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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 nyheder fra 
Naturvejledning Danmark.  

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/ Jes Aagard, Præstehusene 47, 2620 Albertslund 

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

Bestyrelsen:
Jes Aagaard (formand) jaa@nst.dk  .................................2373 0261
Marianne Hald mha@nts-centeret.dk .................2488 9619
Arne Bondo-Andersen arne1864@bbsyd.dk ...................6063 9422
Peter Laurents baloo@laurents.net ....................4371 4542
Kirsten Blicher Friis kirstenblicher@gmail.com ..........
Bjarke Birkeland bb@fvc.dk ...................................
Tomas B. Vilstrup kasserer@naturvejleder.dk .........8684 5759
Michael Kramer Hansen michael@naturcenternorddjurs.dk  ..4050 2365 
Rikke Laustsen rikke_laustsen@hotmail.com .....6118 6640

Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry 
kasserer@naturvejleder.dk - tlf. 8684 5759

Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden: 
www.natur-vejleder.dk 
Hvis det driller:   
kasserer@naturvejleder.dk - tlf. 8684 5759

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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Naturens katalysatorer
”Fra undfangelse til voksenlivet” skriver Naturvejlederordningens ”Grand Old Man” 
Arne Bondo-Andersen om de første 25 år. Voksenliv - hvad betyder det? 

Voksenlivet betyder selvbestemmelse. Naturstyrelsen ser ikke længere et behov for 
at ”pleje naturvejlederordningen”, men de vil bidrage til at sikre udvikling og fleksi-
bilitet for at imødegå nye behov i samfundet. Friluftsrådet priser os som ”en af de al-
lerstørste succeser i dansk naturforvaltning” og har store forventninger til Forenin-
gen der nu ”kan optræde som en rigtig medlemsorganisation” 

Som voksen har man valgt et fag. Men er naturvejledning et fag? Vi læner os i hvert 
fald op af flere etablerede fag så som lærerfaget, biologerne, journalistfaget og sund-
hedsfaget. Vi henter inspiration fra IT-nørderne, friluftsfolket, antropologerne, ar-
kæologerne, turismeerhvervet og mange flere. Måske kan vi bedre påvise at vi gør 
en forskel, hvis vi arbejder tættere sammen med de tunge fagligheder?

Den voksne naturvejleder står med en succes i hånden. Der er rygvind indenfor fle-
re områder: Naturen er ”det nye sort”, sundhed er på alles læber og kommunerne ser 
nye muligheder for deres naturskoler. Vores succes har båret frugt og vi føder hele 
tiden nye ideer til hvordan naturen kan komme i spil i forhold til nye samfundsop-
gaver og behov. Ideer til hvordan nye samarbejdspartnere kan se deres behov omsat 
til forskellige former for oplevelser i naturen. Ideer til hvordan vi kan påtage os nye 
roller som igangsætter, nøgleperson for frivillige, facilitator for samarbejder på 
tværs af faggrupper, organisationer og forvaltninger. 

Som voksen værner man om sin familie. Vores identitet som naturvejleder dannes 
under uddannelsen hvor vi får kompetencer til rollen som naturvejleder og ”den 
eksklusive ugle” som mærke for kvalitet. ”Venlige kritikere” på sidelinjen peger på at 
vi skal nyde godt af vores stærke netværk, men ikke lukke os om os selv i selvfedme 
over de første 25 års succes.

En særlig ting ved voksenlivet er, at man ikke 
længere kan læne sig op ad forældrenes livs-
værdier. Vi må selv søge og finde mening 
med det vi gør og finde muligheder for at ud-
trykke vores værdier og drømme. I den nye 
samarbejdsaftale har vores forening fået et 
stort ansvar for den interne kommunikation. 
Redaktionen håber at dette blad kan være 
med til at sætte gang i en god og nødvendig 
debat om Naturvejledningen i Danmarks de 
næste 25 år. 

Der er ingen tvivl om at vi er en meget broget 
familie. Men der er heller ikke tvivl om at vi 
har fælles gener i vores kærlighed til natu-
ren….

God læselyst 

Temaredaktrice Kari Hald
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Den danske Naturvejlederordning star-
tede som en forsøgsordning med 12 na-
turvejledere i 1986/87. 
I 1989 blev Naturvejlederordningen 
gjort permanent, og nu – 25 år efter 
start - er vi ca. 350 naturvejledere i 
Danmark. Der er sket en stærk sam-
fundsudvikling i disse 25 år, men de 
danske naturvejledere er klar til at tage 
de nye udfordringerne op og være til at 
løse de mange natur- og miljøpolitiske 
opgaver som Danmark står overfor i de 
kommende år.

Undfangelsen
Det gik stærkt i Danmark i 1970erne og 
80erne. I byerne voksede der en genera-
tion op uden tilknytning til natur og 
landbrug. Der blev stadig dybere kløfter 
mellem land- og bybefolk-
ning og mellem ønskerne 
om at beskytte naturen og 
bruge den til friluftsliv. 

I det unge Miljøministeri-
um var vi klar over at der 
måtte gøres noget for at 
skabe naturforståelse, men 
hvordan kunne vi gribe 
det an i Danmark? Erfa-
ringer fra USA og England 
viste, at intet kan erstatte 
menneskelig formidling. 

På initiativ af Danmarks tidligere turist-
chef i USA startede der en række min-
dre, lokale forsøg med naturvejledning. 

I 1982 blev jeg sekretær for en Koordi-
neringsgruppe nedsat af Fredningssty-
relsen der skulle stille forslag til en 
dansk Naturvejlederordning. Udvalget 
fulgte arbejdet med pilotprojekterne i 2 
år og indsamlede erfaringer fra studie-
rejser til bl.a. USA og Skotland. Store 
personligheder så som Freeman Tilden 
fra USA og Don Aldrigde fra Skotland 
fik stor betydning for den danske natur-
vejlederording 

Både landbrug, skovbrug, kommunerne,  
amterne og de grønne organisationer 
sad i Koordineringsgruppen og alle, 

Af Arne Bondo-Andersen

Fra undfangelse  
til voksenlivet
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ikke mindst Friluftsrådets daværende 
formand Ole Løvig, udviste stort enga-
gement. 

Graviditeten
En dansk Naturvejlederordning? hed 
rapporten som slog fast, at udenlandske 
erfaringer ikke umiddelbart kunne bru-
ges i Danmark på trods af at problemer-
ne var de samme: Et stigende antal men-
nesker søger ud i naturen for at få 
oplevelser, hvilket fører til slidtage og 
konflikter mellem lokalbefolkningen og 
gæsterne. Naturvejledernes første opga-
ve bliver derfor at lære gæsterne i natu-
ren at færdes på en hensynsfuld måde 
overfor naturen, lokalbefolkningen og 
hinanden. Konkret skulle der gennemfø-
res et 3-årigt forsøgsprojekt i Danmark. 
Medlemmerne skulle ikke hedde rangers 
men naturvejledere – et nyt dansk ord. 
Ordningen skulle baseres på danske tra-
ditioner for folkeoplysning og ingen en-
kelt myndighed eller organisation skulle 
have monopol på naturvejledning – men 
alle naturvejlederne skulle arbejde efter 
en fælles overordnet målsætning.

