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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Bestyrelsen:
Dorrit Hansen (formand) dorrit.hansen@skolekom.dk .......2125 7138
Tim Holmegård Krat tim@naturformidling.dk  ............  3584 0107
Allan Winther aw@fvc.dk  .................................6532 4200
Marianne Hald maha2@mariagerfjord.dk ..........2333 5038
Arne Bondo-Andersen arne1864@bbsyd.dk ...................7467 1164
Mads Christensen madsc@odense.dk .....................
Tomas B. Vilstrup naturvejleder@fdf.dk ..................8684 5759
Jeppe Bjerghuis jeppebjerghuis@gmail.com  .......  
Rikke Laustsen rikke_laustsen@hotmail.com .....3929 7206

Kasse og regnskab:
Tim Holmgård Krat
Lillevangsparken 16, 2670 Greve
(Husk at skrive dit medlems- eller abonnementsnum-
mer når du betaler, især vigtigt ved homebanking)

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

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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Årskonferencen 2010  
afholdes 21.-23. april

på FDF Friluftscenter Sletten   
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Det er fascinerende at naturen er leve-
randør af alt det vi lever af. Det er im-
mervæk mange år af vores tid på jorden, 
vi har hentet vores mad og drikke direk-
te i naturen. Det ligger dybt i os og taler 
til os – det at hente spiseligt i naturen og 
tilberede det over bål. Og bålet! Ilden! 
Kun mennesket har formået at tæmme 
og udnytte dens kraft. Vi finder stadig 
ro og indre varme omkring et levende 
bål.

Den slags naturvejlederarrangementer 
tiltrækker masser af kunder og er lette 
succeser. Deltagerne hygger sig geval-
digt mens de samler urter, østers, rejer 
og andet godt i naturen. Rødvinen ilter 
og smages til mens stegen bliver tilbe-
redt over bålet. Jo det er rigtig godt!

Efterhånden har vi bevæget os langt 
væk fra samler og jægersamfundet, idet 
rigtig mange mennesker i dag henter alt 
mad og drikke i en butik, og ikke skæn-
ker oprindelse og produktion en eneste 
tanke. Hvis man spørger børn, især fra 
byen, om hvor de forskellige produkter 
kommer fra, vil mange ikke kunne sva-
re, eller i bedste fald sige ”SuperBrug-
sen!”. Nu er det jo ikke sådan, at vi alle 
skal fare ud og samle ind, fiske og jage, 
men vi kan da kun opfordre alle til en 
gang imellem, at søge tilbage til ”rød-
derne” og få lidt jord på knæene, lidt 
sand mellem tænderne og lidt bållugt i 
håret og finde den indre samler/jæger 
frem.

Men hvad med naturformidlingen?  
Langt hen ad vejen kommer den ”af sig 
selv”. Der dukker spørgsmål op og delta-
gerne har egne erfaringer at fortælle fra. 
Naturvejlederen sætter scenen og kan 
bare stå og afvente de sædvanlige 
spørgsmål som bare MÅ dukke op; 
Hvordan levede dyret før det blev til 
mad? Hvordan ser det ud indeni? Er det 
ikke synd? Kan det spises og hvordan 
kender man forskel på spiselig og ikke 
spiselig? Og så videre… 

Og snak om hvad der kan spises… 
Man kan få helt ondt i maven – ikke af 
maden - men ved tanken om hvad der 
kan ske, hvis ikke der er styr på hvad 
der kan spises og ikke spises og hvad 
der kan blive giftigt ved dårlig hygiejne! 
Og hvordan pressen vil behandle os, 
hvis det går galt!

Vi arbejder i et skyggeland med sæt-
ningen ”…lettere at få tilgivelse end….” i 
baghovedet og har ikke lyst til at tænke 
tanken helt til ende.  Er det egentlig i or-
den? Ansvarligt? Måske kunne det være 
en ide at vi definere vores ”egen kontrol” 
for bålmad? Ved det ikke… og tør dårlig 
nok skrive det…

Men gode ”ind i kroppen” – oplevelser 
er aldrig at foragte – eller slet ikke at 
forsage. Så kom bare i gang: tænd op for 
bålet og smag på naturen.

Noget dybt  
i os selv

Allan Winther 
og  

 Kari Hald

tema-redaktører
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Haver til Maver
Jeg haster hen over marken for at møde 
en af de 48 skoleklasser der er en del af 
Haver til Maver. Jeg kommer fra skoven, 
hvor jeg netop har afsluttet dagens hule-
byggeri med den ene af de 2 børnehaver 
der også er en del af projektet.  Den 4. 
klasse jeg er på vej hen til er efterhån-
den på hjemmebane her på gården, i 
dag er det deres 6. besøg ud af de i alt 8 
besøg som de, og alle andre klasser, har 

i sæsonen fra april til oktober. Hver 
gang dyrker de jorden i deres lille have-
stykke, de springer rundt i halmballer-
ne, de oplever naturen med en naturvej-
leder eller kokkererer i udekøkkenet 
med en kok. 

Gartneriet
 Jeg stiller mig op foran klassen ved går-
dens 1 ha store gartneri. Her produceres 
grøntsager til gårdbutik, ”Aarstidernes” 

Intet bål,  
ingen mad
En ganske almindelig  
septemberdag hos  
Haver til Maver på  
Krogerup Avlsgård  
ved Humlebæk.

Af Peter Laxdal, Haver til Maver, 
Krogerup Avlsgård, Humlebæk.

Fakta om Haver til Maver
•	 Haver til Maver blev stiftet som forening i 

2006, men der har været skolehaver på  
Krogerup siden 2003.

•	 Skolehaverne blev til fordi den ene stifter af 
Aarstiderne A/S, Søren Ejlersen ønskede at 
genskabe jordforbindelsen. 

•	 Haver til Maver er stadig en del af Aarstiderne, 
men arbejder i dag tæt sammen med Fredens-
borg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

•	 I 2009 består Haver til Maver af 48 skoleklasser 
og 2 børnehaver. Hver klasse kommer 8 gange 
i sæsonen fra april til oktober.

•	 Se mere på www.havertilmaver.dk

Fotos: Henrik Helweg-Larsen.
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storkøkken og nu altså også til denne 
klasses kommende gastronomiske krea-
tioner. Klassen har tidligere på året væ-
ret på rundtur i gartneriet med land-
manden, så de har prøvet at blive 
forundret over romanescokålets forun-
derlige opbygning, og de har smagt gla-
skålets sødme. Det er altså ikke gartne-
riet der tiltrækker deres 
forventningsfulde blikke - denne gang 
er det mig. Det er tydeligt, at de ikke 
helt ved hvorfor jeg ville møde dem her, 
når nu de i dag skal lave mad i udekøk-
kenet. 

Jeg får læreren til at dele klassen ind i 
4 madhold og giver derefter holdene en 
lille opgave: Hvert hold skal hente 3 
porrer, en squash, et knoldselleri og et 
slags kålhoved efter eget valg. Når de 
har gjort det skal de komme til udekøk-
kenet. Under vilde diskussioner om 
hvor de enkelte afgrøder ser ud og står, 
samt hvem der skal bære hvad, spredes 
klassen i gartneriet.

Haven
Inden vi når frem til udekøkkenet skal 
vi passere skolehaverne. Nogle haver er 
velholdte fordi klassen lige har været 
her, eller har en velfungerende forældre-
lugeordning, andre trænger efterhånden 
til at klassen kommer på besøg igen. I 
en have er en gruppe børn i gang med at 
plante nogle salatplanter, der er blevet 

til overs i gartneriet. De arbejder kon-
centreret mens de taler om de gulerød-
der og squash de har høstet og skal have 
med hjem til deres familier.

Udekøkkenet
Det første madhold stormer forbi os 
idet vi ankommer til udekøkkenet. De 
var hurtige, men der skal gå 10 minutter 
før det sidste hold kommer traskende 
med hænderne fulde af grøntsager. Men 
så længe venter vi ikke, efterhånden 
som madholdene ankommer, bliver de 
sat i gang med at vaske grøntsager og 
finde køkkengrej til deres madlavning. 
Udekøkkenet, som klassen skal dele 
med 2 andre klasser, ligger smukt place-
ret i den store frugthavehave bag den 
gamle forpagterbolig. Fra udekøkkenet 
kan man skue ud over skolehaverne og 
halmborgen. Et par hundrede meter 
længere væk ses træerne rundt om 
vandhullet og skovbrynet. Køkkenet be-
står af nogle store vaske der står i mid-
ten af et mindre brolagt område, der er 
omkranset af høje mistbænke med 
krydderurter. Rundt langs hækken mod 
øst, syd og vest står rækker af bålkomfu-
rer og borde. Der er 16 komfurer dvs. 
nok til at 4 klasser kan lave mad på 
samme tid. I den nordlige del af haven 
står frugttræerne op mod forpagterboli-
gen. Det er også her gyngen hænger i 
det store ahorn træ.

Et projekt der virker
Sæsonen 2008 blev evalueret vha. 
et elektronisk spørgeskema til læ-
rere, elever og forældre. Specielt 
forældrenes tilbagemeldinger var 
interessante og viser at projektet 
har en effekt:

•	 90 % af forældrene har oplevet 
at deres barn har bragt grøntsa-
ger med hjem fra haven.

•	 33 % har lavet mad fra op-
skriftsposen sammen med deres 
barn. (På den pose hvor de 
transporterer grønt hjem i står 
de opskrifter eleverne bruger i 
udekøkkenet) 

•	 47 % har luget i haven i ferien 
eller weekender.

•	 24 % overvejer at etablere en 
køkkenhave efter forløbet.

•	 93 % af forældrene har hørt de-
res barn snakke om oplevelserne 
på Krogerup.

•	 76 % af børnene har ifølge deres 
forældre fået en større tolerance 
overfor ny mad/grønt.
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Da klassen er fuldtallig, samler kokken 
Charlie dem omkring et stort bord. Det 
er nu tid til, at eleverne skal præsenteres 
for dagens opskrift og råvarerne. Jeg selv 
tager en hurtig tur rundt til de andre 
klasser, der allerede er i gang, for at se 
om de har holdt gang i bålene.

Bålet
De fleste bål brænder lystigt inde i deres 
halve olietønder, men et par steder er 
det gået galt. Jeg fortæller en dreng der 
står og rører rundt i en gryde, at grun-
den til at retten endnu ikke koger er, at 
bålet næsten er brændt ud. Vantro kig-
ger han ind i komfuret, og straks efter 
kalder han på en anden dreng, der 

åbenbart ikke har levet op til sit ansvar 
som bål ansvarlig. 

Den røde tråd i Haver til Maver er ve-
jen fra have til mave. Først skal der sås, 
plantes og luges. Dernæst skal der hø-
stes, tilberedes og spises så cirklen kan 
sluttes. Bålet er en del af denne cirkel, 
og er altså et nødvendigt redskab for, at 
målet skal kunne nås. På mange måder 
er bålet et redskab der passer rigtig godt 
ind i drivkraften omkring Haver til Ma-
ver – en nøglesætning kunne være: ”In-
gen arme ingen kage”, eller Ingen lug-
ning, intet udbytte. Intet bål, ingen mad. 
Man behøver ikke engang sige det, alle 
ved det rent instinktivt. 

Madlavningen
De fleste aktiviteter i Haver til Maver 
foregår i små grupper á 3-6 elever, både 
i haven, på naturvejledningsaktiviteten 
og i udekøkkenet. Så snart grupperne er 
dannet og ansvaret er overdraget til 
dem, tager gruppedynamikken og ejer-
skabet over. Ansvaret fordeles internt i 
gruppen og arbejdet går i gang. Grup-
perne skal naturligvis have hjælp, men 
de skal nok søge råd så snart de opdager 
et problem, der potentielt kan ødelægge 
deres mulighed for at få mad på bordet. 
Hvis problemet skyldes en doven kam-
merat, skal vedkommende nok også få 
det at vide.

Kokken har nu sat klassen i gang med 
arbejdet. De 4 bålansvarlige kommer 
over til mig for at få hjælp til optændin-
gen og resten går i gang med at skylle 
grøntsager osv. Jeg kan mærke at ejer-
skabet og urkrafterne virker fint. Men 
når maden er spist og der skal ryddes op 
ved jeg også at det er helt andre kræfter 
der skal til, men det er en ganske anden 
snak.

 o
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Der er vel ikke noget andet 
der er så fedt som dét at lave 
mad i naturen - altså med  
respekt for naturen  
– ikke noget med at svine og 
efterlade sig alt muligt plastik 
eller andet rod, som ikke hører 
til. 
Det virker naturligt at vi skal 
passe på vores jord, når man 
står derude og ser konsekven-
serne af rodet. 

De tanker man får sig i naturen, kan 
man sagtens overføre til køkkenet gene-
relt. I køkkenet kan man vise hensyn på 
mange måder. De mest oplagte er, at 
sørge for at spise økologisk når mulig-
heden byder sig. Økologi er ikke bare 
tanken om at den råvarer man står med 
nu og her, er den bedste der kan findes, 
det er også tanken om at man hjælper 
naturen. Når man undlader at sprøjte 
med gift og kemikalier, så hjælper man 
blandt andet til at insekterne kan over-
leve. Insekterne gør det muligt for an-
dre, større dyr at overleve og på den 
måde bevarer man den naturlige føde-
kæde. 

Det er magisk  
at koge ude!

Brug din mad-håndværker 
Sørg også for at bruge håndværkerne – 
dem der kan deres kram. Så når du alli-
gevel skal ud og købe noget godt, hvor-
for så ikke købe det der er rigtigt godt i 
stedet for at få plastikbøffer fra køledi-
sken? De gode slagtere har krogmodnet 
kød der smager fantastisk og fiskeman-
den, der altid vil dig det bedste, ville al-
drig pakke fisken ind så du ikke kan 
dufte at den er frisk! Kom ned og snak 
med din lokale mad-håndværker!

Og sidst men ikke mindst, så sørg for 
at bruge de lokale råvarer – dem som 
dyrkes i området! De mad-håndværkere 
der kan deres fag vil helt sikkert også 
have flest lokale råvarer i butikken. På 
den måde sikres at man får de friskeste 
råvarer – og at du ikke sviner naturen 
unødigt til, ved for eksempel at få smag-
løse jordbær fløjet fra Sydamerika, frem 
for at vente til de hænger friske og sol-
modne på stilken herhjemme. Det er 
denne helt logiske tilgang til naturen, 
som sikrer at vi kan bruge den i dag, 
men også fremover når dine børn og 
børnebørn engang vil ud og se hvad der 
rører sig i det fri. 

Så kort fortalt: spis økologisk, køb 
maden hos dem der ved noget om det 
(det gør dem i de store supermarkeder 
ikke særligt ofte) og spis lokale råvarer! 

Af Nikolaj Kirk,  
Kogemand og gastronomisk  
opdagelsesrejsende. 
AgarAgar/food. 
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Og kom så ud i naturen og mærk, at du 
lever!

Min passion: ude mad!
Jeg elsker at lave mad i naturen! At til-
berede maden efter samme vilkår som 
dem der gjaldt for urmennesket. At 
mærke, dufte, føle, at bruge sine sanser. 
Ja, det at bruge sine sanser er hamrende 
vigtigt. Det er særligt vigtigt for at lave 
god mad - sund mad og for at få forstå-
elsen for at tilberede den gode råvarer.

Jeg har lavet mad over bål mange ste-
der - i Amazonas spiste vi grillet fugle-
edderkop i bananblade med paranødder 
taget direkte ud af de varme gløder. På 
Borneo jagede jeg sammen med Papa-
nerne, som er de lokale stammefolk, i 
skoven med lange fine pusterør lavet at 
det fineste træ. Vi skød aber, hulepind-
svin og små junglerotter. Om aften satte 
vi os sammen i mørket og flåede byttet 

med vores knive. Det spændende kød 
stegte vi herefter ved bålet og tog maden 
med ind i vores træhuse lidt som var 
bygget over den hårde regnskovsjord.

