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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. 
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v/ Dorrit Hansen, Bøgevang 27, 2830 Virum 
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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. 
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Årskonferencen 2009  
afholdes 15.-17. april

i Rudkøbing Skudehavn  
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Grib knoglen
Formidling af knogler lyder umiddelbart som en niche for de få. 
Men faktisk er vi vel alle blevet præsenteret for diverse fund af 
knogler eller knogledele, om turen er gået til stranden, skoven el-
ler over heden. Men en ting er at fortælle om dette eller hint 
knoglefund på en tur, der egentlig handler om sommerfugle eller 
dyrespor, et andet er at have lagt turen an på knogler.

Det viste sig nu i vores søgen efter forfattere til dette tema, at ret 
så mange naturvejledere i Danmark beskæftiger sig med dette 
emne, og på ret forskellige vis. For der er mange historier i knog-
ler. Historier om de arter, de har været indeni eller udenpå, om 
hvad der mon er sket med dem, siden de er blevet til netop kun… 
knogler. Og så er der historier om historien. Knogler kan fortælle 
om gamle dage. Livet dengang, men også udviklingen – evolutio-
nen. Faktisk ret spændende ikke?

Og så er knogler så dejligt håndgribelige. Man kan stå med dem i 
hånden, vende og dreje dem, stille spørgsmål og måske få svar. Vi 
vil med dette nummer forsøge at give nogle svar på, hvordan, du 
kan bruge knogler i formidlingen, ved at lade kolleger fortælle om 
deres erfaringer og eksperimenter med dette emne. Skulle du efter 
endt læsning sidde og brænde inde med en anden måde at for-
midle knogler på, så betænk dig ikke. Fat knoglen og lad os det 
vide, så bringer vi gerne en artikel fra din hånd i næste nummer.

Redaktionen for dette temanummer afsluttes  
i højsæsonen for knoglebrud!

Allan Gudio Nielsen og Anne Johannisson
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  0  Vi har brug for dig...  0
Har du noget vi kan få glæde af? 

Selv om NATURvejleder er opbygget omkring et tema, så er der også  
altid plads til artikler om det du synes er interessant!
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En mere levende formidling af døde mennesker   .  . 15
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Knogler - det’ der ingen ben i   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Tine Nord Raahauge giver her hele historien om knogler - hvordan er de opbygget, 
hvordan bestemmes de, hvilken alder har en knogle og hvad er tafonomi  
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NATURvejleder udkommer:  
Mar/apr (med deadline: 1/1)
Maj/jun (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 

Forsidefoto: Patrick Gries.  
Foto stammer fra bogen ”Evolution (in action)” 
Natural history through spectacular skeletons. 
Tekst: Jean-Baptiste De Panafieu.  
Forlag: Thames and Hudson                       

Temaredaktører for dette nummer:  
Anne Johannisson og Allan Gudio Nielsen

Opsætning/Layout:  Lars Stubkjær

Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.
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Juni: “Æd det”   - temared. er Kari og Allan W 
Oktober:  Svampe - temared. er Anja og Finn
December:  Didaktik -  temared. er Dorrit og Stella

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

Skeletter på mange måder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Anja Hørnell videregiver inspiration fra et stort arrangement med 4000 skolebørn

Tips og Tricks 
Sådan laver du fuglekranier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Eksempler på hvordan der kan laves flotte fuglekranier, og hvilke regler man skal være 
opmærksom på inden man går igang.

Vind, vand og røde kinder i Valby   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Den allerførste dag i Dansk Naturvidenskabsfestival 2008 blev markeret, da Energi- og 
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Danmarks friluftskommune  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
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Boganmeldelse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Lille Vildma fra Vildmosen af Leif Andersen, og genoptryk af pjecen Tju Hej- ud i natu-
ren af Marianne Hald

Tæt på kreative naturkræfter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Pia Lyndelse fra Hejrede Friluftsgård forener kreative og kulinariske oplevelser gen-
nem keramik og kogekunst

Nyt fra Naturvejlederforeningen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
- med bl.a. formandens leder: Foreningen skærer ind til benet

Nyt fra Fællessekretariatet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Se bl.a. kalenderen for 2009

Landet Rundt - nyt fra lokalområderne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
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Husk at kigge på midtersiderne
 

 Tips & Tricks
med gode ideer til dig...

&Tips
Tricks
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Skeletterne ud af skabet! 
Sådan lyder mottoet for formidler-
ne i BioX, Naturhistorisk Museum. 
Skeletter i skabe er ubrugelige. Ud 
med dem! De skal da bruges! Ske-
letter, kranier og knogler luftes flit-
tigt i udstillinger og i den direkte 
formidling, hvor elever kan håndte-
re, undersøge og forundres over 
dem. I evolutionsoplægget kom-
mer de virkelig til deres ret. 

Håndholdt evolution
”-Nice, virkelig nice! – mærk lige, slan-
gen har s.. rygrad! Det er bare vildt. Jeg 
troede ikke, at den havde knogler over-
hovedet”. Kommentaren kommer fra en 
elev i 8. klasse, der sammen med sin 
klasse har kastet sig over skeletter, kra-
nier og udstoppede dyr i ”BioX-natur” 
på Naturhistorisk Museum, Århus. Et 
par levende dyr har også sneget sig med, 
og især slangen tiltrækker stor opmærk-
somhed. Eleverne arbejder med evoluti-
on og systematik. Normalt ikke det mest 
sexede, men selv elever i skolens ældste 
klasser kan imponeres, og ikke mindst 
flyttes i deres verdensbillede. Mange har 
nemlig ikke før set, for ikke at sige rørt, 
et skildpadde-, slange-, hval-, fugle- el-
ler tudseskelet før. 

Af Pernille Mølgaard Andersen, 
skoletjenesteleder og museums-
formidler i BioX, Naturhistorisk 
Museum, Århus

Grib knoglen og find din indre fisk
Knogler, kranier og skeletter er fantasti-
ske i formidling af evolution. De sladrer 
nemlig, ja nærmest råber, om tilpasnin-
ger til bevægelse og fødevalg. Flagermu-
sens lange fingrer, orangutangens arme, 
springpadders lange baglemmer, kæn-
guruens sjove bygning samt slangers 
manglende lemmer og hvalers manglen-
de baglemmer er nogle af de gode ek-
sempler. Pattedyrkraniernes tænder in-
dikerer insektæder, planteæder eller 
rovdyr, og øjnenes placering afslører, 
om det er vigtigt ”at have overblik” eller 
”at kunne bedømme afstand”.
  ”Har jeg virkelig noget at gøre med en 
fisk?”, spørger Jasmin med rynkede 
bryn. Hun skal lige sluge den nye ind-
sigt, som bliver tydelig foran hende på 
bordet. Skelet-
ter afslører 
nemlig 
hur-
tigt 
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nogle fælles bygningstræk hos alle os 
med rygsøjle – ben, vinger, luffer eller 
hænder. Ligegyldigt hvilke tilpasninger 
der er sket i form af sammenvoksninger 
eller ændringer i knoglernes dimensio-
ner, så er det altid samme grundplan. Et 
grundplan, der kan føres helt tilbage til 
fiskene, som bragte alle andre vertebra-
ter på land. Et grundplan alle elever kan 
finde i sig selv! Selv vores øreknogler 
kan spores tilbage til fiskene. Fra fiske-
nes øvre kæbehalvdel over kranietaget 
hos padder udvikles stigbøjlen og fra 
krybdyrenes underkæbe hammer og 
ambolt.

Skildpadden er da en padde!
I grupper håndterer og undersøger ele-
verne i 8. klasse selv knogler og skelet-
ter, og sorterer herligheden i fisk, padde, 
krybdyr, fugl og pattedyr. Øvelsen går 
kun på vertebrater – altså os med ryg-
søjle. De dyr kan eleverne bedst kan re-
latere sig til. De er mest håndterbare og 
repræsenterer mange gode historier. 
Leddyr, mollusker og andre invertebra-
ter (uden rygsøjle) er med i dyngen af 
genstande, men skal ikke umiddelbart 
bruges – blot skabe eftertanke og drille 
lidt. Arbejdets resultat formidles af ele-
verne for de andre elever, og i fællesskab 
ridses de enkelte dyregruppers karakte-
rer op. 
En af de klassiske misforståelser opstår, 
når elverne placerer skildpadderne. 
”Hvorfor hedder det dog en skildpadde, 
når det er et krybdyr?”. Et relevant 
spørgsmål, eleverne ofte stiller med en 
vis forurettelse. Til gengæld imponeres 
de over det flotte skildpaddeskelet, der 
ligger med de fire ben lige i vejet og vi-
ser, hvordan rygsøjlen er vokset fast til 
skjoldet. Som afslutning forbinder ele-
verne dyregrupperne i en udviklings-
mæssig sammenhæng. 
Med skeletter og knogler kan svære be-
greber som homologe og analoge karak-
terer, samt konvergent udvikling gøres 
særdeles konkrete. Fuglenes og flager-
musens forlemmer, der begge er bereg-
net til flyvning, er homologe karakterer, 
med samme oprindelse; nemlig fiskenes 
brystfinner. Konvergent udvikling ses 
eksempelvis hos hvaler og fisk, hvor den 
strømlinede krop er udviklet gennem 
selektionstrykket til bevægelse i vand. 

Evolutionens 
vingesus
Modsat muskler og indvolde kan knog-
ler bevares og dermed dokumentere en 
udviklingsmæssig sammenhæng. De 
kan være et argument for, at knoglens 
ejermand engang har befundet sig på 
stedet (hvis den altså ikke er transporte-
ret med vand eller is, og derfor er se-
kundært aflejret, hvilket er en længere 
historie, og et helt studie for sig). Fund 
af knogler, kranier og hele skeletter er et 
redskab til at forstå, de overordnede og 
mere detaljerede linjer i udviklingen. 
Overgangen mellem dinosaurer (kryb-
dyr) og fugle er en god historie. Dino-
saurskeletter har vi desværre ingen af på 
Naturhistorisk Museum, og Archaeop-
teryx har vi kun som aftryk. Heldigvis 
har vi fugleskeletter og fugleknogler, så 
eleverne kan opleve fuglenes særlige til-
pasninger; lette, luftfyldte knogler, stor 
brystkam, ønskebenet (furcula) og æn-
dringer i forlemmer til flyvning. Et de-
sign vi mennesker kan være stærkt mis-
undelige over. 



8
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 1  •  2009 

Hvaler - den klassiske og slan-
ger – den ulækre
Det er noget af en øjnåbner 
for mange elever at flodhe-
stene (parratåede hovdyr) 
er hvalernes nærmeste nu-
levende slægtninge. Hval- 
og flodhestekranier er også 
ret forskellige og har sådan 
set heller ikke noget med 
hinanden at gøre. Både 
skelet og kranium hos hva-
ler viser særlige tilpasnin-
ger. Underkæbe og den 
særlige type høreknogler 
vidner om en særlig tilpas-
ning til kommunikation og 
fødesøgning i vand. Ele-
verne synes, det er sjovt, at 
der ligger to knogler inde i 
hvalen, der er rester af de 
”forsvundne” bagben. De 
kan relatere til deres eget 
haleben, der jo også sladrer 
om ”noget”, der var engang. 
Ombygningen af et ”firbe-
net, landlevende pattedyr” 
til en ”hval” er en ganske 
konkret opgave og noget, 
eleverne kan formidle for 
hinanden. 
Mange aner ikke, at slanger 
har knogler - og da slet 
ikke rygrad. I mange tilfæl-
de har de aldrig skænket 
det en tanke. At slanger er 
krybdyr, ved de fleste, men 
hvad et krybdyr så er, det 
er en helt anden sag. Slan-
ger er udviklet fra firbene-
de krybdyr, der har tilpas-
set sig et liv uden lemmer. 
Hos pyton- og boaslanger 
kan ”bagbenene” dog sta-
dig erkendes som ”sporer” 
på hver side af kloakken 
lige før halen. Kæberne er 
ualmindeligt fleksible og 
kun ophængt i ligamenter. 
Dette samt, at deres ribben 
ikke holdes sammen af et 
brystben, gør, at slanger 
kan udvide sig så enormt, 
at de kan gabe over og slu-
ge et bytte, der er meget 
større end dem selv. 

Almen dannelse på den fede måde
Siden 2004, hvor Naturhistorisk Muse-
ums særudstilling ”Livsformer” var et 
tilløbsstykke for bl.a. elever i folke- og 
gymnasieskolen, har evolution, tilpas-
ning og systematik været et hjertebarn i 
BioX-formidlingen – ja, faktisk for hele 
museet. Erfaringen viser, at der er brug 
for det! Det er vigtigt at kende til funda-
mentet for hele faget biologi og vores 
verdensopfattelse. Mange elever kender 
ikke til andet evolution end, at ”vi en-
gang var aber”.  Heldigvis har flere er-
kendt vigtigheden af denne ”almene 
dannelse”. De nye slutmål og ikke 
mindst trinmål for 8. klasse indbefatter 
netop både systematik og evolutionens 
grundelementer og begreber. Udstillin-
gen ”Livsformer” eksisterer desværre 
ikke længere som udstilling, men en 
stor, ny evolutionsudstilling – ”Dyret i 
Dig”, vil dog holde skeletter og andre 
spændende genstande ude af skabene og 
evolutionsformidlingen til ilden. 
Grundlaget for udstillingen kan ses af 
evolutionstavlen ”Dyret i Dig”.
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BioX er 
Naturhistorisk 
Museums videns- 
og ressourcecenter, 
hvorunder skole-
tjenesten udgør en 
væsentlig andel. 
Skoletjenesten ser-
vicerer gratis lan-
dets institutioner 
fra børnehave til 
seminarer.

Er du blevet nys-
gerrig, kan ”Your 
inner fish” af Niel 
Shubin varmt an-
befales, ligesom 
”Hvalernes udvik-
lingshistorie” af 
Mette Elstrup 
Steeman er fin læs-
ning.

Fiskenes finner, udgangspunktet for lemmer hos 
landpattedyr er udviklet for mange millioner år si-
den. Strukturerne er videreudviklet gennem pad-
der, krybdyr og vores nærmeste slægtninge inden 
for pattedyrene til de lemmer vi arbejder med og 
vader rundt på i dag.

For ca. 380 millioner år siden:
De første lemmer hos uddød fisk

For ca. 365 millioner år siden:
De første rigtige fingre og tæer hos uddød padde.

For ca. 250 millioner år siden:
Håndled og ankel som vores hos uddødt krybdyr.