Fødslen
I 1986 lød startskuddet for en dansk Na-
turvejlederordning. Der blev ansat 12 na-
turvejledere, nedsat et koordinerende se-
kretariat og etableret en efteruddannelse 
af naturvejlederne. Det koordinerede se-
kretariat lå i Fredningsstyrelsen i Miljø-
ministeriet og bestod Winnie Kjølbye, 
Marianne Linnemann og undertegnede – 
vi havde dette som en del af vort arbejde.
Det var ikke noget tilfælde at sekretaria-
tet for Naturvejlederordningen lå i Miljø-
ministeriet, for naturvejledningen var fra 
første færd tænkt som et vigtigt miljøpo-
litisk instrument. Den skulle være med til 
at skaffe folkelig forståelse for at passe på 
natur og miljø – for uden folkelig forstå-
else kan man ikke føre miljøpolitik.

Vi nedsatte et rådgivende Naturvejleder-
udvalg med repræsentanter for land- og 
skovbrug, museerne, de grønne organisa-
tioner og beslægtede ministerier, nok det 
allerbedste vi gjorde for naturvejlednin-
gen i Danmark – i 14 år frem til det blev 
nedlagt i 2001 tog Naturvejlederudvalget 
et stort medansvar for at udvikle natur-
vejledningen. 

Interessen for at få en naturvejleder til 
sit område var overvældende og de blev 
fordelt med 5 på statsejede og 7 på kom-
munale arealer – i landskabstyper fra 
bornholmske klipper til vestjyske klitter. 
Interessen for jobbet var overvældende - 
der var over 500 ansøgere til de 11 stil-
linger.

De første år
Noget af det første vi diskutere var ”syn-
lighed”. Der var stor modstand mod 
uniformer, men stor tilslutning til det 
logo Koordineringsgruppen foreslog – 
uglen. Den er inspireret af yin og yang, 
der bl.a. betyder en guddommelig for-
tolkning af jordens herligheder. 

I vinteren 1986/87 tilrettelagde vi i se-
kretariatet efteruddannelsen af natur-
vejlederne. Internat-formen fik delta-
gerne tæt på hinanden og der blev 
dannet et stærkt fagligt netværk. Model-
len viste sig at være langtidsholdbar, 
selvom indholdet i modulerne naturlig-
vis er moderniseret mange gange tiden i 

Fra undfangelse  
til voksenlivet
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takt med samfundsud-
viklingen. Daværende 
miljøminister Christian 
Christensen besøgte 
naturvejlederne under 
det første kursus i april 
1987 og holdt en 
brandtale til os. ”Natur-
vejledning skal være 
spydspids for den nød-
vendige miljøpolitik i 
Danmark”, sagde han til 
os ”der skal skabes en 
folkelig opinion for na-
tur og miljø gennem op-
levelse og engagement”

Danskerne tog de blå-
klædte naturvejledere 
med uglen til deres 
hjerter. Allerede det 
første år var der over 
30.000 personer med 
på naturvejlederture, 

og de følgende år voksede tallet hurtigt.  
Naturvejlederne startede med klassiske 
guide ture, men begyndte snart at invol-
vere deltagerne i aktiviteter. Og erfa-
ringsudvekslinger gik hurtigt i den lille 
flok.

I 1989 udløb forsøgsordningen, men der 
var ingen tvivl hos daværende miljømi-
ster Lone Dybkjær: ”Naturvejlederne er 
kommet for blive” sagde 
hun og gjorde Naturvejle-
derordningen permanent.

Børne- og ungdomsår
Nu gik det stærkt. Mange 
kommuner ønskede deres 
naturskoler tilknyttet Na-
turvejlederordningen 
med al den dynamik som 
den repræsenterede – og i 
løbet af få år var vi over 
100 naturvejledere i Dan-
mark.  
Efter Brundtland-rappor-
ten startede en ny ære 
med mere vægt på at sik-
re en bæredygtig udvik-
ling. Vi naturvejledere 
begyndte så småt at in-
korporere bæredygtighed 
i vor naturvejledning på 
det enkle niveau – spare 

på ressourcer og genbruge dem. Siden-
hen blev bæredygtig udvikling indarbej-
det i Naturvejlederordningens målsæt-
ning.

Teenager og klar til voksenlivet
Efter nedlæggelsen af Naturvejlederud-
valget i 2001 savnede vi Fællessekretari-
atet stærkt det gode debatforum som 
udvalget havde været med det brede 
spekter af de myndigheder og organisa-
tioner som stod bag Naturvejlederord-
ningen. Derfor inviterede vi i maj 2003 
alle parterne til en konference i Grenå 
for at diskutere fremtidens naturvejled-
ning i Danmark..

Daværende miljøminister Hans Christi-
an Schmidt sagde på konferencen bl.a. 
at han så frem til at se naturvejlederne 
spille en stor rolle som inspiratorer ar-
bejdet med børn og natur, engagement i 
naturpolitikken, realiseringen at en 
forebyggende sundhedspolitik samt for-
midlingen af kommende nationalparker.  

Konferencens 150 deltagere gav klare 
signaler om at naturoplevelser og natur-
forståelse også i det 21. århundrede skal 
være naturvejledernes kærneydelse. 
Men naturvejledningen skal i højere 
grad end hidtil kobles med sundhed, 
flere aktivitetsmuligheder samt bedre 
undervisning i forhold til børn og unge. 
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Konferencen vist også, at der var poli-
tisk vilje til en mere aktiv inddragelse af 
borgerne i brugen, plejen og formidlin-
gen af vort naturgrundlag. Der blev kort 
sagt lagt op til nye roller og nye udfor-
dringer for den traditionelle naturvejle-
der 

25 år – i sin bedste alder og sprællevende
Allerede da Naturvejlederordningen 
blev etableret var der folk der spåede os 
vuggedøden. Udviklingen både i Dan-
mark og udlandet har vist det modsatte. 
Der er stadig et stort behov for at møde 
rigtige naturvejledere ude i naturen. 
Derfor blomstrer naturvejledningen i 
Danmark – derfor kan vi nu godt 300 
naturvejledere formidle et budskab til 
danskerne om at passe på vor natur og 
miljø. Og alle vore erfaringer viser, at 
budskaber formidlet af ”rigtige menne-
sker” gennem oplevelser ude i naturen 
trænger ind i bevidstheden på en anden 
måde end den man får gennem compu-
teren og andre indirekte medier.

På naturvejledningsområdet står vi i 
Danmark overfor kolossale udfordrin-
ger i de kommende år, bl.a.:

•	 9% af vort landareal og 18% af vort 
havareal er udlagt til Natura 2000 – 
områder. Der skal udarbejdes hand-
lingsplaner for disse kæmpeområder 
og disse planer skal ”sælges” til dan-
skerne.  

•	Et antal nationalparker skal udvikles 
på en sådan måde, at danskerne ta-
ger dem til deres hjerte. 

•	Begreber som ”bevarelse af biodiver-
sitet” og ”bæredygtig udvikling” skal 
rodfæstes hos danskerne hvis en mil-
jøpolitik skal lykkes.