 Du skal ud i naturen! Mærke luften, 
se dyrene, se det som vokser og bliver 
grønt og fint. Tag din familie eller ven-
ner med derud, for at være sammen om 
oplevelsen. Det er en dejlig måde at 
være sammen med hinanden på. Tilbe-
rede, klargøre, og hygge. Faktisk, så sy-
nes jeg at maden kan fungere som en 
portal til andre mennesker, om man 
kender dem på forhånd eller ej. 

Hel ged i eget skind!
Jeg husker en gang da jeg var i Mongoli-
et og besøge de mongolske steppefolk. 
Her fangede vi en ged, skar skindet af 
den og hakket hele dyret op i mindre 
små stykker. Herefter kogte vi lunger, le-
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ver, hjerte og lavede boldpølse og vi 
kogte sammen i en stor gryde. Selve kø-
det, som det lå der med ben og det hele, 
blev hakket med i grove stykker. I skin-
det fra geden, blandede vi de grove styk-
ker kød med glohede sten, som vi havde 
varmet op på et stort bål. Herefter blev 
skindet pakket omkring de sydende sten 
og kødet, til en kompakt bold og snøret 
til. Straks efter begyndte at den lille bold 
at puste sig op til en stor bold. Mens 
bolden voksede og skindet spilede sig 
ud, blev den lagt på det rygende bål. 
Her blev vores ”kødbold” stegt til det 
pludseligt sagde BANG og vi kunne så 
åbne op til det herlige damp stegte kød 
og de varme sten. Jeg siger dig det var 
skønt! Dér sad jeg i Mongoliet, på step-
perne med kæmpe ørne hængene over 
mig i den storslået natur, hvor jeg var 
kommet fremmede mennesker meget 
nærmere gennem madlavningen i det 
fri. 

Natur køkken
Jeg ved godt at historien fra Mongoliet 
lyder vild, - det var den faktisk også! 
Men du skal ikke lade dig skræmme. 
Tag ungerne med ud og find svampe og 
bær, byg et bål og – ja, det er nok ikke 
den bedste idé at skyde dyrene i skoven, 
men så snup råvarerne med hjemmefra 
og kom i gang med at koge ude – det er 
magisk! 

Man kan føre tanken videre fra Ama-
zonas og Mongoliet, hvor maden blev 
lavet i gløderne, men var pakket ind for 
at beskytte maden fra flammerne. Hvis 
ikke du har frisk lammeskind eller ba-
nanblade liggende, så kan man bruge 
stanniol. Ellers kan man bruge en gam-
mel grill-rist til at komme over bålets 
gløder, så kan man grille, lige så godt 
som der hjemme – man kan endda have 
en gammel gryde stående på risten, hvis 
man vil bruge sådan en? Så er der køk-
ken i naturen!

 o
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Vi har på  
Odsherred 
natur skole i 
mange år haft 
vildt middage 
som et af vores  
formidlings-
tilbud.
Pædagogisk er 
det altid et hit 
med noget at 
putte i munden. 
– men der er 
også mange  
andre gode  
argumenter for 
at bruge fisk og 
vildt i formidlin-
gen.

Desuden har vi hvert år, et offentligt ar-
rangement ”Kongens vildtmiddag” som 
en del af vores efterårsferie program.

Udstyr og råvarer
Vi har efterhånden opbygget en vis erfa-
ring og rutine i hvordan man afvikler et 
så udstyrskrævende arrangement, som 
en vildtmiddag er.

De fysiske rammer er en bålplads med 
en bålhytte med plads til 50-60 perso-
ner. To store bålsteder og 2-3 flytbare 
grill(halve olietønder). Desuden er der 
4-5 borde/bænke sæt.

Af Søren Dam, naturvejleder på 
Odsherred Naturskole.

Vildtmiddag i Odsherred

Når vi laver vildtmiddage med skole-
klasser, er formålet at formidle hvor ma-
den kommer fra, at få en sanse oplevel-
se, både i munden og når fugle og fisk 
skal renses og ikke mindst en god dis-
kussion af ”om det er synd for” eller ej.

Vi bruger også vildtmiddag som en 
del af teambuilding for voksne. De sid-
ste par år har et stort lokalt firma haft 
alle deres ansatte på efteruddannelse 
med Anneberg vandrerhjem som base 
og vi har i den forbindelse lavet vildt-
middag med alle 650 medarbejdere, for-
delt på 33 arrangementer.
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Selve menuen kan og bliver ændret, alt 
efter årstiden og målgruppens ønsker.

Vi har dog en grundmenu som består 
af røget fisk med brød til forret, vildt 
med svampestuvning, salat og flutes til 
hovedret og pandekager med bærkom-
pot til dessert.

Fiskene henter vi hos en fisker samme 
dag de skal bruges, så de er levende når 
arrangementet starter.

Vildtet, kan være fugle eller et rådyr, 
skudt af lokale jægere og godkendt af 
dyrlæge (kun rådyr).

Tilbehøret. Flutes, salat, østershatte 
osv. er fra brugsen. Der ud over er der 
alt det deltagerne samler i skoven og på 
stranden.

Tid og mandskab
Selve gennemførelsen af et vildtmiddag 
arrangement tager 7 timer for 2 vejlede-
re. 2 timer til forberedelse(minus ind-
køb) 3 timer til afvikling og 2 timer til 
oprydning og opvasken, som ofte fore-
går næste dag.

Forberedelsen består i at få gjort klar 
med alle de materialer man skal bruge, 
få det hele flyttet til bålpladsen og lagt 
det klar så det ser pænt og indbydende 
ud. Det betyder at grøntsager er pakket 
ud og lagt i kurve, viskestykker over be-

stik og tallerkner og at alt står så det er 
til at overskue.

Rådyret er hængt op og beskyttet mod 
fluer. Et rådyr i vinterpels er mere end et 
døgn om at tø op!! Så det skal op af fry-
seren senest dagen før.

Fiskene lægges pænt i en kasse/tønde 
med masser af is hvis det er varmt.

Det er vigtigt at alt er klart og på plads 
når arrangementet starter, der er ofte 
ikke tid til at rende og hente glemte 
ting.

Uret styrer
Nå så selve arrangementet starter er det 
vigtigste værktøj et ur. Fra det øjeblik 
man siger goddag til deltagerne sætter 
sig til bords går der 3 timer plus/minus 
5 minutter. Vejlederens opgave er at få 
sat de forskellige opgaver i gang og ikke 
mindst at sørge for at de bliver færdige 
sådan at alt er klar når de 3 timer er 
gået. Det kræver at man hele tiden føl-
ger arbejdet og måske flytter lidt rundt 
på deltagerne, hvis det kræves for at ti-
den skal holdes.

En vejleder står for fisk, indsamling af 
urter og bagning, den anden for vildtet, 
bålene og svampe stuvningen. Resten af 
opgaverne fordeles mens arrangementet 
køre.

Vildtmiddag i Odsherred

Kokoshyben.

Majs på grillristen  
rundt om gryden.
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Gennemførelsen i grove træk.
Når vi har sagt pænt goddag gennemgår 
vi menuen og hygiejnereglerne som er 
farvekoder på spækbrædder og hvor og 
hvornår man vasker hænder. Dernæst 
ridser vi opgaverne op i hovedtræk og 
får fordelt deltagerne på de 4 opgaver 
der skal i gang med det samme.

Fiskeholdet går i gang med at rense 
fisk og gøre rygeovnene klar. Bål holdet 
får tændt op i 2 grill og 2 bålsteder. Ind-
samlingsholdet går i skoven, de får max. 
en halv time. Vildtholdet begynder at 
skille dyret ad og gør det klar til grillen.

Alle de opgaver der ellers er, bliver sat 
i gang efterhånden som der bliver ledige 
hænder til det:

•	 Bagning
•	 Salat
•	 Svampe stuvning
•	 Bær kompot
•	 Bord dækning og pynt
•	 Marinade til dyret og dressing til 

salaten
•	 Pandekager

Tips og tricks
Nogle erfaringer er gode at have i bag-
hovedet mens man skæver til uret:

Det kan tage 1 time at få gang i et godt 
glødebål og det er godt med små styk-
ker brænde til at styre varmen med.

Svampestuvningen og bærkompotten 
skal begge have 1 time over bålet.

Det tager nemt 2 timer at bage brød 
og boller.

Fiskene skal ryges i 20-30 min og 
være varme når de serveres.

De udbenede dyrekøller skal stege 45-
75 min og hvile i 30 min

Hvis det regner, tager alting længere 
tid!

Farvel og tak
Når de 3 timer er ved at være gået og 
deltagerne sætter sig til et flot veldækket 

Krabberi-panden.

Skrubberne renses.
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bord med ternede duge og masser af 
bordpynt fra skoven, hjælper vi med at 
servere de varmrøgede fisk og mens de 
bliver spist skærer den ene vejleder dy-
rekødet ud mens den anden pakker 
sammen.Vi smager på alt der bliver la-
vet på bålene, men spiser aldrig med. Vi 
takker pænt nej, når vi bliver budt en øl 
eller et glas vin. Mellem forretten og ho-
vedretten plejer vi at sige farvel og fort-
sat god aften.

Oprydningen umiddelbart efter ar-
rangementet tager ca. 1 time samme af-
ten og så en times opvask næste mor-
gen.

 
Hygiejne er alt
Hygiejnen er umådelig vigtig. Alle vejle-
dere og hjælpere der er involveret i vo-
res vildtmiddage har taget grundkursus 
i levnedsmiddelhygiejne. Vi har farve-
koder på spækbrædder og knive til fisk 
og vildt. På bålpladsen er der mulighed 
for at vaske hænder. I vores indledning 
gennemgår vi de regler der er omkring 
hygiejne og beder deltagerne om at tæn-
ke sig om. Vi desinficerer alle spæk-
brædder i et kar vi har til det samme. 
Alt kød tilberedes med stegetermometer 
og er varmere en 70 grader inden det 
bliver serveret.

Vi har oplevet et enkelt tilfælde hvor 
nogle deltagere fil dårlig mave efter en 
vildtmiddag. Alle rester af kød og fisk 
blev derefter undersøgt uden man fandt 
grunden. Infektionen kan så måske 
skyldes at salaten har været forurenet, 
enten på grund af forkert brug af red-
skaber eller måske med jordbakterier.

Formidlingen sniger sig ind
Det kan måske lyde som om at alle har 
frygtelig travlt og hele tiden skal skynde 
sig at blive færdige med det de er i gang 
med, så maden er klar til tiden. Langt 
fra, der er masser af tid til det hele og 
opgaverne lægger alle op til at man hyg-
ger sig og får snakket en masse. Det er 
her formidlingen sniger sig ind. Man 
kan nå at få rigtig mange spørgsmål på 
3 timer og der er tid til diskussioner og 
udveksling af erfaringer.

  På det hold der ordner fisk er der 
sjovt nok næsten altid en lyst eller fri-
tidsfisker, der gerne lige vil vise hvordan 
man hurtigt ordner en snes skrubber. Så 
syntes han i øvrigt ikke der er de fisk i 

fjorden der var for bare 5 år siden, det er 
også de satans muslingeskrabere og så 
er snakken i gang. På dyreholdet er der 
så næsten altid en jæger der godt lige vil 
vise hvordan man hiver frakken af så-
dan en krabat og han har også sin egen 
nemme måde at forlægge dyret på. Han 
syntes i øvrigt at det er helt vildt så 
mange rådyr der efterhånden er og det 
er derfor der så mange skovflåter alle 
vegne. Der er under hele arrangementet 
utallige emner at formidle, det er bare at 
gribe muligheden når den er der.

Jokeren ligger på lur
Der kan også være udfordringer. Det er 
sket at jeg har stået med et rådyr og 6 
deltagere der aldrig havde rørt ved et 
dyr før. Så tager det lang tid at gøre det 
klar til grillen. Eller lave vildtmiddag til 
en vegetar, hvilket viste ikke at være no-
get problem og i øvrigt meget lærerigt. 
Til et offentligt arrangement havde vi 72 
deltagere til 2 vejledere, det var en ud-
fordring til overblikket.

Så er der vejret. Man skal så vidt mu-
lig undgå regnvejr. For os er aflysning 
ikke en mulighed men vi har så et stort 
bålhus med sider der kan åbnes og luk-
kes efter behov.

Alt i alt er en vildtmiddag en dejlig 
aktivitet at være vejleder på, med altid 
glade og forventningsfulde deltagere og 
rig mulighed for at formidle en masse 
forskellige emner.

Kom bare i gang!
 o

Brombærsukker.

Pandekager i stakkevis.

Lækkerier på den store grill.
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Klokken er otte en lørdag morgen i no-
vember og de første biler er ved at an-
komme til Vadehavscentret, 8 km syd-
vest for Danmarks ældste by Ribe. 
Centret ligger i landsbyen Vester Ved-
sted i det sydvestlige hjørne af landet, 
der hvor vejret oftest går i land efter tu-
ren over Nordsøen. De første biler er 
danskere fra mange steder i Danmark, 
mange er fra hovedstaden og har over-
nattet i Ribe, men nu begynder de sven-
ske biler at komme og endelig kommer 
der en taxi med nogle østrigere, der på 
vejen hjem fra USA lige lagde vejen for-
bi Vadehavet. Klokken 8.30 starter min 
introduktion i centrets cafe, hvor godt 
50 gæster igen fylder østersturens få 
pladser.

Over kaffen introduceres der til da-
gens 4 timers oplevelse, turen til de 
gamle blåmuslingebanker, som i dag 
konkurrerer stærkt med den invasive 
stillehavsøsters.

Der er en fantastisk stemning i cafeen 
af en blanding af +50 årige og unge 
mænd og kvinder, der har sat deres ven-
ner i stævne til den helt store danske na-
turoplevelse i Danmarks kommende 
største Nationalpark Vadehavet. Mange 
har glædet sig i månedsvis, da turene 
længe har været booket ud. Allerede nu 
er flere af vinterens ture optaget. Ja, da 

vi startede med to ture i 2005 troede vi, 
at det her var et kuriosum, men vi blev 
kimet ned og en ny brugergruppe blev 
skabt – østersfolket.

Uden vejledning ingen østers
Det er vigtigt for Vadehavscentret, at vi 
har skabt østerssæsonen fra oktober til 
april, det betyder at vi nu har mulighed 
for, at få mennesker med ud på den 
svære årstid, nemlig om vinteren, og lad 
os fortælle det allerede nu – vi er vilde 
med det. Målet for deltagerne er selvføl-
gelig, at få rygsækken fyldt helt op med 
stillehavsøsters, så køletaskerne bag i bi-
lerne kan være fyldte, når man når 
Malmø eller København. For Vade-
havscentret er målet, som ved alt hvad 
vi laver, at øge synliggørelsen og forstå-
elsen af det unikke Vadehavsområde. 
Derfor laver vi ingen østersture uden 
faglige introduktioner eller uden fortæl-
lingerne om Vadehavet som den inter-
nationale lufthavn for minimum 12. 
Millioner trækfugle og om Vadehavets 
store betydning.

Fra ingen til 12.000 tons på rekordtid
I 2005 opgjorde man bestanden af stille-
havsøsters til 1.000 tons nu 4. År senere 
har man en bestand på min. 12.000 
tons. Man troede at østersene ville ud-

Østersfolket

Af Klaus Melby, naturvejleder og 
leder af Vadehavscentret.
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rydde blåmuslingerne, men nu tyder det 
på, at fordi østerserne ikke gyder maxi-
malt hvert år, da har blåmuslingerne en 
chance for at reetablere sig. Fra Holland 
har man registreret, at østerssamfund 
pludselig kan dø, hvis vandet står stille 
for længe. Mange mener at stillehavsø-

Stillehavsøsters 
Crassostrea gigas

Indført til tyskland 1913 v. Norddeich  og 1954, 
1964 til Sild og igen i midten af 70´erne og 
80érne, samt til Holland og Danmark i 80´erne 
og 90´erne.

