestenen, Lilleborg og Gamleborg.
Husk: Løbesko!
Mødested: Klippely for enden af Ekkodalsvejen
Ikke egnet for barnevogne.
Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms 
Statsskovdistrikt.

svar på eventuelle spørgsmål, og så er 
det med at løbe videre, før folk bliver 
kolde. Som regel er der så også mulig-
hed for at komme med nogle korte 
kommentarer, mens vi løber. 

 Forberedelsen af løbeturen er meget 
vigtig - folk skal vide, hvad de går ind 
til. Det skal fremgå helt tydeligt, at det 
er en løbetur, der er på programmet. 
Altså; man skal have løbesko på, og man 
løber (jeg har været ude for nogen, der 
troede, at ”joggingtur” var en rask gå-
tur). Annoncér med turens længde og 
tempo, som for eksempel: 6 km på 40 
minutter plus stop undervejs; i alt ca. 1 
time.

Det er min erfaring, at det fungerer 
rigtig godt at indlægge stop på de høje-
ste steder i terrænet – så nogen kan drø-
ne i forvejen op ad bakken og få pulsen 
lidt op, mens dem i mindre god form 
kan spadsere op uden at falde helt bag-
ud. Alle mødes på toppen. Min ynd-
lingsrute er en tur til nogle af Almindin-
gens største seværdigheder, fra 
Ekkodalen til Rokkestenen, Jomfrubjer-
get, Lilleborg og Gamleborg, som alle er 
belejligt placeret de højeste steder i 
landskabet. Rutens seværdigheder ap-
pellerer til både lokale og turister, og der 
er masser af natur at tale om. 

Det er praktisk at have et kort med, 
hvor ruten og udgangspunktet er tegnet 
ind på. Det kan du give til folk, hvis de 
alligevel har overvurderet deres egne 
kræfter og skulle få lyst til at stå af un-
dervejs.
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Storyline med blod!
Der er blevet begået et bestialsk mord 
på et uskyldigt offer. Offeret er brutalt 
blevet smidt i et øde naturområde, hvor 
det langsom bliver udsat for en ubøn-
hørlig nedbrydning fra naturens side. 
Politiet har fået et tip om forbrydelsen 
og står nu over for en langvarig opkla-
ring, hvor de må bruge alle kriminaltek-
nikerens værktøjer for at opklare mord-
gåden. 

Scenen er sat – CSI, Crimeseane, Sta-
tion 2, Sagen genoptaget eller hvad de 
nu hedder de talrige programmer, hvor 
smarte unge kriminaltekniker opklare 
de meste mærkelige forbrydelser vha. 
sofistikerede tekniske metoder. Vores 
TV er fyldt med disse fiktive eller ph-
seudo dokumentarprogrammer, som 
unge mennesker labber i sig.  

”Mord og maddiker” blev et indslag i 
dette års Naturvidenskabsfestival, som 
hele Naturcenter Vestamager deltog i. 
Vores overordnede tema handlede om 
insekter og klassifikation, så ”Mord og 
maddiker” beskæftiger sig blot med den 
del af nedbrydning i naturen, som de 6 
benede, stod for. Som en rammefortæl-
ling om dette store emne blev der isce-
nesat et mord, som elever fra folkeskole-

overbygningen eller gymnasieelever 
skulle opklare mordtidspunktet for. Rol-
lerne var klar fra starten af, de blev budt 
velkommende som smarte CSI tekniker. 

Forløbet blev slået i gang af en Power-
Point show, hvor den brede historie om 
nedbrydning blev sat i relation til in-
sektnedbrydning. Hvem og hvad ned-
brydes, hvordan finder de deres kadave-
re osv. En kort gennemgang, som 
klæder dem på til den lille eksekution 
de skal ud på, for at finde mord offer. 
Ret hurtigt kommer det til at handle om 
spyfluerne, som er fokusarten.  Hvordan 
er livscyklus for spyfluer og hvilke abio-
tiske faktorer spiller ind på udviklings-
hastighed? Se fig. 1.  

I felten har eleverne i små hold af 2-3 
sammen, indsamlet maddiker med pin-
cetter og petriskåle på de forskellige 
ofre, studeret nedbrydning af de udlagte 
dyr og sluttelig prøvet at indfange voks-
ne spyfluer med slagnet (fig. 2 og 3). Vi 
har også besøgt et stykke faldvildt, som 
i vores tilfælde var en stærkt omsat stor 
dåhjort med en interessant duft. Her 
blev eleverne bedt om at observere om 
det var de samme typer af nedbryder 
der arbejdede (fig. 4). 

Af Jes Aagaard, Naturvejleder 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Hovedstaden
(tidl. Jægersborg skovdistrikt)

Mord og maddiker
Gymnasieelever medvirker til opklaring af mord-
tidspunktet for to kaniner og en ged.

fig. 5

fig. 6

32
NATUR vejleder  •  17. årg.  •  nr. 1  •  2008 



Når videnskabsformidling spiller 
Videnskab er evnen til at omsætte ob-
servationer til en systematik orden, op-
bygge hypoteser og teorier, for så at af-
prøve disse teorier på andre. Det er 
hvad vi kalder konstruktivisme, hvor al-
lerede erhvervet viden sættes i relation 
med ny iagttagelser, for at skabe en ny 
forståelse af omverden. Vores lille mad-
dike har vist sig at være en glimrende 
løftestang for denne videnskabelige pro-
ces. Efter at have overhældt de levende 
maddiker med kogende vand, for at afli-
ve og desinficere dem, fik grupperne 
følgende spørgsmål:

1. Hvad er for og bagende på en  
maddike?

2. Hvordan bevæger de sig?
3. Hvordan indtager de føde?

Denne øvelse affødte en intens aktivitet 
ved stereolupperne og en ivrig diskussi-
on af de iagttagede observationer (fig. 
5). Maddiker har to markante sorte plet-
ter i bagenden, som er spirakkelåbnin-
ger i deres lungesystem. Disse pletter 
blev af mange opfattet som øjne. Hvert 
hold blev bedt om at redegøre for de tre 
spørgsmål, og argumenter med deres 
observationer – kanon proces (fig. 6). For at undgå ræven skulle 

løbe med ligene, blev de 
døde dyr lagt i en fordybning, 
hvor græstørven lige var  
gravet af. Over hullet blev der 
lagt et stykke volieretråd, 
som blev fæstnet med pløk-
ker i jorden. Da vi i løbet af 
ugen fik nogle voldsomme 
regnskyl, blev det også nød-
vendig at skærme for regner, 
hvilke blev klaret med en 
omvendt trillebør. 

Hente viden udefra
For at kunne afgøre et mordtidspunkt 
for de to ofre kræves der minimum to 
oplysninger. Dels størrelsen på de ind-
samlede maddiker og dels den gennem-
snitlige døgntemperatur i området i den 
aktuelle periode. Derfor blev eleverne 
nødt til at hente klimainformationer på 
DMI hjemmeside, hvor det findes et vej-
rarkiv med klimadata for alle områder i 
Danmark. Ved hjælp af et diagram kun-
ne eleverne nu komme med et ganske 
præcis bud på et mord tidspunkt. (Se 
fig. 7)

Men før de målte maddikerne blev de 
bedt om at forholde sig til om de udlag-
te kaniner og gedekiddet var død på 
samme tidspunkt. Alle eleverne mente, 
at geddekidet var død senere fordi det 
ikke var nær så nedbrudt som de to ka-
niner. Det viste sig at deres resultater vi-
ste, at de var død på samme tidspunkt  
– altså en anledning til at tale om for-
skellige nedbrydningsmønster ift. dyrets 
størrelse og karakter. Der er selvsagt et 
hav af fejlkilder i en sådan øvelse, men 
faktisk var eleverne utrolige gode til at 
identificere mange af disse i en efterføl-
gende diskussion. 

Sådan er det bare
Alle der har undervist unge mennesker 
kender følgende spørgsmål ”Hvorfor 
skal vi lære det her?” Med de store 
mængder viden unge skal forholde sig 
til gennem et uddannelsessystem, er der 
behov for at legitimere indlæringen. Når 
vi tager udgangspunkt i nogle rollemo-
deller fra en TV og film verden, så er 
det helt indlysende for de unge, at det 
må de bare gøre. Til min egen store 
overraskelse, var det meget få elever der 
stillede spørgsmål ved om de skulle pille 
maddiker ud af et gammelt ådsel, for 
selvfølgelig skulle de det, når forbrydel-
sen skulle opklares. 

fig. 1 fig. 2

fig. 3

fig. 7

fig. 4
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Ved hjælp af otte 
små papæsker 
fortæller natur-
vejleder Keld 
Nørgaard børne-
havebørn  
historier fra den 
danske natur i 
forbindelse med 
Dansk Naturvi-
denskabsfestival 
2007 

- Det handler om at skærpe børnenes 
nysgerrighed og få dem til at undre sig 
over naturen, fortæller naturvejleder 
Keld Nørgaard fra Pederstrupgård i Bal-
lerup kommune, mens han gør sig klar 
til at modtage cirka 25 børnehavebørn 
på loftet over Måløv Bibliotek. Bibliote-
ket har inviteret de nærliggende børne-
haver til arrangementet ’Oplevelser fra 
den forunderlige natur’ i anledning af 
Dansk Naturvidenskabsfestival 2007. 

Det er andet år i træk, at Keld Nørga-
ard fortæller på biblioteket, og da han 
sidste år skulle planlægge sit foredrag, 

Tekst & foto: Lone Djernis Olsen

Sandø-pædagogikken og 
den forunderlige natur

tænkte han længe over, hvordan man 
fanger og fastholder børnehavebørns 
opmærksomhed i 30-45 min. 

- Når det altså ikke skal være ren un-
derholdning, som han siger.