For ca. 3 millioner år siden:
Oprejst gang hos uddødt abemenneske

Foto: Lars Bøgh
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Af Allan Gudio Nielsen  
naturvejleder Fugleværnsfonden

Knokkelmuseet i Paris 
Den botaniske have, Jardin des Plantes, 
ligger som en grøn oase midt i Paris, og 
er et populært åndehul kun et stenkast 
fra Seinen. Haven blev grundlagt i 1626 
af Louis den 13.s livlæger med det for-
mål at dyrke lægeurter, og har været 
åben for publikum siden 1640. Haven er 
siden hen blevet udbygget med bl.a. et 
naturhistorisk museum, Musée National 
d´Historie Naturelle, som har til huse i 
et smukt gammelt palæ. Museet var en 
del af Verdensudstillingen i Paris i 1900, 
og slog for første gang dørene op for 
publikum i 1898, hvor de besøgende 
kunne beundre 2,7 millioner fossiler, 
verdens største samling, og en impone-
rende anatomisk samling med hele 1000 
opstillede skeletter.

Elitært og meget fransk
Siden hen er der løbet meget vand i Sei-
nen, men på museet står skeletterne 
som de har gjort det i de sidste 100 år. 
Har man derfor som besøgende en for-
ventning om at skulle opleve et moder-
ne museum, hvor man fra start til slut 
bliver taget ved hånden og ført igennem 
udstillingen, ja så bliver man meget 
hurtigt klogere. Udstillingen er nemlig 
totalt renset for moderne informations-
teknologi, og ikke engang en informati-
onstavle hjælper den besøgende på vej. 
For en novice udi latin og bestemmelse 
af skeletter, er der heller ikke megen 

Smil – du er på! Tre menneskefostre står som små 
nisseskeletter og griner til publikum.

Foto: Allan Gudio Nielsen

hjælp at hente i de små, gulnede pap-
skilte hvorpå dyrets videnskabelige navn 
er nedskrevet med sirlig blækskrift. 
Æstetikken er i stedet i højsædet og det 
naturhistoriske museum fremstår såle-
des som et slags museum af et museum. 

En befrielse 
Man kan vist roligt sige at informations-
udvekslingen mellem den besøgende og 
museet er minimal. Alligevel føles det 
som en enorm befrielse ikke at skulle 
tæske sig igennem endeløse rækker af 
trykfølsomme skærme, tvinges til at se 
animerede film af sabeltigere i blodig 
kamp med mammutter, og hele tiden at 
skulle forholde sig til ny (og overflødig?) 
moderne teknik. Som besøgende må 
man selv gå på opdagelse og glædes ved 
pludseligt at erfare, at de mange opstil-
lede skeletter ikke står på må og få. At 
der er en mening med galskaben. Man 
lærer at se og oplever en rigdom og en 
glæde over naturens diversitet. Ser liv i 
det døde, hvilket kan være en ret over-
vældende oplevelse. Selv kan jeg ikke 
lade være med at lade tankerne flyve 30 
år tilbage i tiden og genopleve biologi-
værelset på barndommens Vanløse Sko-
le. I høje glasskabe stod rækker af slan-
ger i sprit, kasser med sommerfugle på 
spid og mølædte udstoppede fugle. Og 
ved særlige lejligheder blev det høje 
skab ved døren åbnet. Her stod et ægte 
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menneskeskelet – efter sigende en kvin-
de fra Indien!  

Smuk kulisse
Det er svært ikke at blive betaget af selve 
udstillingen, men også rammerne er 
fantastiske. Bygningens arkitektur, med 
svungne metalbjælker, var en slags for-
løber for art nouveau og som turist vil 
man ikke kunne undgå at bemærke lig-
heden mellem museets arkitektur, og de 
karakteristiske Metropolitain art nou-
veau-nedgange til Paris metrostationer. 
I øvrigt vil tegneserieelskere med sik-
kerhed kunne nikke genkendende til 
museet i serien ”Adeles ekstraordinære 
oplevelser” af Tardi. Hvis ikke, så læs for 
himlens skyld det geniale første bind i 
serien: Adele og uhyret. 

Jardin des Plantes huser bl.a. også en 
antik zoologisk have fra 1795 (Ménage-
rie), et geologisk museum og et moder-
ne ”evolutionsmuseum”, altså en rigtig 
god variation mellem gammel og ny 
formidling. Klart et besøg værd – Bon 
voyage!  

Selv for en knogleekspert kan det være svært at holde 
styr på de cirka 1000 opstillede skeletter.

Knokkeldyrenes dødsmarch. Er det kun mig 
som hører Ravels Boléro for mit indre øre?

Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Rester af småpattedyr i uglegylp

Ugler findes næsten overalt i landet – 
selv ude på mange af de små øer. Alle 
der færdes opmærksomt i den danske 
natur, har derfor gode chancer for at 
finde nogle klumper uglegylp. Oplagte 
steder at kigge efter dem er på jorden 
under tætte grupper af større nåletræer, 
hvor uglerne kan gemme sig og sove i 
dagtimerne. En anden mulighed er på 
jorden omkring det sted, hvor uglerne 
opfostrer deres unger. Det kan typisk 
være i et hult træ, i en opsat redekasse 
eller i en åben landbrugsbygning. Sådan 
et sted kan der faktisk ligge masser af 
gylpboller.

Uglegylp som knoglepuslespil 
Næste gang du finder nogle klumper 
uglegylp, så prøv at tage dem med hjem 
og kig nærmere på dem. Grundsubstan-
sen er en tætfiltet, grålig masse. Det er 
sammenpressede hår af de småpattedyr, 
der udgør hovedparten af uglernes føde. 
Allerede på overfladen kan man som re-
gel se nogle små, hvide knogler og må-
ske endda en del af et lille kranium. Det 

Af Mogens Andersen
Kuratorassistent ved Zoologisk 
Museum, Københavns Universitet

er de ufordøjede skeletdele af byttedyre-
ne. Med lidt forsigtighed kan det som 
regel lade sig gøre at skille klumpen ad 
og frigøre alle de skeletdele, der gemmer 
sig inde i klumpen. Og pludselig sidder 
man så dér med et ”puslespil” af fine 
små, spinkle, hvide knogler. Hvis man 
er heldig, er der også et kranium med i 
”bollen”, og så kan det som regel lade sig 
gøre at bestemme, hvilket pattedyr, der 
blev uglens måltid den dag. Men hvor-
dan gør man så det?

Gode knoglenøgler
Som en hjælp til at sætte navn på små-
kranier af pattedyr, er der i tidens løb la-
vet et par bestemmelsesnøgler der – 
punkt for punkt -  hjælper læseren frem 
til en endelig afklaring af, hvilken art 
kraniet stammer fra. Den ene nøgle fin-
des i et hæfte, der er en generel intro-
duktion til Danmarks smågnavere og 
spidsmus. Det udkom i serien af hæfter 
kaldet ”Natur og Museum”, der udgives 
af Naturhistorisk Museum i Århus. 
Hæftet hedder ”Mus, rotter og spids-
mus” og er hæfte nr. 3, september 1993. 
Det kan stadig købes på Naturhistorisk 
Museum. Den anden nøgle er lavet spe-
cielt til brug i forbindelse med undersø-
gelse af uglegylp. Den er tænkt som en 
hjælp til folkeskolelærere, der bliver 
præsenteret for de uglegylp, nogle elever 
uvægerligt kommer hjem med fra fami-
liens skovture. Nøglen blev derfor trykt 
i Biologforbundets blad, ”Kaskelot”, i et 
af de såkaldte ”Pædagogiske Særnumre”. 
Hæftet udkom i 1986 og fås ikke mere. 
Tidsskriftet ”Kaskelot” står måske stadig 
på mange af landets biblioteker. Men 
gør det ikke, kan biblioteket i hvert fald 
skaffe det hjem. Artiklen om uglegylp 
blev bragt i ”Pædagogiske Særnumre”, 
nr. 56, juni 1986. Man kan også down-
loade artiklen på hjemmesiden www.ty-
toalba.dk hvor man bl.a. også kan læse 
mere om vores ugler og bestemmelse af 
uglegylp. 
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Opbyg en referencesamling
Nogle gange mangler tænderne i de kra-
nier, man piller ud af gylpboller. Men 
ofte ligger de spredt i samme gylpbolle. 
Det er derfor vigtigt at holde sammen 
på alle de dele, der ligger i den enkelte 
klump, da det giver mulighed for, at 
tænderne kan puttes på plads og even-
tuelt limes fast. Almindelig snedkerlim, 
der er vandopløselig, er udmærket til 
det formål (så kan tænderne tages ud 
igen senere, hvis det skulle blive nød-
vendigt).
Langt hovedparten af kranierne i ugler-
nes gylpboller er musekranier. Tydelig-
ste kendetegn på at det er et musekrani-
um, er de to store gnavertænder forrest i 
både over- og underkæben. Tændernes 
forside er brun-orange af et emaljelag, 
der danner den skarpe, skærende kant. 
Et andet kendetegn der tydeligt viser, at 
det er et gnaverkranium, er det store hul 
i tandrækken mellem de store gnave-
tænder og kindtænderne. Andre kranie-
typer, der kan dukke op i uglegylp er 
spidsmus, brud og forskellige småfugle. 
Endelig skal nævnes, at den efterhånden 
noget mere udbredte ugleart, stor horn-
ugle, spiser større byttedyr som rotter 
og pindsvin. 
Hvis du som underviser og naturvejle-
der arbejder i et område, hvor ugler er 
en fast del af den lokale fugleverden, 
kan du med fordel opbygge dig en refe-
rencesamling af de skeletter, du efter-
hånden piller ud af gylpbollerne. En så-
dan ”facitliste” er både en god hjælp til 
dig selv og en fin anskueliggørelse af, 
hvad gylpbollerne gemmer. 
Til sidst skal nævnes, at en del andre 
fugle også laver gylpboller. Det gælder 
måger, hejrer og egentlige rovfugle. De 
indeholder, af forskellige årsager, ikke 
nær så mange velbevarede skeletdele og 
skal derfor ikke kommenteres nærmere 
her.

Kranie fra mus, mårdyr og 
spidsmus (nederst).
Tegning: Mogens Andersen

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Melorme skaber forbindelse 

”Hvis I er friske vil I - en uge 
inden besøget - modtage en 
pakke fra Naturskolen. I pak-
ken er der et lille bur, et par 
døde mus eller fugle og en 
håndfuld spræl levende og 
sultne melorme…” Teksten er 
sakset fra vores beskrivelse af 
turen ”Kranier og skeletter”.  
Det har vist sig, at flere lærere 
er friske i Tårnby. 

Fotos: Allan Gudio Nielsen.

Af Jacob Jensen
Tårnby Naturskole

Eleverne er forberedt
Jo, det virker – eleverne fortæller gerne 
om resultaterne af eksperimenterne. Og 
de ved, at deres besøg på Naturskolen 
handler om knogler og skeletter. De er 
tændt og de er forberedt. Så er grunden 
jo lagt for en fantastisk dag med ”Knog-
le Fræs i det fri”, ”Kram et Kranie”, ”Hu-
skespil med Knogler”, ”Kranie Quiz” og 
rensning af eget kranium.

Melorme binder bånd
Trine Hyllested har jo ret når hun siger, 
at eleverne får mest fagligt ud af et besøg 
på Naturskolen, når aktiviteterne kobles 
med et forløb på skolen. Det er godt at 
klassen er forberedt på, hvad der skal ske 
på Naturskolen. 
I dette tilfælde er det ikke bare noget, 
der skal gennemgås og læses hjemme, 
men noget anderledes spændende – et 
lille eksperiment, hvor eleverne allerede 
hjemmefra arbejder praktisk og har 
fingrene i skidtet. Det handler om for-
vandling – trylleri, når 2 håndfulde 
spræl levende og sultne melorme går til 
angreb på en død mus. Hvor hurtigt går 
det? Og hvad bliver tilbage?, hvor meget 
stinker det? Og mange andre relevante 
spørgsmål hænger i luften. Vi lagde 3 
mus i pakken. Så kan der arbejdes med 
forskellige guffe tider: Hvad er tilbage ef-
ter 2 timer, efter 6 timer og efter 2 døgn?

Noget man snakker om på lærerværelset
De praktiske problemer på skolen er til 
at overskue: Hvor på skolen findes en 
fryser, der er villig til at tage 3 muse-lig? 
Og hvilket køleskab kan melormene fin-
de sig tilrette i indtil de skal på arbejde i 
klassen? Et år var vi med til at lave en 
udstilling og nogle aktiviteter på et sko-
lebibliotek. Her blev det annonceret 
over skolens højtaleranlæg når melor-
mene fik en mus… I sagens natur et 
stort hit. 



15
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 1  •  2009 

En mere levende formidling af 
døde mennesker
På Skov- og Naturstyrelsen Nordsjæl-
land har vi i mange år haft en del offent-
lige ture om vores mange kulturhistori-
ske ”minder”, som gravhøje, tomter, 
stendiger mv. Målgruppen lå som regel 
på 50 ++. Et efterår satte vi os så for at 
lave en kulturhistorisk tur i ferien, hvor 
børn også kunne få noget ud af at være 
med. Det betød udvikling af nye aktivi-
teter, som kunne fortælle historien. En 
af disse aktiviteter udspillede sig ved 
Gribskovs mest kendte jættestue Mor 
Gribs hule.

Bunkevis
Mor Gribs hule er i virkeligheden en 
udgravet og lettere restaureret jættestue 
fra yngre stenalder dvs. ca. 5000 år gam-
mel. Tidligere troede man, at folk blev 
begravet i jættestuen efterhånden, som 
de døde, men det undrede arkæologer, 
at knoglerne ikke lå som liggende men-
nesker. Måske havde man skubbet rundt 
på dem for at få plads til flere, men det 
passede heller ikke med måden knog-
lerne var fordelt på. De lå nemlig samlet 
i kropsdele. Benene samlet et sted, 
brystpartiet et andet sted, kranier for sig 
og arme for sig. Noget tydede på at skel-
leterne var flyttet efter at kødet var for-
svundet. For de små fingerled og tåled 
manglede ofte og de var ikke til at finde 
inde i jættestuen. Konklusionen blev at 
folk blev begravet uden for jættestuen 
og så senere, når kun skelletet er tilbage, 
er blevet flyttet derind og lagt i førom-
talte bunker fra de tidligere begravede.

Hvilken udgave
Min første tanke var at købe 4 skellet af-
støbninger, som man bruger i biologi 
undervisningen. Men det rakte økono-
mien ikke til. De gummiudgaver man 
kan købe i rollespilsbutikker var også 
noget pebrede, så det blev en aftegning i 
naturligstørrelse på papir og så en gang i 
gennem lamineringsmaskinen. Det er 
også meget nemmere at have med i ta-
sken.

Af  Anne Johannisson
Naturvejleder
SNS Nordsjælland

Skeletsamling
Inden turens start, lagde vi så papirskel-
letdelene ind jættestuen i bunker med 
enkelte manglende dele. Efter forklarin-
gen om begravelser på jættestuens tid, 
bad vi folk prøve at finde ud af hvor 
mange mennesker, der var begravet i 
jættestuen. Det lykkedes for deltagerne 
at få samlet de 4 skeletter.