Heldigvis har vi et velfungerede net af 
naturvejledere klar til at gå i gang med 
opgaverne – en situation udlandet mis-
under os.
Hele verden lider i disse år under en 
stærk økonomisk recession, som bety-
der at offentlige kasser er under kolos-
salt pres. Vi har opbygget et samfund, 
hvor vækst og økonomisk fremgang er 
en forudsætning for velfærd og miljøin-
vesteringer. Derfor er både naturen og 

naturvejled-
ning udfor-
dret. Vi må 
også konsta-
tere at til 
trods for de 
store udfor-
dringer på 
miljøområdet 
føler den 
danske stat 
ikke længere 
det samme 
engagement 
som hidtil i 
naturvejled-
ning. 

I 2011 blev Fællessekretariatet afviklet 
som ramme om den danske Naturvejle-
derordning og en ny aftale formuleret 
for ”Naturvejledning Danmark”. Læs 
mere på side 13.
Jeg har med forundring konstateret, at 
Miljøministeriet åbenbart ikke mere be-
tragter  naturvejledning som et vigtigt 
instrument i dansk natur- og miljøpoli-
tik. Men i Naturvejlederforeningen tror 
vi ikke at naturvejledningen med sine 
25 år på bagen er på vej på pension. Vi 
tror at der også i fremtiden vil være 
brug for dygtige naturvejeledere som 
spydspidser for natur- og miljøforståel-
se. o

 
”Denne artikel er forkortet af redaktionen. Den fulde 
artikel kan snart findes på foreningens hjemmeside.”
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Formål til tiden

Formålet med naturvejledning og hele 
ordningen har ændret sig flere gange si-
den undfangelsen i 80’erne som en reak-
tion på nye vinde i samfundsudviklin-
gen.

1957: Freeman Tilden Interpreting our 
Heritage
”… en pædagogisk aktivitet med det for-
mål at illustrere meninger og sammen-
hænge gennem brug af originale objek-
ter, direkte oplevelser og illustrationer 
– det er ikke bare informationer om dat 
og fakta.
”Naturvejledning er førstehåndsformid-
ling fra folk med et stort kendskab til 
deres lokalområde”.

1985: Fra rapporten ”En dansk 
Naturvejlederordning?”
Naturvejledning er en helhedsbeskrivel-
se og en forklaring af et landskabs eller 
et områdes karakteristiske elementer og 
sammenhænge, der gennem direkte op-
levelser fører til oplevelse af, kendskab 
til, viden om, respekt og omsorg for na-
turen og miljøet. 
 
Formålet er at formidle:   
•	At naturen både er en helhed af land-

skab, hav, klima, planter, dyr, histo-
rie og kultur, som mennesket indgår 
i, er afhængig af op påvirker.

•	At naturen både skal benyttes og be-
skyttes.

•	Om naturgrundlaget, om erhvervene 
og friluftslivet i områderne.

•	Om de skrevne og uskrevne regler for 
færdsel og ophold i det åbne land   

1992: Efter FN-topmødet i Rio de Janeiro.
 “Naturvejledning er en helhedsbeskrivel-
se og en forklaring af et landskabs
eller et områdes karakteristiske elementer 
og sammenhænge, der gennem
direkte oplevelser fører til opdagelse af, 
kendskab til, viden om, respekt og
omsorg for naturen og miljøet.
 
Formålet er at formidle:
•	 at naturen både er en helhed af land-

skab, hav, klima, planter, dyr, historie 
og kultur, som mennesket indgår i, er 
afhængig af og påvirker,

•	 at naturen både skal beskyttes og benyt-
tes,

•	 om naturgrundlaget, om erhvervene og 
friluftslivet i området,

•	 om de skrevne, og uskrevne regler for 
færdsel og ophold i det åbne land,

•	 om danske og globale miljøforhold og 
medvirke til en bæredygtig livsstil,

•	 om naturen i byen og sammenhænge 
mellem bylivet og miljøet”.

Af Arne Bondo-Andersen
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2005: Handlingsplan: ”Naturvejledning i det 
21. århundrede”. 
•	Naturvejledning giver deltagerne di-

rekte oplevelser i naturen.
•	Naturvejledning formidler helheder, 

hvor natur og kulturmiljø formidles 
som produkter af naturgrundlag, 
naturlige processer samt menne-
skets påvirkning af naturen.  

•	Naturvejledning giver muligheder for 
at opnå erfaringer og viden om na-
turgrundlag samt samfundets for-
valtning af natur, miljø og kultur-
miljø.

Målet med naturvejledning er: 
•	At styrke befolkningens forståelse for 

natur, herunder biologisk mangfol-
dighed, samt miljø og kulturmiljø.

•	At styrke befolkningens rekreative 
muligheder og friluftsmæssige inte-
resser.

•	At fremme befolkningens direkte ind-
dragelse og indflydelse i natur- og 
kulturmiljøforvaltning.

•	At inspirere til en sundere og mere 
bæredygtig livsstil. o
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De vigtige årstal
1957: Freeman Tilden fra USA udgiver 
bogen Interpreting our Heritage 

1982: Nedsættelse af en bredt sammen-
sat Koordineringsgruppe med Fred-
ningsstyrelsens daværende direktør, 
Viggo Nielsen som formand.  

1985: Rapporten ” En dansk Naturvejle-
derordning?” afleveres til Miljøministe-
riet. 

1986: Miljøminister Christian Christen-
sen sikrer etablering af treårigt forsøg 
med naturvejledere i Danmark. 

1986: Naturvejlederudvalget etableres 
med repræsentanter for land- og skov-
brug, museerne, de grønne organisatio-
ner og beslægtede ministerier. 

1987: Efteruddannelsen af Naturvejle-
dere starter for første gang. Den består 
af 7 undervisningsmoduler hver af en 
uges varighed fordelt over 3 år. Hoved-
vægten lægges på pædagogik og kom-
munikation. 

1987: Brundtlandsrapporten ”Vor fælles 
fremtid” udkommer og fastslår udvalget, 
at vi mennesker er nødt til at arbejde for 
en bæredygtig udvikling hvis vi skal sik-
re en fremtid for vor klode. 

1989: Naturvejlederordningen gøres 
permanent af daværende miljømister 
Lone Dybkjær der udtaler ”Naturvejle-
derne er kommet for blive”. 

1992: FN-topmødet i Rio de Janeiro om 
bæredygtig udvikling. 

1992: Løntilskud til naturvejledere af-
holdes at Tips- og Lottomidler. 

1992: Naturvejlederforeningen stiftes. 
Foreningens hovedformål var at arbejde 
for et højt fagligt niveau på naturvejled-
ningen og foreningen overtog 2 store 
opgaver fra Naturvejlederordningens 
sekretariat: Årsmøde og bladet Natur-
vejleder Nyt.  

1998: ”Fællessekretariat for Naturvejle-
derordningen” etableres.  

2001: Naturvejlederudvalget nedlægges 
i forbindelse med den nye regerings sa-
nering af udvalg. 

2004: Handlingsplanen ”Naturvejled-
ning i det 21. århundrede” kommer med 
en moderniseret  målsætning for natur-
vejledningen og inddrager  sundhed, 
bæredygtig udvikling og borgerinddra-
gelse i naturvejledernes arbejde. 