- Endelig en tidlig morgen fik jeg den 
ide at bruge ’Sandø-pædogogikken’. Ud-
trykket er Keld Nørgaards eget og stam-
mer fra romanen ’Løgneren’ af Martin 
A. Hansen, hvor læreren vækker elever-
nes nysgerrighed ved for eksempel at 
hænge et tildækket billede op i klassen. 

- Jeg stod straks op og gik i gang med 
at lave små æsker af farvet karton.
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Hemmelige æsker
De otte farvede æsker ligger nu spredt 
ud på gulvet i det lille lokale over biblio-
teket, og i en halvcirkel omkring dem er 
der lagt puder ud, som børnene sætter 
sig på, da de lidt efter myldrer ind. 

- Hvad er der i æskerne?, spørger en af 
drengene straks. 

- Det finder vi ud af om lidt, svarer 
Keld Nørgaard.

Da alle børnene har sat sig, så de kan 
se æskerne, forklarer naturvejlederen, at 
han jo mest færdes ude i naturen, men 
at han i dag har taget lidt natur med in-
denfor i de små æsker. 

- Hvilken æske skal vi starte med?, 
spørger han så. Børnene enes om den 
gule, og Keld Nørgaard tager den op i 
hånden. 

- Hvad tror I, der er i? Tror I, det er en 
elefant? 

- Neeeeej!, lyder svaret. Det viser sig 
at være en fjer, og ved hjælp af en lede-
tråd om at hakke i træer, gætter en af pi-
gerne, at fjeren stammer fra en spætte. 
Det giver anledning til at fortælle om, 
hvordan han-spætten blandt andet hak-
ker for at tiltrække en mage og for at 
fortælle de andre hanner, at de skal hol-
de sig væk.    

Derefter vælger børnene den blå æske, 
der viser sig at indeholde en udtørret sa-
lamander. Den lyserøde og den lilla 
æske indeholder henholdsvis grankog-
ler og små glas med tørret gylp fra ugle 
og fiskehejre, og man kan stadig se re-
sterne af de mus, fuglene har spist. Tin-
gene bliver sendt rundt, så børnene kan 
røre ved dem, men ind i mellem har de 
slet ikke tid, fordi de er spændte på, 
hvad den næste æske gemmer på. 

Nu kommer turen til den røde æske. 
Keld Nørgaard åbner den og hælder for-
sigtigt indholdet ud i sin hånd. Det er 
en kæmpe bille, en læderløber, der 
straks begynder at løbe rundt på natur-
vejlederens hånd og op ad hans arm. 
Flere af børnene gør store øjne, men da 
den første overraskelse har lagt sig, vil 
alle prøve at have billen til at kravle på 
sig. 

Den mørkegrønne æske gemmer på 
en død skarnbasse, og Keld Nørgaard 
fortæller, hvordan skarnbasse-hunnen 
lægger sine æg under hestepærer, så lar-
verne har noget at spise, når de kommer 
ud. I den lysegrønne æske er der bog, og 

i den sidste æske - den orange - er der 
nogle små, sorte kugler, som ingen af 
børnene kan gætte, hvad er. 

- Det er rådyrlort, afslører Keld Nør-
gaard smilende. 

- Der er masser af rådyr i Danmark, 
og hvis I kan lokke familien med ud lige 
inden solnedgang og få dem til at være 
helt stille, så kan I se dem stå og græsse 
på marken.

Børnevenligt bibliotek
Børnene ser sig om efter flere æsker, 
men de er alle sammen åbnet. Heldigvis 
har Keld Nørgaard taget lidt ekstra med. 

- Vil I se, hvad jeg har i posen?, spør-
ger han, og børnene nikker ivrigt. Op af 
sin blå stofpose hiver han et komplet 
ræveskind med hoved, ben og hale, som 
vækker stor lykke, da det bliver sendt 
rundt. 

- Det er en rigtig Ballerup-ræv, fortæl-
ler han, imens børnene aer skindet.

- Den blev skudt, da den var ved at 
bryde ind i Else og Peters nye hønsehus 
i Pederstrup. 
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Dansk Naturvidenskabs-
festival 2008 har temaet  
”Liv og bevægelse”.  
Hvordan har naturvejlederens 
aktiviteter noget med liv og 
bevægelse at gøre? 

Fokus på naturfag
I uge 39 hvert år sætter Dansk Naturvi-
denskabsfestival fokus på naturfagene i 
hele landet. Mange skoler og gymnasier 
sætter ekstra tid af til at arbejde med na-
turfag i denne uge. Alle kan være med 
til at sætte fokus på naturfag – også na-
turvejlederne. På naturskolen kan na-
turvidenskabsfestivalen for eksempel 
være anledning til at holde en introdag 
på naturskolen for lokale skoler. Mange 
bruger også festivalen til at afprøve en 
ny ideer til formidlingsaktiviteter. 

Om Dansk Naturvidenskabsfestival
Formålet med Dansk Naturvidenskabs-
festival er at skabe begejstring for natur-
videnskab og teknik blandt skole- og 
gymnasieelever. Sidste år involverede fe-
stivalen 30% af landets grundskoler og 
49% af de almene og tekniske gymnasi-
er. Festivalen organiseres af Dansk Na-
turvidenskabsformidling i samarbejde 
med lokale arrangører overalt i landet. I 
2008 finder naturvidenskabsfestivalen 
sted den 22. til 26. september. Temaet 
”Liv og bevægelse” kan tænkes meget 
bredt og handle om alt lige fra rejser, 
transport, dyr, sport og sundhed til li-
vets skabelse og menneskers levevilkår. 
Kun fantasien sætter grænser – og det er 
ikke et krav at man følger temaet.

Børnebibliotekar Anne-Mette Gud-
mundsen fra Måløv Bibliotek ser smi-
lende til, mens børnene stiller deres sid-
ste spørgsmål til Keld Nørgaard. 

- Vi har haft arrangementer i forbin-
delse med naturvidenskabsfestivalen 
flere gange, og sidste år fik vi så fat på 
Keld, som de andre biblioteker i Balle-
rup allerede havde arbejdet sammen 
med før. Han er virkelig god til at for-
tælle og til at fastholde børnenes op-
mærksomhed. 

- Vi har gode erfaringer med at invite-
re områdets børnehaver til lukkede ar-
rangementer. Så ved vi, at der hverken 
kommer for få eller for mange børn. I 
dag var det børnehaverne Fregatten i 
Måløv og Grandtoften i Ballerup, der 
havde sagt ja tak til invitationen. 

For Anne-Mette Gudmundsen hand-
ler arrangementet om at formidle viden. 

- Vi har alverdens viden samlet i vores 
bøger, men nogle gange er det sjovt at 

formidle det på en anden måde. Derfor 
kan man også låne mange andre materi-
aler på biblioteket end lige bøger. 

- I forbindelse med naturvidenskabs-
festivalen sidste år lavede vi nogle kasser 
med naturvidenskabeligt legetøj, som 
man kan låne med hjem. Det har været 
en stor succes. 

Børnene er gået, og Keld Nørgaard 
samler sine små æsker sammen og put-
ter Ballerup-ræven tilbage i posen. For 
ham handler det om at give børnene 
nogle oplevelser og skærpe deres nys-
gerrighed og spørgelyst. Og så at give 
dem lyst til at komme ud i naturen - 
gerne sammen med familien. 

- Jeg har ikke en forestilling om, at jeg 
sætter det helt store i gang med sådan et 
arrangement her, og så alligevel ... na-
turvejlederne har en stor opgave, men 
den udføres i små bitte skridt som det, 
vi har taget i dag.            

Kontakt
Ønsker du at være 
med, eller har du 
spørgsmål eller  
kommentarer, kan du 
kontakte projektleder 
Pernille Vils Axelsen, 
Dansk Naturviden-
skabsformidling,  
pa@formidling.dk.  

Har du allerede planer 
om en aktivitet i  
Naturvidenskabs-
festivalen, kan du nu 
tilmelde den i festiva-
lens online aktivitets-
kalender på www.na-
turvidenskabsfestival.
dk. 

Vær med  
i uge 39
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Orm dig  
som en slange  

på gulvet!

Hop som  
en kanin!

Hink på ét  
ben som en  
flamingo!

Gå på alle fire  
som en abe!

Bask med  
vingerne som 

en fugl!

Gå som en  
pingvin!

Slå dig på  
brystet som en  

orangutang!

Tramp og  
ryst snablen som  

en elefant!  

LeG fLaSkeHaLSen peGer på
Med YuM-YuM OG vennen Tikki TOT

Brug den lille drage Yum-Yum 
til at gøre det lidt lettere at leve 
sundt i hverdagen. Se mere på   
                 www.legdigsund.dk

Spilleregler: Min. 2 deltagere. Brug en tom flaske eller en pla-
stikflaske med vand. drej flasken på skift. peger flasken på et 
spørgsmål og du svarer rigtigt, må du dreje igen – ellers er det 
den næstes tur. peger flasken på ’efterlign et dyr-felt’, skal i 
alle efterligne dyret i feltet. find evt. selv på flere sjove regler.

1. Spis frugt og grønt 3. Spis kartofler, ris eller 
pasta og groft brød

4. Spar på sukker
6. Spis varieret og bevar 

normalvægten

7. Sluk  
tørsten 
i vand

8. vær fysisk aktiv2. Spis fisk og fiskepålæg

5. Spar på fedtet

2Hvor lever  
fisken?

1
8

7

6

5
4

3
Hvilken drik er 
uden sukker?

  A: Sodavand
  B: Vand
  C: Saftevand

Hvor kommer 
kødet fra?

Hvad er godt  
at spise hver dag?

 A: Slik, kage og is
 B: Grønt, fisk, brød, 
     og mælk
 C: Legoklodser

Hvad er bedst  
at drikke, når du  

er tørstig?
    A: Sodavand
    B: Kaffe
    C: Vand 

Hvordan får du 
brugt kroppen?