Jeg har brugt denne aktivitet adskillige 
gange siden, og hver gang er det lykkes 
at få folk til at arbejde sammen og snak-
ke om pusleprojektet. Jeg er sikker på, at 
de husker denne begravelsesforklaring 
bedre end så mange andre facts fra tu-
ren. Og børnene synes også det var sjovt 
at der pludselig lå ”rigtige ” mennesker i 
gravhøjen. Det har aldrig forstyrret akti-
viteten, at det er flade hjemmelavede 
knogler. Her passer den! 

Puha´ gamle knogler lugter
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Skeletter 
på skemaet 
Med et fast greb om speedmarkeren og 
et bestemt udtryk i ansigtet lod den lille 
pige omridset tegne på den hvide dug. 
Hun var en af de modige der havde 
meldt sig til at deltage ved opbræknin-
gen af sikahjorten. Det føltes både uhyg-
geligt og på samme tid ligeså selvfølge-
ligt, som det hun havde gjort en million 
gange før, at tegne omridset af sin hånd 
på tegneblokken. Nu var det bare et 
dødt dyr hun skulle tegne, og hele teg-
ningen blev lige så stor som et spise-
bord.   

Det begyndte med en crime scene…
Scenen kommer frisk fra fad ved årets 
naturvejlederarrangement på Danmarks 
Borgcenter i Vordingborg. Her har vi, et 
par naturvejledere i Vordingborg Kom-
mune, i to år gennemført en opbræk-
ning af en af borgterrænets sikahjorte. 

En del af arrangementet var udset til at 
foregå med knoglebrillerne på. Derfor 
blev der opfundet en aktivitet der hed 
”crime scene”. Crime scene var den hvi-
de dug med omridstegningen. Dugen 
skulle bruges til at lægge dyrets rensede 
og kogte knogler på plads, efterhånden 
som dagen skred frem. Det var bare lidt 
for svært for de fleste, og aktiviteten 
måtte ud. Tal lige om ”kill your dar-
lings” for hvem har lyst til at droppe et 
indslag med den titel?

Og endte med et puslespil
Årets knogler blev taget med hjem og 
renset grundigt. Og så blev dugen med 
crime scene opgraderet til en 1:1 teg-
ning af en sikahjort fundet i en zoologi-
bog. Knogleatlasset blev også fundet 
frem og alle knoglernes placering løst 
indtegnet med en blyant. Nu blev der 
valgt ud: en hvirvel fra forskellige afsnit 
af rygsøjlen (hals, bryst, lænd, og hale), 
et par ribben og kraniet naturligvis. 
Hertil det halve bækken, der alligevel 
var brækket midt over i skambenet (av 

Af Sara Gelskov
Naturvejleder ved Præstø Fjord

Foto: Kari Hald og Allan Gudio Nielsen
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av...) og en af hver af knoglerne i lem-
merne. Tåknogler, mellemfod, hælknog-
le, skinneben, knæskal, lårben, hofte, 
bum! Skulderblad, overarm, spoleben-
albue, mellemhånd og tåknogler, bum 
bummelum. 

Med svaret på tungen 
Alt i alt blev det til en stofpose med ca. 
30 knogler, der alle passede med et ty-
delig optegnet omrids af samme knogle 
på puslespillet. Nu var udfordringen for 
børnene overskuelig, så let at de alle 
havde svaret lige på tungespidsen og 
svært nok til at de alligevel skulle tænke 
sig om. De blev på tur bedt om at træk-
ke en knogle i posen og skulle vise hvor 
den passede på puslespillet. Derefter 
kunne vi alt efter fagligt niveau snakke 
om hvad knoglen hed, dens funktion og 
til sidst pege ud hvor på vores egen krop 
den sad. Det var en øvelse med mange 
gode snakke i.  
 

Gør det selv 
Find et dødt dyr hvorfra der kan reddes 
de ovennævnte knogler. Du skal kun 
bruge knoglerne fra den ene side af dy-
ret. Hvordan du renser dem er ligegyl-
digt, men sørg for at de er tørre og rene 
og ikke klistrer ulækkert sammen nede i 
posen. Brug en plastikdug til at tegne 
omridset af dit dyr op. Find en profilteg-
ning af dyret og en skelettegning af dy-
ret der passer nogenlunde sammen. 
Scan evt. tegningerne ind, og blæs dem 
op på dugen med en overhead projektor. 
Zoom ud og ind indtil størrelsen passer 
sammen (også med de knogler du har 
renset). Tegn fx omrids af dyret i brun 
speedmarker og alle dyrets knogler med 
blyant. Bagefter kan du tegne omridset 
af de knogler du har renset med sort 
speedmarker. Læg alle knoglerne i en 
stofsæk og lad spillet begynde.
 
God fornøjelse. Med pilleriet, med op-
tegning og med formidlingen!
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Skelet for en tur om kranier og knogler
Vi sammenligner forskellige knogler og 
skeletter og undersøger form og funkti-
on. Vi ser på kranier af rovdyr og af 
planteædere. Måske koger vi nogle ho-
veder eleverne selv renser og får med 
hjem. Det er den korte version af en tur 
om kranier og skeletter.

”Knogle Fræs i det fri”
Vi har lagt nogle knogler ud i Natursko-
lens omgivelser som eleverne finder ved 
hjælp af GPS. Knoglerne må tegnes, ve-
jes i hånden og fotograferes med mobi-
len, men ikke fjernes fra positionen. 4-5 
forskellige poster rækker til en klasse 
med 4-5 grupper. Hjemme på Natursko-
len arbejder eleverne med referencema-
teriale. De skal nu bestemme, hvilke 
dyr/fugle knoglerne stammer fra, hvor i 
skeletterne knoglerne sidder samt give 
et bud på knoglernes funktion. Altså 
grundlæggende samme metode zoolo-
ger og arkæologer bruger.

”Kram et Kranie”
Udføres som den klassiske Joseph Cor-
nell ”kram-et-træ” aktivitet. I par, hvor 
den ene er blindet med øjenbind, fører 
makkeren den blinde hen til et kranium, 
der nu kan mærkes på – krammes? Si-
den føres den blinde væk og skal som 
seende finde frem til sit kranium. Heref-
ter bytter man roller.

”Huskespil med Knogler”
Identiske knogler er gemt under kopper, 
tallerkener eller mugs. Spilles som me-
mory, hvor det gælder om at samle flest 

Af Jacob Jensen
Tårnby Naturskole. 

stik. Kog nogle fasaner, ænder, katte, 
fisk, mm.

”Kranie Quiz” 
Hvilke dyr eller fugle har hvilke kranier? 
Udstoppede dyr og fugle er linet op på 
et bord sammen med at hav af forskelli-
ge kranier. Hvilke passer sammen? Ak-
tiviteten kan udføres i forbindelse med 
en snak om form og funktion.
  
Rensning af eget kranium
Det er jo et hit at lade eleverne rense et 
kranium selv. Nu da det ikke længere er 
tilladt at rense kranier fra mink fra far-
me må vi tage til takke med andre min-
dre pattedyr, fx marsvin. Aktiviteten er 
fortsat fremragende. Det rensede krani-
um rulles ind i nogle lag wc-papir, læg-
ges i en gennemsigtig plasticpose og 
overhældes med 25 ml brintoverilte i 
3-5% opløsning. Efter en uge i den luk-
kede pose tages kraniet op og det skylles 
i vand og tørres nogle dage på en avis.

Knoglekemi
Knogler er primært bygget af hhv. kalk 
– og af organiske forbindelser, bl.a. som 
proteinet kollagen. Når kollagen koges 
opløses det og der dannes gelatine (der 
også kendes som husblas). Det kan let 
eftervises ved at lægge en kyllingeknogle 
i 10% saltsyre. Herved nedbrydes kalk-
forbindelserne og man står med en me-
get blød knogle. Knoglers organiske for-
bindelser kan fjernes ved at brænde en 
knogle. Fx i en dåse i et bål. Resultatet 
bliver en meget skør og porøs knogle.

Foto: Allan Gudio Nielsen



Længdesnit af en rørknogle.  
Knoglevævet bygges løbende 
op og nedbrydes tilsvarende 
igen. Særlige knogleceller kal-
det osteoblaster bygger knog-
len op, mens osteoklaster ned-
bryder knoglevævet. Det 
betyder at skelettet ikke består 
af statisk, dødt væv, som man 
måske kunne tro, men at det 
er ”i bevægelse” og tilpasses 
de livsvilkår vi lever under. 
Omkring 10 % af knoglevævet 
udskiftes hvert år hos voksne 
mennesker. (Tegning: T. N. Ra-
ahauge).
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Knogler – det’ der ingen ben i!
Alle har prøvet at finde en knogle på 
stranden. Man undrer sig over hvilket 
dyr den kommer fra, og over hvorfor 
den ser ud som den gør. Og som natur-
vejleder får vi ofte netop disse spørgs-
mål stillet fra både børn og voksne.

Men hvad kan en enkelt - måske endda 
ituslået - knogle egentlig fortælle os?

Tja, faktisk en hel del! Med lidt held – 
og hvis vi ved hvad vi skal kigge efter – 
kan vi fortælle finderen hvilket dyr 
knoglen kommer fra og hvor på krop-
pen knoglen sad. Måske kan vi også af-
gøre om dyret var ungt eller gammel da 
det døde.

Men lad os begynde med at fastslå hvad 
knogler består af.

Kort og godt om knogler
Alle hvirveldyr har knogler i kroppen, 
deraf navnet. Knogler er vigtige for or-
ganismen af flere årsager. De støtter og 
afstiver kroppen og de beskytter sårbare 
organer og kropsdele, som hjerne og 
rygmarv, mod stød. 
I knoglens indre hulrum – marvhulen - 
findes knoglemarven. Den er delt op i 
den røde knoglemarv, som består af 
bloddannende celler og i den gule knog-
lemarv, der oplagrer fedt.
Knoglerne fungerer også som depot for 
mineraler.

En knogle er opbygget af organisk og uorganisk materi-
ale. Byggestenene er calsium, fosfat og kollagen. (Teg-
ning: T. N. Raahauge). 

Af Tine Nord Raahauge 
Slagelse Naturskole

Foto: M. Agri

Knoglens byggesten
En knogle består af uorganisk materiale 
i form af calcium og fosfat, der tilsam-
men danner calciumfosfat (kalk), samt 
af organisk materiale i form af proteinet 
kollagen. Calciumfosfaten afstiver knog-
len og gør den stærk, mens kollagene fi-
bre gør knoglevævet elastisk og mod-
standsdygtigt overfor vrid og stræk.
 
Der findes to slags væv i en knogle, det 
spongiøse knoglevæv og det kompakte 
knoglevæv. Yderst sidder en gråhvid 
hinde (periosten), som forsyner de 
yderste lag af knoglen med blodkar og 
nerver. Tilsvarende sidder der på inder-
siden af knoglen, ind imod marvhulen, 
en hinde (endosten), som forsyner de 
inderste knoglelag. Små huller i knoglen 
(foramen) leder blodkar og nerver ind 
til endosten.

Tænder er også en form for knogler, 
men de er bygget anderledes op. Man 
kan ofte være heldig at finde dem, og 
gør man det, er der god chance for at få 
en masse at vide. Tænderne har nemlig 
ofte særlige kendetegn, som kan fortælle 
hvilket dyr de kommer fra, og hvor 
gammelt dyret nåede at blive.

Sådan bestemmes en knogle
Kroppens knogler er forskellige i form, 
afhængige af hvilken funktion de har. 
Nogle er flade mens andre er uregel-
mæssige, og andre igen er korte eller 
lange rørknogler. 
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Det første man skal gøre, når man sid-
der med en ukendt knogle i hånden, er 
at finde ud af hvor på kroppen den hø-
rer til. Det bedste er at kigge på et helt 
skelet fra det dyr, som man tror knoglen 
stammer fra, men en god bestemmel-
sesnøgle kan også være til betydelig 
hjælp.

Dernæst skal knoglen artsbestemmes. 
For måske stammede den alligevel ikke 
fra det dyr man troede. Generelt ligner 
de forskellige hvirveldyrs skelet hinan-
den – vi pattedyr er utroligt ens, selvom 
nogle af os har rejst os og går på to ben. 
Og selv når vi sammenligner os med 
fugle, fisk eller krybdyr, er der store lig-
heder i skeletmorfologien.

Men – der er nu alligevel forskelle. Nog-
le er lette at få øje på med det blotte øje, 
mens andre kræver at man kigger sær-
ligt godt efter og sammenligner med til-
svarende knogler fra andre individer. 
Lad os forestille os at vi kigger på en 
knogle, som vi tror, er fra en hest. 

Knoglen har den rigtige størrelse, og 
umiddelbart ser proportioner og form 
også ud til at passe. Men så ser vi nær-
mere på knoglen og opdager nogle små 
forskelle. Måske finder vi et lille fora-
men, som sidder et andet sted på rør-
knoglen end normalt hos heste. Eller 
måske er lårbenets ledrulle lidt anderle-
des, i forhold til andre hestes knogler. 
Nu begynder vi at kigge på lårbens-
knogler fra andre store pattedyr og kan 
konkludere, at det vi først antog var lår-
bensknoglen fra en hest, i virkeligheden 
viser sig at stamme fra en ko.

Det er nærmest umuligt at artsbestem-
me knogler, hvis man ikke har et or-
dentligt sammenligningsmateriale. Man 
kan dog komme et langt stykke hen ad 
vejen med en god nøgle, men vil man 
være helt sikker i sin sag, må man have 
andre knogler at sammenligne med.

En knogles alder
En knogles alder kan deles i to: den on-
togenetiske og den kronologiske. Lad os 
begynde med den ontogenetiske alder. 
Den refererer til hvor gammelt dyret – 
og dermed knoglen – var, da dyret døde. 
Er man heldig at finde en hel knogle, el-
ler et stykke med en hel ledende, kan 
man få et hint om den ontogenetiske al-
der. Hvis ledenden (epifysen) er fast-
vokset på selve rørdelen (diafysen) af 
knoglen, er denne fra et voksent individ. 
Ligger den løst ved siden af eller mang-
ler helt, er knoglen fra en unge. Epifysen 
kan være mere eller mindre fastvokset 
på diafysen og det giver et relativt bille-
de af hvor gammelt dyret var på døds-
tidspunktet.

Der findes tabeller der viser sammen-
hængen mellem et dyrs ontogenetiske 
alder og sammenvoksethed i knoglerne. 