Stillehavsøsters er en tidevands art, ned til 3 me-
ters dybde, men kan gå længere ned.
Kan leve i saltvand med en salinitet mellem 10-
42 psu.
Har vækst mellem 4 – 35 grader, men overlever 
også minus 5 grader.
Vækst 3-7 cm pr. år.
11 gram skal pr. 1 gram kød i våd vægt.
Max. alder 30 år. Kan opnå en længde på min. 30 
cm.
Kan v. 20 grader  skiffe køn fra han til hun.
Fødeudbud og varmen styre kønskiftet frem og 
tilbage.
Yngler som 3/4 – til 1 år gammel.
Producerer mellem 50-100 mill. æg. Befrugtning 
inden for 15 timer.
Larvven i de frie vandmasser i 3-4 uger.
Spredning op til 240 km.
Invasiv art, der har medbragt andre invasive  
arter.

Vadehavscentrets  
østersture finder du på:
www.vadehavscentret.dk

stersene er positivt for Vadehavet, da de 
vil øge artsdiversiteten idet østersskal-
lerne danne rev på havbunden, et land-
skab i landskabet fuldt af gemmesteder. 
Men som næsten altid er man hurtig til 
at konkludere, og det her er jo natur så 
måske er det klogt og se østersene i et 
længere perspektiv.

Hvad har vi lært af Østersaktiviteten og 
Østersfolket?
Vi har ikke mindst lært, at er man hel-
dig da kan man pludselig få nye bruger-
grupper, man tidligere havde svært ved 
at nå. Det er også vores erfaring at folk 
glædes meget over, at de kommer for at 
vil hente østers, men bliver overraskede 
over, at de få ”noget at vide” oven i og 
dette bliver meget positivt modtaget. 
Flere glædes ligeledes over at man er 
sammen med så mange dejlige menne-
sker på turene, der knyttes bekendtska-
ber – altså turene har en social dimensi-
on gæster til gæster. Og det at man er 
sammen om noget er et vigtigt perspek-
tiv, man vil gerne opleve sammen. Selv 
de mange ”kendte mennesker” vi har 
haft med ja de snakke med de andre del-
tagere.

Nu er det også helt specielt, at gå 800 
meter i vand til navlen eller stå på 
østersbanken 3,2 kilometer fra land eller 
gå med flere tusind gæs flyvende lavt 
hen over hovedet eller gå på spejlglat is 
og senere mudder. At være på østerstur 
med Vadehavscentrets Michael, Else el-
ler Klaus og snart også med Anne det er 
en oplevelser for livet.

Aktiviteter der går ind under huden,  
kræver større sikkerhed
Østersturene rejser også krav til os. Sik-
kerheden skal være i orden. Vi har kon-
taktet SOK og forhørt os om det er ok at 
kalde helikopteren, hvis ulykken er ude. 
Vi orientere gruppen om, at man skal 
hjælpe hinanden. Vi er iført vaders og vi 
går samlet både ud og hjem. Vore gæ-
ster bliver samtidig oplyst om risikoen 
ved, at nyde østers. Både m.h.t. bakterie 
og giftige alger. Og der er vigtigt at få at 
hvide, at spiser man østers er det på eget 
ansvar. Østersturene er på en og samme 
tur en fantastisk oplevelse, men også en 
aktivitet, der stiller større krav til sikker-
heden.
  o
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Skandale!: ”Naturvejleder  
forgifter en skoleklasse med 
rådne fisk!”. 
En overskrift i lokalavisen, som 
mange sikkert har tænkt og 
frygtet - og som vi alle selv-
følgelig gerne vil undgå. 
Men hvordan sikrer vi os? 
Ved at etablere vores egen 
egenkontrol.

Kender du den gul/grønne blanket med 
smiley-ikoner på? Man kan se den i vin-
duet hos rigtig mange bagere, kiosker, 
restaurationer og alle andre virksomhe-
der, der har med tilberedning og salg af 
fødevare at gøre. 

Blanketten er et bevis på, at virksom-
heden har indført og praktiserer nogle 
procedurer, som skal sikre, at de fødeva-
rer der sælges, ikke er fordærvede eller 
giftige. Altså at virksomheden gør noget 
for IKKE at være hovedperson i den 
frygtede overskrift. Det kaldes egenkon-
trol og den kan vi lære noget af.

Af Kari Hald, naturvejleder på 
Avnø Naturcenter.

Den farligste  
naturvejledning

Tag på kursus
Overalt i landet udbydes kurset ”Almen 
fødevarehygiejne” som alle, der har med 
produktion af fødevare at gøre, skal be-
stå. Kurset udbydes som ét ud af mange 
offentlige kurser for voksne og er derfor 
ganske billigt at deltage i. Det varer tre 
dage og koster typisk mellem kr. 550 – 
850 kr. eksklusiv frokost. 

I løbet af de tre dage vil du lære om 
mikroorganismer, smitteveje, risikoana-
lyse og egenkontrol og meget mere. Sik-
kert også nogle ting, som vi aldrig eller 
sjældent vil have brug for i naturvejled-
ningen. Men du vil få den grundlæg-
gende viden til at etablere din egen 
egenkontrol for bålmadsaktiviteter.

En lærebog på vej
Hvis ikke du kan afsætte tre dage, er der 
en ny lærebog om fødevarehygiejne på 
vej som vil blive brugt som grundbog 
ved de nævnte kurser. Bogen er letlæse-
lig og meget anvendelig med overskifter 
som: Mikroorganismer, Mikroorganis-
mers egenskaber, Smittespredning, Reg-
ler og kontrolsystemer samt Forebyggel-
se af smittespredning.
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Fem pointer
Jeg har forsøgt at samle fem vigtige 
pointer fra bogen, som jeg har fået lov 
til at smugkigge i før udgivelsen.

Pointe 1: 
Mikroorganismer findes alle steder. 

Det handler altså ikke om at forsøge at 
fjerne dem alle, men at mindste risikoen 
for at de skadelige får mulighed for at 
opformere sig. Det kan være bakterier, 
gærsvampe, skimmelsvampe, virus og 
parasitter. Langt de fleste er nyttige i vo-
res liv. Enkelte er fordærvende – altså 
ødelægger vores mad og andre igen er 
direkte sygdomsfremkaldende – ja dø-
delige endda! 

Pointe 2:  
Formeringshastigheden er  
foruroligende!

Ved optimale betingelser kan en enkelt 
bakterie blive til 16 millioner på bare 8 
timer! Så det er bare om at give disse 
småvæsener så dårlige vækstbetingelser 
som muligt. Men tro ikke de forsvinder! 
Mange kan danne sporer, der kan over-
leve ekstreme betingelser over lang tid. 
Og alle kan gå i dvale – en tilstand, hvor 
de ikke formerer sig (særligt meget) og 
overlever uden ”mad og drikke”.

Pointe 3:  
Gør livet surt for mikroorganismerne

Grundlæggende handler det om at ska-
be dårlige vækstbetingelser for mikroor-
ganismerne. Fjern vand og ilt og gør 
temperaturen uudholdelig. Så kort kan 
det siges. Tørre, salte, ryge, sylte, varme, 
køle, fryse – og gøre det rigtigt surt at 
være mikroorganisme i maden. Men 
husk at så snart vi tilsætter vand, tør op, 
og varmer, så vækker vi alle de slumren-
de mikroorganismer til live igen. Så spis 
så snart maden er klar!

Pointe 4:  
De farligste kan vi ikke se,  
lugte eller smage

Man skelner mellem fordærvende og 
sygdomsfremkaldende mikroorganis-
mer. Forskellen er grundlæggende, at vi 
typisk opdager den første slags, fordi de 
ødelægger maden. Den mugner, har-
sker, bliver sur eller rådner. Men de syg-
domsfremkaldende kan man ikke nød-
vendigvis se eller lugte. Enten kan vi 
blive syge af toksiner som mikroorga-
nismerne har udskilt i maden, eller vi 
bliver syge af selve bakterierne, når de 
kommer levende ind i vores fordøjelses-
system. 

”På undervisningsministeriets hjemmeside www.vidar.dk kan du finde de kurser 
der udbydes tæt på dig i ”Almen Fødevarehygiejne”. Skriv ”almen fødevarehygiejne” 
i søgefeltet og vælg ”Aktuelle hold”, så får du en laaaang liste over hvor i landet du 
kan deltage i dette kursus.”

Bogen ”Fødevarehygiejne” udkommer her i juni. 
Forlag: Munksgaard Danmark.  
Lavet i samarbejde med Hotel- og Restaurant-
skolen i København. Pris: 148 kr.”

Munksg aard danM ark

Hotel-  og  re staur antskolen

susanne Ørnfeldt  CoMerford

t
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Pointe 5:  
Bryd smittekæden

Grundlæggende handler al hygiejne om 
at bryde smittekæden. Her er nogle 
gode råd:
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Anskaf dig dobbelt så meget grej 
Knive, skærebrædder og fade/skåle til 
de rå råvarer og ANDRE knive, skære-
brædder og fade/skåle til den færdige 
mad. Og selvfølgelig forskellige skære-
brædder til kød og grønsager. Man kan 
få flotte, farvede skærebrædder, så det er 
let at se, hvilke der må bruges til hvad. 

Vask og skyl grundigt
Skyl grønt og frugt grundigt. Jorden er 
arnested for nogle af de farligste mikro-
organismer.  Og gør det let for dine del-
tagere at vaske hænder med sæbe. Før, 
under og efter! Sæt nogle regler for ar-
rangementet og vær selv det gode ek-
sempel.

Temperatur, temperatur og  
atter temperatur! 
Hvis du opbevarer råvarerne koldt (5 
grader eller mindre) før brug og opvar-
mer HELE retten til over 70 grader un-
der tilberedningen og spiser maden 
straks derefter, så har du sikret dig langt 
hen ad vejen. 

Rens borde og værktøjet/udstyret før 
og efter brug. 

Køb f.eks. en industriopvaskemaskine 
der kører med højere temperaturer end 
almindelige opvaskemaskiner. De borde 
og det udstyr der bruges, skal selvfølge-
lig også være rent når man starter og va-
skes af bagefter.

Hygiejne foran miljøhensyn
Når det kommer til hygiejne, kan det 
godt være, at man må gå på kompromis 
med sit ønske om genbrug og ressource-
besparelse. Papirservietter er bedre end 
håndklæder, når det gælder hygiejne. 
Og engangsvaskeklude og -skurebørster 
er også at foretrække.

Aben ender hos dig
Så der er meget du kan gøre for at und-
gå at blive hovedperson i den frygtede 
overskrift i lokalavisen. Problemet er 
desværre, at uanset hvor meget du gør 
dig umage, så kan det gå galt. Og ingen 
kan sikre sig mod pressens lyst til at fin-
de en syndebuk. Men hvis du har gjort 
dit bedste, så er der mulighed for at for-
klare sig. Så med disse gode råd ønskes 
du god fornøjelse og appetit!

 o

Hvis du kan styre temperaturen - 
kan du holde skik på bakterierne.
Ill. fra bogen ”Fødevarehygiejne”.
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Bålmad! Nu skal det jo ikke 
bare gå op i hygge og socialt 
samvær! Der skal jo naturfor-
midling på bordet! Jeg spørg 
bare; når de overhovedet at 
naturformidle mens de kokke-
rere? Ok ok! Gode ”ind i krop-
pen”- oplevelser er aldrig at 
foragte. 

Men man kan også vende om på tinge-
ne: Naturformidling om fugle – og for 
at der ikke skal gå noget til spilde, så la-
ver vi også lige lidt mad ud af dem bag-
efter.

Sikker leverance
Hvis man skal bruge råvarer fra naturen 
til naturformidling er det godt med sik-
re leverance og en vis hygiejnestandart. 
I jagtsæsonen er det let at få fat på både 
ænder og fasaner i hel figur. En fordel 
med and og fasan er også at de fleste 
børn har et vist kendskab til dem. Og 
netop disse to fugle er forskellige på en 

måde hvorfra der kan drages masser af 
læring. 

Det rette værktøj
Scenen er sat: deltagerne står i flere 
grupper med mindst en and og en fasan 
at studere. Først beder jeg deltagerne 
om at studere næb og fødder. Anden 
har ”andenæb” og svømmefødder, Fasa-
nen har et lille krumt næb og ”hønse-
fødder”.  Opgaven lyder på at se hvor-
dan de er forskellige og at komme med 
et bud på hvad deres ”værkstøj” bruges 
til. Det er tilladt at gætte – bare det sker 
med udgangspunkt i iagttagelser på fu-
glen. Hvis de var videnskabsmænd måt-
te de også starte med iagttagelsen og 
den forforståelse – større eller mindre - 
de nu engang har.

Luft under vingerne
Så sammenligner de vinger. Fasanens 
vinger er brede og fjerne spredte, an-
dens er smalle og fjerene sidder tæt. Det 
giver anledning til at snakke om hvor de 
to fugle opholder sig mest og hvor me-
get og hvor langt de flyver i løbet af de-

Af Kari Hald, naturvejleder på 
Avnø Naturcenter.

En and og en fasan
- en verden til forskel og formidling
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res fugleliv. Fasanen går rundt på jorden 
og finder føde med sit næb. Den har 
brug for at kunne komme hurtigt op – 
f.eks. i et træ – hvis en fjende sniger sig 
ind på den. Anden derimod opholder 
som meget på vand, hvor antallet af 
fjender, der kan snige sig ind på den, er 
begrænset. Den kan godt tillade sig at 
være lidt længere tid om at komme op i 
luften. Men den flyver til gengæld over 
længere distancer end fasanen og har 
brug for stærke glatte vinger.

En fjer kan blive til..
Vi sammenligner også fjerdragten. 
Bedst er det, at have både hanner og 
hunner af begge arter. Man kan starte 
med at spørge deltagerne hvilke forskel-
lige formål fjer kan have for en fugl. De 
kan bruges til at flyve, holde på varmen, 
som pynt eller kamuflage. Hvis læseren 
kan komme med bud på flere, er de me-
get velkomne! Jeg beder deltagerne om 
at finde eksempler på de forskellige ty-

per på fuglene og plukke dem ud – hvis 
de kan! Det giver også anledning til at 
snakke om hvorfor hun-fugle ikke er så 
pyntede som han-fuglene. Og at fugle 
skifter fjerdragt og ændre faktisk udse-
ende i forhold til alder og årstid. Måske 
har en af deltagerne plukket en fjer ud, 
hvor enden stadig er en blodig pose 
hvori væksten sker. 

Det kan også være lærerigt at have en 
skål vand til at dyppe fjerene i. Hvor 
lang tid kan dunene hold vandet væk? 
Jeg har endnu ikke forsøgt at komme 
olie i vandet – men det kunne være in-
teressant.

Hvis man lægger fuglene på ryggen og 
mærker fjerdragtens tykkelse på brystet, 
er det tydeligt at anden har en markant 
tykkere fjerdragt der end fasanen. Når 
deltagerne kender fuglenes levested, så 
er det let at slutte sig til hvorfor. Eller 
spørge dem hvor lang tid de kan holde 
varmen når de bader i Danmark.

Maratonløber og bodybuilder
Tja… det er ikke altid mig, der introdu-
cere ideen om at se hvordan fuglene ser 
ud indeni! Men selvfølgelig skal vi også 
det. Vi starter med forsigtigt at skære 
brystkødet fra. Fasanens kød er måske 
lidt rødere end almindeligt kyllinge-
bryst, men andens kød er markant mør-
kerødt.