      A: Spiller computer
      B: Cykler
      C: Ser fjernsyn

Hvilket brød er godt 
at spise hver dag?

    A: Franskbrød
    B: Rugbrød
    C: Wienerbrød

Nævn 3 slags 
grønsager?

Børneboxen  er  inspiration  til  sunde 
og sjove aktiviteter i børnehaven. 
Se mere på www.boerneboxen.dk
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Svar på spørgsmål: 1. fx gulerod, agurk, tomat, selleri  ·  2. i vandet  ·  3. B: rugbrød  ·  4. B: vand  ·  5. fra dyr, fx ko, gris, kylling, lam  ·  6. B: Grønt, fisk, brød og mælk  ·  7. C: vand  ·  8. a: Cykler  
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”Respektér dig selv og dine 
venner – også dem du ikke 
kender!” 
Råbet var bare et af de mange 
”venskabsråb” som Tårnby-
børn brugte til at pacificere 
den uhyggelige og farlige 
skovheks med, da Naturskolen 
deltog i kommunens respekt-
kampagne.

Forvaltningschefen havde 8 måneder 
forinden opfordret os til at lave et eller 
andet i forbindelse med kampagnen. 
Den udfordring siger man jo ja til, velvi-
dende at her skulle tænkes i en anden 
form for aktivitet end sædvanligt. Der 
skulle skabes en ny ramme med et nyt 
indhold og der skulle fortsat holdes fast 
i integriteten som naturskole.

Opgaven er bundet til Tårnby Kom-
munes fokus på indsatsområdet om so-
ciale kompetencer for de 0-18-årige, un-
der overskriften ”Respekt!” Alle 
kommunens institutioner blev opfordret 
til at deltage i kampagnen.

Social kompetence
Børn udvikler deres sociale kompeten-
ce, når de knytter sig til andre menne-
sker, når de samarbejder og når de sæt-
ter sig i andres sted. Ved at indgå i 
venskaber og gruppefællesskaber lærer 
børn at give og få omsorg og respekt, 
samtidig med at de opnår færdigheder i 
forhold til at forhandle og argumentere. 
Eksempler på sociale kompetencer er 
evnen til at: 
•	 Udtrykke følelser 
•	 Se og forstå andres behov 
•	 Være nysgerrig
•	 Vide hvordan man agerer i forskelli-

ge situationer
•	 Indgå i venskaber og relationer til 

andre.

Gennem vores pædagogiske arbejde, i 
form af naturvejledning til børn, har vi 
mulighed for at støtte op om børns ud-
vikling af sociale kompetencer, ved bl.a. 
at: 
•	 Prioritere samarbejde højt 
•	 Lade børnene have indflydelse 
•	 Lade børnene fortolke hinandens 

udtryk og kropssprog 
•	 Støtte op om venskaber

Af Rikke Laustsen og Jacob Jen-
sen, Tårnby Naturskole

Rollespil om respekt 
- og Ronja Røverdatter
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•	 Lade børnene argumentere for deres 
meninger 1)

Respekt og Ronja Røverdatter
Astrid Lindgrens roman om Ronja Rø-
verdatter blev valgt af flere grunde. Ro-
manen beskriver en væsentlig del af de 
elementer om venskab og social kompe-
tence, som vi ville tage op som indhold 
for turen. Samtidig beskriver romanen 
samspil mellem mennesker og natur. 
Særligt da Ronja og Birk flytter hjem-
mefra og klarer dagen og vejen i natu-
ren. Endelig spiller det mytiske univers 
en stor rolle i romanen, hvor der skil-
dres en række væsner fra det underjor-
diske.

Alle deltagende elever blev bedt om at 
have kendskab til historien inden besø-
get på naturskolen. Det betød, at vi hav-
de en fælles ramme at mødes om. 

Den færdige Ronja-tur blev et 3½ ti-
mes rollespil henvendt til skolernes mel-
lemtrin. Der var seks poster, hvoraf en 
var bemandet. Lærerne, der hver fulgte 
en halv klasse rundt til posterne, havde 
et stort ansvar for at alle elever var akti-
ve og viste hvad der nu skulle ske. Alle 
lærere havde inden turen modtaget en 
skriftlig orientering om vores forvent-
ninger til deres rolle og aktiviteterne på 
de enkelte poster. Posterne havde vi til-
rettelagt således, at de på hver sin måde 
arbejde med et eller flere af begreberne: 
venskab, sammenhold, samarbejde, an-
sigtsudtryk og kropssprog – knyttet til 
historien om Ronja og relateret til Re-

1)  Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø & Ministeriet for 
Familie- og Forbrugeranliggender

spekt-kampagnen. Desuden havde vi 
forsøgt at slå et slag for at få et bevæ-

gelsesmæssigt islæt på posterne, da vin-
terdage i den våde og vindblæste Mattis-
skov er kolde. Læs mere om udvalgte 
poster andet sted her i bladet.

Turens drejebog
Alle elever er samlet på Mattisborgen, 
hvor den stærkt sårede og skrigende 
Ronja bæres ind. En fortvivlet Mattis 
beder eleverne om hjælp med at samle 
naturmedicin i Mattisskoven. To klasser 
med 4 lærere begiver sig rundt i fire 
hold for at samle naturmedicin, der er 
belønningen på de enkelte poster. Tiden 
er knap og Ronja´s liv er ved at rinde 
ud! Tilbage på Mattisborgen forsøger 
Mattis desperat at kurere Ronja med 
den indsamlede naturmedicin – til al 
held virker behandlingen! Ronja vågner 
med et skrig, og er blevet rask igen tak-
ket være elevernes indsats. Mattis ud-
øver sin magi – han udråber RESPEKT 
over bålets flammer og bålet blusser op, 
når eleverne kommer med ord, der rela-
terer til respekt. Midt i det hele dukker 
skovheksen op – hun vil rive, kradse og 
flå, men holdene holder sammen og rå-
ber igen og igen deres venskabsråb, ind-
til skovheksen flyver skrigende derfra. 

Alle inviteres til at feste – Lille Klippes 
varme suppe glider hurtig ned og røver-
legene bliver samlingspunkter for ele-
verne. Skalde-Per gør brug af alle de 
gode venskabs-råd, han har fået i løbet 
af dagen – han bliver ven med Ronja, alt 
imens eleverne ser til og stiller undren-
de spørgsmål – ”hvor er Birk og Lovis?” 
og ”er du kæreste med Birk, Ronja?” 

Dagen i Mattisskoven lakker mod en-
den… Mattis-røverne takker af og ele-
verne vender tilbage til virkeligheden, 
alt imens naturskolens personale håber, 
at alle har haft en god dag i respektens 
tegn!

Lille Klippe

     Skalde Per

Ronja

Mattis

Skovheks

Ansigts-spil
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Sommernaturskole  
– en succes

pengeinstitutter fik præsenteret ideen 
sammen med en ansøgning om lidt 
håndører og det lykkedes at finde spon-
sorer til markedsføring, lidt grej og til-
svarende.

Ideen blev prøvet af på levende men-
neskebørn i sommeren 2006. 25 børn i 
alderen fra 7 år til 12 år deltog i masser 
af aktiviteter dels ved Trente Mølle, dels 
ved den daværende Faaborg Kommunes 
Blå Flag Station ved den idylliske og 
meget fynske Dyreborg Strand. 

Der blev leget, eksperimenteret, fanget 
dyr, undersøgt dyr, kogt rejer, lavet mad 
på bål og så videre – gode gamle velprø-
vede aktiviteter – som børnene nød.

Arrangementet var en succes
Leif fortalte nogle af de andre fynske na-
turvejledere om ideen og den blev vel 
modtaget. Naturskolen Åløkkestedet, 
Børge Hinch Fondens Naturskole på 
Valdemars Slot og Fyns Statsskovdistrikt 
lod sig inspirere til at være med i som-

Af Jesper Vagn Christensen
SNS, Fyn

Rundt om i landet har det i mange 
år været muligt for børn at deltage 
i forskellige sommerskoler: 
Fodboldskoler, håndboldskoler, at-
letikskoler etc. Sommerskolerne 
ligger i skolernes sommerferie og 
er typisk af fem dages varighed: 
Mandag til fredag med aktiviteter 
fra kl. 9 – kl. 15. Brugerbetalingen 
ligger på ca. 450,- kr. for alle 5 
dage.

Leif Sørensen, naturvejleder og leder af 
Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Cen-
tret på Trente Mølle tænkte, at der da 
også burde være noget for de børn, som 
måske ikke lige havde lyst at være på de 
sportslige sommerskoler. Man kunne jo 
også godt lave et tilbud til de naturinte-
resserede børn – for dem er der jo også 
en del af.

Forskellige lokale virksomheder og 
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meren 2007. Vi blev ikke skuffede. Inte-
ressen for at være med var stor (Vi hav-
de i alt 165 interesserede børn, men kun 
plads til 100). Undervejs – og efter ar-
rangementerne - fik vi begejstrede til-
kendegivelser fra deltagerne og deres 
forældre.

To slags sommernaturskoler
Vi havde to typer sommernaturskoler: 
Dels en klassisk naturvejleder-sommer-
naturskoler med alverdens aktiviteter 
med natur og friluftsliv som tema. Dels 
– på Trente Mølle – en Energi-sommer-
skole, hvor der blev arbejdet med fysik 
og kemi: Dampmaskiner, solfangere, 
vindmøller, solovne, svedehytter, vand-
raketter, røg, høje brag og anden djævel-
skab. Folkene fra ”Store Nørd” eller 
gamle Storm P. ville have følt sig på 
hjemmebane.

Det primære formål var naturligvis at 
give en flok børn nogle rigtig gode ople-
velser i naturen og med de naturviden-
skabelige fag, men vi havde også en 
skummel bagtanke. 