To lårbensknogler (femora), der umiddel-
bart ser ens ud, men som ved nærmere 
undersøgelse er forskellige. Knoglerne er 
morfologisk forskellige både ved den øvre 
ledende (proximal epifyse), den nedre 
ledrulle (distal epifyse) og midt på rørde-
len (diafysen). Den forreste knogle er fra 
en hest og den bageste er fra en ko. 

Foto: T. N. Raahauge

En knogles ontogenetiske alder fortæller hvor 
gammelt dyret var, da det døde. Unge dyrs 
knogler kan kendes på at rørdelen (diafysen) 
og ledenderne (epifyserne) endnu ikke er vok-
set sammen. Det sker først, når knoglen (og 
dermed dyret) ikke længere vokser i længde-
retningen. 

Foto: T. N. Raahauge
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Tabellerne findes for forskellige arter, og 
ud fra tallene kan man få et rimeligt 
nøjagtigt bud på dyrets alder, da det 
døde.

Af og til finder man en underkæbe eller 
en overkæbe med tænder i, og det giver 
mulighed for at vurdere den ontogeneti-
ske alder på en anden måde. Slid på 
tænderne og hvor meget de er vokset 
frem i kæben, fortæller os hvor længe 
dyret har brugt sine tænder (slitage) og 
om det er mælketænder eller blivende 
tænder, der sidder i kæben. Som det er 
tilfældet med rørknoglerne og deres 
epifyser, findes der også tabeller for for-
skellige dyrearter, som viser hvor meget 
tænderne slides og hvornår de enkelte 
tænder bryder frem i kæben.

Og så kan knoglens overflade give os en 
ide om den ontogenetiske alder. For jo 
yngre et dyr er, jo mere porøs er knog-
lens overflade. Det er selvfølgelig en 
subjektiv vurdering hvor porøs en 
knogle er, men sammenholdt med de 
andre oplysninger vi har om knoglen, 
kan det være med til at pejle os ind på 
den rette alder.

Knoglens kronologiske alder er en helt 
anden sag. Der er nemlig tale om hvor i 
tidsbilledet knoglen hører ind. Stammer 
den fra et tidligt tamsvin, der rodede 
rundt i skovbunden i udkanten af bon-
destenalderfolkets boplads? Eller er den 
i virkeligheden to år gammel og fra na-
bogårdens bedrift? Det kan være nemt 
at afgøre, hvis knoglen ser fin og hvid 
ud (så er den nok fra nabogården!), 
men ofte er det nærmest umuligt. For 
uanset om knoglen har ligget 200 år el-
ler 2000 år i jorden vil den se gammel 
ud.
”Aber dann haben wir anderen meto-
den”. For hvis det er vigtigt nok for os – 
og hvis vi er villige til at punge ud – kan 
vi få lavet en 14C-analyse af knoglen. 
Det er en måling af knoglens indhold af 
den radioaktive kulstof-isotop 14C, som 
udgør en lille del af knoglens samlede 
kulstofindhold. 
14C findes sammen med 12C og 13C i 
atmosfæren omkring os. Det optages i 
planterne og dernæst i dyrene, og det 
betyder at vi optager det gennem føden. 
Men når dyret – og vi mennesker – dør, 

optages 14C ikke længere, og den 
mængde, der allerede er i knoglerne 
nedbrydes. Da man kender halveringsti-
den for 14C kan man som regel måle sig 
frem til hvor lang tid, der er gået siden 
dyret døde.

Som regel - for metoden kræver at der 
er bevaret tilstrækkeligt organisk mate-
riale i knoglen (kulstof findes i det orga-
niske materiale). Og selv hvis det er til-
fældet, kan der opstå problemer. For 
desværre ser det ud til at mængden af 
14C i atmosfæren omkring os ikke altid 
er konstant. Til tider har der været lidt 
mere og til andre tider lidt mindre 14C, 
og det betyder en mængde komplicere-
de udregninger, som ind imellem giver 
en meget usikker beregning af knoglens 
kronologiske alder.

Tafonomi
Tafonomi er udtryk for alt det, der kan 
ske med en knogle – fra dyret dør, og til 
vi står med knoglen i hånden.
At finde en knogle er normalt ensbety-
dende med at det givne dyr har været til 
stede på fundstedet på et tidligere tids-
punkt. Det omvendte er imidlertid ikke 
tilfældet. Ergo; vi kan ikke tillade os at 
påstå, at manglen på knogler fra et be-
stemt dyr er lig med at dyret aldrig har 
været på stedet. Mig bekendt har man 
aldrig fundet rester af mammut på Run-
detårns plads i København, men det be-
tyder jo ikke at dyret ikke har græsset 
fredeligt rundt netop hér på den saftige 
mammutsteppe i en fjern fortid.

Meget kan ske, som gør at vi ikke finder 
knoglerne efter et dødt dyr. Måske blev 

Knogler og knoglestumper sammenlignes 
med hele knogler fra nulevende dyr.

Foto: T. Raahauge
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knoglerne knust med det samme, så vo-
res forfædre kunne mæske sig i den 
lækre fede marv. Måske blev knoglerne 
gnavet i stykker af hunde eller brændt 
til ukendelighed på bålet. 

Det kan også være at knoglerne havnede 
i den ”forkerte” jordtype. Det værste der 
”kan ske” for en knogle er at havne i sur 
jord. Det vil sige en jordtype med en lav 
ph-værdi, fx mor-lag. Syren i jorden op-
løser kalken i knoglen og vi finder sjæl-
dent knoglerester af dyret. 
Hvis knoglerne fra et dødt dyr havner i 
basiske jordlag, fx sandet eller kalkhol-
dig jord, bevares knoglerne meget bed-
re. Den høje ph-værdi er med til at hol-
de kalciumfosfaten i knoglerne, og vi 
kan være heldige at finde fine og velbe-
varede knogler, selv efter mange tusind 
år. Til gengæld er der måske ikke så me-
get kollagen tilbage, som vi kunne øn-
ske, hvis knoglen skal dateres.

Mennesket er en vigtig tafonomisk fak-
tor. På tegningen kan man få en ide om 
hvordan vores handlinger spiller ind, 
hvis en knogle skal bevares, findes og 
bestemmes.

Tegning: J. Olesen, udgivet i  
K- Aaris-Sørensens Danmarks  
forhistoriske dyreverden

Menneskets handlinger er afgørende for 
om man finder de forhistoriske knogler. 

Lidt lekture
Har man mod på at kigge nærmere på knoglernes forunderlige verden, så findes der mange gode bøger. Det fø-
rer for vidt at nævne dem alle, men prøv fx at kigge i:

”Danmarks forhistoriske Dyreverden. Fra Istid til Vikingetid” af Kim Aaris-Sørensen. Gyldendal, 1998.

”Knogler, takker og tænder” af Kim Aaris-Sørensen, Mogens Andersen og Knud Rosenlund. Natur og Museum, 
Nr. 4 dec. 2007.

”Uglegylp og småpattedyrkranier i undervisningen. Et forsøg på et hjælpemiddel” af Mogens Andersen. Kaske-
lot, Pædagogiske Særnumre. 56. 1986.

”Knogler og sjove forsøg” af Lesley Grant. Fremad, 1991.

De to hæfter ”Knogler, takker og tænder” og ”Uglegylp og småpattedyrkranier i undervisningen” er rigtig gode 
at bruge som knoglenøgler, hvis man er nybegynder.
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Skeletter på mange måder
Her er et udpluk af skelet- og knogleak-
tiviteter  til inspiration. De blev udviklet 
i forbindelse med et stort en-dags arran-
gement for 4000 skolebørn.  Børnene 
skulle i løbet af dagen ”shoppe” rundt 
mellem forskellige boder med aktivite-
ter, der havde med skeletter og knogler 
at gøre. Formålet var at undersøge ske-
letter på alle mulige måder, at finde ud 
hvor der er skeletter og hvad et skelet 
egentlig er til for.  

Skeletter i luften
Fugle har også skeletter. En fugls krop 
skal være så let som muligt for at den 
kan flyve, derfor er dens knogler hule. 
Fuglene har brug for et skelet til at holde 
sig oprette med og til at holde vingerne 
udspændte med. 

•  Brug fugleknogler som pusterør til 
sæbebobler og brug fugleknoglen som 
smykke i en halskæde.
•  Sav i en cykel. Stellet på en cykel fun-
gerer som cyklens skelet. Her er cykler 
man kan save i med en nedstryger. 
Hvorfor tror du at en cykel har et hult 
stel?
•  Kæmpevinger man kan måle sig med, 
(pind & pap). Hvor store vinger skulle 
et menneske have, hvis vi skulle kunne 
flyve? En voksen på ca. 80 kilo har brug 
for vinger der er ca 3,5 meter lange – 
altså et vingefang på syv meter. Ved ak-
tiviteten kan man stille sig op ad en mo-
del af pap og måle sine arme med de 
store vinger.
•  Udstilling af drageflyver, her kan man 
se, hvordan en drageflyver er konstrue-
ret og hvor store vinger den har.

Udvendige skeletter
Aktiviteten skal vise at skelletter ikke 
nødvendigvis sider indeni og at det også 
har funktion som en slags skjold.

•  Rejers udvendige skelet studeres og 
pilles derefter for at se, at de ikke har 
knogler indeni.  
•  Billeder af riddere med rustninger. 
Hvorfor har ridderne et ”ekstra skelet” 
uden på?

Udgravning af dinosaur-rede
Knogler kan fortælle, hvem der har levet 
her før. Man skal være forsigtig når man 
graver efter knogler i jorden! Og hvor 
hører knoglerne til? Fortæl en historie 
hvor børnene får at vide, at de er arkæo-
loger som har fundet et gammelt kort 
over nogle spændende dinosaurusfund/
offerfund, lav et kort som fører hen til 
dinosaurusreden/ offerplads der skal 
udgraves. Det kan evt. være en konge el-
ler dronning der sender børnene på ud-
gravning.

•  Dinosaur historie/ historie om ofring 
af dyr 
•  Graveområde med udgravning af 
knogler og evt. æg. (kyllingeknogler kan 
være minidino ellers er knogler fra en 
slagter fine at bruge. Hvis det er knogler 
fra offerpladsen, kan man lave mærker i 
knoglerne eller binde reb om nogle af 
dem for at give liv til historien)
•  Bestem knogletype vha. billede/illu-
stration – hvor har knoglen siddet på 
dyret? Hvad er der sket med dyret?
•  Opgravede knogler lægges i kasser 
som tages med hjem. Hjemme kan bør-
nene præsentere fundet for dronningen 
/ konge og så får børnene et fint diplom 
eller noget lignende. 

Byggeplads
Børnene prøver at bygge bærende kon-
struktioner. De skal tænke over, at der 
også er skelet i alt muligt fx. huse, telte,, 
skibe, mennesker, planter og dyr

Børnene bygger klassevis/guppevis 
mere eller mindre enkle skelet-struktu-
rer af pilekviste og snor. Skeletterne bli-
ver stående, så det til sidst bliver en hel 
lille park af skeletter. Vi kan evt. tage 
billeder af klasserne og deres bygnings-
værker og hænge billederne op på en 
tavle.
Der er idétavler til, om hvordan børne-
ne får pindende til at hænge sammen. + 
lidt tekst àla: ”Du kan f.eks. bygge en ko 
eller en tippi eller noget helt femte, 
fantasiskelet”.-så vi ikke giver dem nogle 
billeder, de ikke kan abstrahere fra. Her 
skal de jo bruge deres fantasi.

Af Anja Vensild Hørnell
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Tips & Tricks  
Af  Eddie Fritze og

Sådan laver du 
fuglekranier

Foto: Allan Gudio Nielsen.

Jacob Jensen 
Tårnby Naturskole

Tips & Tricks

Næbhud og skrøbelige knogler gør det 
svært at lave fuglekranier. Her er et 
par tricks til det praktiske arbejde. 
Kranier fra smådyr kan laves efter 
samme teknikker.

Skær hovedet af fuglen. Lad gerne nogle halshvirvler sidde. Skær skindet af 
hovedet. Fjern tunge og øjne. Skær de sidste halshvirvler af nu, hvor du bedre 
kan se, hvor kraniet begynder.
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Sådan laver du 
fuglekranier

Foto: Allan Gudio Nielsen.

Hjernen skylles ud med en 
sprøjte med vand. Genta-
ges evt. nogle gange.

Kraniet stilles i ferskvand. Næbhuden skal være 
over vandet. 4-5 dage ved stuetemperatur gør 
de sidste muskler møre. Husk tæt låg, da det 
stinker.

Kraniet kan også overhældes med kogende vand i ca. 2-3 
minutter. Efter ca. 3 gange er sener og muskler tilstræk-
keligt møre til, at de kan fjernes. Undgå at skolde næbhu-
den for meget.

Næbhuden på både over- og undernæb kan trækkes af de 
fleste fugle, dog ikke af andefugle. Næbhuden kan fryses, 
for at hindre at den tørrer ind mens kraniet behandles 
færdigt. 
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Pil de sidste muskler og sener af. Skyl evt. det sidste hjerne ud med en 
sprøjte med vand.

Melorme kan også gøre det sidste pil-
learbejde. Fordelen er, at de kommer 
steder, hvor du ikke let kommer med 
pincetten. Ulempen kan være, at de æder 
spinkle knogler og gnaver huller i kra-
niet. De ældste larvestadier er de mest 
barske. Hold øje med kraniet af småfugle, 
smågnavere, spidsmus og lign. hver time, 
mens kranier fra skader til svaner kun 
behøver at observeres dagligt. 

Kraniet kan bleges med brintoverilte i en opløsning på 3-5%. Kraniet står i 
et glas et par dage. Husk, at næbhuden skal være over opløsningen, hvis den 
ikke er fjernet. Varm ALDRIG brintoverilten op. Brug ikke brintoverilte, der er 
stærkere end 3-5% sammen med børn.

Som alternativ til brintoverilte kan kraniet læg-
ges i en opløsning af Biotex og varmt vand. Ca. 2 
spiseskeer Biotex til en dl vand. Kraniet stilles i 
et glas et par dage. Husk at næbhuden skal være 
over opløsningen. Blegning med Klorin er svært 
at styre og er dårligt for miljøet.

Efter blegning med brintoverilte skylles kraniet 
i flere hold vand. Herefter tørres det i et par 
dage. Avis kan afsætte tryksværte på kraniet. 
Kranier, der er bleget med brintoverilte, kan den 
første uge blege underlaget, hvor de står.

Endnu et fantastisk fuglekranium finder vej til kassen med kranier. Hvad bliver mon det næste fund…?
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REGLER - Uha da. Det er en større ting det her:
 
Vi må gerne samle ting op fra skovbunden og sætte det hele frem til skue. Det må gæsterne også. 
Meget af det her står i ”Jagtloven”, som jo faktisk hedder Lov om jagt og vildtforvaltning.
Der står i: § 10. Vildtarter, der ikke er fastsat jagttid for, må kun konserveres af personer eller virksomheder, der af 
miljøministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed.
 