Hvorfor det? Jeg beskriver to sports-
udøvere: maratonløberen og bodybuil-
deren. Den ene har brug for muskler 
med masser af blodgennemstrømning, 
så der hele tiden kan tilføres nyt ilt til de 
arbejdende muskelfibre. De behøver 
ikke at være så store, men de skal være 
seje. Bodybuilderen har brug for musk-
ler med masser af latent energi til en 
stor men kortvarig præstation. Der be-
høver ikke være så stor blodgennem-
strømning, men der skal være lager-
plads til let omsættelig energi. Hvem af 
fuglene er som maratonløberen og 
hvem er som bodybuilderen? Selv børn 
i børnehaveklasse kan se logikken.

Har en fugl en hjerne? og hvor stor er den? 
Når først de fine brystmuskler er lagt på 
et rent fad fra køkkenet, kan vi gå videre 
på opdagelse inde i fuglene. Jeg nyder, at 
lade deltagernes nysgerrighed styre pro-
cessen.  Er der noget indeni som de ger-
ne vil se?  De fleste svarer hjerte og hjer-
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ne. Så vi ser på kråse, hjerte, og tarme. 
Nogle børn spurgte engang, hvor lang 
andens tarm var og jeg måtte være dem 
svar skyldig. Så de gik fluks i gang med 
at tage dem ud, lægge dem på jorden og 
måle dem i fuld længde. Godt 2 meter 
fik de det til!

Og så er der hjernen! Hvorfor vil de 
altid se hjernen? Jeg kan klare meget, 
men bryder mig egentlig ikke om at 
flække en fasans hoved for at se om der 
skulle være ”noget med ørene”. Men 
hvad gør man ikke i naturvejledningens 
tegn? De gætter på forhånd om den 
overhovedet har en hjerne og hvor stor 
den i så fald er; kirsebær, ært eller knap-
penålshoved? Og når vi er ”derinde” ser 
vi også lige efter hvad der inde i øjet.

Bagefter får deltagerne selv lov til at 
”ordne” hver deres fugl og når de har 
skåret brystkødet fra, undersøge de det 
de nu har lyst til.

Cafe Avnø
”Jeg kan ikke lide champignon”, ”og jeg 
kan ikke lide løg” er faste kommentarer 
til udsigten om at skulle spise fuglene 
bagefter. Men det er bare ærgerligt! På 
Avnø SKAL man i det mindste smage. 

Og anmeldelsen er stort set altid god og 
gryden bliver tømt.

Opskriften lyder således – sådan ca.:
Ca. 8 – 10 par fasan og andebryster.
2 pakker champignon
1 pose løg
1 liter mælk
½ liter fløde
Lidt olie
Timian 
Oregano
Salt og peber efter smag
To gode franskbrød

Skær kødet i småstykker. Hak champig-
nons og løg småt – så kan de ikke ”iden-
tificeres” i gryderetten (Hæ hæ – snydt 
igen). Varm en gryde godt op over bålet. 
Kom olie i og svits kødet. Tilsæt løg og 
champignon og lad det stege lidt. Tilsæt 
mælken og krydderier. Lad retten koge 
godt under låg. Tag låget af og lad det 
koge lidt ind før fløden tilsættes. Lad 
retten koge godt ind, så sovsen bliver 
dejlig tyk.

Ragouten serveres på små tallerkener 
af franskbrød skåret i tykke skiver.

Velbekomme!
 o
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I dag er det absolut mest til hygge og Sct. Hans og så lige når vi naturvejledere og 
andre grupper laver bålmad. Fokus i denne artikel bål, brænde, teknik, tips og gode råd.

Brænde
Ikke alt træ er lige godt bål og noget brænde er bedre til bestemte formål end andet. 
Middelhårdt til hårdt løvtræ som f.eks. bøg, eg, birk og ask er de bedste, mens blødt 
løvtræ (el, lind og asp) og nåletræ er knap så godt. (se faktaboks om brændværdi) 
Men skal man kun bruge varmen fra flammer, så betyder det reelt ikke noget. Skal man 
bruge gløder, så er det bestemt ikke lige meget. Til gløder er bøg efter min mening det 
bedste brænde, tæt fulgt af ask, birk og eg. Bemærk at nåletræ ofte har små eks-
plosioner, når opvarmede lommer af harpiks sprænger og det sender små gløder og 
gnister flyvende rundt til fare for dyre kunststof jakker, fleece og soveposer.

De klassiske fejl med brænde er, når brændet ikke er tørt nok og 
at brændet ikke er flækket ned i de 
rigtige dimensioner. Man kan teste 
sit brænde for om det tørt nok ved 
at spytte på enden og så puste i 
den i den modsatte ende(evt. med 
en støvsuger). Bobler spyttet skulle 
brændet være tørt nok. Brænde i 
store stykker brænder dårligt, ryger 
og er svært at styre varmen med. 
Brænde bør flækkes ned til ca. 2-3 
fingres tykkelse. Er man heldig, så er 
der tørre grene i den rette tykkelse 
man kan samle op. OBS! Sankning af 
brænde kræver ejerens tilladelse.

&Tips
Tricks

Brændværdier 

Bøg og eg 10
Ask, birk og ahorn   9
Elm    8
Frugttræ   7
Fyr og gran   7
Lind og el    6

Kilde: Ildens magi af   
Thorben Lundø,  
ISBN 87-7041-443-2

Bål har til alle 
tider  
fascineret 
mennesker 
både med 
frygt,  til  
varme, som 
noget uopnå-
eligt, som en 
varmekilde til 
madlavning 
og til varme 
og som  
centrum for 
familien/ 
gruppen.

Bål til lyst, glæde og nød
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Optænding
Brug aldrig tændvæsker til optænding af bål!  
Bruger man hjælpemidler så brug optændingsblokke. 
Af mere naturlige hjælpemidler er birkebark den helt 
suveræne vinder. Barken indeholder olier, der gør 
det er let at antænde og gør, at det brænder godt. 
Birkebark sammen med ikke mindst grankvas af de 
allermindste døde kviste på grantræer virker stort 
set hver gang. For at ilden skal fænge, skal det være 
kvas eller meget tynde tørre grene. Når der er mere 
gang i ilden kan der gradvist lægges tykkere og tyk-
kere kviste og grene på. Skal bålet under optændin-
gen have ekstra ilt, så brug en bålpustepind, der er 
lavet af en udhulet hyldegren. (se billed)

Af Lars Borch, naturvejleder for

&Tips
Tricks

Selve optændingen kan ske med tændstikker, stormlighter 
eller magnesium ildstål, der bruges med at skrabe ildstålet 
med en kniv, så der springer gnister af til optændingen. Et 
billigt trick, der næsten altid tager kegler. Rigtige ildstål 
med flint og fyrsvamp kræver en hel del øvelse for at fungere, 
men det er en fantastisk måde at tænde op på. 

  Lidt bål-tips og tricks
 ✔ Bål i sne kan laves som et berber bål, men med flere lag og med de tykkeste og vådeste stykker 
brænde nederst.

 ✔ Optændingen foretages altid i vindsiden.
 ✔ Laver man bål i en lavvu, så bør man dels kun bruge løvtræ for at undgå springe gnister og gløder  
og dels flække træ ned i finger tykkelse for at sikre en stabil brænding og dermed undgå røg!

 ✔ Lav selv en bålpustepind ved at udhule marven af en lige hyldegren. Lav evt. selv  
et bålpustepindebor af et 6 mm bor og 6 mm rundjern. (Se billed øverst på siden)

 ✔ Lav evt. en båltændingspose med ildstål, tændstikker, birkebark, gamle stumper stearinlys, 
avispapir med stearin, dunhammerfrø mv.

 ✔ Brug evt. transportable bålsteder i metal, der kan købes flere steder.
 ✔ En fejl man ofte ser ved madlavningsbål, er at de er for store og dermed med  
for meget varme. Det gør det svært at styremaden, at røre rundt i gryden mv. Det er vigtigt  
at lave bålet i den rette størrelse. Det er også grunden til, at brændet skal flækkes ned i  
så relativt tynde stykker.
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&Tips
Tricks

Bålet
Der findes masser af forskellige båltyper til masser af forskellige formål. Her vil jeg 
koncentrere mig om 3 typer.  (for opbygning af bålene se billederne) 

1) Laissez faire bålet, hvor man tænder et lille bål og så bygger op oven på til 
den ønskede størrelse, afhængig af om man vil bruge flammerne direkte, eller om man 
skal bruge gløder. 

2) Pagodebålet, 
der er et godt lys og 
varme bål og som er 
velegnet, hvis man 
gerne vil have gløder 
i en fart. Det byg-
ges færdigt op med 
optændingskvas inden 
i før det tændes. Op-
bygningen gør, at der 
er god træk og at bålet 
brænder hurtigt ned til 
gløder Skal der bruges 
flere flammer læg-
ges der nyt brænde 
ovenpå.:
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&Tips
Tricks

3) Berberbålet, som er min personlige favorit. Det bruger mindre brænde , kan 
bruges til både madlavning med flammer og til madlavning med gløder til sidst, når det 
er ved at være brændt ned. Samtidig har det en god historie, og det er CO₂ fornuftigt.  
(se faktaboks). 

Berberbålet er udvik-
let af berberne, et folk 
fra Nordafrika, der 
levede i  tørre områ-
der, hvor der ikke var 
meget  brænde. Derfor 
udviklede de denne 
båltype, der brugte 
mindre brænde end 
traditionelle båltyper 
og som man kunne lave 
mad over i længere tid. 
At det så samtidig er 
mere CO₂ venligt gør 
jo ikke noget i disse 
klimatider.

Bålet bygges op som 
tømmerflåder på 
tværs af hinanden 
i 3-4 lag. Ovenpå 
bygges et lille optæn-
dingsbål der startes 
som laissez faire bålet. 
Da bålet brænder oppe 
fra og ned, så går det 
langsommere og man 
sparer brænde. Går 
det for langsomt, læg-
ges mere brænde oven 
på. Til slut vil der være 
mange gode gløder til 
madlavning i gløder.

Sådan bruger du  
din bålpustepind!

Berberbålet tændes op  
med magnesium ildstål
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En net-
værksdag 
om mad 
over bål
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STAVA – netværket for Vest og Sydsjæl-
land samt Bornholm afholdte i efteråret 
2008 en vellykket erfadag om naturfor-
midling og bålmad hos Bendt Christen-
sen på Svenstrup Naturskole.

Der blev forlagt rådyr, studeret sild og 
fugle, røget fisk, stegt rådyrkølle i grub-
be, kreeret sund råkost og hygget geval-
digt.  Alle lærte noget nye og langt de 
fleste havde erfaringer de andre kunne 
bruge. 
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De første naturbørnehaver opstod om-
kring 1950, hvor en musik- og bevægel-
sespædagog fra Søllerød begyndte at gå 
ture med andre menneskers børn. Efter 
et par år blev fru Flataus ”gå- og vandre-
børnehave” en realitet, og den inspirere-
de efterfølgende til lignende institutio-
ner. I begyndelsen af 1950’erne startede 
en anden væsentlig forløber for naturin-
stitutionerne, idet man her begyndte at 
køre børn fra de centrale Københavnske 
”brokvarterer” ud til småhuse, spejder-
hytter o. lign. – man begyndte at flytte 
børnehaverne ud. Hvor ”gå- og vandre-
børnehaverne” var halvdagstilbud for 
velstillede familiers børn, var udflytter-
børnehaverne ofte børnehaver for so-
cialt udsatte børn.

Fra omkring 1987 opstod der en ræk-
ke udviklingsarbejder i hele landet, hvor 
børnehaver oprettede udegrupper, kom-
muner købte busser og udstyrede pæda-
goger med stort kørekort, eller instituti-
oner kombinerede en hjeminstitution 
med en satellit- eller en landafdeling.2 
Frem til 2008 er antallet af naturbørne-

2  Evalueringsrapporter – se litteraturliste

haver vokset stabilt og ud fra tal fra 
Skov- og Naturstyrelsen3 vil jeg vurdere, 
at Danmark er det land i verden, der har 
de fleste naturbørnehaver i forhold til 
den samlede institutionsmasse. I Norge 
er 7-8 % af institutionerne natur- og fri-
luftsbarnhager4, mens de tyske wald 
kindergarten’s er oppe på ca. 700 stk.5.

I Norge oprettede man de første na-
tur- og friluftsbarnhager i 1990’erne in-
spireret af dansk praksis. Det norske ud-
dannelsessystem har en anden tradition 
for forskning indenfor pædagogers om-
råde, idet seminarierne er knyttet til 
universiteterne, og seminarielærere har 
ligesom universitetslærere mulighed 
for/pligt til forskning. Selv om traditio-
nen i Danmark er ældre, er naturbørne-
haverne i Danmark slet ikke udforsket 
systematisk.

I perioden 1988-1996 er der en række 
forskellige evalueringsrapporter angåen-
de naturbørnehaver, der er ret ukendte, 
og området har også deltaget i BUPL-

3  Skov- og Naturstyrelsen nyhedsbrev nr. 3 2002
4 Foyn-Bruun 2006
5   Wall Street Journal 14/4 2008

Af Niels Ejbye-Ernst,
VIA University College, 
naturvejleder og lektor,  
Cand. Pæd, Ph.d. stipendiat 
DPU Århus Universitet.

Naturvejledning,  
naturbørnehaver  
og friluftsliv

Et af Danmarks 
unikke bidrag til 
verdenspæda-
gogikken (for-
uden Grundtvig 
og Kold) er byg-
gelegepladser1 
og naturbørne-
haver, og de  
fleste lande, der 
har indført  
naturbørnehaver 
i 1990’erne eller i 
dette århundre-
de, refererer til 
besøg i Dan-
mark, og direkte 
inspiration fra 
projekter i  
Danmark. 

1 Henriksen 2006, s. 4
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støttet udviklingsarbejde med efterføl-
gende bogudgivelse (1995 og 2004). 

De eneste mindre forskningsprojekter. 
der er publiceret i Danmark. er fra 1997 
(Pedersen &Brodersen) og fra 2006 
(Vigsøe & Nielsen). Begge projekter har 
helt overvejende fokus på naturbørne-
havernes motoriske betydning, og ingen 
af dem er omtalt udenfor Danmark. I 
starten af 2000 blev et svensk projekt 
(Grahn et al. 1997) oversat og kraftigt 
eksponeret6 selvom projektets materiale 
var særdeles begrænset. Projektet er ef-
terfølgende kritiseret for at vælge moto-
riske tests, der ikke er rettet mod alders-
gruppen7, og materialets konklusioner 
angående sygefravær er påvirkede af 
den alt for lille testgruppe.

I 2004-2006 blev Sølv- og Guld gui-
den udarbejdet af Learning Lab Den-
mark, og her var pædagogisk arbejde i 
naturen en del af materialet, idet ”gui-
derne” blev skrevet i forbindelse med 
indførelsen af pædagogiske læreplaner, 
der også indeholdt et punkt angående 
natur. Her blev en række udviklingsar-
bejder i 4-5 daginstitutioner sammen-
skrevet, uden der kan tales om systema-
tisk forskning indenfor området. 
Guldguiden refererede overvejende til 
eksisterende nordisk forskning, og ind-
drog her eksempler fra den praksis ud-
viklingsarbejderne repræsenterede. Si-
deløbende hermed har Friluftsrådet 
udviklet projektet ”Grønne Spirer” fra 
2006, der lægger hovedvægten på at for-
midle konkrete naturaktiviteter til deres 
medlemsinstitutioner. Der er en stor 
mængde konkrete praktiske anvisninger 
og evalueringer fra mange forskellige 
udviklingsarbejder til rådighed i Dan-
mark, men ikke et forskningsfelt, en kri-
tisk diskussion af praksis eller et forum, 
der i dialog med praksis arbejder for at 
opsamle erfaringer systematisk. 