Den skumle bagtanke er, at når vi her 
på Fyn kan lave sådan en succes, så kan 
det givetvis også lade sig gøre i andre 
dele af landet. – Der findes jo naturvej-
ledere, der næsten er lige så skrappe 
som os – så hvad med at foreslå, at som-
mernaturskolerne bliver naturvejleder-
nes måde at markere sig på i en af uger-
ne i skolernes sommerferie? Hvis vi kan 
afvikle en 50 – 100 sommerskoler i det 
ganske land, så har vi en historie der er 
god at sælge i pressen og vi kan profilere 
såvel vores respektive arbejdsgivere, 
som naturvejlederordningen.

Når nu, at de naturvejledere, som 
læser dette, bliver grebet af ideen, 

så vil de tænke: ”Selvfølgelig! 
Hvorfor fik jeg ikke selv den forry-

gende idé? – Hvordan mon de 
gjorde på Fyn?”

Til det første kan vi svare, at vi altså på 
vores egen beskedne måde er ret hurtige 
og på forkant med stort set alt, her på 
Fyn. Det andet kræver lidt flere ord og 
de kommer her, for vi går naturligvis 
ikke og putter med vores guldkorn, når 
andre kan have gavn af dem.

Annoncering
Trente Mølle, Åløkkestedet og Børge 
Hinch Fondens Naturskole på Valde-
mars Slot lavede en fælles folder, der 
blev uddelt på skolerne i de kommuner, 
hvor naturskolerne er placeret. Desuden 
sendte vi pressemeddelelser til ugeaviser 
og dagblade.

Målgrupper
Vi havde på forhånd besluttet, at vi i år 
havde 2. – 4. klasse som målgruppe på 
de klassiske naturvejleder-sommerna-
turskoler.

Sommer-energiskolen på Trente hav-
de elever fra 4. – 6. klasse som målgrup-
pe, fordi vi godt ville have børn med no-
genlunde styr på finmotorikken, men 
ellers var organiseringen den samme 
som på sommernaturskolerne. 
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Et eksempel:  
Sommernaturskole på Trente Mølle
Der var aktivitet fra 09.00 – 15.30 alle 
dage. Vi havde organiseret det sådan, at 
der var nogle faste emner som blev 
rendt i gang af naturvejlederne, men 
herefter var der mulighed for at børnene 
kunne finde sammen i interessefælles-
skaber og undersøge, bygge, udforske 
eller bare lege.

Mandag startede vi på Trente Mølle 
med forskellige lege rundt om på area-
lerne for at sikre at ungerne kendte for-
holdene. Siden så vi på alle de frygtelige 
dyr, der bor på naturskolen: Vandrende 
pinde i urimelige størrelser travede op 
og ned ad begejstrede børn. Melorm 
blev prøvesmagt og for at opretholde en 
vis troværdighed bagte vi pandekager 
på bålet. Desuden satte vi lumske fald-
fælder og kartoffelfælder til nattefangst 
af landdyr.

Tirsdag tømte vi faldfælderne og ud-
valgte dyr blev aflivet i fryseren. Ellers 
fangede vi alt, hvad der var af krible-
krabledyr i vandhuller og vandløb på 
stedet. Om eftermiddagen stod den på 
træklatring og lystfiskeri efter aborrer 
og skaller. Fangsterne var helt urimelige 
i forhold til det antal fisk voksne ørred-
fiskere bærer hjem!

Onsdag udvandrede vi til stranden 
ved Dyreborg Skov. Her blev der fanget 
krabber, rejer og andre saltvandskræ. 
Der blev sejlet med tømmerflåde og 
snorkeldykket indtil naturvejlederen var 
ganske blå af kulde. Det var populært at 
polere og slibe tomme muslingeskaller 
og sneglehuse til smykker. 

Torsdag fangede vi svampe og hørte 
om multiorgansvigt og andre fortræde-
ligheder om formiddagen. Vi blev hjem-
søgt af en fotograf fra den danske ver-
denspresse (Polfoto) og om 
eftermiddagen pakkede vi børnenes so-
veposer og regntøj i Trentes rygsække. 
(Resten af bagagen blev kørt) og begav 
os på 5 km vandretur over Trebjerg (121 
m over daglig vande) til bjerglandsbyen 
Håstrup, hvor natten blev tilbragt i nog-
le splinternye shelters. Børnene lavede 
kødsovs på Trangia i grupper på 4 og 
naturvejlederne kogte pasta på bålet – 
to gange! De var sultne!

Fredag formiddag vandrede vi retur 
til Trente Mølle (Bagagen blev kørt) 
hvor vi ryddede op og hvor der var mu-

lighed for at få vandrende pinde i flere 
afarter med hjem til videre selvstudier, 
eller for at sætte uskyldige, men døde 
biller på nål. Sidst på dagen blev foræl-
dre og søskende udsat for bålpandeka-
ger og melorm, hvorefter 25 glade og 
trætte børn blev kørt hjem. Adskillige 
var for afkræftede til både Disneysjov og 
fredagsslik.

Andre gode aktiviteter
Aktiviteterne på de klassiske naturvejle-
dersommernaturskoler på Åløkkestedet 
og Børge Hinch Fondens Naturskole på 
Valdemar Slot mindede meget om akti-
viteterne på Trente. På Valdemar Slot 
gav naturvejleder Claus Landbo Olesen 
den ekstra gas med jagt og vildtrelatere-
de aktiviteter. Der blev eksempelvis fæl-
det træer med hjortetakøkser af mesoli-
tisk tilsnit (Jægerstenalder ca. 5.400 år 
før vor tidsregning) og der blev frem-
stillet smykker af tak og ben. På Åløkke-
stedet kunne Elsebeth og Carsten O. 
Hansen blandt rigtig meget andet byde 
på såvel opdagelsesrejse i en aktiv rå-
stofgrav og kanosejlads på en sø – i en 
tidligere råstofgrav. 

Evaluering:
Det gik godt på Fyn. Deltagerne i Som-
mernaturskolerne blev inspireret til at 
søge ind på de naturvidenskabelige ud-
dannelser.

Vi arrangører vil gerne arrangere 
Sommernaturskoler igen. Det er sjovt at 
have den samme flok børn i så lang en 
periode. Det giver mulighed for flere 
aktiviteter og for produktudvikling. 
Vi overvejer om vi skal have en overnat-
ning med næste gang. Det er en helt 
klart en god oplevelse for børnene, men 
overnatningen er tung logistisk og res-
sourcemæssigt.

Pressemæssigt er Sommernatursko-
lerne guf. Der er virkelig billeder af gla-
de børn og gode historier at vælge imel-
lem – der er god mulighed for at 
profilere såvel de enkelte arbejdssteder, 
som naturvejlederordningen.

Når Sommernaturskolerne markeds-
føres, er det vigtigt at annoncer, foldere, 
flyers et cetera ryger ud i ét hug. Der er 
rift om pladserne og det duer ikke at en 
skole får en stak foldere, når pladserne 
allerede er besat.
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Havkajak- og snorkeltur 
til Hyllekrog den 21. og 
22. august 2008

Kære kollegaer!
Kom og vær med på denne spændende 
ekspedition til det sydøstlige Lolland, 
nærmere betegnet den øde sandtange 
Hyllekrog. Her overnatter vi i Fugle-
værnsfondens lille hytte, som ligger ved 
det gamle fyrtårn midt på Hyllekrog. Et 
helt specielt sted og en hel speciel ople-
velse!

Indhold:
Vi starter turen med at sejle i havkajak 
fra fastlandet via det vestlige Rødsand, 
med gode chancer for at se sæler og 
marsvin, inden vi går i land på Hylle-
krog. Her tilbringer vi det næste døgn 
med at lære mere om havkajaksejlads, 
snorkeldykning (vi skal bl.a. fange af-
tensmaden med harpun på et natdyk) 
og så kikker vi naturligvis nærmere på 
nogle af de mange vade- og rovfugle 
som passerer forbi Hyllekrog i denne tid 
– også områdets spændende flora og in-
sektliv vil blive gransket. 

Havkajaksejladsen og snorkeldykningen 
vil være arrangeret som workshop og 
erfaringsudveksling. Der vil dog være 
mulighed for let instruktion. Er man 
ikke så interesseret i kajakturen, men 
hellere vil snorkle og måske prøve en 
kortere tur i kajakken, kan man i stedet 
tage direkte til Hyllekrog.

Vi starter omkring Nysted og ror 
ca.15-20 km. Man skal selv medbringe 
kajak (kajak kan dog lånes vi Ishøj Na-
turskole, men vi skal vide det i god tid) 
og rotøj samt være over begynderstadi-
et. I tilfælde at hårdt vejr finder vi en 
anden løsning på at komme til Hylle-
krog. Flere oplysninger om mødested, 
tid m.m. ved tilmelding.

Prisen er cirka 500 kr. hvilket dækker 
hytte, kørsel, mad og drikkevarer mens 
vi er på Hyllekrog.

Tilmelding inden d. 1. juli til
Lars Borch:
larsborch@mail.tele.dk
eller Allan Gudio Nielsen: 
allan.nielsen@dof.dk
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Ugleset!
Kære læser – jeg håber du nyder dette spændende blad, som trods forsinkelsen er 
superaktuelt – fyldt med fortællinger fra nytænkende naturvejledere, der har grebet 
et af tidens aktuelle temaer – om at bruge naturen til at bruge kroppen sådan som 
den har bedst af - og skabt ny naturvejledning med masser af faglige budskaber ud-
bredt ved hjælp af ”bodies on”-formidling.

Det er et billede på den konstante udvikling vores arbejde er i, og hvor formidlin-
gen af klimaforandringer er en anden stor udfordring. Det kræver et stærkt og fin-
masket net udspændt mellem os, at optimere vores praksisudvikling. Vi vil have for-
andringerne op under neglene og vi vil selv forandre. Det vender jeg tilbage til.