Det vil så sige, at man godt må samle tørrede mumier, kranier fjer og vinger af alt muligt op. Men hvis man begynder 
at konservere på sagerne, gør man noget ulovligt. I princippet må man heller ikke konservere på en husmus, da der jo 
ikke er jagttid på dem.
 
Hvis der er tale om erhversmæssig konservering, så gælder den her bekendtgørelse:
BEK nr 925 af 08/11/1994, Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter.
Det gør jo sagen noget hård. Vi er jo på job, og derfor er det sikkert erhvervsmæssigt, når vi piller ved dyrene. Og så 
er vi omfattet af bekendgørelsen.
 
Så står der også i bekendgørelsen at: 
1) alle arter af pattedyr og fugle, som er naturligt forekommende i den danske natur, og som der ikke i medfør af lov 
om jagt og vildtforvaltning er fastsat jagttid for, 
2) de dyrearter, som til enhver tid er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede 
vilde dyr og planter (Washington-konventionen), jf. for tiden bilag B og C i Rådets forordning af 3. december 1982 
(EØF) nr. 3626/82 med senere ændringer (CITES-forordningen) og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 23 af 25. 
januar 1984, 
3) de dyrearter, som til enhver tid er nævnt i liste II og III i konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse 
af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen), jf. for tiden Udenrigsministeriets 
bekendtgørelse nr. 83 af 15. september 1986 (Lovtidende C) og Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 89 af 
13. september 1990 (Lovtidende C), 
4) de fuglearter, som til enhver tid er omfattet af artikel 1 i Rådets direktiv af 2. april 1979 (79/409/EØF) med 
senere ændringer om beskyttelse af vilde fugle (EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv), 
5) de dyrearter, som til enhver tid er omfattet af artikel 12 og 14, jf. bilag IV, litra a, og bilag V, litra a, i Rådets 
direktiv af 21. maj 1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF’s habitatdirektiv), 
samt 
6) de dyrearter, som til enhver tid er omfattet af Miljøministeriets regler om beskyttelse af den vilde fauna, jf. for 
tiden bekendtgørelse nr. 67 af 4. februar 1991 om fredning af krybdyr, padder, hvirvelløse dyr, planter m.m. 
D.v.s at vi eksempelvis ikke må gøre noget ved de dyr, som er omfattet af EF´s habitatdirektiv hvilket omfatter en 
række dyr, som man nok lige skal vide hvad er, før man kaster sig ud i at putte eksempelvis en stor vandsalamander 
på sprit. Bern-konventionen omfatter de fleste pattedyr, så selv om de har jagttid, må vi altså ikke konservere på 
dem erhvervsmæssigt. Garve en ræv for naboen, koge en opsats for en kollega - mod betaling, eksempelvis. Men vi 
må altså gerne lave det samme i forbindelse med undervisning. 
 
Æg er noget specielt: Der er en bekendgørelse som har nummer 634 og som hedder Bekendtgørelse om æg fra vilde 
fugle og registrering af ægsamlinger.
 I følge den må vi altså ikke samle så meget som en stump af en æggeskal op og gøre noget som helst ved den. Lad 
den ligge!
 
Så er der brintoverilte. Der er naturligvis et faktaark på stoffet, som gør det nærmest umuligt at bruge det i vores 
sammenhæng. Der skal eksempelvis være brusere i lokalet, og brugerene skal bære specielle handsker og beskyttel-
sesbriller. Det er sikkert ganske ulovligt at lade børn være i nærheden af stoffet.
 
Endelig er der EU´s biproduktforordning som umuliggør det for os, at arbejde med dele af husdyr, eksempelvis slag-
terester og minkkranier.
 
Blev I klogere? 
 
Stephan Springborg 
SNS Østsjælland



Vind, vand og røde  
kinder i Valby
Den allerførste dag i Dansk Naturvidenskabsfestival 2008 blev 
markeret, da Energi- og Vandværkstedet i Valby i klimaets navn 
dannede rammerne om en spændende dag for områdets folke-
skoler

På en ellers regnvåd og grå efterårsman-
dag var humøret højt på Energi- og 
Vandværkstedet i Valby. Energi- & 
Vandværkstedet, der fungerer som en 
eksperimenterende miljøskole, dannede 
denne dag rammen om en klimafest ud 
over det sædvanlige. Miljøskolen havde 
inviteret ni folkeskoleklasser på besøg 
for at give dem en anderledes tilgang til 
klimaundervisning, end den skolerne 
kan tilbyde. 
I anledning af Naturvidenskabsfestiva-
len havde Miljøskolen udarbejdet en 
konkurrence, der bestod af otte spæn-
dende poster, som alle gemte på udfor-
dringer og spørgsmål om enten vand, 
vind eller energi. 
”Dagen i dag er lavet specielt til Natur-
videnskabsfestivalen. Vi har taget ud-
gangspunkt i de ting og muligheder, vi 
havde i forvejen, men vi har gjort dagen 
mere festlig blandt andet ved at indføre 
denne konkurrence,” sagde Energi- og 
Vandværkstedets leder, Jesper Steen-
berg, inden alle børnene løb af sted mod 
deres poster. 

Vandenergi og kropsvarme
”Vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske i 
dag,” fortalte Carl på ni år.
Han var kommet til Miljøskolen sam-
men med sin klasse og parallelklasse fra 
Guldberg Skole på Nørrebro i Køben-
havn.
”Men jeg tror, at det er noget vand. Det 
bliver rigtig sjovt,” fortsatte Carl. ”Det er 
hvert fald sjovere end altid at være hen-
ne i skolen,” supplerede klassekammerat 
Jakob med et stort smil.
Og så var de væk. Hele klassen skulle 
hen og undersøge vandenergi ved at 
pumpe vand ned i et stort kar, som her-
efter skulle tømmes ud over Miljøsko-
lens store vandmølle.      
En anden udfordring bestod i, at børne-
ne skulle samle et hus, og derefter var-
me det op – ved at bruge kropsvarme. 
En udfordring eleverne gik til med stor 
iver og oprejst pande. Næste del af øvel-
sen var, da huset skulle varmes op. 
Grænserne for, hvor mange børn, der 
kan være inde i en to gange to meter 
kasse, blev hurtigt udvidet, da flere og 
flere 3. klasseelever fik maset sig ind 
gennem den trange døråbning. Mens 
der blev pustet, åndet og pruttet inde i 
huset, tog de resterende elever sig af at 
af gnide og omfavne husets ydervægge. 
Anstrengelserne gav fine resultater, da 
husets temperatur faktisk steg næsten 
tre grader. 

Eksperimenter i øjenhøjde
Ved alle øvelserne blev eleverne invite-
ret til at indgå i diskussioner om det 
emne, de havde arbejdet med. Jesper 
Steenberg forklarede, at formålet med 
dette var at få trukket de mange forsøg 
og eksperimenter ned i øjenhøjde for at 

Af Ida Björk Jespersen

Energi- & Vandværkstedet funge-
rer som eksperimenterende mil-
jøskole, og med 10.000 besøgen-
de årligt er det et af landets 
største Miljøcentre, hvor børn og 
unge kan prøve kræfter med 
energi og vand gennem oplevel-
ser, leg og eksperimenter. 

Foto: Ida Björk Jespersen
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Dansk  
Naturvidenskabsfestival 

•	 Festivalens	formål	er	at	
skabe begejstring for natur-
fagene blandt børn og 
unge.
•	 	I	2008	deltog	over	
100.000 børn og unge i  
festivalen.
•	 Temaet	for	festivalen	
2009 er Byggesten.  
Festivalen afholdes i uge 39

•	 Læs	mere	på:	
naturvidenskabsfestival.dk
Kontakt Dansk Naturviden-
skabsformidling på  
tlf.:	70	20	86	20	eller	mail:	
dnf@formidling.dk

gøre eleverne i stand til at se tingene i 
deres sammenhæng. Fx kom eleverne 
fra Guldberg Skolen ved den store vand-
møllen frem til, at karret kunne rumme 
500 liter vand, hvilket svarer til det dag-
lige vandforbrug for en familie på fire. 
Det var noget, der rystede mange af 
børnene, som syntes, at ”500 liter vand 
er vild meget at bruge hver eneste dag.”
Netop disse overvejelser betyder meget 
for Miljøskolens ansatte:
”Det er vigtigt, at børnene ved noget om 
klima, da de har brug for viden om den 
verden, de lever i. De skal kunne være 
med i klimadebatten. Især op til topmø-
det næste år kommer der jo mere fokus 
på området. Vi vil gerne klæde dem på 
til at være med til de diskussioner, som 
kommer,” sagde Ghita Lentz, der arbej-
der som kommunikationsmedarbejder 
på Energi- og vandværkstedet og fort-
satte:
”Men det er også for, at de kan få en for-
ståelse for den verden, de lever i, og 
hvad de selv kan gøre for at passe på vo-
res natur og miljø. De skulle gerne for-
stå, at de er en del af et meget stort 
kredsløb, man faktisk kan påvirke.” 

Festivalen giver inspiration til at arbejde 
med naturfag
På Miljøskolen var lærerne en lige så 
stor del af konkurrencen som eleverne. 
De styrede slagets gang og gav point i de 
forskellige discipliner.
”Det giver mig noget at se elever og læ-
rere blive begejstret for naturfag. At få 
lærere herud, som måske ikke brænder 
så meget for naturfag, og se dem blive 
inspirerede. Det betyder meget for mig, 
at de tager deres erfaringer med hjem og 
arbejder videre på det. Og det er der 
mange, der gør – især efter en temadag 
som i dag,” mente Githa Lentz. 
Hanne Pedersen, lærer på Guldberg 
Skolen, var ikke i tvivl, om at hendes 
klasse skal deltage i Naturvidenskabsfe-
stivalen igen næste år.
”Børnene får en masse oplevelser, og de 
får prøvet noget andet end ’røv til 
bænk’-metoden, der ellers præger hver-
dagen,” sagde hun og fortsatte:
”Vi lærere får jo også en del ud af det. 
Vi får lov at opleve vores elever på helt 
en anden måde end normalt. Man ople-
ver nogle meget stærke sider hos nogle 
ellers bogligt svage elever. Og det giver 

Energi – og vandværkstedets ansatte ønskede at holde eleverne til ilden gennem alle 
udfordringerne. Der blev taget kreative metoder i brug til at opvarme energihuset. 

Foto: Ida Björk Jespersen

både elever og lærere lyst til mere,” smi-
lede hun, før hun styrtede videre i hæle-
ne på sine travle elever. 

Feedback på en anden type læring
Miljøskolens leder Jesper Steenberg var 
meget tilfreds med den tilslutning, han 
fandt blandt områdets lærere og elever.
”Vi får meget positiv feedback fra de læ-
rere, der besøger stedet. Herude kan ele-
verne se tingene i en sammenhæng, og 
det er en helt anden type læring, end 
den man kan lave i et klasseværelse. Vi 
skal jo være et alternativ til skolerne, og 
en festival som denne giver os mulighe-
den for at få mere fokus på klima og 
energi,” sagde han.  
Lidt efter klokken 12 sluttede dagen på 
Miljøskolen og en masse trætte, men 
glade børn bevægede sig tilbage mod 
deres skoler læsset med gode råd og er-
faringer – mange af dem for at arbejde 
videre med de ting, de havde lært til kli-
mafesten.
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Danmarks friluftskommune

Friluftsrådet har besluttet at uddele en årlig 
pris til en kommune, der gør en særlig ind-
sats for det lokale friluftsliv. Prisen sætter fo-
kus på vilkårene for det lokale friluftsliv 
samt kommunernes indsat for at fremme vil-
kårene herfor. 
Som naturvejleder kan du være med til at 
synliggøre prisen og pege på, hvilke idéer og 
projekter, der bør prioriteres i din kommune. 
Herigennem kan det måske blive en af dine 
idéer, der støttes med 250.000 kr.

Siden kommunalreformen har Frilufts-
rådet haft et særligt fokus på friluftsli-
vets vilkår i kommunerne. Med kom-
munalreformen har kommunerne fået 
en unik mulighed for at opbygge en for-
valtning, der i højere grad end tidligere 
kan skabe sammenhæng mellem by og 
land, sætte fokus på beskyttelse og sam-
tidig give borgerne bedre mulighed for 
friluftsliv. I den forbindelse ser Frilufts-
rådet gerne, at naturformidling og fri-
luftsliv bliver en integreret del af en 
kommunes tankesæt omkring både 
planlægning og det forebyggende sund-
hedsarbejde. Desuden finder rådet det 
vigtigt, at kommunerne integrerer fri-
luftsliv i alle forvaltninger og inddrager 
friluftslivet i planlægningen for både 
byen og det åbne land. Derfor har vi be-
sluttet at indstifte en ny pris ’Danmarks 
friluftskommune’. Prisen skal sætte fo-
kus på friluftslivets vilkår i kommuner-
ne - herunder inspirere og engagere 
kommunerne til nye spændende og visi-
onære projekter.

En mulighed for dig som naturvejleder
Naturvejledere har friluftslivet helt inde 
under huden, og kender det lokale be-
hov for friluftsfaciliteter. Er friluftslivets 
udfoldelsesmuligheder bare i top i din 
kommune? Eller mangler der måske lidt 
nye faciliteter, nogle gode projekter, ny-
skabende kampagner eller andre initia-
tiver for at få borgerne op af sofaen og 
ud under åben himmel?
Med Friluftsrådets nye pris har du mu-
ligheden for at komme på banen med et 
visionært projekt, der kan udvikle fri-

luftslivets muligheder i netop din kom-
mune. Tag dine bedste idéer og ønsker 
under armen, bank på døren til din 
kommune og giv kommunen inspirati-
on til udvikling og opgradering af fri-
luftslivet og mulighederne herfor, så er 
det måske din kommune, der vinder 
prisen og dit projekt, der bliver til virke-
lighed.

Hvordan får du indflydelse?
Det er kommunerne selv, der skal til-
melde sig konkurrencen om at blive 
Danmarks friluftskommune 2009. Kom-
munerne får tilsendt ansøgningsskema 
og udvælgelseskriterier, og på baggrund 
heraf skal kommunerne selv indstille sig 
til prisen. 
Som naturvejleder har du således ikke 
mulighed for at indstille en kommune 
til prisen. Men du kan gøre kommunen 
opmærksom på prisen, og du kan hjæl-
pe kommunen ved at pege på, hvilke 
projekter, der bør prioriteres. Yderligere 
kan du bruge prisen som en indgangs-
vinkel til at få naturvejledning og fri-
luftsliv på den lokalpolitiske dagsorden, 
og du kan gribe muligheden for at få 
nye projekter i gang. 
Udover at kommunen kan vinde prisen, 
og den medfølgende sum penge, kan en 
generel opgradering af kommunens fri-
luftsfaciliteter og mulighederne for fri-
luftslivets udfoldelse også styrke kom-
munen fremover, ikke blot i forhold til 
at vinde prisen i år eller et af de kom-
mende år, men også i forhold til en ge-
nerel sundhedsfremmende indsats.