Der er opstået et forskningsfelt angå-
ende børn og natur i Norden og inter-
nationalt. I USA findes netværket 
”Children and Nature”8, hvor en stor del 
af engelsksproget fagfællebedømt (peer 
review) forskning, der omhandler børn 
og natur er samlet i volume 1-3 fra 
2006-2008. I Norge er naturbørnehaver 

6  I fx pjecen ”Børn har ret til krat” andre udgivelser
7  Lamprecht et al. 2004 og Vigsø & Nielsen (2006)
8  ttp://www.childrenandnature.org/ 

et ret omfattende forskningsfelt med en 
egen konference i 2004 i Trondheim og 
fremlæggelser af 7-8 projekter i tids-
skriftet ”Barn” udgivet af Norsk Senter 
for Barneforskning, ligesom forsknings-
centeret NINA9 også publicerer forsk-
ning om børn og natur. I Sverige er der 
også fremlagt forskningsprojekter, der 
omhandler børnehaver.

Nordisk og international forskning 
fremhæver, hvordan børns leg i naturen 
har stor betydning for motorisk kompe-
tence, og fx norsk forskning viser, at 
udeleg har positiv betydning for BMI 
samt grov- og finmotorik. En række un-
dersøgelser viser, at børn der leger i de 
varierede naturområder er stærkere, 
smidigere, bedre koordinerende mv. end 
børn, der leger i ordinære byområder. 10

Naturoplevelser i barndommen alene 
eller sammen med nære omsorgsperso-
ner fremhæves af forskere fra 8-10 for-
skellige lande, som en væsentlig grund 
til at føle omsorg eller bekymre sig over-
for naturforhold.11

Væksten i opmærksomhedsforstyrrel-
ser i skole og i daginstitutioner bliver i 
nogle forskningsartikler fra amerikansk 
forskning sammenholdt med ensidigt 
liv i opmærksomhedskrævende og træt-
tende kulturmiljøer. Her undersøges, 
hvad en tur i naturen kan betyde for et 
barns mulighed for at koncentrere sig i 
forbindelse med leg eller skolearbejde. 
Naturens stressdæmpende virkning på 
mennesker er vist i en række studier fra 
både Europa og USA, og også Skov & 
Landskab, Københavns Universitet har 
fremhævet dette i en række studier12

Det er endvidere velunderbygget, at 
børns daglige leg i natur er dalende pga. 
ændrede legemønstre i den vestlige ver-
den13 og følgende tendenser repræsente-
rer en udvikling i mindre børns lege-
mønstre (3-10 år):

Ændringer i legemønstre fra udeleg til 
9  Norsk Institutt for Naturforskning
10  Berg 2005, Fiskum, Estil, Gundersen 2004, Fjör-
toft 1998, Viksøe &Nielsen 2006; Grahn et al. 1997
11 fx (Chawla (1999),(2006); Tanner (1980); Peter-
son and Hungerford (1981); Kellert (2002); Palmer 
(1993); Kals, Schumacher and Montada (1999) 
Ewert, Place and Sibthorp (2005), Wells & Leikies 
(2006)
12  Kuo, Taylor 2004 ;Hansen,K,B 2005; De Vries 
2004; Ulrich, 1984; Grahn 1994; Kaplan & Kaplan, 
1989; Küller, R. & Lindsten, C. 1992
13  Louv 2008
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indeleg (2-3 timers medieunderhold-
ning pr. dag)

Ændringer fra kropslig leg til digital 
leg 

Ændringer fra fri leg til institutionali-
seret leg 

Ændringer fra direkte naturoplevelser 
til vikarierende mediebårne naturople-
velsr

Ændringer i lokalområderne fra frie 
områder med mulighed for børns lege 
udenfor til fuld udnyttelse af lokalområ-
derne og dermed begrænsninger for 
nogle børn

Ændringer i det frirum mindre børn 
har til at lege ude med begrænsninger 
pga. infrastruktur  trafik mv.

En generel ængstelse overfor at sende 
børn ud selv båret af overeksponerede 
mediedebatter om forurening, historier 
om farlig natur eller beretninger om 
vold i grønne områder mv.

I mit ph.d. projekt undersøger jeg, 
hvilke didaktiske overvejelser der præ-
ger pædagogers praksis, når de er i na-
turen med børn. Hvilke fortællinger om 
børn og natur der implicit styrer den 
formidling pædagoger laver i naturbør-
nehaver, og hvordan disse formidlings-
former påvirker det, børnene kender til 
natur. Jeg har bl.a. fundet ud af, at pæ-
dagoger i naturbørnehaver helt overve-
jende formidler natur ud fra en børne-
centreret naturalistisk diskurs, og at 
pædagoger i høj grad understøtter de 
hverdagsopfattelser, som børn umiddel-
bart selv danner når de er 3-6 år.  

Jeg er også interesseret i at undersøge, 
hvordan denne formidling påvirker bør-
nenes viden om natur, tilknytning til 
natur og interesse for det naturfaglige 
område. Dette undersøger jeg ved børn, 
der har gået i naturbørnehaver med op 
mod 2000-3000 timer i skoven i alderen 
3-6 år. Jeg undersøger børnene i 4., 5. og 
6. klasse på skoler, hvor de i klasserne er 
blandet med børn fra andre børnehaver. 
Her lader jeg børnene vurdere, hvem i 
klassen der er mest interesseret i natur 
og i øvrigt også mest kropsligt aktive. 
Børnene vurderer også sig selv, og jeg 
får endvidere lærere og forældre til at 
foretage de samme vurderinger.

Der er selvfølgeligt bias ved at under-
søge naturbørnehaver, idet børnene 
kommer fra et miljø, der er påvirket af 

forældre og har gået i skole, der også har 
stor betydning for interesser og viden. 
Norsk forskning tyder på, at børn fra 
naturbørnehaver ikke skiller sig ud fra 
normalbefolkningen hverken ud fra 
økonomiske eller uddannelsesmæssige 
forhold, og forældre til børn i natur- og 
friluftsbarnhager er heller ikke et spe-
cielt naturinteresseret segment.14

I mit ph.d. projekt undersøger jeg 
nogle af de antagelser, der let tages for 
givet; ”hvad man i ungdommen nem-
mer man ej i alderdommen glemmer”. 
Det tages mange steder for givet, at na-
turoplevelser i barndommen påvirker et 
reflekteret forhold til naturen senere 
hen, og at mange kropslige erfaringer i 
barndommen betyder et liv, hvor krops-
lighed og bevægelse er en selvfølge.

Jeg håber, at mit forskningsprojekt 
kan give inspiration til naturvejlederes 
mange kurser for lærere og pædagoger, 
og at projektet kan medvirke til at 
skærpe den formidling fx naturvejledere 
iscenesætter overfor børn og pædago-
gisk personale.

Jeg deltager gerne i diskussioner i na-
turvejlederkredse om børn i naturen, og 
emner som børn natur og friluftsliv er 
en del af mit forskningsfelt.

I Januar 2009 har jeg sammen med 
Peter Bentsen der undersøger udeskole i 
Danmark og Søren Andkjær, der i sit 
ph.d. projekt har undersøgt unges fri-
luftsliv, udgivet bogen ”Friluftsliv – na-
tur, samfund og pædagogik” på forlaget 
Munksgaard Danmark. I bogen diskute-
rer vi formidling af natur og friluftsliv 
som en del af en reflekteret pædagogisk-
didaktisk praksis.

 o

14 Moen et al. 2008

Litteratur
En fyldig litteraturliste kan 
rekvireres fra forfatteren.
Mail til Niels Ejby-Ernst:
nee@viauc.dk
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Lolland-Falster naturbilleder til alle 
– www.natureimagebank.dk

Nature Image Bank bygger bro mellem 
medier og naturfotografer
De fleste mennesker nyder de gode naturbilleder, og de fanger altid øjet i avisen og på internettet. Så derfor 
åbner lokale naturfotografer nu en ”bank”, hvor man kan hæve billeder med sit kreditkort, Nature Image Bank 
Lolland-Falster. 
Man behøver dog ikke at have kreditkortet op ad lommen for at nyde billederne. For i den ny internetbutik på 
www.NatureImageBank.dk kan man bare gå på opdagelse blandt naturbilleder fra Lolland-Falster. Der er al-
lerede sat mere end 2.000 naturfotos ind i 50 forskellige kategorier spændende fra landskaber til insekter, så 
siden er en oplevelse for alle, der er glade for naturen og kan lide gode billeder. Vælger man PhotoWall får 
man et virtuelt galleri, hvor man kan se en hel væg fuld af billeder, bevæge sig rundt foran og zoome ind efter 
behag.

Netværk af naturfotografer 

Foruden det internationalt klingende navn er der to nye ting, der adskiller denne foto-side fra andre foto-si-
der: For det første er der allerede et netværk af naturfotografer på Lolland-Falster bag siden, og for det andet 
er det muligt at tegne et abonnement, så man kan downloade alle de billeder, der er brug for, til en yderst fa-
vorabel pris.
Dette er et bevidst valg fra initiativtagerne til den ny hjemmeside, for de vil både udbrede kendskabet til Lol-
land-Falsters smukke natur og sikre, at de mange billeder, der hvert år tages af naturfotografer, kommer både 
fotografer og medier til gode. 

Nem adgang for professionelle

Den store fordel for medierne er, at det nu er nemt, hurtigt og billigt at få adgang til kvalitetsbilleder af natur, 
fugle og dyr på Lolland-Falster. Og Nature Image Banks hjemmeside er bygget op, så den er nem at arbejde 
med for professionelle. I layoutfasen giver en lysbord-funktion adgang til kopier af de billeder, man arbejder 
med, og når man har valgt sine billeder, er det nemt og hurtigt at downloade dem.

Naturbilleder for alle 

Det er den kendte lokale naturfotograf Mogens Hansen der sammen med en lokal ildsjæl, Troels Lyndelse, står 
bag initiativet. I netværket Blue Sky Innovation har de udviklet konceptet i Nature Image Bank Lolland-Falster. 
Og foreløbig er der otte lokale naturfotografer, der deltager i netværket bag Nature Image Bank Lolland-Fal-
ster. Det er i øvrigt også åbent for andre, der brænder for naturen og fotograferer i deres fritid.
En anden virksomhed i Blue Sky Innovation netværket, Zilo Systems A/S fra Kettinge, deltager i samarbejdet 
med en serverløsning samt udvikling og design af hjemmesiden. 
Nature Image Bank Lolland-Falster er udviklet i samarbejde med Erhvervsråd Lolland-Falster og støttet af 
landdistriktsmidler gennem både LAG Lolland og LAG Guldborgsund, og denne støtte er således med til at 
skabe nye arbejdspladser på Lolland-Falster og udbrede kendskabet til de attraktive levevilkår i Lolland og 
Guldborgsund Kommuner.

Yderligere info: projektleder Troels Lyndelse, 54 77 88 26 + naturfotograf Mogens Hansen, 28 97 71 85
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Naturen er en  
megastor grøn pille
-der blot kan indtages med øjnene 

En meget smuk tidlig april-
dag, med dagsaktive dværg-
flagermus og kvækkende  
frøer afholdt sundheds-
netværket en temadag om 
psykisk sundhedsfremme i  
naturen i skovene på Midt-
sjælland, hvor 37 naturvej-
ledere hørte om og oplevede 
psykisk sundhed i naturen. 

Psykolog Anna Adhémar var pilot på en 
tour de force i nye, men spændende 
psykologiske ter-mer, videnskabelige 
forsøg og erfaringer fra praksisfeltet i 
aktiv dialog med de 15 mænd og 22 
kvinder. Glædeligt overraskede Lars 
Borch havde aldrig været på kursus/te-
madag med et overtal af kvinder. Jeg til 
gengæld troede, der kun kom kvinder, 
da sundhed altid i højere grad har været 
et interessefelt for kvinder. Måske havde 
de 14 mænd fundet deres indre anima 
frem eller blot deres maskuline nysger-
righed. Uafhængig af den anderledes 
gender balance, var de videnskabelige 
facts og erfaringerne fascinerende og in-
spirerende.  

Hvad kan naturen
Nogle af dagens spændende facts var 
bl.a. at ophold i naturen giver mentalt 
overskud, naturen nedsætter effektivt 
blodtrykket blot efter 20 minutters op-
hold i grønne omgivelser. Det grønne 
nedsætter muskelspændinger og hjerte-
frekvens og mindsker den subjektive 

opfattelse af stress. Syge mennesker bli-
ver hurtigere raske i naturen, ADHD 
(DAMP)  børn får signifikant  forbedret 
deres kognitive funktioner, efter at de 
har leget i grønne omgivelser. Børn fra 
fattige kår profiterer også af grønne om-
råder ved bedre kognitive funktioner 
end tilsvarende børn uden uden adgang 
til det grønne.

Når børn og andre nysgerrige sjæle 
roder i jorden skulle det også have en 
sundhedsfremmende effekt, da naturlige 
bakterier aktiverer serotonin produkti-
on i hjernen. Serotonin virker bl.a. mod 
søvnløshed og depressioner.

Karin Krogstrup fra Læsø Salt, fortalte 
at hun havde gode resultater med at 
bruge naturen som sundhedsfremmer. I 
et flerårigt projektsamarbejde med 
kommunens sundhedskoordinator, Na-
turvejledning på recept, havde hun gen-
nemført vandreture med naturformid-

Af Thomas Neumann, Sundheds-
konsulent i Friluftsrådet.
tne@friluftsraadet.dk    
tlf. 33 280 423

I 1983( Ulrich) blev der lavet er et retroperspek-
tivt studie om det grønnes indvirkning på gal-
deblærepatienter. Alle hospitalets stuer blev be-
sigtiget og det blev registreret hvilke der havde 
udsigt til det grønne og hvilke der blot havde ud-
sigt til fx en mur. Derefter blev alle journaler 9 år 
bagud gennemgået og konklusionen var at, ud-
sigt fra vinduet giver signifikante sundheds-psy-
kologiske fordele. Færre postoperationelle kom-
plikationer, færre sengedage, færre smerter..
Dette pioner arbejde er gentaget et utal af gange 
med andre grupper i andre settings fx bilister på 
motorvej med grønne træer, studerende til eksa-
men, ansatte osv. med  samme udfald.
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ling for borgere med fysiske og psykiske 
livsstilssygdomme. Efter den receptplig-
tige periode fortsatte flere af grupperne 
på egen hånd.

Hvad siger videnskaben
Anna Adhemar berettede om en række 
områder hvor den psykologiske profes-
sion med succes brugte naturen i det 
professionelle arbejde, naturterapi, ha-
veterapi, stresshaver, wilderness terapi 
og adventure terapi. Det videnskabelige 
fundament for at bruge naturen i tera-
peutisk arbejde var ifølge Anna Adhe-
mar delvist på plads, dog mangler der 
videnskabelig evidens på nogle områ-
der. (se boks overfor) Der ligger nogle 
gode hypoteser som forsøger at beskrive 
de positive processer , der opstår i mø-
det mellem mennesket og naturen. (se 
boks herover)

Dog var der to grupper der ikke rea-
gerede positivt på terapi i naturen, men-
nesker med personlighedsforstyrrelser 
herunder skizofrene og så teenagere!.

Desuden skal brugere naturligvis være 
trygge i naturen, slanger og det ukendte 
er ikke et sundhedsfremmende element.

Nature Deficit Disorder
Internationalt er der grøde i opfattelsen 
af naturen som en vigtig psykisk kapital. 
Richard Louvs bog fra 2005, Last child 
in the woods og bevægelsen No child 
left inside, har sat fokus på både de fysi-
ske og psykiske perspektiver ved at bru-
ge naturen og som udviklingen og vir-
keligheden er nu, at naturen bliver brugt 
meget mindre af børn og unge med en 
række problemer til følge, Nature Defi-
cit Disorder. Med Rchards Louvs ord. 
”this has profound implications, not 
only for the health of future generations 
but for the health of the earth itself ”. 

Psykisk sundhed fremover
Det er rart at få bevis på det man ved i 
forvejen, sagde en deltager. At det at be-
væge sig i og opholde sig i naturen giver 
sundhedsfremme, ligger hos mange som 
tavs viden. 