Men først, undskyld overskriften, der måske er set før, – men jeg har fundet be-
grebet anvendeligt til at binde teksten sammen om et par ting, der lige nu trænger 
sig på.

Det ene er bestyrelsens produktion af diverse varer med vores foreningslogo på. 
Dette tiltag kan man sige blev ugleset af Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen, 
der har orienteret om, at foreningen ikke umiddelbart har ret til at formidle disse på 
grund af uglen der ses. Vi mener dog at det er af stor betydning at ugler bliver set, 
faktisk tænker vi: Hellere 1 ugle set, end 10 ugler u(gle)set. Men en ikke-ugle set 
med uglelogo er særlig ugleset, og vi vil nu forsøge at forhandle os til en løsning, der 
betyder at flere ugler ses med ugler – og at uglerne i det hele taget ses, uden at det 
kommer til at betyde at ikke-ugler ugleses…. Om det så er hele problemet ved vi 
ikke helt endnu, det vil forhandlingerne vise – og resultatet skal du, ugle eller ej, nok 
få at se.

Men hvordan ugler egentlig selv ser på den sag og på meget andet, er netop – ja - 
en anden sag. Det kræver jo løbende tæt dialog med travle medlemmer spredt i hele 
landet, at få styr på det. Vi har derfor længe savnet at få både den interne og den 
eksterne elektroniske kommunikation i foreningen bragt i top – ikke en nyhed for 
de, der husker elementer af tidligere ledere, og måske fragmenter af bestyrelsesrefe-
rater. Det er højt prioriteret, og forberedelserne i højt gear. Dette initiativ risikerer 
dog også at blive lidt ugleset, da det glade budskab om webudvikling i foreningen er 
blevet mødt med nogen skepsis i forhold til, om det kunne påvirke interessen for 
www.naturvejleder.net. Vi har svært ved at se hvordan bedre kommunikation kan 
skade det samlede billede.

Ugler udgør langt størstedelen af foreningens medlemmer, og derudover findes en 
flok ligesindede formidlere, som brænder for at føre naturvejledningstankerne end-
nu længere frem i verden. I foreningen forfølger vi aktivt vores formål om at skabe 
de bedste muligheder for kontakt og erfaringsdeling mellem medlemmerne.  Det 
gør vi både ved enhver given lejlighed at støtte www.naturvejleder.net og udviklin-
gen af dette, og ved at forbedre vores egen elektroniske kommunikation. Vi arbejde-
de længe for en fælles webløsning, men det lykkedes desværre ikke i ordningens nu-
værende rammer.

Vores forening bør have en velfungerende hjemmeside hvor medlemmerne kan 
opdatere sig selv og andre. Vores forening bør have forskelligt informationsmateria-
le og gadgets, der holder medlemmerne sammen. En forening i vores særlige set-up 
skal samtidig løse en række opgaver for den ordning vi er en del af og respekterer.

At udvikle nye tiltag i bestyrelsen er resultat af vores dybeste eksistensberettigelse 
– vi vil forandringen – både i arbejdet som naturvejledere og arbejdet for naturvej-
lederne. Og vi tror på at indsatsen bringer fremgang for vor fælles formål.

   Dorrit Hansen
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Her er din ”gamle” bestyrelse
Bagerst fra venstre: Dorrit Hansen (formand), HelleMarie Taastrøm, Thomas Gyalokay, Lars Borch, Arne BondoAndersen 
og Jesper Kristiansen. Forrest fra venstre: Allan Winther, Marianne Hald og Tomas B. Vilstrup.

N
yt fra Bestyrelsen 

Den nye bestyrelse, der trådte sammen efter generalfor-
samlingen i april i år har lovet at sende redaktionen et 
gruppebillede, når de holder deres første møde d. 
28.maj  ind til da bringer vi et billede af den ”gamle”  
bestyrelse. I den nye bestyrelse er Thomas Gyalokay og 
HelleMarie Taastrøm blevet erstattet af Jeppe Bjerghuis 
og Tim Krat.

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
Navn Adresse Postnr By Rabat
55° Nord www.55nord.dk Taulov 7000 Fredericia 10 % rabat på alle varer (incl. GPS)
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Bornholms Middelaldercenter www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré
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.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
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
Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K 20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.
Fjord og Bælt www.fjord-baelt.dk Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde Gratis Entré
Friluftslageret www.friluftslageret.dk Læssøegade 12 5000 Odense C 20 % rabat på varekøb
Friluftsland (incl. North Face forretninger, i København og Århus) www.friluftsland.dk Frederiksborggade 52 1360 København C 20% rabat. 10% på Hilleberg telte. 0% på GPS-udstyrog kanoer og kajakker (Konto: 302016)
Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
NaturBornholm www.naturbornholm.dk Grønningen 30 3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210 8000 Århus C Gratis Entre.
Nordjyllands Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Skolebutik.dk ApS www.skolebutik.dk 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
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
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.

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

- en del af N
aturvejlederordningen

N
yt fra Bestyrelsen 

Kort nyt fra generalforsamlingen 24. april 2008 
under årskonferencen i Thy:

Beretning og regnskab blev godkendt. Et mindre ændringsforslag til vedtægternes § 
5 om Dagsorden til GF blev vedtaget: Teksten ”Fremlæggelse af budget for det år ge-
neralforsamlingen holdes samt af budget og kontingent for det kommende år.” æn-
dres til: ”Godkendelse af budget for indeværende år samt godkendelse af budget og 
kontingent for det efterfølgende år.” Punktet flyttes ned som næstsidste punkt lige 
før eventuelt. 

Alle tre ordinære bestyrelsesmedlemmer på valg, Arne Bondo-Andersen, Allan 
Winther og Marianne Hald blev genvalgt. Tim Holmegaard Krat fra Greve Produk-
tionsskole og Jeppe Berghuis fra Fjordcenteret - Voer Færgested blev valgt som sup-
pleanter for et år, og erstatter således Thomas Gyalokay og Helle-Marie Taastrøm. 

Peer Nørgaard blev genvalgt som revisor. Henrik Sell blev genvalgt som revisorsup-
pleant og Helle Marie Taastrøm blev valgt som ny revisorsuppleant.

Budgettet blev godkendt og kontingentet forbliver uændret.

Referatet i flere detaljer, samt rapporter fra open space diskussionerne om forenin-
gens fremtidige arbejde kan findes i foreningens konference på NaturvejlederNet på 
SkoleKom. 

    Dorrit Hansen

Årskonference 2008

Vildmark i Danmark
23. - 25. april, Vigsø Bugt og Nationalpark Thy
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Europæisk seminar i Ungarn
Ungarn har inviteret til det 2. europæiske rangerseminar i IRF-regi den 15. - 20. 
september 2008. Programmet kan nu ses på internettet på adressen http://www.ran-
gerseminar.org.

Seminaret foregår i ungarske nationalparker og tager udgangspunkt i konkrete 
problemstillinger vedr. management, friluftsliv og formidling. Der arrangeres sigth-
seeing i Budapest før seminaret og to forskellige post-seminar trips til hhv. 
Northern mountain range http://anp.nemzetipark.gov.hu/index.php?lang=en og 
Lake Balaton http://www.bfnpi.hu/index.php?lang=en

Naturvejlederforeningen er indstillet på at støtte et antal danske naturvejledere, 
der kunne tænke sig at deltage i seminaret, viderebringe danske erfaringer og hente 
inspiration hjem til det daglige arbejde. 

Kontakt os hvis du er interesseret.

Bestyrelsen

	 Medlemskab 2007 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
	 Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- kr.
	 Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- kr.	
	 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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Naturvejledning og Klima
Fællessekretariatet afholdt i januar et møde sam-
men med repræsentanter for naturvejlederne for 
at få indtryk af hvor mange aktiviteter om klima 
der er i gang og under planlægning. 

På mødet deltog: Dorrit Hansen, Arne Bondo-
Andersen, Lars Johansen, Jørn Chemnitz, Dorte 
Salomonsen, Stella Blichfeldt, Poul Hjulmann, 
Mette Åskov Knudsen og Annegrete Munksga-
ard

Desuden deltog Bodil Harder fra Klima- og 
Energiministeriet i mødet for at afklare mulighe-
der for samarbejde i forbindelse med 1 ton min-
dre kampagnen, se nedenfor. 

Konklusionen af mødet blev, at der allerede nu 
er rigtigt meget i gang rundt omkring. For at 
samle op på hvad der sker nedsættes en gruppe, 
som skal arbejde videre med temaet og diskutere 
muligheder for udveksling af erfaringer, viden-
deling, debat, samarbejde, aktiviteter og tilskud 
mm., alt sammen mhp. en styrket naturvejled-
ning om klima. 

Lars Johansen fra Fjord og Bælt har skrevet et 
oplæg om naturvejledernes rolle i klimadebatten. 
Se det på www.naturvejleder.net.  

Nyt Nyt fra Fællessekretariatet
Fællessekretariatet vil genoptage det elektroniske 
nyhedsbrev og lave samlede udsendelser fra alle 
involverede: Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrel-
sen og Skov&Landskab. Tanken er at lade Ny-
hedsbrevet udkomme en gang om måneden. Har 
du nyheder, som skal ud til kolleger pr. mail, så 
er du velkommen til at sende dem til naturvej-
ledning@sns.dk, så kommer de ud med nyheds-
brevet.

Uddannelsens hold 21 er nu startet
Den 31. marts startede 24 nye naturvejledere de-
res efteruddannelse som naturvejleder. I år var 
der rigtig mange kvalificerede ansøgere, og det er 
jo rart, at så mange ønsker at gå denne vej. Når vi 
er nu nået til hold nr. 21, betyder det jo betyder, 
at der til dags dato er ca. 420 personer, der har 
fået ”uglen” efter at have fulgt uddannelsen. Der 
har gennem årene været mange modeller for ud-
dannelsesforløbet. Hold 21 er det 2. hold, som 
skal gennemgå den nyeste model, der er omtalt i 
et tidligere nummer af dette blad.