Klik ind på friluft www.friluftskommune.dk
Du kan læse meget mere om Danmarks 
friluftskommune på hjemmesiden www. 
Friluftskommune.dk. Her kan du også 
finde Friluftsrådets idekataloger med lo-
kale idéer, ønsker og visioner til frilufts-
livet i de enkelte kommuner. Har du til-
føjelser til disse idékataloger hører vi 
gerne fra dig.

Af Casper Lindemann
Friluftspolitisk konsulent 
i Friluftsrådet og 
Mia Lindegaard Pedersen
Udstillingsvejleder på 
Naturcenter Vestamager

’Danmarks friluftskommune’ er navnet 
på en årlig pris, som Friluftsrådet uddeler 
til en kommune, der gør en særlig indsats 
for det lokale friluftsliv.

Prisen uddeles til en kommune, som vurde-
res at have understøttet en positiv udvik-
ling for det lokale friluftsliv i det forgangne 
år, og som yderligere har nogle særlig visio-
nære planer for at videreudvikle friluftslivet 
i de kommende år.

Prisen er på 250.000 kr., som vinderkom-
munen skal anvende til nye friluftsfacilite-
ter i kommunen.
Læs mere om prisen på 
www.friluftskommune.dk

– en ny pris der sætter fokus på naturformidling 
og friluftsliv i kommunerne
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Lille Vildma fra  
Vildmosen
Naturvejleder, eventyrfortæller og nu forfatter Leif Andersen 
har besøgt en lang række skoler og institutioner, hvor han 
har fortalt om hans toårige ophold hos troldene i Lille Vild-
mose. Leif har på utallige opfordringer fået nedskrevet sine 
fortællinger og debuterer som forfatter med en dugfrisk 
eventyrlig børnebog med 20 fortællinger om; ”Lille Vildma 
fra Vildmosen”.  Fortællingerne om trolden Lille Vildma og 
hendes familie foregår i Lille Vildmose, som strækker sig fra 
Høstemark Skov i nord til Tofte Skov i syd. Det er her, hvor 
troldenes pudsige og underfundige univers udspiller sig sammen med de irriterende hekse, som 
altid er på spil og skal overvindes.

Under sit ophold hos troldene i Lille Vildmose fandt forfatteren blandt andet ud af, at man skal 
passe på hvad man siger til troldene. En gang forklarede Leif troldene at, ”hvis de ville vide no-
get om mennesker kunne de holde godt øje med ham”. Næste gang han kom ind i hulen stod alle 
troldene med hånden for det ene øje. Forundret spurgte Leif hvad de dog lavede? Alle troldene 
kiggede på ham og sagde: ”Vi holder da øje”. 

Bogen er skrevet i fortællerform som en oplæsningsbog i et flydende og let sprog, og er 
velegnet som oplæsningsbog for de større børnehavebørn og opefter. ”Lille Vildma fra 
Vildmosen” og dens farverrige univers fanger billedligt og sprogligt både barnet og læ-
seren.

Bogen koster 99,- kr hos Hadsund Jagt & Fritid, tlf: 98 58 71 01

Tju Hej - ud i naturen
Nu med ugle

Rigtig mange kender sikkert Marianne Halds pjece: Tju 
Hej – ud i naturen. En lille inspirerende sag primært til 
dagplejemødre, der i sin tid blev udgivet at Nordjyllands 
Amt. Længe har den ikke været til at få fat i, amternes 
nedlæggelse…… Men nu kan den fås igen. Takket være 
et samarbejde mellem en række naturvejleder, grønne 
guider og deres respektive arbejdsgiver, er der nu lavet 
et genoptryk. Nu med uglen på forsiden. For dem der 
ikke har fået, har vi lavet et ekstra oplag, der er så billige 
at det ikke kan betale sig at kører den igennem kopima-
skinen. Ja den er så billig at man også har råd til at for-
ærer den til alle dagplejer i kommunen. Kontakt Mari-
anne på Mariagerfjord Naturskole, eller Leif på Trente 
Mølle. Du kan se priser og bestille den på www.trente.
dk
Leif Sørensen, Trente Mølle
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Tæt på kreative naturkræfter
Keramik og kogekunst – Hejrede Friluftsgård forener kreative og kulinariske oplevelser

Solen nærmest stikker i huden, og var-
men hviler tungt. Alligevel står tolv 
mennesker rundt om en rødglødende 
ovn, der er mere end 900 grader varm. 
Og lidt efter står de indhyllet i røg, 
mens de lægger gloende keramik ned i 
savsmuld og spåner. Har de fået solstik - 
eller hvad har de gang i?
Nej, det er ikke solstik, det er Hejrede 
Friluftsgård i Naturpark Maribosøerne, 
der afholder en af Guldborgsund Kom-
munes Guld-grønne Ture. Deltagerne 
står i varmen, fordi de er ved at raku-
brænde deres eget suppekrus. Om lidt 
vil de tage kruset i brug, når de spiser 
grønsagssuppe tilberedt over bål sam-
men med naturvejlederen. Så kan de 
nyde både naturen, suppen og kruset i 
skyggen ved friluftsgårdens sheltere.
Det er derfor, de holder varmen ud. For 
der skal ild og røg til, når en raku-bræn-
ding skal lykkes. Og det er spændende 
at se, hvordan farverne i glasuren, de 
selv har valgt, kommer til at se ud efter 
opholdet i ovnen, mødet med savsmul-
den og derefter koldt vand.

Netværk skaber nye forløb og projekter
Bag Hejrede Friluftsgård – en af de få 
private virksomheder i Danmark, der 
tilbyder naturvejledning – står naturvej-
leder Pia Lyndelse. I netværket Blue Sky 

Af Pia Lyndelse, Naturvejleder (hold 20) og   
Troels Lyndelse, Blue Sky Innovation 

Foto: Pia og Troels Lyndelse

Man kommer helt tæt på naturens kræf-
ter, når man selv tager skålen direkte fra 
ovnen og lægger den i savsmuld. 

Fakta om  
raku-brænding

Som ordet antyder, er der tale 
om en japansk teknik til at 
brænde keramik. Den stam-
mer fra det 15. århundredes 
Japan og fik navn fra de zen 
buddhistiske te-ceremonier. 
I 1900-tallet fik amerikanere 
den ide at lægge de meget var-
me ting ned i en lukket behol-
der med brændbart materiale. 
Det giver en efterfølgende ud-
videlse af farvespekteret for 
glasurerne, og det er denne 
proces, der gør raku-brændin-
gen så spændende og uforud-
sigelig. 
Raku betyder noget i retnin-
gen ”rendyrket nydelse” eller 
”glædelige omstændigheder”, 
og det er ”glædelige omstæn-
digheder” hver gang at se, 
hvad der kommer ud af pro-
cessen. En simpel måde at 
brænde keramik på, der kan 
give mange gode oplevelser. 

Innovation fandt hun og hendes mand, 
Troels Lyndelse, sammen med musik-
pædagog Bibi Fussing og keramiker 
Hans Jørn Jensen fra Møn og sammen 
besluttede de sig for at se, hvordan de 
kunne udfordre hinanden på kreativitet 
og fantasi. Så det er Hans Jørn Jensen, 
der står for raku-brændingen, og Elisa-
beth Jart Kastrup fra Mosegårdens Ke-
ramik på Falster, der skaber de rå krus i 
forskellige former. 
Samarbejdet førte i øvrigt også til for-
muleringen af andre spændende forløb i 
et fælles projekt, der bliver støttet af 
landdistriktmidler samt Friluftsrådet og 
Guldborgsund Kommune, som har ta-
get initiativ til de Guld-Grønne Ture. 
Tre afdelinger – Natur og Miljø, Sund-
hed, samt Erhverv, Turisme og EU – har 
defineret nogle interesseområder og 
etableret en følgegruppe, som bidrager 
til samarbejdet om Hejrede Friluftsgård. 

Guld-Grønne Ture profilerer Naturpark Mari-
bosøerne
Hovedformålet for Guldborgsund Kom-
mune er, at naturvejleder-aktiviteterne 
synliggør Naturpark Maribosøerne og 
naturområderne i nær tilknytning hertil 
overfor Guldborgsund Kommunes bor-
gere og turister. Aktiviteterne skal bi-
drage til at borgere via naturoplevelser 
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får en større naturforståelse, så de kan 
tage aktivt del i at bruge og passe på na-
turen og miljøet. Desuden er det målet, 
at borgere og turister oplever naturen 
som et rum for fysisk udfoldelse, socialt 
samvær og fordybelse. Og det er netop i 
denne sammenhæng, de nye raku-for-
løb har vist sig at være en succes. 
Formålet med raku-forløbet er at kom-
binere naturformidling med kreativ ud-
foldelse og sund kost. Mottoet er: Oplev 
naturens kræfter – ild og vand skaber liv 
i ler – og spis din suppe af en skål, du 
selv har glaseret og brændt! Forløbet er 
gratis for børn, mens voksne betaler 20 
kr. for at deltage. Hvis man vil have sup-
pekruset med hjem, koster det 80 kr., og 
flere er blevet så bidte af det, at de kom-
mer igen og laver flere krus.

Ideen	smitter	–	kurser	i	det	fri
Der blev afholdt flere forløb med raku 
på Hejrede Friluftsgård i juli og august, 
hvor der også var tilrettelagt en vifte af 
Guld-grønne Ture om bl.a. rovfugle, 
vandhullets dyreliv, naturfotografering 
og dyrepasser for en dag. Det medførte, 
at Hejrede Friluftsgård i efteråret blev 
ramme om en række kurser i samarbej-
de med LOF. Disse kurser uddyber te-
maerne fra de Guld-Grønne Ture og til-
byder helt nye kursusoplevelser, bl.a. om 
coaching med heste, makrofotografe-
ring samt planter og deres anvendelses-
muligheder sammen hos en ny turistat-
traktion i området, Kirstines 
Klosterhave. Så det virker at være krea-
tiv i lokale netværk!

Sådan gør vi …
 

Bålet er tændt og snakken går, mens 
grøntsagerne snittes i skyggen. 
Imens	tørrer	glasuren	og	ovnen	bli-
ver varm.

Først glaseres suppekruset. Her hjælper Hans Jørn Jen-
sen en ung deltager. Raku i det fri er også for børn.

Børnene får flere gode op-
levelser, når de fodrer ge-
derne med skræller fra 
grønsagssuppen.

Den gamle mødding bag Hejrede Fri-
luftsgård er velegnet til at arbejde med 
ild og røg i det fri. Her går der ild i sav-
smulden, da det glødende krus lægges 
ned i det; deltageren på kanten sidder 
klar med vandsprøjten.

Det færdige krus 
kan rengøres og 
bruges med det 
samme

Kreative krus harmonerer 
fint med den omgivende 
natur

Et indbydende måltid i en unik servering
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Foreningen skærer ind til benet!

godt lide! Nu er vi tilbage igen, hvor med-
lemskontingenter og støtte fra Friluftsrå-
det er vores eneste større indtægter, sup-
pleret af lidt annonceindtægter mv.  

Og vi har mange ønsker til anvendelse af 
vores midler: Vi har genoplivet internati-
onalt udvalg, der udover at opfordre til, at 
vi yder støtte til medlemmers deltagelse i 
internationale konferencer i IRF-regi bl.a. 
også kunne tænke sig, at vi udbyder et 
gæstelegat til en udenlandsk naturvejle-
der. Har vi råd til det? Vi har nydt at have 
en projektpulje, der støtter medlemmerne 
i mange formål indenfor fastlagte kriterier 
- men er behovet så stort at vi skal bibe-
holde den mulighed? 

Vi har stor glæde af de ydelser vi udbeta-
ler til de folk, der vil løse de tunge opga-
ver med bogholderi, opsætning af blad, 
og varetagelse af medlemsregister – kan 
man forestille sig det gjort uden regning 
fremover?

Og vores nærværende dejlige blad, kan 
man slet ikke forestille sig uden farver 
(kan man overhovedet få noget trykt 
uden farver i dag – uden meromkostning 
for den slags retroagtige påhit?!). Har vi 
virkelig ikke råd til lidt spontanitet, som 
at udgive et ekstranummer til et godt for-
mål som en arbejdsgiverkonference? Skal 
vi køre en meget mere stram budgetsty-
ring af en glad forening?

Der er mange næsten gratis glæder ved 
foreningen, bestyrelse, udvalg mv. lægger 
deres timer i sagen med transport og for-
plejning under møder som eneste ”beta-
ling”. Men er det nok? Vil vi betale for 
mere? 

Hvordan skal vi prioritere? Det skal du 
være med til at bestemme! Samt selvfølge-
lig også hvad vi skal vi bruge vores tid til! 
Vel mødt til generalforsamlingens debat 
om foreningens fremtidige arbejde!

Dorrit Hansen
Formand

Kære medlemmer – glædelig gul højtid – 
dette blad skulle meget gerne nå dig mens 
du er engageret i påskeæg, lammesteg og 
– hvis du er en af de heldige - pakning til 
årets højdepunkt – årskonferencen.. Husk 
noget fikst til torsdag aften – så skal vi 
danse!

Jeg havde ellers besluttet, at jeg ikke end-
nu en gang i en leder ville forherlige lige 
netop DET blad den aktuelle leder optræ-
der i – men nyd lige det tema – mange af 
os har bevidst savnet det i årevis, mens 
andre først nu helt forstår, hvor meget de 
har manglet det kødbenede tema. Tak til 
utrættelige redaktører og forfattere endnu 
engang. Og tak for en oplagt overskrift!

Temaet for denne leder er nemlig ikke 
bare ordspil og forherligelser af dette og 
hint – mit egentlige ærinde er så småt at 
stille skarpt på en for bestyrelsen lige nu 
meget nærværende problematik, nemlig 
foreningens økonomi og udarbejdelse af 
budget for de kommende år.

EU-projektet EAGLE var fælt og skønt. 
Fælt fordi det var et stressende projekt for 
de siddende bestyrelsesmedlemmer, sær-
ligt det første år eller to. Med store og 
uhåndterbare krav til redegørelser og re-
vision. Skønt fordi vi i projektets sidste 
halvdel fik fyret op under flere internatio-
nale relationer, og kunne finansiere ud-
veksling på flere niveauer og ved flere lej-
ligheder. 