Der var bekymring om at naturvejle-
deren skulle påtage sig en terapeutisk 
behandlerrolle, mens andre så klare mu-
ligheder for samarbejde med professio-
nelle behandlere og Anna Adhémar så 
spændende og frugtbare samarbejds-
muligheder for hende/psykologstanden 
og naturvejledere. Ud af denne dag fød-
tes bl.a. en ny temadag om stress, en 
produktion af en folder/hæfte i samar-
bejde mellem Friluftsrådet og Anne Ad-
hémar om naturens som sundheds-
fremmer. Målet er at naturvejlederen 
uden forudsætninger kan orientere sig 
om emnet og at eventuelle samarbejds-
partere kan få syn for sagen om teori, 
praksis, videnskab og erfaringer via fol-
deren. Der bliver lagt en række rappor-
ter m.m. på www.naturvejleder.net un-
der sundhed.

 o

Restorativ environment. (Kaplan & Kaplan) me-
ner at ophold i naturen fordrer en spontan op-
mærksomhed, som er energi neutral for hjernen. 
Den styrede opmærksomhed bliver brug i sociale 
og urbane sammenhænge. Denne opmærksom-
hedstilstand er meget energikrævende, og hvis 
den ikke brydes, ender det i træthed, udbrændt-
hed og stress.
Sence of cohrence (Antonovsky) Følelsen af sam-
menhæng, at individet oplever tilværelsen er 
håndterbar, begribelig og meningsfuld. Naturen 
og det grønne bidrager i høj grad til dette.
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Formand for  
Naturvejlederforeningen
Dorrit Hansen

Ak - for første gang i min tid som for-
mand er et blad blevet forsinket, fordi 
jeg ikke har skrevet en leder til aftalt 
deadline. Jeg havde som sædvanlig en 
uges tid til rådighed, mens de sidste ting 
redaktionelle ting blev bragt i orden. 
Men jeg skrev ikke… for jeg var ramt af 
en overflod af naturvejlederhverdag, 
ganske som 99,9 % af alle andre natur-
vejledere i denne tid. 

Ikke blot var kalenderen fyldt med 
(skønne) majture med bier, blomster, 
børn og bål, og 1000 andre aftaler. Men 
jeg blev også udviklingsramt, og måtte 
være klimakreativ i de aftentimer, hvor 
der ellers kunne være blevet skrevet en 
leder. Vi havde sagt ja til CO2-uge med 
mellemtrinnet for en skole i Gentofte, 
og udover at få de 200 elever på besøg i 
ugen, havde jeg også lovet at komme ud 
og lave introaktiviteter om CO2 for alle 
eleverne i parken overfor skolen i en 
formiddag i ugen op til. Betydelig lettere 
at sige ja til et år ud i fremtiden, end lige 
at ryste ud af det kreative ærme i det alt 
for ofte indtrufne sidste øjeblik. 

De tre af dagsaktiviteterne skulle ligne 
dem vi kender, om naturens spiselige 
ressourcer, om træ energi, og om vejr-
processer og klima. Men den sidste, om 
livsbetingelser for dyr og planter i sko-
ven koblet til klima, 100% udendørs og 
aktivitetsbaseret, ”den udvikler jeg også 
lige” sammen med aktiviteterne til par-
ken – som blev en dramatiseret episode 
om kulstofkredsløbet. Det endte godt, 
og jeg lover at kaste det efter klimakoor-
dinatoren, så det kan komme på hjem-
mesiden sammen med alle jeres aktivi-
tetsideer. For hvor har vi dog brug for 
hinandens inspiration, og selv om der 
allerede ligger en del stof, var det ikke 
lige det jeg savnede. Herligt var det at se 
eleverne i 4. - 6. som kulstofatomer 
flimre rundt i tid og rum i Ordrup Park 
bundet til deres to iltatomer i form af 
røde balloner, inden de blev optaget af 
parkens planter og bundet sammen i 
sukkermolekyler – osv.! (se bagsiden)

En anden grund til at jeg ikke bare skrev 
denne tekst, er at den jo plejer at handle 
om foreningsaktuelle emner. Og det 
hjælper altså i skriveprocessen, hvis 
man rent faktisk er i gang med at arbej-
de på dem! Her er det lidt et problem at 
generalforsamlingen ligger så ”sent” på 
året, at det kniber med at komme godt i 
gang, før forsommeren sætter ind med 
ekstraordinært megen naturvejleder-
hverdag. 

Derfor kan jeg kun benytte lejlighe-
den til at nævne nogle af de områder, 
som vi er ved at sætte fut under, samt 
ankerpersoner på opgaverne: Tomas ar-
bejder videre med hjemmeside og raba-
taftaler, samt med merchandise, hvor 
Rikke giver en hånd. Arne er fortsat vo-
res ankermand på det internationale, 
herunder nye foldere mv., men også her 
er Rikke med i arbejdet. Arne koordine-
rer desuden kontakten til de grønne råd 
og vores medlemmer i FRs kredse. Al-
lan har bl.a. kontakten til vores stolte 
blad. Jeppe er kontaktperson til arran-
gørerne af årskonferencen 2010, klarer 
samtidig pladsen i klimakoordinatorens 
sparringsgruppe, og sætter gang i en 
længe ønsket lønundersøgelse. Mads ar-
bejder med indsatsområdet omkring 
nye ugler, og giver Dorrit en hånd med 
at gøre noget ved naturvejledernes rolle 
i arbejdet med uddannelse for bæredyg-
tig udvikling. Marianne er vores kontakt 
omkring sciencekommuner, og sammen 
med Dorrit involveret i arbejdet med 
naturvejledernes efteruddannelse og 
kontakten til FRs koordinator herom. 
Tomas er næstformand og Tim vores 
værdsatte kasserer. 

Og vi skal nok komme i gang! Husk at 
du kan følge bestyrelsesarbejdet ved at 
læse referater mv. på www.natur-vejle-
der.dk under medlemsområdet – kon-
takt Tomas Vilstrup hvis du mangler ad-
gangskode. 

 o

Naturvejlederhverdag – 
og nyt foreningsår
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Her er din bestyrelse
Dorrit, Marianne, Tim, Allan, Tomas, Arne, Jeppe, Rikke og Mads 
.......se yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne på side 2.

Jeppe Berghuis blev valgt 
(som nyt bestyrelsesmedlem)

Som suppleanter blev valgt:
Rikke Lausten
Mads Christensen

Revisor: Jens Frydendal blev valgt.

Der var ikke indkommet nogen forslag 
til vedtægtsændringer.

Budget for 2009 blev godkendt

Budget for 2010 indebar et forslag fra 
bestyrelsen på kontingentstigning til 
600,- kr. per år. Bestyrelsens forslag blev 
vedtaget. Det vedtoges at bibeholde de 
kr. 300,- kr. årligt for pensionister.

Kort nyt fra 
Naturvejlederforeningens general-
forsamling den 15. april 2009

Formandens beretning blev godkendt – 
den kan findes på www.natur-vejleder.
dk i medlemsområdet under Extra-info 
– Nyt fra bestyrelsen. Her finder du 
også referatets fulde ordlyd. 
Regnskabet blev godkendt.

Valg til bestyrelsen 2009: 
Formand: 

Dorrit Hansen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer:

Tomas B. Kolind blev genvalgt.
Tim Holmgaard Krat blev valgt 
(som kasserer)
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Navn

Adresse

Postnr
By

Rabat

55° Nord

www.55nord.dk

Taulov 

7000
Fredericia

10 % rabat på alle varer (incl. GPS)

Almas Hadsund

www.almas.dk

Industriparken 5

9560
Hadsund

10 % rabat

Bornholms Middelaldercenter

www.bornholmsmiddelaldercenter.dk
Stangevej 1, Østerlars

3760
Gudhjem

Gratis entré

Brødrene Vestergaard

www.brdr-vestergaard.dk

Sennelsvej 2

7700
Thisted

25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

CCNatur

www.ccnatur.dk

Hvilhusevej 1, Tørring
8983

Gjerlev
Kontakt og hør nærmere

DAN FAUNA Aps

www.danfauna.dk

Guldbergsgade 36

8600
Silkeborg

10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Eventyrsport

www.eventyrsport.dk

Guldsmedegade 33

8000
Århus C

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet

www.fimus.dk

Tarphagevej 2-6

6710
Esbjerg V

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

Fjeld & Fritid 

www.fjeld-fritid.dk

Frederiksborggade 28
1365

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

Fjord og Bælt 

www.fjord-baelt.dk

Magrethes Plads 1

5300
Kerteminde

Gratis Entré

Friluftslageret

www.friluftslageret.dk

Læssøegade 12

5000
Odense C

20 % rabat på varekøb

Friluftsland (incl. North Face forretninger, i København og Århus)

www.friluftsland.dk

Frederiksborggade 52
1360 

København C
20% rabat. 10% på Hilleberg telte. 0% på GPS-udstyrog kanoer og kajakker (Konto: 302016)

Friluftsshop

www.friluftsshop.dk

Amaliegade 45

1256
København K

15% rabat på alt udstyr

GeoCenter Møns Klint 

www.moensklint.dk 

Gratis entre for alle medlemmer

Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter

www.kattegatcentret.dk

Færgevej 4

8500
Grenaa

Gruppepris for medlem med en ledsager

Kystcentret

www.kystcentret.dk

Kystcentervej 3

7680
Thyborøn

Gratis entré, ring gerne på forhånd.

Lejre Forsøgscenter

www.lejrecenter.dk

Slangealleen 2

4320
Lejre

Gratis Entre.

Lille Vildmosecentret

www.lillevildmose.dk/

Vildmosevej 16, Dokkedal
9280

Storvorde
Gratis Entre.

NaturBornholm

www.naturbornholm.dk

Grønningen 30

3720
Aakirkeby

Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)

Naturbutikken

www.naturbutikken.dk

Vesterbrogade 138 A
1620

København V
15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger

Naturhistorisk museum, Århus 

www.naturhistoriskmuseum.dk/

Wilhelm Meyers Alle 210
8000

Århus C
Gratis Entre.

Nordjyllands Historiske Museums afdelinger

www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
Algade 48

9100
Aalborg

Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet

Skolebutik.dk ApS

www.skolebutik.dk

10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Toursport

www.toursport.dk

Østergade 33

8000
Århus C

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Toursport

www.toursport.dk

Budolfi Plads 1

9000
Aalborg

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet.

www.valdemarsslot.dk/

Slotsalléen 100, Troense
5700

Svendborg
Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

Aalborg Zoo

www.aalborg-zoo.dk

Mølleparkvej 63

9000
Aalborg

Gratis Entre.

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!
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Se mere om rabatterne på foreningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk

Knæk finanskrisen 
Brug dit medlemskort - det giver rabat

Naturvejledningsseminar i 
Jotunheimen

I 2008 var Naturvejlederforeningen med 
til at stifte ”Nordisk´-Baltisk Forum for 
naturvejledning”.

Formålet med dette forum er at frem-
me samarbejde om og erfaringsudveks-
ling de nordiske og baltiske lande imel-
lem.

Seminar i Jotunheimen
Som et led i dette arbejde inviterer Nor-
ge nu til naturvejledningsseminar i 
Jotunheimen Nationalpark den 2. – 4. 
september 2009. Temaerne er naturvej-
ledning i nationalparker og naturvejled-
ning og klima. Så mere aktuelt for os 
danske naturvejledere kan det jo ikke 
blive.

Tilmeld dig og tag med...
Tilmeldingsfristen er 1. august 2009, og 
det koster 750 n. kr. i seminarafgift. 
Hertil kommer overnatning, hvor der er 
en række muligheder til forskellige pri-
ser. Du kan se hele programmet og 
hvordan du tilmelder dig på Naturvejle-
derforeningens hjemmeside. Og yderli-
gere oplysninger kan du få hos Arne 
Bondo på tlf. 74671164.

Naturvejlederforeningen håber, at 
mange danske naturvejledere vil deltage 
i seminaret.

Årskonferencen 2010  
”Udveksling gi´r Udvikling” 

En af de centrale events i årskonferen-
cen 2010 bliver en stor udvekslingsmes-
se, hvor alle får mulighed for at byde ind 
med det bedste formidling, tricks og fi-
duser, gode ideer til, gør-det-selv værk-
steder eller hvad du går og brænder for 
at vise alle os andre. 

Messen bygges op som en række stan-
de omkring et messetorv. På torvet vil 
der med jævne mellemrum blive givet 
små oplæg, fremvist specielle formid-
lingstiltag, afholdt kåringer af f.eks. bed-
ste stand, mest banebrydende formid-
lingstiltag, smukkeste præsenteret 
nyhed og måske en kåring af total ”stil-
stand” osv. osv. 

Det er målet, at alle regioner og alle 
faglige netværk kommer med mindst en 
stand hver, plus nogle stykker fra sven-
skerne – men alle er naturligvis velkom-
ne uanset om man er enkeltperson, na-
turcenter eller museumsmedarbejder. 

Af hensyn til planlægningen og op-
bygningen af messepladsen, må I meget 
gerne allerede nu begynde at overveje, 
hvad I vil stille op med – og give tilba-
gemelding til Kristian på  krihe@syd-
djurs.dk 

Kærlig hilsen 

Henrik Hansen, Naturcenter Ørnereden 
Carsten Drasbæk, Natursamarbejdet  
Kristian Herget, Formidlingspartner-
skabet   
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Navn

Adresse

Postnr
By

Rabat

55° Nord

www.55nord.dk

Taulov 

7000
Fredericia

10 % rabat på alle varer (incl. GPS)

Almas Hadsund

www.almas.dk

Industriparken 5

9560
Hadsund

10 % rabat

Bornholms Middelaldercenter

www.bornholmsmiddelaldercenter.dk
Stangevej 1, Østerlars

3760
Gudhjem

Gratis entré

Brødrene Vestergaard

www.brdr-vestergaard.dk

Sennelsvej 2

7700
Thisted

25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

CCNatur

www.ccnatur.dk

Hvilhusevej 1, Tørring
8983

Gjerlev
Kontakt og hør nærmere

DAN FAUNA Aps

www.danfauna.dk

Guldbergsgade 36

8600
Silkeborg

10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Eventyrsport

www.eventyrsport.dk

Guldsmedegade 33

8000
Århus C

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet

www.fimus.dk

Tarphagevej 2-6

6710
Esbjerg V

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

Fjeld & Fritid 

www.fjeld-fritid.dk

Frederiksborggade 28
1365

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

Fjord og Bælt 

www.fjord-baelt.dk

Magrethes Plads 1

5300
Kerteminde

Gratis Entré

Friluftslageret

www.friluftslageret.dk

Læssøegade 12

5000
Odense C

20 % rabat på varekøb

Friluftsland (incl. North Face forretninger, i København og Århus)

www.friluftsland.dk

Frederiksborggade 52
1360 

København C
20% rabat. 10% på Hilleberg telte. 0% på GPS-udstyrog kanoer og kajakker (Konto: 302016)

Friluftsshop

www.friluftsshop.dk

Amaliegade 45

1256
København K

15% rabat på alt udstyr

GeoCenter Møns Klint 

www.moensklint.dk 

Gratis entre for alle medlemmer

Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter

www.kattegatcentret.dk

Færgevej 4

8500
Grenaa

Gruppepris for medlem med en ledsager

Kystcentret

www.kystcentret.dk

Kystcentervej 3

7680
Thyborøn

Gratis entré, ring gerne på forhånd.

Lejre Forsøgscenter

www.lejrecenter.dk

Slangealleen 2

4320
Lejre

Gratis Entre.

Lille Vildmosecentret

www.lillevildmose.dk/

Vildmosevej 16, Dokkedal
9280

Storvorde
Gratis Entre.

NaturBornholm

www.naturbornholm.dk

Grønningen 30

3720
Aakirkeby

Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)

Naturbutikken

www.naturbutikken.dk

Vesterbrogade 138 A
1620

København V
15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger

Naturhistorisk museum, Århus 

www.naturhistoriskmuseum.dk/

Wilhelm Meyers Alle 210
8000

Århus C
Gratis Entre.