Hold 21 er bredt sammensat af personer fra Skov 
og Naturstyrelsen, kommunale naturskoler, mu-
seer og grønne organisationer. I det næste NA-
TURvejleder vil vi bringe et billede af hele flok-
ken, så du kan genkende dem, hvis du møder 
dem ude omkring i landet. Husk at byde dem 
hjerteligt velkommen i Naturvejlederordningen 

Nye undervisningsmaterialer  
om biodiversitet
I forbindelse med ”Naturvejledning i det 21. år-
hundrede” udpegede Fællessekretariatet nogle 
indsatsområder, hvor et af dem var Biodiversitet. 
Som opfølgning har Skov- og Naturstyrelsen ud-
givet nedenstående materialer til brug for under-
visning om biodiversitet. Se mere om materialer-
ne på www.skovognatur.dk/Ud/Tema/skoler

Det er også min natur 
Elevbog til 5.-6. klassetrin + lærervejledning. bø-
gerne. 

Biodiversitet Verdenskort - plakat 
Et verdenskort med over 1.000 dyr og planter er 
udgivet i anleddning af den internationale biodi-
versitetsdag den 22. maj. 

Følg ræven i naturen 
Husk at vi også har denne lærervejledning fra 
2006 til brug for undervisning i indskolingen. 
Den indeholder ideer og faglig viden om natu-
rens mangfoldighed til lærere, der hermed inspi-
reres til at flytte undervisningen ud i naturen. 
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Naturvejledere kan bidrage til  
1 ton mindre kampagnen

Brug kampagnens materialer. Alle naturvejledere 
må meget gerne bruge materialer fra ’1 ton min-
dre’ kampagnen. På www.1tonmindre.dk kan du 
se hvilke materialer der findes, hvilke partnere 
kampagnen har, og hvilke aktiviteter der er på 
vej. Du kan tage kontakt til nogle af disse partne-
re i dit lokalområde med henblik på evt. at lave 
aktiviteter sammen - f.eks. i en kommune.

Indsamling af klimaløfter. Naturvejledere kan 
bidrage til at indsamle klimaløfter - enten i pa-
pirform i form af den lille flyer - eller på 
www.1tonmindre.dk. Foldere og flyere kan be-
stilles i sekretariatet - og udfyldte flyere skal sen-
des samme sted hen. Alle, der udfylder et kli-
maløfte og skriver deres email på flyeren, 
deltager i lodtrækningen om de præmier, der 
kan ses på www.1tonmindre.dk. 

 Få en klima T-shirt. Naturvejledere der bru-
ger materialer fra 1 ton mindre og hjælper med 
at få udfyldt klimaløfter, kan få en T-shirt. Den 
bestilles i sekretariatet - angiv størrelse og om 

den skal være sort og langærmet, eller grøn eller 
rosa og kortærmet. 

 Naturvejledernes materialer. Hvis du udarbej-
der materialer, som andre må bruge, kan du sen-
de det til sekretariatet, som kan videredistribuere 
det på hjemmesiden eller på anden vis. 

Kontakt sekretariat. Bestilling af materialer og 
besvarelse af spørgsmål om klode, balloner eller 
lignende. Kontakt student Anne-Kathrine PR-
bureau, Publikum Kommunikation (Når hun 
ikke er der, får du fat i bureuaets medarbejdere 
Christian eller Søren, som også kan hjælpe).

Telefon: 40 31 97 55. E-mail: 
sek@1tonmindre.dk
Resenbro+ og Publikum Kommunikation. 
Christians Brygge 28. 1559 København V

Hvis du har spørgsmål af mere strategisk art kan 
du kontakte Bodil Harder 3392 7598, bha@ens.
dk eller Mai Andersen 3392 6737, man@ens.dk



          Nyt fra Fællessekretariatet 

50
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 4  •  2007 

Anne Mette Abildtrup Hansen  
er ny i Friluftsrådet
Jeg hedder Anne Mette Abildtrup Hansen og har 
siden 1. marts været ansat i Friluftsrådet. Her ar-
bejder jeg med administrationen af naturvejle-
derordningen i Fællessekretariatet herunder med 
naturvejledere på løntilskud. Derudover arbejder 
jeg også med sagsbehandling af ansøgninger om 
tipsmidler.

Jeg er uddannet etnolog fra Københavns Uni-
versitet i 2001, og har arbejdet som om- og un-
derviser på Frilandsmuseet i Lyngby gennem 
hele min studietid. Som færdiguddannet har jeg 
været 5 år på Lejre Forsøgscenter som områdele-
der af centerets 1800-tals miljø. Begge steder ar-
bejdede jeg dagligt med formidling til børn og 
voksne. 

Da natur og friluftsliv har en stor plads i mit 
hjerte og fylder meget i min fritid, har det været 
naturligt for mig at forsøge at kombinere det 
med min kulturhistoriske uddannelse. Jeg har 
således arbejdet en del med formidling af kultur-
landskabet og samspillet mellem menneske og 
natur. Det bragte mig i 2006 til Rude Skov Natur-
skole, hvor jeg blev tilknyttet som kulturhistorisk 
projektmedarbejder. Siden var jeg ansat i en 
1-årig stilling i Skov- og Naturstyrelsen/Øresund 
som naturvejleder/kulturhistorisk projektmedar-
bejder. 

Privat bor jeg i Farum sammen med min mand 
Alexander og vores 2 piger Ronja og Kira. Når 
muligheden byder sig pakker jeg rygsækken, 
snører vandrestøvlerne og skynder mig ud. 
Drømmen er altid en vandretur i de norske eller 
svenske fjelde - men det ender nu oftest med en 
tur i skoven med mine piger.

Jeg glæder mig til at samarbejde med jer natur-
vejledere i hele landet, og håber at jeg kan bidra-
ge positivt til at få Naturvejlederordningen til at 
blomstre. 

Peer og SkoleKom 
Arbejdet med Naturvejlederordningens nye da-
tabase til naturvejledere er af mange forskellige 
omstændigheder ikke kommet i gang. Derfor har 
vi forlænget aftalen med Peer Nørgaard vedrø-
rende SkoleKom. Det betyder, at SkoleKom fort-
sætter uændret og at du fortsat kan kontakte 
Peer på PeeNor@stevns.dk,   hvis du mangler 
password mv.

Poul Hjulmann forlader Friluftsrådet
Efter 4½ oplevelsesrige år på en spændende ar-
bejdsplads med mange og lærerige udfordringer 
forlader jeg Friluftsrådet. D. 01.06 starter jeg på 
Skovskolen hvor jeg...

Dels skal være med til at sætte handling bag de 
mange spændende tanker og intentioner i det 
nye Videns- og Udviklingscenter i et tæt samar-
bejde med bl.a. forskere øvrige undervisere på 
Skovskolen og eksterne samarbejdspartnere 

Dels skal jeg arbejde med naturvejlederuddan-
nelsen, hvor jeg skal være gennemgående kur-
susleder på hvert andet hold.

I den forbindelse kommer jeg især til at arbej-
de sammen med studieleder Mette Åskov Knud-
sen, både i forbindelse med uddannelsen og øv-
rige opgaver i det nye udviklingscenter. 

Nyt Videns- og udviklingscenter 
Skov & Landskab har taget initiativ til at etablere 
et Viden- og udviklingscenter for samspillet mel-
lem natur og mennesker (VUN) på Skovskolen i 
Nødebo. Viden- og udviklingscenterets mål er at 
understøtte praksis bl.a. gennem udviklingspro-
jekter og formidling af viden omkring naturfor-
midling, naturoplevelser, læring i uderummet og 
sundhedsfremme i naturen. Initiativerne forven-
tes at tage sit udgangspunkt lokalt, men har nati-
onale perspektiver som brobygger mellem fag-
grupper, organisationer, netværk og faglige 
miljøer inden for feltet. Naturvejlederuddannel-
sen forankres i Viden- og udviklingscenteret, så 
de erfaringer og den ny viden der genereres og 
opsamles bringes i spil i uddannelsen. 
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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 



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

52
NATUR vejleder  •  17. årg.  •  nr. 1  •  2008 

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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Naturvejleder bliver naturforvalter
Naturvejleder Tomas Jensen, Vadehavscenteret, har efter 10 år som naturvejleder la-
det sig friste af Esbjerg Kommune til at arbejde med forvaltningen af de vandløb, 
kommunen har overtaget fra amtet. Tillykke med det nye job, Tomas. Vi er meget 
sikre på, at Esbjerg Kommunes vandløb fremover ikke alene vil blive forvaltet godt, 
men også formidlet godt.   (ABA)

Freelance-spring
Endnu en kollega har taget springet til friheden som freelancer.

Naturvejleder Torben Bürgel Nielsen, som tidligere har arbejdet som Naturvejle-
der ved Dansk FolkeFerie og senest 7 år som leder af Øhavets Smakkecenter på 
Strynø, har valgt friheden og nye udfordringer.

Han driver nu en én-mands konsulentvirksomhed fra hjemmeadressen på Strynø, 
hvor alt fra biolog-konsulentopgaver, naturvejledning, fondssøgning, naturpleje og 
økologisk landbrug er med til at sikre årsindkomsten. På www.optimist.nu kan nys-
gerrige se mere.