2011: Der skabes en ny ramme 
for ”Naturvejledning Danmark”, 
hvor der er en klar ansvarsforde-
ling mellem Friluftsrådet, Natur-
styrelsen og Naturvejlederfor-
eningen. o

Af Arne Bondo-Andersen
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Naturvejledning i Danmark 
på godt og ondt
I efteråret 2011 underskrev de tre parter, 
Naturstyrelsen, Friluftsrådet og forenin-
gen en ny aftale omkring fordeling af 
ansvar og opgaver. Forud var gået et år, 
hvor især Naturstyrelsen og Friluftsrå-
det havde forhandlet en ny ramme for 
naturvejledning i Danmark. De første 
meldinger om nedlæggelse af Naturvej-
lederordningen og fællessekretariatet 
nåede foreningen på vores årsmøde i Ti-
svilde og det skal ingen hemmelighed 
være, at det skabte en vis frustration 
ikke at kende fremtiden. Foreningen 
blev inviteret til en række møder hen 
over efteråret, hvor det lykkedes af ska-
be et nyt grundlag. Ud af asken fra den 
gamle ordning er etableret ”Naturvej-
ledning Danmark”. 

Styrken ved den nye ”Naturvejledning 
Danmark”, er en meget klar fordeling af 
ansvaret, så vi alle ved hvem der skal 
trykkes på maven. Når det er sagt, ser jeg 
dog en svækkelse af ”Naturvejledning 
Danmark” dels fordi et fælles ansvar også 
har en værdi, og dels en erkendelse af, 
at staten ikke længere har det samme en-
gagement økonomisk og politisk i natur-
vejledning. 

Naturvejlederforeningen har fået ansvar 
for kommunikation, hvilket jeg ser som 
en god chance for at styrke foreningen. 
Det kan ske, hvis vi kan skabe en god dy-
namisk kommunikationsplatform med 
brug af ny teknologi, hvor medlemmer 
frit kan dele erfaringer, søge nyeste rele-
vante viden og væsentligt oplevet ejerskab 
til det fælles projekt. Foreningen har lavet 
en aftale omkring frikøb af bestyrelses-
medlem Kirsten Friis som webugle, hvil-
ket sikre en hjemmeside, som er forankret 
i en naturvejlederverden. Hjemmesiden 
skal også fremover kunne tilpasse sig nye 
strømninger og krav, hvilket alt andet lige 
er nemmer for en lille forening end en 
stor statslig styrelse. Sidst men ikke 
mindst, vil den nye kommunikation blive 
drevet med lavere omkostninger, hvilket 
også er blevet en bydende nødvendighed. 

Af Jes Aagaard, formand for  
Naturvejlederforeningen i Danmark

Friluftsrådet er en dynamisk organisati-
on, som forstår at tilpasse sig de økono-
miske og politiske strømninger, derfor 
er jeg meget tryg ved at de til stadighed 
vil sikre og udvikle naturvejlederefter-
uddannelsen. Naturstyrelsens får også et 
stor ansvar med at skulle udvikle natur-
vejledning, så den fremadrettet kan løse 
relevante samfundsopgaver. Det bliver 
ikke mindst vigtigt, at kunne vise om-
verden de mange muligheder naturvej-
ledning rummer, dels som natur og mil-
jøformidler og dels som udvikler af 
didaktiske metoder i naturvidenskabeli-
ge undervisning. De sidste års fokus på 
sundhed og trivsel, har også vist, at de 
hvide kitler kan hente gode samarbejds-
relationer blandt naturvejledere.  o
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Fleksibel i en omskiftelig verden

Den nye aftale mellem Friluftsrådet, Na-
turvejlederforeningen og Naturstyrelsen 
om naturvejledningen i Danmark har 
givet os klare opgaver hver især. Vi har 
arbejdet for en ny ordning, fordi vi har 
fundet var nødvendig. Helt overordnet 
har vi i Danmark en Naturstyrelse, der 
på naturområdet har to hovedformål: vi 
er her for at passe på biodiversiteten 
samt give befolkningen adgang til natu-
ren i bred forstand, hvilket stiller stadig 
skiftende krav til Naturstyrelsens virk-
somhed. Derfor har vi arbejdet for at 
flytte en del af engagementet fra det at 
pleje »ordningen« – som der med suc-
ces har været meget fokus på de første 
25 år, hvor naturvejledningen er skabt  - 
til et bredere og mere fremadrettet per-
spektiv med udvikling for øje. Vi har i 
dag en stærk gruppe af naturvejledere i 
Danmark, som giver os mulighed for at 
foretage en sådan prioritering, som på 
langt sigt vil være med til at sikre en 
moderne naturvejledning også i fremti-
den.. 

Med den nye aftale tager Friluftsrådet 
sig af efteruddannelsen og foreningen 
har fået den rolle, som andre faglige for-

Interview med  
Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen 
Naturstyrelsen”

eninger typisk har, nemlig at tage vare 
på medlemmerne faglighed . I Natursty-
relsen vil vi stå for en årlig konference, 
workshop eller seminar med fokus på at 
bringe forskellige interesser sammen og 
drøfte friluftsliv i bredeste forstand, her-
under naturligvis også naturvejlednin-
gen. Og så følge op med de nødvendige 
tilpasninger og aktiviteter. Og vi vil sta-
dig prioritere efteruddannelsen ved at 
sende vores egne naturvejledere ud som 
vejledere, undervisere og kursusledere.

Samtidig vil vi Naturstyrelsen koncen-
trere os om dels at imødekomme be-
folkningens ønsker til adgang og anven-
delse af de naturarealer, som styrelsen 
tager vare på, herunder i samarbejde 
med kommuner og andre at drive Na-
turstyrelsen med naturvejledningen i 
som en integreret del af friluftslivet i 
bredeste forstand. 

Vi arbejder for tiden på at formulere en 
friluftsstrategi i Naturstyrelsen. Den skal 
udarbejdes i samarbejde med organisa-
tioner, kommuner og andre aktører in-
den for friluftsliv. Og vi ser naturvejled-
ningen i Danmark som en meget 
væsentlig aktør i denne sammenhæng 
og som medspiller i friluftslivsdebatten i 
almindelighed. Styrelsens årlige konfe-
rence bliver et af omdrejningspunkterne 
herfor.

Vi vil gerne være med til at tage bestik 
af, hvad der rør sig i samfundet, for at 
kunne tilbyde det som befolkningen og 
vore samarbejdspartnere efterspørger - 
og hvad de evner og ønsker at betale for. 
Det er helt afgørende i en tid med 
strammere og strammere økonomi for 
alle, at vi bliver helt skarpe på, hvad vi 
anvender vores ressourcer til, - og ikke 
mindst for et fagligt område som natur-
vejledning, der i mange sammenhænge 
er det yderste lag på prioriteringerne. Vi 
lever i en omskiftelig verden og vi skal 
være fleksible nok til hele tiden at indgå 
i nye sammenhænge og samarbejdsfla-
der. Det tror jeg vi bliver bedre rustet til 
med den nye aftale.  o
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Den eksklusive ugle

Naturvejledningen i Danmark er - med 
dens antal af naturvejledere, udbredelse 
og kendskabet i befolkningen og delta-
gernes glæde ved det I går og laver – en 
af de allerstørste succeser i dansk natur-
forvaltning gennem de sidste 25 år. Og 
Friluftsrådet føler et stort ansvar og en-
gagement for naturvejledningen i Dan-
mark. Det behagelige ved den nye aftale, 
er at rollerne er meget klare. Og jeg har 
stor respekt for Naturstyrelsen, som har 
været nødt til at tage en konsekvens af 
de økonomiske hårde tider.