Vi står tilbage med en følelse af ”pyyh - 
det er forbi - vi klarede den”, men også 
med en dæmrende erkendelse af, at en 
æra er forbi. Vi er i bestyrelsen enige om, 
at vi ikke har ”kondi” til et lignede pro-
jekt, som kræver en stor portion arbejds-
tid af den frivillige og noget trivielle slags, 
og som gør at vi risikerer hele vores egen-
kapital, og ikke ved om vi kommer ud 
med skindet i behold før flere år senere, 
pga. alle de bureaukratiske finurligheder. 

MEN: Der var pludselig noget at ”gøre 
med”, vi har vænnet os til at køre i et lidt 
højere gear rent økonomisk. Og det kan vi 
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Formand for  
Naturvejlederforeningen
Dorrit Hansen



Sammensætningen af bestyrelsen ændres på generalforsamlingen, 
onsdag 15. april, idet:   
• Dorrit, Jesper, Tomas, Lars, Tim og Jeppe på valg.  
• Jesper og Lars genopstiller ikke
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Her er din bestyrelse

Dorrit, Marianne, Jesper, Allan, Tomas, Arne, Lars, Tim og Jeppe
.............se yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne på side 2.

 

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

Knæk finanskrisen 
Brug dit medlemskort - det giver rabat

Naturvejlederforeningen i Danmark 

 
Medlemskort 2009Lars Stubkjær NielsenMedlemsnr.: 294A
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Tjek det nye www.natur-vejleder.dk
Bestyrelsen opfordrer alle til at opdatere deres profil med flest mulige oplysninger og billede. Har du ikke allerede en profil, 
opfordrer vi dig til at blive oprettet på siden. Klik på "Medlemmer" i bjælken øverst på siden for at komme ind på medlems-
området. Deltag i debatten og del filer med alle os andre...

Tilbud til dig

Få scannet dine bedste dias
NATURvejleders redaktion har tit haft brug for at scanne dias i forbindelse med 
produktionen af bladet og til det formål har redaktionen en semi-professionel 
dias-scanner stående.

Hvis du ligger inde med nogle dias, som du kunne tænke dig af få scannet og 
konverteret til elektroniske billeder, så kan redaktionen tilbyde dig at gøre dette 
- dog med visse forbehold! 

Vi kan tilbydde at scanne et rimeligt antal billeder - lad os sige op til omkring 
100 dias. Så vælg dine bedste billeder ud og få dem scannet. Billedernes tilstand 
og forfatning er meget afgørende for, hvor godt et resultat, der kan fås ved en 
scanning - fx er billeder i beskidte og fedtede glasrammer først interessante at 
scanne, hvis man gør sig den ulejlighed at montere dem i nogle nye glasfrie 
rammer.

Hvis du har større mængder billeder, der skal scannes, så er der den mulighed, 
at du evt. kan låne dias-scanneren i en periode, hvor du så selv kan gennemføre 
scanningen. Det kræver dog lidt nørd-indstillinger at få det til at fungere perfekt 
- men lad os tale om det, hvis det er aktuelt. 

Scanneren står placeret hos undertegnede og du skal kontakte mig, hvis du er 
interesseret i at få scannet nogle af dine dias:

 Finn Lillethorup   -   mail@finn-online.dk    -     tlf.  21 78 21 03



Ophørsudsalg!
Hvem står lige og mangler 
et klatretårn fuld af dyr?
Vores udstilling Naturtumult på Naturcenter Vestamager i Kø-
benhavn lukker døren d. 30. nov. Det betyder, at det store ak-
tive klatretårn fuld af klappedyr skal ud. Klatretårnet har fun-
geret som et blikfang til udstillingen Naturtumult, som 
handler om sundhed og bevægelser i naturen. Tårnet er ca. 
2X2 meter + en faldmadras på en meters brede og højden er 
ca. 240. På ydersiden af tårnet er der sat klatregreb udformet i 
rå elmetræ, så børn kan klatre op og se ind i de indfælede  ter-
rarier. 
De dyr vi har valgt at have i tårnet er valgt ud fra nogle kriteri-
um om, at det skal være dyr der bevæger sig på sjove og an-
derledes måder, de skal være robuste og tåle håndtering og 
vigtigst, så skal de være nemme at passe og fodre. 
Terrarierne og akvariet er forstærket med en hærdet glas på 
fronten, så de kan tåle slag og spark. De trækkes ud fra tårnet 
med en ”svupper”, på et solidt skuffeløb. På den måde er det 
nemt at tage dyrene ud og bruge dem i undervisning og for-
midling. 
Tårnet er konstrueret i elementer, så det er nemt at demonte-
ret og opstille på nye lokaliteter. Der er adgang til tårnet via 
lille lem, hvis der skal skiftes pære o.l. indvendig. 

Hvis installationen har interesse, så høre jeg gerne fra jer.  
Pris på salg eller udlejning aftales.  

Kontakt: Jes Aagaard jaa@sns.dk tlf. 23730261 Læs mere om udstillingen her:  
www.skovognatur.dk/Lokalt/Hovedstaden/ 
Naturcenter/Naturtumult.htm
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 Medlemskab 2008 (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: __________________________________________________



          Nyt fra Fællessekretariatet 
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Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen
Nyhedsbrev, 26 . marts 2009

Nyheder – se også nyheder på www.naturvejleder.net

Naturvejleder systemet
Alle naturvejledere har nu fået adgang til at taste egne oplysninger ind i den nye database. 
Databasen er grundlaget for en ny oversigt over naturvejledere, som bliver lagt på www.
naturvejleder.net i stedet for den nuværende forældede oversigt. Hvis du kender nogen, der ikke 
har fået adgang – så bed dem sende en mail til naturvejledning@sns.dk med oplysning om navn, 
arbejdsplads og email. Husk, at når du er inde i naturvejledersystemet med din adgangskode, skal 
du også indberette til årsberetningen.

Begynderfejl i systemet rettes
På www.naturvejleder.net er et felt med ”Status for databasen” - her finder du oplysninger om 
hvad der ikke fungerer lige nu – forhåbentlig er denne funktion kun nødvendig i en kort 
startperiode. Men finder du fejl, så send en mail til naturvejledning@sns.dk

Alle naturvejledere kan være med til GetMoving i uge 41! 
Sæt allerede nu X i kalenderen til GetMoving aktiviteter 5.-9. oktober. I år er temaet al sjov og 
udfordrende fysisk aktivitet og den primære målgruppe er større børn i alderen 11-15 år (4.-10. 
klasse). http://naturvejledernet.dk

Spiser du underlige ting fra naturen?
NATURvejleder efterlyser: Artikler om emnet "Mad over bål". Postkort fra folk der har spist "noget 
underligt" fra naturen. Kender du nogen? Så send en mail til kah@sns.dk. Deadline - lige om 
hjørnet!

Vær opmærksom på fugleinfluenza
I Sydtyskland er der fundet en højpatogen fugleinfluenza i en vild and nedlagt den 10. januar 
2009. Fødevarestyrelsen beder derfor jægerne, ornitologerne og andre som færdes i den danske 
natur om at skærpe opmærksomheden på forekomst af unormalt mange døde og syge vilde 
fugle – og om at indberette fund. Se mere på www.naturvejleder.net

Naturvejledernet på SkoleKom stopper 1. april
Hvis du skal gemme noget, skal du gøre det inden denne dato – både filer mails. Peer Nørgaard 
gemmer Indholdet i NV-idemappe mhp at overføre relevant indhold til en ny platform. Indtil 1. 
april kan du få support hos Peer Nørgaard: peer@noergaard-stevns.dk

Nyt om bøger og net
Natur, Miljø og klima. Kaare Øster. 113 sider. Alinea. En ny skolebog til samfundsfag i 7.-10. 
klassetrin. Information, faktaark og opgaver lægger op til undervisning om C02-udslip, natur- og 
miljøpolitik, energiforsyning og meget mere. Bogen slutter med debat om fremtiden, er den sort 
eller grøn? http://www.alinea.dk/v3/systemList.faces

www.danmarksrovfugle.dk
Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle er en sammenslutning af ornitologer, biologer, 
naturvejledere, naturfotografer og skovteknikere der samarbejder omkring overvågning og 
undersøgelser af den danske ynglebestand af rovfugle.



Nyt fra Fællessekretariatet           Nyt fra Fællessekretariatet 
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Temadage, møder og kurser
Fredag 3. april. Temadag om natur og psykisk sundhed
Hvordan fremmes psykisk sundhed og velvære ved hjælp af naturen? Kan naturen integreres i 
forebyggelse og behandling af psykiske lidelser? Hvordan kan naturvejlederne spille med?  
http://www.sl.kvl.dk/Efteruddannelse/Naturvejlederuddannelsen/Kursuskalender.aspx.

15. – 17. april. Naturvejlederforeningens årskonference, som finder sted på Rudkøbing 
Skudehavn. Se mere på www.natur-vejleder.dk.

19. – 20. april 2009: Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv holder årsmøde og seminar med tema 
om naturvejledning i friluftslivet - nu og i fremtiden. Foreningen skaber, udvikler og 
vedligeholder kontakten mellem personer, der arbejder med natur- og friluftsliv.  
http://www.danskfriluftsliv.dk/docs/indbydelse_til_aarsmoede_og_seminar_2009.pdf

Kurser på Skov & Landskab
Skov & Landskab udbyder en række kurser, der ikke henvender sig direkte til uddannede 
naturvejledere, men til andet personale på naturcentre, naturskoler mv.

20. – 24. april 2009: Instruktørkursus i rekreativ træklatring
Kurset gentages 17. - 21. august
http://www.sl.life.ku.dk/KurserOgEfteruddannelse/Kurser/Traeklatring2.aspx

18. – 20. maj 2009: Kursus i naturformidling Tilmeldingsfrist er 17. april.

11.- 12. juni 2009: Fortællekursus
Tilmeldingsfrist 12. maj
http://www.sl.life.ku.dk/upload/invitation_til_fort%C3%A6llekursus.pdf

Kalender 2009
1. april  Skolekom lukker
3. april  Natur og psykisk sundhed - Temadag
15.–17. april Naturvejlederforeningens årskonference, Langeland
19.-20. april Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv: årsmøde og seminar
20.-24. april Instruktørkursus i rekreativ træklatring
Ultimo april Klimaaktiviteter - udviklingsdag. Kontakt Anja Hørnell: 2858 0809
3. maj  Skovens Dag
18.-20. maj Kursus i naturformidling for medarbejdere på naturskoler m.fl. S&L
22. maj  International biodiversitetsdag. Tema: Invasive arter
11.-12. juni Fortællekursus
17.–21. august Instruktørkursus i rekreativ træklatring
5.-8. oktober GetMoving

Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen
Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet 
http://www.naturvejleder.net
Kontakt: naturvejledning@sns.dk



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 
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Nye redaktører 
NATURvejleder har fået en række nye lokalredaktører. Dem vil vi gerne 
sige velkommen til og opfordre alle læserne til at fylde deres mailbokse med 
historier om, hvad der rør sig rundt om i landet. Samtidigt forlader ”gamle” 
trofaste redaktører deres hverv. Vi vil benytte lejligheden til at sige mange 
tak for, at de har taget tjansen i flere år. 
Redaktionen

Tommy

Preben

Helen

Allan

Arne

Ulrik

Jesper

Lokalredaktører

Tommy Jensen
Lindholm Høje Museet
tj-kultur@aalborg.dk

Ulrik Geldermann Lützen
Kystcentret Thyborøn
ulrik@kystcentret.dk

Preben Bach
AQUA Ferskvands Akvarium
pb@fvc.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Jesper Vagn Christensen
SNS Fyn
jvc@sns.dk

Allan Gudio Nielsen
DOF/Fugleværnsfonden
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm 
Næsbycentret
helenholm@post.tele.dk



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

41
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 1  •  2009 

 Nyt om navne og arbejdspladser

Ny naturvejleder i Rødovre
Nanna Johansen: Jeg er blevet ansat i Rødovre Kommune i 2009 for projektmidler 
fra regeringens pulje: ”Bedre kvalitet i daginstitutioner”. Jeg skal efteruddanne pæ-
dagoger fra kommunens vuggestuer, dagplejere samt børnehaver til at blive bedre til 
at benytte natur-områderne i Rødovre Kommune. Jeg skal forestå uddannelsesfor-
løb for det pædagogiske personale i naturen med børnene, igangsætte netværks- 
samarbejde, 
samt udvikle og afholde kursusforløb uden børn ligeledes for det pædagogiske per-
sonale.
Jeg tager udgangspunkt i Vestvolden og naturen omkring den. Jeg skal indrette et 
lille naturværksted på volden i et gammelt krudtmagasin, og der er en lille skolestue 
jeg kan bruge. 
Nanna Johansen er uddannet biolog og har erfaring fra en børnehave og et ophold 
hos Stephan Springborg. Nu: Naturkonsulent i Børne- og kulturforvaltningen i 
Rødovre Kommune. nanna.johansen@rk.dk  

Ny naturvejleder på Lindholm Høje Museet
Naturvejleder og landmåler Tommy Jensen er ansat som naturvej-
leder (hold 16) på Lindholm Høje Museet. Han beskæftiger sig i 
det daglige med landskabsformidling og natur- og kulturformid-
ling af oldtiden i Limfjordslandet, samt skoletjenesten der betjener 
skolerne i Nordjylland. Desuden er han netværkskoordinator for 
det Nordjyske naturvejledernetværk, og lokalredaktør for det 
nordjyske.

3 nye naturvejledere i Syd- og Sønderjylland bydes velkommen

Fiskbæk Naturskole
Sønderborg Kommune har fået en ny og spændende naturskole, 
Fiskbæk Naturskole. Den nye, store Sønderborg Kommune har 11.000 skolebørn – 
men der var kun 2 naturskoler, nemlig Egetofte og Nordals Naturskole. Og de lå 
begge på Als, altså i kommunes østlige del. Der var vilje i kommunen til at gøre no-
get ved dette, og det blev til en samarbejdsaftale mellem kommunen, Skov- og Na-
turstyrelsen i Sønderjylland og Gråsten Landbrugsskole. Sønderborg Kommune gi-
ver et fast årligt beløb til naturskolen, som skal give naturskoletilbud til foreløbig 
skolebørn i kommunes vestlige del. De 3 naturskoler i kommunen hjælper og støtter 
hinanden og har fælles bestyrelse. 
Landbrugsskolen har investeret over 1 mill. kr. i at ombygge en gammel kostald til 
base for naturskolen. Og hertil kommer, at naturskolen ligger i et fantastisk område 
med en rindende bæk, meget artsrige skove og dyrkede marker. 
Landbrugsskolen har produktionsdyr, og naturskolen vil få klappe-
dyr i lange baner. 