Jan Werner Nielsen er død
Jan Werner, som han hed i daglig tale, døde d. 29. marts efter lang tids sygdom. Han 
vil blive savnet af rigtig mange skolebørn fra Hillerød egnen og ikke mindst fra Ve-
sterbro. Jan begyndte sin karriere som skovarbejder året efter 1981 stormen, som 
lagde store dele af St. Dyrehave i Nordsjælland ned. Her flyttede han også ind i Hor-
sebohus, hvorfra han begyndte at naturvejlede som en af de første skovløbere. Jan 
kom på uglehold 4, hvor han lærte Henrik Gretoft at kende. Det udviklede sig til et 
samarbejde om økobaser, som Jan har lagt liv og sjæl i siden. Og Jan var en ildsjæl. 
Han havde sans for drama. Det lille drama i naturen og ikke mindst historiens dra-
maer blev forvandlet til medrivende formidling for store og små i det daglige eller 
ved store aftenteaterforestillinger i tusmørket. Og når disse formidlingsscener løb af 
stablen var Jan i sit es, lige som han elskede at udvikle nye formidlings idéer. Selv da 
han var præget af sin sygdom, kunne hans øjne lyse, ved udsigten til at udforske nye 
emner til formidling. Jan blev tildelt ”Den gyldne Pegepind” i 1997. En ærespris fra 
Københavns Læreforening for sit store arbejde for de københavnske skolebørn. Et 
arbejde han udførte til punkt og prikke lige til det sidste. Det er et stort tab for Na-
turvejledningen og for Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland ikke at have Jan Wer-
ner længere.  (Anne Johannisson)

Børn, natur & bevægelse 
Den 17. april 2008 indviede Esbjerg Kommune formelt projektet ”Børn, natur & be-
vægelse”, som er et samarbejdsprojekt mellem Dagtilbud (Dagpasning og Dagpleje), 
Skoletjenesten og Natur-og Kulturformidlingscentret Myrthuegård. Formålet med 
projektet er at udvikle nogle nye tilbud til dagplejebørn og børnehavebørn, som kan 
være med til at udvikle sunde børn og stimulere børnenes naturlige trang til at ud-
forske og lære nyt. I 2006 blev der søgt midler i Velfærdsministeriet til projektet, og 
der blev bevilget 2.1 mill kr. Dorrit Iversen blev ansat som projektleder, og så gik 
man ellers i gang. 
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Den 17. april kunne man så indvie 1. del af projektet – en stenalder-jagtsti for små 
børn i den kommunale Guldalder Plantage nord for Esbjerg By. Og der er ingen 
tvivl om, at de små har alle sanser skærpet når de med spyd i hånden bevæger sig på 
stien, for der er ørne i træerne og vildsvin i skoven. Naturvejlederne Tom Vesterga-
ard og Bodil Kristensen fra Myrthuegaard har været de faglige ”naturpædagoger” på 
stien, og skovens folk har lavet det praktiske. 

De kan det der i Esbjerg Kommune med at samarbejde de kommunale forvaltnin-
ger imellem og nå nogle resultater.

Projektet løber 1½ år endnu. I den tid skal der laves yderligere 2 oplevelsesstier og 
uddannes mange pædagoger og dagplejemødre til at bruge dem. Når projektpenge-
ne udløber er det tanken at projektlederen skal fortsætte som naturvejleder med 
base i forvaltningen Dagtilbud.

”Naturligvis har vi en skjult dagsorden med projektet” sagde naturvejleder Tom 
Vestergaard ved indvielsen ”vi vil gøre alle børn i Esbjerg så glade fore at være i na-
turen, at de forlanger at komme i udeskole når de skal i skole”.

Hvis man skyder et dyr –

Må man selv bære det hjem !

Når man skyder et dyr...                       må man også selv bære det hjem.

Den 4. november 2008 holder syd- og sønderjyske naturvejledere ERFA-møde på 
Myrthuegård og får selv lejlighed til at opleve jagtstien og tage erfaringer herfra 
med hjem.   (ABA)

  
Slip Børnene fri
Den 27. marts 2008 afrapporterede Sønderborg Kommune projektet ”Slip Børnene 
fri” på et seminar på Sandbjerg Slot. Udviklingsprojektet er 90% finansieret af et til-
skud på 1½ mill. kr. fra Velfærdsministeriet og 10% finansieret af de deltagende par-
ter, nemlig dagplejen og 5 børnehaver i Augustenborg på Als. (85 medarbejdere og 
420 børn) Formålet med projektet var at styrke den fælles indsats omkring børns 
krop og bevægelse i naturen og bibringe børn i aldersgruppen 0 - 6 år nye motoriske 
sanse og læringsoplevelser. Det overordnede formål med projektet er at få færre 
børn med indlæringsbesvær og manglende eller mangelfulde sociale kompetencer. 

Dagplejere og daginstitutionerne medarbejdere har været på natur- og friluftskur-
sus og herefter lavet ture til skov og strand og ”sluppet børnene fri”. For at få ny in-
spiration til aktiviteter ved skov og strand og i nærmiljøet har en naturvejleder og 
en bevægelsespædagog deltaget i hvert 4. eller 5. aktivitet.

Nordals Naturskole og naturvejleder Andreas Hermann fra SNS Sønderjylland 
har været tilknyttet projektet som naturvejleder. Han siger:

”Det har været spændende at arbejde tværfagligt med meget motiverede pædago-
ger og børn. Jeg er ikke i tvivl om, at børnene på Als også i fremtiden bliver sluppet 
fri selvom projektet formelt er slut”.   

Naturvejleder og lektor Niels Ejbye-Enst skriver for tiden Ph.d om ”Hvilken For-
skel gør naturbørnehaver”. Han har fulgt projektet ”Slip Børnene fri” og nu glæder 
vi os til at læse hans Ph.d afhandling.   (ABA)
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Historiefortælling på Dybbøl Banke
På Historiecenter Dybbøl Banke har man for længst erkendt, at elektronisk formid-
ling ikke kan erstatte det levende ord og den gode fortælling. Derfor har centeret en 
kreds af guider, der målrettet arbejder med fortælling og levendegørelse af især be-
givenhederne i 1864. Man arbejder primært med øjenvidneskildringer fra folk der 
selv var med i 1864, og heldigvis findes der et rigt materiale fra 1864 i form af breve 
og dagbøger.

Historicenteret fik i 2007 bevilget et tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at 
videreudvikle den gode, historiske fortælling. Første etape i dette arbejde har været 
en række intensive arbejdsseminarer for Historicenterets personale og guider her i 
vinteren 2007- 08. I fællesskab er der her udviklet en fortælleteknik, der skal tage 
tilhørerne med tilbage til 1864. Alle tilhørernes sanser søges inddraget. Hvordan 
lugtede der egentlig i en soldaterbarak i 1864? Hvilke lyde hørte man egentlig på 
Dybbøl i 1864? O.s.v.

Som tidligere omtalt i Naturvejleder indviede Dronningen i juli 2007 Historiecen-
terets nye gård, der rummer kopier af næsten alle elementer fra en dansk skanse 
anno. Den danner en god ramme om fortællinger, så nu står både den nye gård og 
en flok veluddannede guider klar til at levendegøre et stykke spændende danmarks-
historie her ved sæsonstart 2008. Og samtidig bliver arealerne, hvor de dramatiske 
begivenheder under preussernes storm på de danske skanser fandt sted i 1864, yder-
ligere gjort tilgængelige for publikum. Den inspirerede gæst kan endnu bedre end 
før besøge stedet, hvor det skete dengang.   (ABA) 

Naturvejledere på bagekursus
Den 29 marts rev hele personalet på Myrthuegård en dag ud af kalenderen og tog 
på bagekursus på Skærtoft Mølle på Als. Møllen ejes og drives af Hanne Risgaard og 
Jørgen Bonde, som i 2004 tog skridtet og omdannede den gamle slægtsgård til en 
moderne økologisk gårdmølle. I 2007 tog ægteparret endnu et initiativ og oprettede 
Skærtoft Staldkøkken, der i dag er rammen om en række spændende kurser med 
fokus på bagning og gastronomi.

På Myrthuegård indgår bagning og mad i mange naturskoleforløb, så der var 
enighed om at lære noget mere om korn, brød og bagning. Derfor tog alle mand på 
kursus. Her blev kornets og brødets historie gennemgået, og så blev der ellers æltet 
og bagt til den store guldmedalje, medens Hanne Risgaard fortalte og demonstrere-
de hvordan en dej opfører sig og hvordan du bliver superbager – hver gang.

”Ih hvor kan jeg bruge det her – jeg glæder til at bage med en skoleklasse på tirs-
dag” sagde naturvejleder Bodil Kristensen med dej helt op til albuerne.

Handicappede skal opleve Vadehavet
Vadehavscenteret har fået ½ million kroner af Arbejdsmarkedets Feriefond til at 
gøre Vadehavet og centeret mere tilgængeligt. En væsentlig del af pengene vil blive 
brugt til at købe 4 kørestole med ballondæk og elmotor. De kan køre på havbunden. 
Tillykke til Vadehavscenteret og de kommende brugere af kørestolene, som nu får 
mulighed for enestående naturoplevelser.    (ABA)

”Det er æltningen, det kommer an 
på”  siger Hanne Risgaard til natur-
vejlederne fra Myrthuegård.
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Naturhistorie og arkæologi i sandkassen 
”...Solen bager ned over det åbne landskab, men luften er kold. Vinden fyger hen 
over græsset, og ikke så langt derfra ligger en kæmpe isblok.

Hist og her spirer en lille lav busk af dværgpil, og sender sine strittende grene op 
imod vinden.

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

op dér.
Når vinden et kort øjeblik lægger sig, bliver luften tyk af summende myg, på jagt 

efter frisk blod...”
3.-4. klasserne i Slagelse Kommune kan nu selv mærke historiens vingesus sam-

men med Tine og Rune. Tine Nord Raahauge og museumsinspektør Rune Lund-
berg fra Sydvestsjællands Museum, har sammen udviklet et knald-spændende for-
løb for skoleelever med praktisk formidling af arkæologi og naturhistorie. 