Jeg er især glad for foreningens nye rolle 
og vi glæder os til det nye samarbejde. 
Efterhånden har foreningens medlems-
skare nået et så stort antal at foreningen 
med rette kan optræde som en rigtig 
medlemsorganisation der bl.a. varetager 
kommunikationen med sine medlem-
mer. Med den nye, mere selvstændige 
rolle vil det være lettere for foreningen 
at indgå i en demokratiske proces med 
parterne i den nye aftale.

Friluftsrådet har i den nye aftale taget 
ansvaret for uddannelsen på sig. Og 
med den følger en merudgift på 1/2. 
million, så vi er oppe på at bruge mere 
end 10 millioner om året på ordningen. 
Der vil dog fremover være brugerbeta-
ling på uddannelsen, som skal gå til kost 
og logi – altså de personlige fornøden-
heder, mens vi vil finansierer selve ud-
dannelsen.

Da uglen blev valgt som logo og ”vare-
mærke” skabte vi noget eksklusivt – og 
det skal stadig være noget særligt at få 
adgang til uddannelsen. Uddannelses-
forløbet sammen med 23 andre natur-
vejledere på et hold er essentiel i forhold 
til at skabe naturvejlederidentiteten. 

Interview med Jan Eriksen, 
direktør for Friluftsrådet

Hver naturvejleder har sin styrke. Men 
alle har en kærlighed til at ville formidle 
og videregive med engagement.

Hvis vi skal evne at fortsætte succesen 
må vi være åbne for det der sker i sam-
fundet og være klar til at gøre op med 
vores egen opfattelse af hvad det sige at 
være naturvejleder. Vi må søge nye rum 
for vores arbejde som er at sikre en rig 
natur og en større ansvarlighed i bære-
dygtig sammenhæng hos befolkningen.

Fordi vi har en mission, som er afsindigt 
vigtigt. Vi har opnået en status der er 
tillidsvækkende. Folk vil gerne komme 
til vores ture. Der kommer en million 
danskere om året. Så kan vi også virke 
for at skabe en udvikling som gør DK et 
bedre land for os og dyr og planter. o
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Naturen er hot. Naturoplevelser, aktivi-
teter og ophold i naturen er i vælten 
som aldrig før. Turister efterspørger na-
tur og har natur som konkret motivati-
onsfaktor for rejsevalg. Danske politike-
re afsætter milliardsummer, der skal 
styrke vores kystturisme for at gøre den 
attraktiv og konkurrencedygtig. Og tu-
ristbranchen – der til daglig lever af tu-
risterne – ser en større og større værdi i 
natur og naturoplevelser som løftestang 
for et hårdt prøvet erhverv. 

Set i lyset af den generelle udvikling og 
tendenser inden for oplevelsesøkonomi-
en giver det god mening, at vi nu vender 
blikket mod det autentiske og kigger på 
et af de største basisprodukter, vi over-
hovedet har: nemlig naturen. Vi har haft 
en årrække, hvor forbrug har været i 
højsædet. Med de økonomiske lavkon-
junkturer er der sket en modbevægelse 
mod forbrugsfesten, hvor det nu er dyb-
de og kvalitet, der er i fokus. Naturen 
rummer begge elementer. Og mere til. 

Men naturen sælger og formidler ikke 
sig selv. Det gør naturvejlederne og de 
er essentielle, hvis vi skal indfri poten-
tialerne i naturen som vækstdriver for 
udvikling. Med ønsket om kvalitet og 
dybde følger som oftest også et ønske 
om formidling fra et rigtigt menneske. 
Ikke en app eller en podcast, men et 
menneske. Forbrugerne kræver forta-
belse og fordybelse, som en modvægt til 
at de konstant er ”ON”. On på mail, 
Facebook, Twitter og andre sociale me-
dieplatforme. Vi ønsker derfor, at opleve 
naturen på dens egne præmisser uden 
for mange forstyrrende indgreb som 
skiltning eller høretelefoner i ørerne. Og 
her er naturvejlederens rolle altafgøren-
de. For hun bliver translatøren mellem 
produkt og oplevelse, og det er derfor 
hendes rolle at sikre, at kunden får den 
helt rigtige oplevelse. 

Før, under og efter oplevelsen 
Inden for oplevelsesøkonomien taler 
man om et før, under og efter oplevelsen. 
Hvor det under oplevelsen kan være 
godt at mindske tilstedeværelsen af on-

Af Christa Brønd

Back to basic:  
Naturen som det nye sort
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line redskaber og hjælpemidler, så kan 
det være en stor gevinst at gøre brug af 
online redskaber både før og efter ople-
velsen, da de kan være med til at for-
længe oplevelsen. Det kan være en 
hjemmeside, blog, facebookside eller 
apps afhængig af den givne kontekst. 
Men fælles er, at redskaberne forlænger 
oplevelsen og inviterer brugerne til at 
interagere og involvere sig. Nogle natur-
vejledere gør allerede rigtig meget, men 
der kan sagtens gøres mere og flere na-
turvejledere mangler at tage springet ud 
i cyberspace.

Vi vil involveres 
I oplevelsesøkonomien har vi i mange år 
talt om deltagelse og involvering. Vi vil 
selv prøve, røre og gøre. Sådan er det 
stadigvæk og museerne er i de senere år 
begyndt at række ud efter publikum og 
dyrke det involverende og engagerende. 
Og på museerne er der nogle fysiske 
rammer, der angiver hvor oplevelsen 
begynder og ophører. Men i naturen er 
det ikke altid oplagt, hvordan vi skal 
prøve, røre og gøre. Det skal naturvejle-
derne fortælle og vise os. Vi har brug for 
vejledning til at opleve. Samtidig gælder, 
at hvor museernes fysiske rum, giver 
næsten uanede formidlingsmuligheder i 
form af montrer, tekstcollager, billedfor-
tællinger, audioguides, formidlere og 
kustoder, så er der nogle andre be-
grænsninger på naturoplevelserne. 
Skiltning og kort i naturen er en for-
midlingsmulighed, men resten er svært 
at integrere i naturen på grund af vejr- 
og vindforhold og mangel på rumlig af-
grænsning. Pointen er, at den personlige 
formidling og tilstedeværelse som na-
turvejlederne kan levere, bliver utrolig 
vigtig, da den sjældent lader sig erstatte 
af andre formidlingsmæssige greb, når 
vi er i naturen. Samtidig gælder, at hvor 
et museum som oftest er forudsigeligt: 
vi ved som oftest hvad der skal ske, så 
kan det være mere uforudsigeligt at fær-
des i naturen. Og her kommer naturvej-
lederne til at spille en anden og meget 
betydningsfuld rolle, idet de leverer 
tryghed. Tryghed i form af navigation 
og områdekendskab: naturvejlederen 
ved, hvilken sti, vi skal følge. Men også 
tryghed i form af viden og faglighed: 
naturvejlederen ved hvilken svamp vi 
må spise og hvilke vi skal holde os fra. 
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Vi vil transformeres
Ønsket om selv at røre, prøve og gøre 
understøttes af et bagvedliggende behov 
for at blive transformeret. I oplevelses-
økonomien taler vi i højere grad om, at 
vi vil transformeres som mennesker. Så 
når endnu flere danskere og udenland-
ske turister har et ønske og behov om at 
komme ud i naturen og røre, prøve og 
gøre, så bunder det i et ønske om, at vi 
vil transformeres som mennesker. Vi 
kommer direkte fra arbejdslivet, en 
smule stressede og vi forventer qua den 
immaterielle oplevelse, som naturen gi-
ver os, at vende tilbage genopladede og 
fulde af energi. Deraf transformationen. 