Nordjyllands Historiske Museums afdelinger

www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
Algade 48

9100
Aalborg

Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet

Skolebutik.dk ApS

www.skolebutik.dk

10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Toursport

www.toursport.dk

Østergade 33

8000
Århus C

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Toursport

www.toursport.dk

Budolfi Plads 1

9000
Aalborg

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet.

www.valdemarsslot.dk/

Slotsalléen 100, Troense
5700

Svendborg
Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

Aalborg Zoo

www.aalborg-zoo.dk

Mølleparkvej 63

9000
Aalborg

Gratis Entre.

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!
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o Medlemskab 2008 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- kr. 
o Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

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

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________

Mindeord
 

Et af foreningens medlemmer, Laila 
Hopp fra Københavnergruppen, blev 
dræbt ved en tragisk trafikulykke ons-
dag den 29. april. Laila boede i Farum 
og arbejdede på Ravnsholtskolen i Alle-
rød. Hun har været et aktivt og afholdt 
del af Københavnergruppen i adskillige 
år, og deltog i altid i foreningens årskon-
ference, senest på Langeland midt i 
april, hvor mange fik en dejlig snak med 
Laila, eller en svingom på dansegulvet. 

Laila startede sit naturvejledningsen-
gagement ved at tage i ulønnet praktik 
på et antal københavnske naturskoler 
for ca. 8 år siden - hun ville noget mere 
med sit liv efter mange år som journa-
list. Samtidig traskede hun med sine 
store menneskelige kvaliteter lige ind i 
adskillige københavnske naturvejlederes 
liv, og der har hun været siden. Gennem 
kurser og årskonferencer har hun også 
fået venner og gode bekendte i naturvej-
lederkredsen ude i landet. Vi er mange 
der har værdsat Lailas underfundige 
kreativitet, gåpåmod, humor samt om-
sorg for folk der omgav hende. Vil vi 
savne Laila.

Dorrit

Et sidste farvel til Laila Hopp

Det er med stor sorg, at vi må sige farvel 
til Laila Hopp, som døde i et trafikuheld 
den 29. april.

Laila var på vej til arbejdet på cykel, 
og hun bliver ramt af en motorcykel, da 
hun skal krydse en vej.

Laila blev bisat den 12. maj fra en 
smuk blomster- fyldt Stavnsholdt Kirke 
i Farum, hvor hun boede. Venner, kolle-
gaer, naturvejledere børn og familie sag-
de et sidste farvel, og præsten talte om 
Laila som et menneske, der havde levet 
sit liv fuldt ud, og gennem sine mange 
interesser havde knyttet mange venska-
ber.

Mange naturvejledere kendte Laila 
som en glad, kreativ og farverig person, 
sidst på års- konferencen på Langeland, 
kun 14 dage før det tragiske uheld. 

Selv vil jeg mindes Laila, hver gang jeg 
ser på mit jordbærbed, som Laila for-
ærede mig sidste sommer. Laila havde 
også grønne fingre, og hun fik alting til 
at gro i krukker og i små urtehaver, som 
hun høstede med stor begejstring.

Laila du vil blive husket og savnet.

Anne Richardt
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Hvad laver de egentlig i 
Fællessekretariatet?
Dette spørgsmål fik vi stillet på årsmødet sidste 
år, og derfor havde vi på årsmødet i år  etableret 
nogle boder, som naturvejlederne kunne cirkule-
re imellem for at høre / diskutere om noget af 
det, som vi arbejder med. Her er en oversigt, 
som stammer fra dette møde. 

Drift og udvikling af 
Naturvejlederordningen 

Kontaktpersoner for Fællessekretariatet:  
Sune Møller Petersen (smp@friluftsraadet.dk, tlf. 
3379 0079) og Annegrete Munksgaard (agm@
sns.dk , tlf: 7254 2426).
•	 Samarbejde med arbejdsgivere, hvor arbejds-

giverkonferencer senest er afholdt november 
2008.

•	Elektronisk Nyhedsblad 1-2 gange om måne-
den.

•	Vi lytter gerne til dit bud: Hvad der er de vig-
tigste opgaver for Naturvejlederordningen i 
de kommende år?

Naturvejledernes  
efteruddannelse og netværk

Kontaktperson for efteruddannelse:  
Frans van het Erve (fve@friluftsraadet.dk, tlf. 
3379 0079)
Nedenstående arrangementer er planlagt for sæ-
son 2009 – 2010. Datoer og tidspunkter for de 
enkelte arrangementerne findes på naturvejleder.
net.
•	Reorganisering af netværk + Konflikthåndte-

ring. 5 regionale arrangementer, november 
2009.

•	Tovholderkurser. 2 arrangementer, december 
2009.

•	Evaluering af din naturvejledning. 2 pilot ar-
rangementer, januar 2010.

•	Markedsføring af naturvejledningsaktiviteter. 
5 arrangementer, marts 2010.

Naturvejledning og sundhed

Sundhedskoordinator er Thomas Neumann 
(tne@friluftsraadet.dk, tlf. 3379 0079)
Sundhedskoordinatorens opgave er at sætte fo-
kus på udvikling af aktiviteter, indsamling og ud-
veksling af viden og erfaringer. 

•	Temadage om både fysisk og psykisk sund-
hed.

•	Etablering af samarbejde med relevante sek-
torer.

•	Formidle viden, erfaringer mm som redaktør 
af sundheds-siden på naturvejleder.net.

Klima og naturvejledning

Naturvejledernes Klimakoordinator: Anja Ven-
sild Hørnell (anvho@sns.dk, tlf: 2858 0809)
Klimakoordinatorens opgave er at facilitere net-
værk og servicere naturvejledere, der formidler 
eller ønsker at formidle klima. Koordinatorens 
arbejde løber til december 2009. Indtil da er op-
gaverne bl.a.:
•	 Indsamling af ideer, erfaringer og behov fra 

naturvejlederne bl.a. på workshops.
•	Opbygge et aktivitetskatalog og gøre det til-

gængeligt på nettet.
•	  Formilde ovenstående som redaktør af klima-

siden på naturvejleder.net

Uddannelsen som naturvejleder

Kontaktpersoner for uddannelsen er Mette 
Aaskov (mek@life.ku.dk, tlf. 35331604) og Poul 
Hjulmann (phs@life.ku.dk, tlf. 35311611)
Skov- og Landskab står for naturvejlederuddan-
nelsen med disse aktiviteter i 2009-2010:
•	 Igangsættelse af hold 22 og færdiggørelse af 

hold 21 i november 2009.
•	 Justering af uddannelsens studieordning på 

baggrund af erfaringer fra hold 20 og 21.
•	  Ny hjemmeside for naturvejlederuddannel-

sen, inkl. holdlister, kursusprogrammer, bille-
der mv.

Naturvejleder.net og -databasen

Kontaktperson for naturvejleder.net og database 
er Annegrete Munksgaard (agm@sns.dk, tlf. 
7254 2426)
Naturvejleder.net skal rumme alt det, som natur-
vejlederne har behov for - på den offentlige del 
såvel som i det lukkede system. Opgaver det 
kommende år er bl.a.:   
•	Uddannelse af lokale redaktører for bestemte 

emner. Opsamling af behov for flere emner.
•	 Indtastning gøres færdig, lægges ud på den 

offentlige side. 
•	Årsberetning, Debat forum og alt det andet. 
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Vi støtter bl.a.:
Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, christaniacykel, bålplads, informationsfolder, bålhus, 
frugttræer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn, 
naturvejleder, naturpark, vikingehus, båludstyr, vandkikkert, plancher, informationstavler, flydebro, snitte-
bænke, undervisningsmateriale, affaldskampagne, guidebog, formidlingshus, handicaprampe, bro, 
håndbog, konference, forskning, båd, naturskole, trampesti, idéudvikling, naturbøger og meget andet.

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

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

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

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

En god  
naturoplevelse... 

Søg penge fra tipsmidlerne

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

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

Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet

Oversigten over naturvejledere

På www.naturvejleder.net ligger en oversigt over 
naturvejledere. Den er temmelig forældet og bli-
ver inden længe udskiftet med det, som I har ta-
stet ind i den nye naturvejleder – database.
HVIS vi ikke har haft din rigtige email, så har du 
ikke fået tilsendt en adgangskode. Skriv til natur-
vejledning@sns.dk og bed om at få den tilsendt. 

HUSK årsberetning for 2008

Tallene fra 2008 skal indberettes, når du er inde 
i naturvejledersystemet. Alle jer der er inde, og 
alle der ikke er inde endnu - vil I gøre en stor 
indsats for at få det gjort nu, så vi kan få afslut-
tet årsberetningen inden sommerferien 
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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

Her er lidt nyheder fra det høje nord!
 Jeg har fået orlov fra mit job i Skov- og Naturstyrelsen, og er pt. på nordisk udveks-
ling i Miljø- og Naturstyrelsen i det grønlandske hjemmestyre. Udover at arbejde 
med naturforvaltning har jeg fået mulighed for at arbejde med den grønlandske na-
turvejlederordning ASI. 

 Der findes i øjeblikket 5 aktive naturvejledere i Grønland, og jeg arbejder på at 
lave et kursus for dem i september 2009. Kurset er en opfølgning på det første grøn-
landske naturvejlederuddannelsesforløb, som Dorte Samuelsen afholdt i 2007, hvor 

 Nyt om navne og arbejdspladser
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de første 5 grønlandske naturvejledere blev uddannet. 
 Jeg har opsporet Kirsten Føns (tidligere Dansk Vandrelaug) der arbejder som na-

turvejleder i Ivittut i Sydgrønland, så lige for øjeblikket er der to danske naturvejle-
dere der huserer i Grønland. Måske det kunne blive en vane at vi skiftes til at tage en 
tørn heroppe: for der langt mellem naturvejledere på Grønland, masser af fantastisk 
natur at formidle og meget brug for faglig sparring og input.

Torben Hoch, Nuuk      (AN)

Nyt fra Kildegården 
På Børnenaturcenter Kildegården i Herlev starter Anja Vensild Hørnell 1. juni. Anja 
kender mange som vores klimakoordinator – hvilket hun fortsat vil være, hvis for-
handlinger der foregår pt. om arbejdstid og – sted lykkes. Foruden at vide hvad vej 
vinden blæser er Anja også ”knogleklog”- se/læs hendes artikel i knoglenummeret 
af naturvejleder. Og så kan hun en masse andet!

Anja afløser Lisbeth Kiehn, der rejser til Tanzania efter 13 år på Kildegården.
Med venlig hilsen, Torben Juhl, Kildegården     (AN)

Jørn Waneck lukker biksen 
Jeg går på efterløn d. 1/7 2009. Efter 20 år som freelance naturvejleder mm. lukker 
jeg firmaet. For første gang er der ikke mere i ordrebogen, og da jeg bliver 65 til fe-
bruar, synes jeg, det var anledning til at stoppe. I naturvejledersammenhæng hører 
jeg til Hold 0, som vist nok bestod af folk, der havde arbejdet med naturformidling 
før naturvejledningen, og som på en eller anden måde havde bidraget med et eller 
andet til dannelsen af naturvejlederordningen. Jeg sad i Naturvejlederforeningens 
bestyrelse et par år midt i 90erne. Geologi og landskab har været mit primære for-
midlingsfelt, og i en årrække stod jeg for den geologiske del af kurset Udstilling og 
Geologi, som var 1. modulkursus i naturvejlederuddannelsen. Udover mine geolo-
giske aktiviteter har jeg været indblandet i flere miljøprojekter bl.a. Grønt Flag - 
Grøn Skole og Blåt Flag.

Jørn Waneck      (AN)

Familiens yngste Lui er med på 
”bræddet”, som er den lokale de-
likatesse butik, hvor man køber 
sin sæl, hval, rødfisk og i sjældne 
tilfælde isbjørn.

Jørn Waneck

43
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 2  •  2009 



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Naturvejleder ved Fjordens Dag
Den 1. april 2008 er Mads Christensen begyndt som naturvejleder ved ”Fjordens 
Dag”. Fjordens Dag er et årligt tilbagevendende natur- og bæredygtigheds arrange-
ment omkring Odense Fjord og Kerteminde Fjord. Arrangement blev etableret til-
bage i 1990 af en gruppe miljøbevidste folk, der med arrangement ønskede at skabe 
øget fokus på miljø, bæredygtighed og fjordområdet naturværdier. I dag er Fjordens 
Dag en kæmpe stor folkefest, der involver over 200 frivillige foreninger og ideen har 
bredt sig således, at vi i dag har en lang række lignende arrangementer rund om-
kring i det danske kystlandskab.

 Mads fortæller: ”Jeg er 34 år og uddannet skolelærer (biologi) og friluftsvejleder 
fra Norges Idrettshøgskole. Jeg har i mit arbejdsliv hovedsageligt været beskæftiget 
med friluftsliv som underviser og instruktør i kano, kajak, klatring mm. tilknytte en 
lang række forskellige skoler, institutioner og private firmaer. 

Min ansættelse her ved Fjordens Dag løber i første omgang de obligatoriske tre år 
frem til december 2010. Det overordnede formål med min ansættelse er at udvikle 
sundhedsfremmende friluftsaktiviteter til alle samfundsgrupper omkring fjorden 
samt formidle natur- og kulturværdier og styrke og udvikle etablerede naturaktivi-
teter i området. Jeg er i gang med naturvejlederuddannelsen på hold 22

Når jeg ikke er ude i fjordområdet kan man finde mig på Korsløkke Ungdomssko-
le i Danmarksgade 10 i Odense, hvor Fjordens Dags har sit sekretariat og hvor jeg 
har mit skrivebord.”      (JVC)

Vesterbro Naturværksted  
– natur og bæredygtighed midt i storbyen
Nu er det snart 2½ år siden Vesterbro Naturværksted blev til, så nu må det være tid 
til en introduktion i Naturvejlederbladet.

Vesterbro naturværksted ligger i København i Vesterbros ukendte park – Saxopar-
ken. Her har Miljøpunkt -Vesterbro/Sydhavn (tidligere GRØN VESTERBRO) lavet 
et offentligt toilet om til et naturværksted med midler fra Real Dania, Danske Bank 
m.fl.

Vesterbros naturværksted koncentrer sig om natur i byen og bæredygtighed.
Målgruppen er primært børnehaver, indskolingen og sproggrupper. Disse grup-

per lærer om naturen og bæredygtighed via leg, sang, historie og fingrene i det. 
Idet naturværkstedet ligger i en af København Kommunes offentlige parker er 

målgruppen også den almindelige parkbruger på Vesterbro. 
Rundt om Vesterbro Naturværksted er der lavet en lille bæredygtig have med 

regnvandsopsamling, urtespiral, højbede af genbrugsmaterialer, insekthoteller etc. 
Kig forbi og nyd roen i naturværkstedshaven bare 100 meter fra den travle Vester-
brogade.

Fænomenet ro er blevet studeret af naturvejlederen og det kan påstås, at der er 
mere ro i Vesterbro Naturværksted end de fleste steder ude på landet! Kig og lyt for-
bi og find ud af, om det er korrekt!!

Se mere på: www.traestubben.com  eller www.miljopunkt-vsv.dk eller kontakt 
Marianne Mark, miljø og naturvejleder for mere info.: Tlf.: 36 922 502 el.  22 855 
170, E-mail: mm@miljopunkt-vsv.dk      (AN)

100 Får og Klimanaturskole på Sydhavnstippen
Sydhavnstippen er dét nye offentlige naturområde, der syder tæt på København. 
Her ligger 40 ha. tidligere opfyldsjord, der med årene er blevet til vild natur.  

Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn (tidligere GRØN VESTERBRO), Udviklingssel-
skabet By og Havn I/S, Miljøtjenesten-Københavns Kommune, Naturgruppen Syd-
havn, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet kreds København og Tip-
pens fårelaug har indgået et grønt partnerskab, der samarbejder om naturpleje og 
naturformidling på Sydhavnstippen. 