Den 34-årige forstkandidat Per Holt er ansat som naturvejleder og 
naturskoleleder. Ud over at være forstkandidat har Per Holt læst 
biologi ved Århus Universitet. Nu har han med stor energi kastet 
sig over at udvikle en række naturskoletilbud, der ud over at give 
en større naturforståelse helst også skal give børnene et indblik i 
landbrug. Det kommer vi garanteret til at høre mere om i de kom-
mende år. Per har besluttet først at søge ind på naturvejlederud-
dannelsen i 2010 for at kunne bruge al sin energi på naturskolen i 
2009.

Per Holt i sit nyindrettede naturskolerum 
på Fiskbæk Naturskole. Han ville gerne 
have beholdt de gamle buer i kostaldens 
loft – men det skulle også være en energi-
venlig naturskole – så buerne måtte be-
klædes med isolering.
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NaturKulturVarde 
I Varde Kommune oprettede man i 2008 den selvejende institution ”NaturKultur-
Varde” med opbakning og driftstilskud fra Varde Kommune. NaturKulturVarde skal 
levere vejledning og formidling inden natur-, kultur- og friluftsliv med fokus på op-
levelser og indsigt med vestjysk kulturhistorie som udgangspunkt. Institutionen skal 
skabe et omdrejningspunkt for aktiviteter, læring og oplevelse. Institutionen skal le-
vere ydelser til skoler, børnehaver og institutioner og udbyde aktiviteter, oplevelser 
og tilbud til turister, virksomheder, borgere og andre grupper. 
Herudover vil NaturKulturVarde udvikle særlige tilbud med fokus på livsstil/sund-
hed, udendørstilbud inden for genoptræning samt aktiviteter tilpasset borgerne og 
andre med nedsat førlighed eller handicap. 
Det er jo unægtelig store ambitioner for den nye institution. Den har da også fra 1. 
januar 2009 fået løntilskud fra Friluftsrådet til ansættelse af en naturvejleder. Til-
skuddet er bl. a. givet til at udvikle nye formidlingsformer omkring natur-, kultur- 
og friluftsformidling, hvor sundhedsfremme og sund livsstil er et bærende element i 
aktiviteterne. Herunder udvikling af formidling og aktiviteter til ”motionsuvante/
overvægtige” børn. 
Fra 1. februar 2009 er den 35-årige Morten Vinding ansat som naturvejleder. Han 
er læreruddannet (liniefag i biologi og samfundsfag) og kommer fra en stilling på 
Bork Havn Efterskole. Morten har via lærerjobbet undervist i bl.a. idræt, natur/fri-
luftsliv og natur mv., og herudover har han erfaring som frivillig naturformidler i 
Danmarks Jægerforbund. 

Gram Slot 
Gram Slot skiftede ejer for et par år siden og blev erhvervet af en dynamisk land-
mand, Svend Brodersen. Og siden da har der været fuld fart på med at omdanne det 
slumrende Torneroseslot til et aktivt sted med turisme, friluftsliv, økologi og natur.
Ejeren søgte løntilskud i Friluftsrådet til en naturvejleder, og det blev bevilget fra 1. 
januar 2009.
Friluftsrådet har lagt vægt på, at målet med tilskuddet er at give naturvejledningen 
en central rolle i Gram Slots virke og at sætte fokus på sammenhænge mellem et 
slots århundrede lange kulturhistorie og vekslende landbrugsdrift og den omkring-
liggende natur og kulturlandskab. 
Allerede da Naturvejlederordningen blev etableret i 1986 blev det præciseret, at pri-
vatpersoner kan søge løntilskud til en naturvejleder. Og nu, 23 år senere, fik vi så 
den første privatansatte naturvejleder med løntilskud. Og man kan viste rolig sige, 
at han får et fantastisk sted til at udvikle sammenhængen mellem natur- og kultur-

formidling – et gammelt slot omgivet af 
dejlig natur.
Den nyansatte naturvejleder hedder Troels 
Lund. Han er 37 år og læreuddannet. 
Troels har siden sin eksamen i 1998 under-
vist på flere syd og sønderjyske folke- og ef-
terskoler, især i natur og teknik. Arbejdet 
på Gram Slot samler mange af de interesse-
områder, Troels har beskæftiget sig med 
gennem tiden: Natur, økologi, landbrug, hi-
storie og formidling.

Morten Vinding – ny natur-
vejleder i NaturkulturVarde

Troels Lund og hans nye arbejdsplads – 
Gram Slot
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Tilbage til skoven
Naturvejleder Mette Johnsen, der de sidste 6½ år har været leder af Natur- og Kul-
turskolen ved Sønderskov, er pr. 1. januar tiltrådt en stilling ved Varde Kommunes 
miljøafdeling. Her skal hun bl. a. være med til at forvalte kommunes ca. 1000 ha 
skov. Mette er Skov- og Landskabsingeniør fra Skovskolen og har i sin tid skrevet 
hovedopgave om stiplanlægning i Varde Kommune, så hun kender det landskab, 
hun nu skal være med til at forvalte. ”Jeg trængte til at lave noget fagligt med land- 
og skovbrug” siger Mette til NATURvejleder  ”og derfor skiftede jeg arbejde. Men 
jeg slipper ikke formidlingen helt. Jeg satser bl. a. på at lave Skovens Dag”.
NATURvejleder ønsker Mette tillykke med det nye job.
(ABA)

 

Det Nordjyske netværk på museum
Det nordjyske netværk var igen samlet på Lindholm Høje Museet med deltagelse af over 
25 naturvejledere og naturformidlere. For at undgå at netværket ender sine dage på et 
museum, var hovedtemaet for denne samling, at få afklaret under hvilke former og hvor-
dan netværket skal fungere fremover.

Dagen startede med rundstykker og kaffe og der var sat tid af til indlæg fra de deltagere, 
der ikke kunne blive hele dagen. Derefter var der rundvisning i Lindholm Høje Museets 
nye udstilling om Limfjordslandet. Her fortalte naturvejleder Tommy Jensen om oldtiden 
i Limfjordslandet. Netop titlen på udstillingen ”Limfjordslandet” giver mulighed for en 
bred naturvejledning med temaer som geologi, klima og landskab, naturens ressourcer og 
landskabets betydning for bosætning. De fleste naturvejledere i det nordjyske beskæftiger 
sig i en eller anden form med Limfjorden og der var en åbenlys stor interesse for netop 
dette tema. 

Udstillingen ”Limfjordslandet” blev efter 3 års arbejde med både en  
byggefase og udstillingsfase officielt indviet af Dronning Margrethe, hvor 
Tommy Jensen blandt andet fortalte om museets naturvejledning.  
Alle naturvejledere, der besøger det nordjyske har via medlemskab af  
Naturvejlederforeningen gratis adgang til museet.

Efter frokosten blev der stillet skarpt på det fremtidige nordjyske netværk. 
Indledningsvis blev der af Tommy Jensen, der har påtaget sig den rolle at være 
netværkskoordinator, rejst tre centrale spørgsmål,” har vi brug for et netværk og i så fald, 
hvor ofte og hvor skal vi mødes, samt hvad skal vi med netværket”. Svarene på disse 
spørgsmål var fra de deltagende meget klare og kan sammenfattes således: Vi har alle brug 
for at mødes en gang om året inden vinterferien (dvs. uge 7 eller 8), hvor vi kan udveksle 
ideer og udbygge vore egne netværk. Den årlige samling i det nordjyske netværk skal in-
deholde både en fag del, hvor et udvalgt tema belyses, samt selvfølgelig en social og orien-
terende del, hvor man kommer rundt om, hvad der rører sig på naturskolerne, i kommu-
nerne eller i organisationerne. Der var desuden bred enighed om, at der som 
udgangspunkt afholdes netværksmødet på Lindholm Høje Museet, men at alle har mulig-
hed for at afholde og afvikle det årlige netværksmøde. En an-
den vigtig del af netværksarbejdet er at bruge netværkskoor-
dinatoren som postbud, der kan viderebringe nyheder, 
spændende artikler og anden information fra og til medlem-
merne af netværket.
Sammenfattende er vurderingen at det Nordjyske netværk 
har den opbakning, der er nødvendig for ikke at ende med at 
komme på museum. 
(TJ)

Nyt fra Netværkene



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

44
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 1  •  2009 

Aldrig set før?

E-learning - Rollespil
AQUA Ferskvandsakvarium, Fjord og Bælt, Randers Regnskov og Naturhistorisk 
Museum har netop afsluttet et projekt, der skal synliggøre naturhistoriske digitale 
samlinger og science centres biologiske faglige viden, så de kan benyttes i undervis-
ningssammenhæng. 
Dette gøres ved at inddrage et digitalt naturleksikon i nyudviklede rollespil, der gi-
ver en grundig indføring i biologiske og kulturelle forhold samt forskellige bruger-
gruppers interesser, der kan have betydning for og indflydelse på, hvordan et natur-
område forvaltes. Rollespillene kan findes på de respektive institutioners 
hjemmesider.
(PB)

John Olsen besøgte Tårnby Naturskole 
  
John Olsen har det med at skabe undren. Vi undrede os. 
Han ser skønheden i ting, andre (ikke-naturvejledere) 
nok vil finde mærkelige eller måske direkte ulækre. 
  
Det var en spændende og inspirerende arbejdsdag for 
de fra netværket der var med. 
  
Vi arbejdede med forskellige teknikker, hvor organer og 
skind fra hjorte blev anvendt til at danne aftryk i farve-
pigmenter på kæmpe stykker papir. Målet med dagen 
var at få inspiration til at udvikle teknikker i arbejdet 
med natur i billedkunst. Desuden at diskutere vores in-
dividuelle kunst- og natursyn. På Tårnby Naturskole ar-
bejder vi med at udvikle nye aktiviteter inden for temaet 
kunst og natur. Kontakt os, hvis du vil høre mere. 
Læs mere om John Olsen på: http://www.kunstonline.
dk/profil/john_olsen.php4 
 
Hilsner fra os på Tårnby Naturskole  
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Fuglene i Vorup Enge
Og så sidder Lars Maagaard i Randers og roder med ”et eller andet om fugle” i Vo-
rup Enge. Så meget at der nu i et samarbejde mellem Randers Kommune og DOF er 
udkommet en rigtig flot bog: ”Fuglene i Vorup Enge – før og efter naturgenopret-
ningen”. Kontakt Lars for et gratis eksemplar.
(PB)

Grøn Spire kursusdag i Norddjurs
Som den første kommune i landet afviklede vi sidste år et kommunalt Grønne Spire 
kursus i samarbejde mellem Friluftsrådet og kommunens børnehaver.
Dette gentages i år, hvor emnet bliver ”Skoven”. Grønne Spirer er et rigtig godt ma-
teriale, som passer med de pædagogiske læreplaner - og det passer rigtig godt med 
vores erfaring og viden. Allerede sidste års kursus fik en del børnehaver til selv at 
tilmelde sig Grønne Spirer og flere er på vej i år. Nysgerrig - så henvend jer gerne.
(PB)

Blå Flag strandfolk mødes i Grenaa
Da vi står for driften af to Blå Flag Stationer (Grenaa og Fjellerup) huser vi d. 1.4 
Friluftsrådets kursus og inspirationsdag for Blå Flag strandfolkene som både er 
praktikere og embedsmænd. Ved disse sammenkomster lærer vi altid noget nyt. I år 
er der ekstra fokus på hærværk.
(PB)

Sundhedsuge
Endelig er vi endnu engang initiativtager til årets Sundhedsuge. Her giver Norddjurs 
50.000 kr. i tilskud og der er nu nedsat en lille tværgående arbejdsgruppe, så vi får 
kontakt til flest mulige om at vise, hvad de hver især kan vise frem. Ugens program 
annonceres ud og kan virke som inspiration til selv at være mere aktiv.
(PB)

Nyt fra AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg 
I Danmark har vi over 120.000 vandhuller som trænger 
til at blive undersøgt og passet på. I projekt Vandtjek 
kan skoleklasser adoptere et eller flere vandhuller til 
brug i undervisningen. 
Vi forventer at have over 400 skoleklasser og institutio-
ner med i projektet i løbet af 2009. Hvert adopteret 
vandhul har fået sin egen profil på vores hjemmeside 
www.Vandtjek.dk. 
Vi vil i år lægge ekstra fokus på registreringen af de 3 
arter af salamandere vi har i Danmark
Vi arrangerer gerne kurser, hvis der er en gruppe inte-
resserede skolelærere i jeres område. Henv. til Bjarke 
Birkeland, email: bb@fvc.dk 
Vandtjek.dk er udviklet i et samarbejde mellem AQUA 
Sø- og Naturcenter og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.
(PB)

 Lidt af hvert ...
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Når du handler i Naturbutikken, kan du som 
naturvejleder opnå fordelagtige rabatter.
Kikkerter:
10 - 15 % dog ikke på high-end kikkerter.
Stativer: 10 %        Bøger: 10 %
Tøj, rygsække og fodtøj:    20 %
Fuglekasser og foderhuse: 10 %Fuglekasser og foderhuse: 10 %

Se vores store udvalg på www.naturbutikken.dk
Ring eller e-mail om tilbud.           
                                                                                                                                                                          

Naturbutikken                                          
Vesterbrogade 138                 
1620 København V.                                    
tlf. 33283838   naturbutikken@dof.dk      tlf. 33283838   naturbutikken@dof.dk       Dansk Ornitologisk Forening
                

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



Gundlach A/S Tlf.   8694 1388 gundlach@gundlach.eu
Silkeborgvej 765 8220 Brabrand Fax  8694 2486 www.gundlach.eu

®

Udpluk af vores mange
NYHEDER . . .

Iltmåler Oxyguard Polaris 
– Robust og simpel at anvende

Afløseren for den klassiske Mk III med nyt design og en bedre pris. Måler
vandtemperatur samt ilt i % mætning eller mg/L. Indbygget kompensation for
atm. tryk, temp. og salinitet. Vandtæt og nem at kalibrere.

Iltmåler Oxyguard Polaris (nr. 24.00.26)
Pris pr. stk.  . . . . . . . . . . kr. 6.395,00 ekskl. moms
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  VANDLØBSBAKKE
Til biologisk bestemmelse af 
vandløbskvalitet.

Kvaliteten vurderes ved at ind-
samle så mange forskellige dyr 
fra vandløbet som muligt.

De indsamlede dyr lægges i 
rummene ud for de tilsvarende 
tegninger.

Forureningsgraden aflæses ved 
at se, hvor mange af rummene 
der er dyr i, og derefter sam-
menligne med skalaen over for-
ureningsgraden.

På låget findes grundig vejledning 
og metodebeskrivelse om indsam-
ling af dyr.

30 1412  Vandløbsbakke
Pris pr. stk. kr.     365,00
Sæt med 6 stk. kr.  1.975,00

Forsendelse: kr. 60,-

Priserne er opgivet ekskl. moms.

www.scandidact.dk
Tlf.: 49 13 93 33  •  Fax: 49 13 83 85

E-mail: admin@scandidact.dk
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