Hvor naturvejlederne tidligere i højere 
grad naturvejledte lejrskoler og de sær-
ligt naturinteresserede er der nu ved at 
ske et stort skift, hvor også børnefamili-
erne, det grå guld og yngre par, søger ud 
i naturen. Dermed bliver efterspørgslen 

på oplevelser også mere differentieret, 
for hvad der er interessant for den ene, 
er uinteressant for den anden. Og i takt 
med denne udvikling, ser vi også helt 
nye aktører og oplevelser spire frem på 
markedet. Inden for de sidste par år er 
der sket et boom i udbuddet af naturop-
levelser koblet med fx gastronomi – to 
eksempler er: Østerssafari ved Vadeha-
vet og urtevandring ved Dragsholm slot. 
Både Østerssafari og urtevandring er 
glimrende eksempler på, hvordan man 
med stor succes, kan lave nogle mål-
gruppespecifikke naturoplevelser, som 
folk er parate til at betale for.  

Kommercialisering og autenticitet 
Afslutningsvist kan vi konstatere følgen-
de: Naturen er hot og der er derfor 
mange interessenter, der påberåber sig 
retten, evnen og viljen til at produktlig-
gøre, og markedsføre den. Der kommer 
hele tiden nye aktører på banen, der ud-
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Faktaboks I: Manto
Manto er en rådgivningsvirk-
somhed med speciale i forret-
nings- og erhvervsudvikling i de 
kreative og kulturelle brancher – 
og oplevelsesøkonomien i bred 
forstand. Manto laver strategi- 
og analysearbejde, evalueringer, 
effektmålinger, projektudvikling, 
oplevelsestjek og brugerinddra-
gelse for regioner, kommuner, 
ministerier, brancheorganisatio-
ner og andre. Du kan læse mere 
på www.manto-as.dk & www.
mantomanto.comEksempler på oplevelsesøkonomi

Fotos til denne artikel stammer fra GeoCenter Møns 
Klint. Centret tilbyder naturvejledning gennem ople-
velser for turister, skoleklasser og virksomheder på 
Møns Klint. Centret åbnede i 2007 og går nu ind i sin 
sjette sæson. 

byder nye, innovative naturoplevelser. 
Her er det naturvejledernes fornemme-
ste rolle at bistå denne udvikling. Ved at 
støtte op, bidrage og gerne samarbejde 
med de nye aktører. Og sidst men ikke 
mindst råbe vagt i gevær, hvis kommer-
cialiseringen sker på bekostning af pro-
duktets autencitet, og dermed er i fare 
for at ødelægge den værdi, der er dens 
eksistensberettigelse.  o

Faktaboks II:  
Oplevelsesøkonomi
Oplevelsesøkonomi defineres 
som økonomisk værdiskabelse, 
hvor oplevelser udgør en andel 
af produktet eller en del af ser-
viceydelsens værdi. Oplevelser 
stimulerer brugernes sanser og 
følelser. De engagerer og invol-
verer. Og tillægges på den måde 
en særlig værdi, som øger pro-
dukternes og serviceydelsernes 
markedsværdi – udover funktion 
og kvalitet. 
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”Jeg er ikke alene miljøminister, jeg 
er også skolemand, og jeg må 
konstatere, at uanset hvor mange 
timer børnene bruger i en skole-
stue, vil disse timer aldrig opveje 
oplevelserne ved at bevæge sig i 
det miljø, som er så storslået!” 
sagde miljøminister Christian Christi-
ansen, før han plantede et træ som mar-
kering af at endnu en naturskole var 
etableret.
Det skete 24. oktober 1987 på Hald Ho-
vedgård syd for Viborg, så Naturskolen 
ved Hald kan altså fejre sit 25 års jubilæ-
um sammen med Naturvejlederordnin-
gen i Danmark. I disse år var der landet 
over et sandt boom af nye naturskoler.

Som mange andre steder, var det Natur-
styrelsen, der lagde bygninger, arealer 
og ressourcer i etablering og i starten 
også drift af Naturskolen ved Hald. Sko-
vens folk fungerede som naturvejledere 
og kommunerne i nabolaget betalte 
hver en sum til projektet.
Efter tre år som statslig naturskole gik 7 
kommuner sammen om at danne en 
fælleskommunal virksomhed, der ind-
gik en – særdeles fordelagtig - lejeaftale 
med Naturstyrelsen, og herefter selv 
overtog driften med ansættelse af natur-
skoleleder m.v.
Ved kommunalreformen i 2007 gik de 
samarbejdende kommuner stort set 
sammen i den nye Viborg Kommune, 
og Naturskolen ved Hald blev sammen 
med Gudenåprojektet i Bjerringbro til 
den kommunale institution ”Natursko-
len i Viborg kommune”.

Staten som fødselshjælper
Der er mange fordele ved at Natursty-
relsen i sin tid, landet over, tog initiati-
vet til at oprette naturskoler på sine are-
aler. Mange små kommuner kunne 
simpelthen ikke magte opgaven, og satte 
pris på at staten som storebror påtog sig 
både ansvar, risiko, det store slæb og 
ofte også omkostningerne ved etablerin-
gen. Den gang blæste de politiske vinde 

i en mere mild retning end nu – læs 
bare de indledende miljøministerord! I 
Naturstyrelsen havde man endvidere er-
faringer med både etablering og drift af 
naturskoler. Naturskolen ved Hald var 
den niende naturskole i statsskovens 
regi. 
På Hald udnyttede man alle disse forde-
le ved opstarten, hvorefter kommunerne 
selv tog over. 
Mange steder i landet har kommunerne 
imidlertid valgt fortsat at købe natur-
skoletilbud på statsdrevne naturskoler. 
Fordelene er naturligvis stadig at min-
dre kommuner kan slippe for en del 
bøvl og ballade ved blot at købe sig til 
naturskoletilbud fra en ekstern entre-
prenør. Omkostningen ligger nogenlun-
de fast og er budgetmæssigt til at hånd-
tere – og lette at slette i budgettet, når 
aftalerne skal fornyes!
Set med naturskolepersonalet side kan 
det måske være mere tryg at være ansat 
i en stor statslig styrelse end i en lille 
kommune, når spareknivene hvæsses. 

”KNAX” sagde det i skovbunden
- og så var en ny måde at tænke natur-
skole undfanget!
Før, under og efter naturskolekonferen-
cen i Odense 2003 blev der tænkt man-
ge kreative tanker om naturskolernes 
fremtid. Grundtanken i bl.a. KNAX var, 
at naturskolens dage som en slags eks-
tern maskinstation var talte. Ville natur-
skolerne overleve skulle den i langt hø-
jere grad integreres i kommunens øvrige 
funktioner. Naturskolen skulle være en 
aktiv medspiller ikke blot i forhold til 
skolerne, men også i kulturliv, på sund-
hedsområdet og hvor der ellers åbner 
sig muligheder for at byde ind. 
KNAX-tankegangen vandt indpas man-
ge steder, hvilket bl.a. kan aflæses på na-
turskolernes bemanding. En opgørelse 
fra 2001 viste at kun 40 % af natursko-
lerne dengang havde mere end én med-
arbejder, og kun 50 % af naturskolele-
derne var på fuld tid. Der findes ikke 
nogen tilsvarende opgørelse siden 2001, 

Naturskolernes fremtid 
ligger i kommunerne

af Jens Frydendal, leder af  
Naturskolen i Viborg Kommune
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men ser man sig omkring på natursko-
lerne, er den ensomme naturskoleleder 
heldigvis en sjælden forekomst.