I starten af april udsatte det grønne partnerskab 100 får på en 20 ha. fold på den 

Mads Christensen
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fredede del af Sydhavnstippen. Fårene skal spise den Bjørneklo, som lokale grupper 
manuelt har prøvet at bekæmpe i årevis. Tippens fårelaug blev dannet hurtigt efter 
udbindingen og tilser nu fårene dagligt. Skov og naturstyrelsen, By og Havn m.fl. 
har doneret penge til fåreprojektet, de næste 5 år.

I samme område, tæt på baneterrænet, blev der i april også opsat en lille klimana-
turskole, der skal være base for naturformidling på Sydhavnstippen. Klimanatur-
skolen er en container, der er beklædt med træ, fået tag med solceller og snart kom-
mer, der også en vindmølle. Naturskolen er til at begynde med ikke fast bemandet, 
men trækker på naturformidlere fra det grønne partnerskab. 

Der sker hele tiden nye tiltag i området. Følg udviklingen på Sydhavnstippen: 
www.sydhavnstippen.dk  eller miljopunkt-vsv.dk

Eller kontakt Miljøpunkt-Vesterbro/Sydhavn for mere info.:  Marianne Mark eller 
Katja Lange tlf.: 36 922 500      (AN)

Bikubenfonden har ansat naturvejleder
Bikubenfonden har ansat Susanne Frederiksen som naturformidler i Svanninge 
Bjerge.

Svanninge Bjerge er et skov- og naturområde på ca. 475 ha, som Bikubenfonden 
har erhvervet ved opkøb fra private ejere. Steensgaard skov opkøbt fra Steensgaard 
Gods, Knagelbjerg skov købt af Lars Brorson og her i 2008 Sandbjerggaard købt af 
Torben Banke. Arealet er en sammenhængende enhed med et utroligt spændende 
terrræn og variation. Se gerne www.svanninge-bjerge.dk . Et rigtigt dejligt område, 
hvor en stor indsats er igang. Målet er en naturpark af national betydning med na-
turbeskyttelse, forvaltning af kulturhistoriske værdier og tilbud til friluftslivet som 
de vigtigste formål.

De fynske naturvejledere byder Susanne varmt velkommen. Svanninge Bjerge, 
Svanninge Bakker og Sollerup-området danner et sammenhængende naturområde 
på knap 10 kvadratkilometer - det er stort efter fynske forhold! 

      (JVC)

Vildheste på Fjæsbog
John Theilgaard, skovløber og naturvejleder hos SNS, Fyn med home range på Lan-
geland fortæller: ”En af de ønsker jeg har, er at formidle det sidste nye om hestene. 
Folk spørger altid: ”Hvor mange føl er der kommet?” o.l. Det har jeg taget konse-
kvensen af her i foråret og lavet Facebook gruppen ”De vilde heste på Sydlange-
land”, hvor jeg løbende informerer om det sidste nye i flokken. Efter at ca. 100 med-

 Aldrig set før...
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lemmer var kommet til, begyndte tilgangen at stilne af, i skrivende stund er der 133 
og der kommer vel et par stykker til om ugen.

Fordelen ved Facebook J
Skabelonen ligger der, den er nem og hurtig at bruge, og der er masser af menne-
sker i DK der er på Facebook. 

Ulempen ved Facebook L
Vildheste-gruppen er helt åben, dvs. at man har fuld adgang, også selvom man ikke 
er medlem. Derudover er der ikke nogen god counter applikation, der kan fortælle 
én, hvor mange hits der er på siden. Så man har egentligt et ret dårligt billede af, 
hvor mange siden når ud til”.      (JVC)

Fisker for en dag
Erik Ehmsen og Lars Hillerup Jørgensen fra Svendborg Natur- og Miljøskole fortæl-
ler, at de i samarbejde med Vagn Gram, som er formand for Dansk Amatør- og Fri-
tidsfiskerforening (dem med ruser og garn!) har afholdt 2 kurser for 35 fritidsfiske-
re. Kursustitlen var ”Fisker for en dag ”.

Ideen med kurserne var at ”klæde Vagns medlemmer på” til at kunne lave fiskeri-
formidling for skoleklasser, noget Vagn selv med stor succes har gjort i flere år. På 
baggrund af en bevilling fra Friluftsrådet har vi udarbejdet et kursusmateriale, som 
dels henvender sig til fritidsfiskeren og dels er til evt. skoleklassers forberedelse af 
”Fisker for en dag”. 

Den dybere baggrund for kurserne er dels, at mange fritidsfiskere hver især besid-
der en stor faglig viden om et undervisningsrelevant emne, uden at de nødvendigvis 
er bevidste om, at det de laver kan være relevant for en skoleklasse, og dels erken-
delsen af, at mange lærere ikke kommer ud af døren med deres klasser, uden der er 
en hjælpende hånd, i dette tilfælde i form af en fritidsfisker

Det har været både sjovt og lærerigt at lave kurserne og forhåbentlig kan vi følge 
dem op med et par mere til næste år.

      (JVC)

”Småfolks”-netværket er blevet vakt til live

I Rude skov blev der i løbet af foråret pustet liv i det gamle Sjællandske netværk, for 
naturvejledere der arbejde med 0-6 årige børn. Netværket vil for fremtiden arrange-
re tema-eftermiddage på regionalt plan, samt relevante kurser over en eller flere 

 Nyt fra netværkene
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dage, på nationalt plan. På tegnebrættet er der pt. et fortællerkursus med naturen 
som ramme. Kurset bliver udbudt i efteråret 2009, så hold øje med datoen der vil 
blive formidlet gennem FÆL og på foreningens hjemmeside!

Har du lyst til at blive en del af netværket kan du tilmelde dig mailinglisten ved at 
skrive til Ida Kryger på ikr@friluftsraadet.dk.

På vegne af ”småfolks”-netværket, Rikke Laustsen, Tårnby Naturskole
      (AN)

Naturformidlingspartnerskab får penge
Naturformidlingspartnerskabet i Syddjurs har nu bestået sin første prøve. Sammen 
har vi nemlig søgt Friluftsrådet om midler til en markant styrkelse af formidlingen 
af områdes kyster. Helt konkret handler det om nye overnatningspladser til kano og 
kajak sejlere, guidede snorkelture og undervandsstier, opsøgende formidling på 
strandene, nye oplysningsskilte, foldere og kystkort og endelig indretning af Sletter-
hage fyr, med udstillinger, marsvin observatorium, madpakkerum og meget mere. I 
alt har vi fået 259.000, hvilket dækker 50 % af udgifterne. Resten håber vi at få gen-
nem ”Grønne Partnerskaber” 

Med venlig hilsen, Kristian Herget      (PB)

Temadage i netværket for Vestsjælland
- for at gøre os alle klogere og møde hinanden til faglig sparring i naturvejledernet-
værket STAVA. 

Her er 3 gode tilbud i efteråret 2009. Skriv dem i kalenderen allerede nu. De en-
kelte arrangører sender en indbydelse ud når datoen nærmer sig. Herefter er der 
også tilmelding direkte til arrangørerne.

 

Tema Dato og tidspunkt Arrangør Sted

 Småbørn og naturfor-
midling, 
Grønne spirer 

Er afholdt med ca. 10 
deltagere

Ole Tofthøj Rasmussen
Naturvejleder på Fugle-
degård, Tissø, Steffen 
Holberg

Fugledegård

GPS – hvad kan man 
bruge dem til i formid-
lingen

Onsdag d. 9. september 
Kl. 9-16

Flemming Torp, Kattinge 
Værk
Søren Dam, Odsherred 
Naturskole

Kattinge Værk

Klima i naturformidling Torsdag d. 22. oktober 
Kl. 9-16

Anja Hørnell, Klimakoor-
dinator
Helen Holm, Næstved 
Kommune

Et sted på Syd eller Vest-
Sjælland

Julemøde Torsdag d. 26. november Marianne Agri og Tine 
Nord Raahauge, Slagelse 
Naturskole

Slagelse Naturskole

      (HH)

47
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 2  •  2009 



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Oprop fra Malene!
Malene knokler med klimaprojektet Genplant Planeten – og savner flere skove/na-
turvejledere, som vil invitere lokale skolebørn ud at plante træer for et bedre klima i 
efteråret 2009. Det kan ske både som skovrejsning - og som genplantning i skov. Vi 
ville meget gerne have mange flere skov-invitationer på Genplant Planeten kortet 
her snarest (dvs. her før skolernes sommerferie, hvor lærerne planlægger næste år). 
GP kortet kan du se her 

http://www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=6&a=0&c=20&map=0
 

– og de skove som inviterer, kan du se som blå prikker. Klikker man på en prik får 
man en invitation op. Alle kan lægge en invitation på via en tilmeldingsformular i 
højre side af kortet, her:

http://www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=6&a=1957 
 

Man kan enten invitere til en bestemt dag, eller skrive at skoler kan ringe og aftale at 
komme ud at plante.

Malene Bendix, Skovforeningen      (AN)

Bigbrother birdwatch
Det er lige hvad det er! Det er jo efterhånden ganske almindeligt, at have en fugle-
kasse på sin naturskole med et lille kamera der henter billeder ind i skolestuen. På 
Vestamager har vi udvidet konceptet og sender billeder ud på nettet, som alle har 
mulighed for at følge fra hjemmepc’en. På trods af begrænset pressedækning, får jeg 
dagligt mail fra begejstrede lurere, som følger livet i tårnfalkekassen. De første æg 
ud af 5, blev lagt i begyndelsen af påske. Det første æg klækkede d. 16. maj, så med 
lidt held er der liv i tårnfalkekassen indtil midt juni. Det er muligt at følge tårnfalke-
ne, ved at finde et link til på denne side: www.naturcentervestamager.dk

Det er en sjov oplevelse at følge ungernes liv i fuglekassen de næste uger, hvor de 
to voksne tårnfalke giver den gas som curlingforældre. 4000 mus skal der til at opfo-
stre et kuld tårnfalkeunger. På Vestamager bliver musene suppleret med firben og 
vibeunger til stor rædsel for vadefuglefreaks. Inden tårnfalkene flyver fra reden bli-
ver de ringmærket, så vi på sigt kan følge hvor de ender.   

      (AN)

Ny vandretursfolder
 Skov- og Naturstyrelsen, Fyn har søsat en ny vandretursfolder i serien Vandreture i 
statsskovene. Titlen er: Kirkendrup Skov - Odense. Folderen er udarbejdet af ”snart 
Skov- og Landskabsingeniør” Helle Mølgaard Jensen og illustreret af fynske Birgitte 
Flarup. Skov- og Naturstyrelsens tegner gennem mange år har lavet forsiden. Vi hå-
ber at folderen kan lokke flere Odenseanere ud i Kirkendrup Skov, hvor der er såvel 
bålhuse, naturlegeplads, hundeskove og mærkede ruter. 

      (JVC)

 Kom ud af hullerne

 Lidt af hvert...
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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

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
                

Pædogogmylder I skoven
Med titlen Skovbørn afholdtes for anden gang et lukket kursus for pædagoger i 
Norddjurs Kommune. 

Der var dog denne gang inviteret bredt ud, så andre kunne være med. Derfor duk-
kede i alt 35 pædagoger op i skove til fuld kost og undervisning..

Kurset er del af Grønne Spire projektet, der tydeligt henviser til de pædagogiske 
lærerplaner under Friluftsrådet.

Grunden til, at vi sammen med vores forvaltningschef gerne vil holde egne kurser 
er dels, at det er lettere at komme ud tæt ved og især, at det som sidegevinst giver 
rigtig godt kendskab mellem børnehaverne og vores egen butik samt kollegaer imel-
lem. Vi vil gerne opfordre andre til at tage fat på denne målgruppe, der hænger fint 
sammen med vores arbejde.

      (PB)
 

Naturklubben Musvitten flyver igen
For mange år siden fløj klubben for naturinteresserede børn. Dengang under en ori-
enteringsklub med lidt tilknytning til naturskolen.

Nu er vi i gang med et nyt kuld i reden. Forventningerne blev klart opfyldt, da 
hele 33 unger tilmeldte sig inden opstart. Vi har en pakke med 10 torsdag eftermid-
dage med et nyt indhold hver gang. ”Vi går til Natur” som at gå til boldspil eller an-
det. Forældrene giver gerne en hånd med.

Sjovt at have med at gøre, da alle er glade og møder frivilligt.
 Naturcenter Norddjurs, Erik Møller, Michael Kramer Hansen, Kai Hansen
      (PB)
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Boganmeldelse

Få styr på dit liv med 
Esberns feltbiologibog!

Bogen Feltbiologi er en opdatering af 
Feltbiologens Håndbog fra 1996, og er 
først og fremmest skrevet til lærerud-
dannelsen i biologi. Men hvis du som 
naturvejleder arbejder i felten med bl.a. 
skolelever på mellemtrin og opefter, er 
det en bog du straks bør anskaffe, og 
som du vil få stor glæde af. 

Bogen kommer rundt om alle tænke-
lige emner omkring naturundersøgelser, 
og en af de store fordele ved den er, at 
den er lavet i tæt kontakt til de firmaer, 
der leverer grej til naturundersøgelser. 

Det betyder at du kan finde relevant 
gennemgang af undersøgelser med al-
skens udstyr som fx dataloggerne fra 

Pasco, den bedste iltmåler fra Oxyguard 
osv., du kan finde alskens referencevær-
dier, og du kan finde en masse af de 
klassiske illustrationer du aldrig kan fin-
de originalen af, som fx ”fodsporet” - 
antallet af dyr man træder på med en 
str. 42! 

Esbern Warncke: Feltbiologi
Pris kr. 199,-
2. udgave
Indbundet, 303 sider
ISBN: 9788702059755
Gyldendal 2008

Dorrit Hansen

Le-kursus for  
naturvejledere

Den 20. august ved  
Fugleværnsfondens  
naturreservat Ravnstrup Sø

Høengen som naturtype er ved at for-
svinde i Danmark, og en gammel drifts-
form er i fare for at gå i glemmebogen 
sammen med et af vore historisk set al-
lervigtigste arbejdsredskaber, nemlig 
leen. Det er synd og skam, da det både 
er en motionerende og sanseberiget op-
levelse at slå med le, og så er ”dansen 
med leen” desuden en naturvenlig, støj-
fri, CO2 neutralt og skånsom metode til 
at pleje en eng.

På kurset får vi hjælp af manden med 
leen, den legendariske Niels 'Åmand' Jo-
hansson. Niels vil i løbet af dagen for-
tælle alt om det perfekte redskab til lo-
kal naturpleje, som leen er, og sammen 
med Niels lærer vi at slå med le, sætte i 
hæs, organisere et høslet og m.m. Des-
uden vil en lokal skoleklasse, som de 

sidste 4 år har udført naturpleje i reser-
vatet (bl.a. ved hjælp af specialbyggede 
børneleer), demonstrere hvordan man 
som naturvejleder kan foretage et høslet 
sammen med en skoleklasse.

 
Naturligvis slutter vi arbejdet af med en 
lille høstfest! Det er muligt at overnatte i 
shelter ved Ravnstrup Sø så medbring 
gerne sovepose.

Niels Åmand og Fugleværnsfonden 
medbringer leer og høriver, men private 
leer og river er også meget velkomne. 

Pris: Ca. 500 kr. Flere detaljer om dagen 
følger ved tilmelding senest den 1/7 hos 
Allan Gudio Nielsen – allan.nielsen@
dof.dk

 o  
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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

  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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”Herligt var det at se eleverne i 4. - 6.  
som kulstof-atomer flimre rundt i tid og rum i 

Ordrup Park bundet til deres to ilt-atomer i form af  
røde balloner, inden de blev optaget af parkens 

planter og bundet sammen  
i sukkermolekyler – osv.!”

Læs formandens leder, s. 36