Rune og Tine rykker ud til skolen. Rydder sandkassen og laver den om til en ud-
gravning, med afspærringsbånd og et væld af skovle og soldebakker. Her skal ele-
verne solde (altså si) sandet og finde ting der ligner historisk materiale. I mellem 
sandet finder de knogler, potteskår og tænder der bliver sorteret fra til senere bear-
bejdning. Fundene er laminerede kort med billeder af ting. Rigtige effekter ville ikke 
kunne holde til mosten, så Tine og Rune har tænkt i alternative løsninger. I udgrav-
ningen ligger der også ”forurening”, som er nutidige ting. De skal sorteres fra inden 
de historiske effekter indsamles og tages med ind på museet. Tine og Rune har 
transmogryffet klasseværelset om til et arkæologisk museum og her skal fundene 
bestemmes. Nu får eleverne de rigtige knogler og genstande i hænderne. Rune for-
tæller om flinteøkser, bronzevåben, keramik og jernredskaber, så eleverne for en 
fornemmelse for jægerstenalderens redskaber, hvornår bronzealderen var og hvor-
dan jernalderbonden dyrkede sin jord. Imens arbejder Tines hold med de naturhi-
storiske undersøgelser. De skal blandt andet bestemme de fundne knogler. Eleverne 
bliver delt i to mindre hold og får hver en opgave, der hedder Gæt en ko eller Gæt 
en hest. De skal nu finde ud af hvor knoglerne har siddet på henholdsvis heste og 
køer.                 

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

Hele forløbet sluttes af med en illustration af en tidslinie, hvor børnene er involve-
ret i at placere historiske ting i forskellige tidsperioder. Til sidst får eleverne deres 
eget Kulturkørekortet, der er en del af pakken. (søg på Kulturarv og gå ind under 
nyhed fra Kulturarvstyrelsen: Kulturkørekort til børn.) 

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

Naturhistorie og arkæologi projektet har været afprøvet med 3 klasser over de sid-
ste par uger. Tilbudet bliver fremover udsendt til 3.-4. klasser i nogle fastsatte uger i 
efteråret og foråret. 

(Tine Nord Raahauge, Slagelse Naturskole og Helen Holm, Næsbycentret/Næst-
ved Kommune)
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Naturtumult er et sjov og anderledes aktivitetstilbud fuld af bevægelse og leg. Ud-
stillingshuset er indrettet til et bevægelsesværksted med ideer til, hvordan man kan 
være aktiv i naturen. Når man bevæger sig bliver kroppen sundere, humøret stiger 
og koncentrationen forstærkes. Se mere på www.naturcentervestamager.dk

Du kan prøve:
Test dit kondital 
Klatretur mellem slanger og vandrende pinde 
Prøv kræfter med en romaskine 
Byg din eget sjippetov og mal en hinkesten 
Få ideer til ture på hele Vestamager 
Leg med smagssansen og få blå tunge 
Lån legetøj til aktiviteter i området 
For de mindste: Prøv en vild Tarzansti 
For de lidt større: Prøv kræfter på Tumultturen 
For de største: Ta´ på Krybskyttejagt med en GPS  

 og find forbryderen

Vadehavet viser vej 
I forbindelse med debatten omkring, hvor vidt Vadehavet skal være nationalpark el-
ler ej, har ført til at områdets naturvejledere og formidlingsinstitutioner har fundet 
sammen i et forpligtigende samarbejde i ”Vadehavets Formidlerforum”. Et af resul-
taterne af dette samarbejde kan man se på www.mitvadehav.dk. 

Og nu er naturvejlederne i fuld gang med at inddrage museerne og kulturformid-
lerne i samarbejdet. 

En ide til de andre netværk
Rundt i landet er der ikke så meget gang i det regionale naturvejleder-samarbejde 
som tidligere. En af de fremtidige måder at samarbejde på kan være, at det løse, re-
gionale samarbejde afløses af et forpligtende samarbejde som i ”Vadehavets For-
midlerforum”. På Mols mener de i hvert fald at det er en god ide – de har studeret 
Vadehavsmodellen og overvejer nu at etablere et formidlerforum for Mols. 

Atter ”grøde” i det Nordjydske netværk!
Efter et par års stilstand er der nu atter ”grøde” og gang i det regionale netværk af 
nordjydske naturvejledere. På fornemt initiativ af naturvejleder Tommy Jensen blev 
der inviteret til netværkssamling kombineret med filmfestival, den 5. februar på 
Lindholm Høje.

 Efter velkomst fik vi først en spændende introduktion til stedet og var på en min-
dre guided rundtur i terrænnet. Undervejs fik vi et spændende indblik i, via små ek-
sempler, hvordan Tommy Jensen formidler Højenes historie til eksempelvis skole-
børn.  

Af sted til Vestamager! 
Københavns største fitnesscenter 
for alle aldersgrupper

Udstillingen Naturtumult er åben i alle weekender og ferier
Få inspiration til at være fysisk aktiv i naturen
Der er gratis adgang

Skoler og institutioner kan bestille undervisningsforløb på hverdage

Besøg Naturcenter 
Vestamager

Her starter udendørs aktiviteter 
for børnefamilier, børn og unge 
og dem der er ældre

• Prøv agilitybane for 3-6 årige
• Tag på Tumultløb for 7-12 årige
• Oplev GPS-race for 12 årige 
  og opefter

 

27. januar – 30. november 2008

Tårnby Kommune Skov- og Naturstyrelsen
Hovedstaden

Plakat Naturtumult.indd   1 08-01-2008   11:01:28

57
NATUR vejleder  •  17. årg.  •  nr. 1  •  2008 

 Udstillinger

Nyt fra Netværkene



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

 Tommy Jensen formidler engageret og levende om   
Lindholm Høje.  Foto Jørgen Stubgaard.

 
Filmfestival
Efter kaffen startede selve filmfestivalen 
og vi blev dagen igennem præsenteret 
for en perlerække af kortfilm, startende 
med ”Stenaldercentret Ertebølle” og vi-
dere kronologisk gennem alle de forhi-
storiske perioder frem til jernalderen og 
vikingetiden. 

Naturvejleder Tommy Jensen havde virkeligt lagt sig i selen med sammensætningen 
af programmet og alle film blev introduceret virkeligt spændende og kompetent.

 
Netværksdannelse og nyt møde
En givende dag i hyggeligt selskab blev afsluttet med en diskussion om netværks-
dannelse med oplag af Marianne Hald fra Mariager Fjord Kommune. Forsamlingen 
blev enige om at netværket fremover også omfatter grønne guider, Zoo-medarbej-
dere, skoletjenestemedarbejdere og alle øvrige personer, der arbejder med naturfor-
midling i en eller anden form.

Det blev ligeledes besluttet at netværket fremover skal mødes mindst en gang år-
ligt, altid den første tirsdag i februar. Næste møde bliver tirsdag den 3. februar 2009 
på Fosdalen Naturcenter i det naturskønne Han Herred med stedets naturvejleder 
Svend Møller Nielsen og Esben Buch fra Aalborg Kommune som tovholdere. Det 
faglige indhold bliver formentligt om digital fotografering. Program udsendes sidst i 
2008.

 
Ny mailpostmester for netværket
Tommy Jensen Lindholm Høje Museet blev udnævnt som ny mailpostmester for 
det nordjydske netværk. Send derfor fremover alle relevante mails til Tommy Jensen 
på mailadressen: tj-kultur@aalborg.dk - eksempelvis om lokale kurser du selv afhol-
der, om spændende seminarer eller om temadage, der kunne have netværkets inte-
resse.   (EB)
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	 Medlemskab 2007 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
	 Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- kr.
	 Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- kr.	
	 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: __________________________________________________



Mere udstyr til feltbrug
VI FØRER OGSÅ PASCO DATAOPSAMLING 

Læs anmeldelsen i 
Naturvejleder nr. 3 2006

Gundlach A/S Tel. +45 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand Fax +45 8694 2486 www.gundlach.dk

KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

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

20.20.02

20.20.00

47.00.00

GPS’er og 
naturformidling 
går hånd i hånd 
på ture !
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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



En andemors fortvivlede men forgæves kamp for at redde sin ælling løb med sejren, da årets 
bedste danske naturfotos lørdag blev kåret på Naturama i Svendborg.

Bo Tureby fra Haslev trykkede på udløseren i det rigtige øjeblik, da han ud af vinduet på 
sin bil så en fiskehejre flyve af sted med en ælling i næbbet – skarpt forfulgt af andemoren. 
Det var et naturdrama – men samtidig naturens gang – der udspillede sig i Borreby Mose på 
Sydsjælland. 

Dommerne i Naturamas landsdækkende fotokonkurrence Skyd på naturen valgte Bo Ture-
bys foto som det bedste. Han blev belønnet med en rejse til Isfjorden ved Ilulissat i Grønland, 
skænket af Profil Rejser.

Hos børnene vandt den kun niårige Sine Kobæk Edsen fra Sundby på Mors. I Limfjorden – 
tæt på sit hjem – tog hun et billede af den farvestrålende Lungegople. Præmien – et digitalt 
spejlreflekskamera fra PhotoCare – blev modtaget med begejstring, fordi Sine ikke har et så 
godt kamera.

Det er anden gang, at Naturama afvikler Skyd på naturen. Kun billeder fra den danske natur 
kan indsendes, og et af de vigtigste formål med konkurrencen er at få endnu flere til at gå på 
jagt i naturen med et kamera.

Skyd på naturen fortsætter i 2008, hvor afleveringsfristen er den 31. oktober.

Yderligere oplysninger: Ole Larsen – 24 88 62 88.

Venlig hilsen
Naturama

Andemor kæmpede forgæves
Hverdagsdrama kåret som årets bedste danske naturfoto