Vores ”egen” naturskole
Mulighederne for at integrere sig i kom-
munens forskellige aktiviteter og funkti-
oner er langt større, når aktørerne er an-
sat i kommunen. Politikere og 
forvaltningers ejerforhold til en natur-
skole vil altid være større, når det også 
er deres ”egne” medarbejdere, der arbej-
der på naturskolen. Det er langt mere 
oplagt at inddrage ”vores naturskolele-
der” i diverse udviklingsprocesser, når 
vedkommende befinder sig i samme 
kommunale organisation og ikke hver 
gang skal inviteres fra en helt anden 
virksomhed - med tilhørende uniform!
På Naturskolen i Viborg Kommune er 
den daglige rutine med at følge med i 
udviklingen på diverse interne kommu-
nale fora af uvurderlig betydning, når vi 
skal manøvrere vores naturskole ind 
som en stadig mere central partner i alle 
kommunens funktioner. Adgangen til 
sådanne informationskanaler er i meget 
høj grad betinget af, at vi er en del af or-
ganisationen.

Rødlisteart
Man kunne af kulturhistoriske grunde 
overveje at frede en enkelt statslig na-
turskole, men ellers er jeg ikke i tvivl 
om, at naturskolernes fremtid ligger i 
kommunerne.

Ovenstående må på ingen måde opfat-
tes som kritik af Naturstyrelsen, der her 
på egnen gennem alle årene har været 
naturskolen en fortræffelig vært, og 
gennem et frugtbart samarbejde har 
skabt og fortsat skaber de bedst tænkeli-
ge rammer for naturskolens udvikling. o

Det er Naturstyrelsens skov, men kommunens naturskole, der bygger!

Redaktionen har opstøvet at Jens Frydendal er undervejs med en ny bog, og har derfor bedt Jens om en lille appetitvækker: 

NaturskolebogeN 
Naturskolen i Viborg Kommune har samlet 25 års erfaringer med naturskolevirksomhed sammen i en bog - NaturskolebogeN - hverken mere eller 
mindre! 
Udover et kort historisk rids over naturskolevirksomhed i Danmark som helhed indeholder bogen en række lavpraktiske beskrivelser at, hvordan man 
i Viborg har organiseret sig og får dagligdagen til at hænge sammen - lige fra booking, over økonomi til udvikling af nye aktiviteter og kontakt med 
målgrupperne. Størstedelen af de knap 300 sider indeholder grundige beskrivelser og illustrationer af de over 50 aktiviteter naturskolen udbyder. 
Altså en rigtig ”stjælebog”, hvor man kan kikke de viborgensiske kollegaer i kortene og se, om der en noget man kan bruge i sin egen hverdag.  
Bogen udkommer 24. oktober og prisen afhænger af, om vi får det tilskud til trykningen, som vi har søgt om. Det bliver ikke nogen herregård!
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Vi naturvejledere, som er i naturen ofte, 
har den konkrete erfaring med naturens 
positive påvirkning på fx krudtuglebørn 
og stressede mennesker. Vi har også en 
UGLE efteruddannelse som kvalitets-
stempel på at vi kan formidle, samarbej-
de, reflektere og analysere vores indsats. 
Disse kompetencer kan sikre vores jobs 
i fremtiden.

Facilitator
Der er brug for vores indsats fremover i 
det tværfaglige lovmæssigt bundne 
driftsarbejde for befolkningens sund-
hed. Vi kan virke som begejstrere og 
formidlere for de borgere vi tager med 
på tur alene eller sammen med kommu-
nens fysioterapeut eller psykolog. Vi 
kan indgå i processer med fagfolk eller 
være facilitatorer for fagfolks eget arbej-
de i naturen. Vi er vigtige vidensbanke 
for planlæggere hvor uderummet ind-
tænkes og for forskning i naturens 
sundhedseffekt. 

Dokumentation
Det er efterhånden kendt udover natur-
vejlederkredse at naturen kan have en 
positiv, forebyggende og også helende 
effekt på os mennesker. Ord som af-
stresning, fred, meningsfuldhed, fri-
hedsfølelse forbindes til naturoplevel-
sen. Den tilgængelige dokumentation 
for naturens sundhedspotentiale er på 
vej til politikere, embedsfolk, KL og 
praktikere i mange fagområder. 

Vi skal gøre os efterspurgte
I NATURvejleder november 2011 kun-
ne vi læse at skovpolitisk udvalg nedsat 
af regeringen i 2010 opfordrer til at der 
arbejdes for at de danske skove kommer 
til at spille en væsentlig rolle for bl.a. 
folkesundhed.
På Kommunernes Landsforenings (KL) 
sundhedskonference 2012 om kommu-
nernes rolle i sundhedsvæsenet nu og 
om 5 år, spørges der bl.a. til sundhed på 
tværs internt i kommunen. 
Der forventes også et stigende antal æl-
dre, kronikere og mennesker med behov 
for rehabilitering. 
Der diskuteres hvordan den borgerret-
tede forebyggelse skal tilrettelægges. 
Det er her naturvejlederens indsats skal 
tænkes med. Vi (dig, dit netværk, Na-
turvejlederforeningen, Naturstyrelsen, 
Friluftsrådet) skal have gjort KL og 
kommunerne opmærksomme på vores 
kompetencer til at løse især SKAL opga-
verne der er bundet penge til, sammen 
med andre faggrupper.
Vi kan yde en indsats for sundhedscen-
trenes egne målgrupper, men også for 
andre fagområder som fx dagpleje, so-
cialpsykiatri, ældre, skole, familieafde-
ling, arbejdsmarked, integration, GIS af-
deling, Naturafdeling, HR. De gode 
eksempler på tværfaglige aktiviteter er 
allerede i gang; rygestopkurser i skoven, 
afstresning i naturen for kommunens 
medarbejdere, sygemeldte rundt om 
lejrbålet, flygtninge på fisketure, hjerte-
rehabiliteringshold på mountainbikes i 
skoven, osv, osv.
Lad kommunerne se os! o

Af naturvejleder  
Susanne Rosenild

Kommunal sundhedsindsats 
som medvind
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Ord og billeder
Ord skaber billeder på den indre nethin-
de. De ord vi forbinder med naturen ska-
ber oftest nogle meget positive billeder. 
Det gælder også når vi taler om naturvej-
lederne. Det er ofte de samme billeder vi 
får uanset hvem vi taler med, om det er 
børn eller voksne, brugere eller beslut-
ningstagere. Det er positive billeder af den 
inspirerende og meget vidende naturvejle-
der som fortæller den gode historie, viser 
os umærkelige spor og får os til at undres. 
Rammerne er naturen eller naturskolerne, 
og ofte sammen med børnehaver, SFO, 
skole eller hyggelige familiearrangementer 
i weekender og ferier. Det et traditionelt 
billede, og i øvrigt med en merkantil vin-
kel, et rigtigt godt ”brand”, med en stor og 
forholdsvis stabil ”kundegruppe” i kom-
munen.
Det er bare ikke et særligt dækkende bille-
de, og måske er det ligefrem et begræn-
sende billede? Mange af de andre opgaver, 
som naturvejlederne udfører i det daglige 
arbejde, er ofte ikke særligt synlige i medi-
er og i de kommunale forvaltninger. 

Udfordringen
Derfor besluttede Friluftsrådet at sætte fo-
kus på denne udfordring. Det skulle bl.a. 
undersøges hvad naturvejlederne laver, ud 
over aktiviteter for skolerne? Gode eksem-
pler skulle indsamles og beskrives. Et rej-
sehold skal sammen med lokale naturvej-
ledere opsøge beslutningstagere i 
kommunerne og fortælle om hvordan na-
turvejledning kan tænkes ind i et bredt 
udsnit af forvaltningerne.

Et spørgeskema blev i 2011 sendt ud til 
knap 300 naturvejledere. Ca. 120 fik svaret 
og vi antager, at de er repræsentative for 
hele gruppen. Svarene bekræfter, at en 
mindre del af naturvejlederne faktisk pas-
ser godt ind i det traditionelle billede, 
men i langt de fleste tilfælde, vil det være 
et alt for simpelt billede, og i ganske man-
ge tilfælde vil et sådant billede være … ja, 
helt i skoven.

Projekter på tværs
89 % svarer at de har deltaget i projekter/
aktiviteter der involverer andre forvalt-
ningsområder end skoleområdet. Det er 
altså kun 11 % af naturvejlederne, der 
udelukkende arbejder med skoleområdet, 
og det er typisk naturvejledere fra de stør-
ste byer, der placerer sig i denne gruppe. 
De 89 % som svarer positivt på dette 
spørgsmål, spreder sig fra at have deltaget 
i enkelte projekter i andre forvaltninger til 
stort set udelukkende at arbejde i andre 
forvaltninger, eller at have en mindre kon-
takt med forvaltningerne i det hele taget. 
Der er naturligvis en stor sammenhæng 
mellem ansættelsesvilkår og -sted i svare-
ne.  Kun 57 % er ansat i en stilling, der 
udelukkende er kommunalt finansieret, og 
kun ca. ¾ af dem er ansat i en enkelt for-
valtning. En del af de kommunalt ansatte 
er ansat i andre forvaltninger end Børne - 
Ungeforvaltningen, og en væsentlig del af 
dem er ansat i Teknisk forvaltning. 9 % er 
ansat i staten og 18 % er privatansatte. 

Ud over skoleområdet?
Svarene er særdeles mangfoldige, og kan 
ikke med retfærdighed refereres i en kort 
artikel, men nogle udvalgte eksempler kan 
illustrere nedenstående hovedområder.

Af Lars V. Jensen 
Naturfagskonsulent i  
Helsingør Kommune

Naturvejledernes mange 
arbejdsopgaver
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Ældreområdet
42 % af naturvejlederne angiver, at de har 
deltaget i aktiviteter/projekter på ældreom-
rådet. Det dækker i vid udstrækning over 
besøg på naturskoler, og arrangementer i 
naturen sammen med grupper fra ældre-
området, herunder arrangementer i samar-
bejde med plejecentre og ældresagen. En 
del naturvejledere har også været på besøg 
på plejehjem og lavet aktiviteter fx med fo-
kus på medbragte dyr og planter fra natu-
ren. Andre har ladet de ældre selv deltage i 
indsamling i nærområdet, når det har væ-
ret muligt.

Kun 12 % angiver, at de har deltaget i pro-
jekter eller arrangementer som havde ho-
vedvægt på at vejlede ansatte på ældrecen-
tre i at bruge naturen og naturvejlederne i 
deres arbejde. Ud fra de uddybende svar og 
interviews ser det ud til, at en væsentlig del 
af aktiviteterne hos de ovenstående 12 % 
har haft fokus på, hvad naturvejlederen og 
naturskolerne kunne tilbyde, og kun en 
mindre del har haft fokus på at vejlede per-
sonalet på ældreområdet i, hvordan de selv 
kan bruge naturen og nærmiljø i deres dag-
lige arbejde.

Eksemplerne på vejledning af personalet er 
bl.a. 
Oplæg om hvad forskning siger om vigtig-
heden af naturkontakt overordnet, men 
også specifikt i forhold til ældre og demen-
te. Information om tilgængelige naturom-
råder i nærområder, og regler for brug af 
dem. Vejledning i brug af udflugtsmål og 
aktiviteter, som er velegnede for ældre og 
demente. Indretning af gård- og sanseha-
ver. Brug af nærmiljø til reminiscensople-
velser. Brug af udlånskasser fra natursko-
lerne

Småbørnsområdet
79 % angav, at de havde deltaget i projekter 
eller aktiviteter på småbørnsområdet, og 
som den høje procentangivelse indikerer, 
er der overvældende mange eksempler på 
aktiviteter sammen med børnehaver, vug-
gestuer, mødregrupper og pædagogisk per-
sonale. Aktiviteterne sammen med børne-
ne er typisk klassiske aktiviteter i natur og 
på naturskolerne ofte med fokus på dyr og 
dyrespor, men en del nævner også brug af 
drama, hvor udklædning, udstoppede dyr, 
tøjdyr, dukker/handskedukker og andre re-
kvisitter indgår i formidlingsaktiviteterne.

Småbørnsområdet skiller sig markant ud 
fra de øvrige områder ved at langt hoved-
parten af naturvejlederne på den ene eller 
anden måde har vejledt pædagogisk per-
sonale.

Eksemplerne på vejledning af det pædago-
giske personale er bl.a.
Vejledning i brug af udflugtsmål og aktivi-
teter. Grønne spirer kurser. Indretning af 
legepladser. Skaffe udstyr og vejlede i brug 
af dette. Brug af bål og bålmad. Etablering 
af spor i landskabet.
Nogle naturvejledere har også deltaget i 
forældremøder i vuggestuer og børneha-
ver.

Sundhedsområdet
58 % af naturvejlederne svarer, at de har 
deltaget i projekter indenfor sundhedsom-
rådet.  13 % har vejledt ledere på idræts-
området.  Kun mellem 6 og 10 % har vej-
ledt henholdsvis sygeplejersker, 
sundhedsplejersker og fysioterapeuter i at 
bruge naturen og naturvejlederne i deres 
arbejde.

Eksempler på samarbejde med sygeplejersker, 
sundhedsplejersker og fysioterapeuter
•	 Aktiviteter vedr. rehabilitering af patientgrupper med 

kræft, KOL, hjertesygdomme og diabetes.
•	 Opbygning og vejledning i brug af handlebaner og 

sundhedsspor.
•	 Kurser med fokus på at bruge naturen til sundheds-

fremmende aktiviteter.

Eksempler på samarbejde med idrætsledere
•	 Udlåner udstyr og vejleder i brugen af det.
•	 Samarbejde med kajakklubber om kajakture og  

naturvenlig sejlads
•	 ”Grænse-over-skridende” turer i skoven, hvor fysisk 

aktivitet er påkrævet.
•	 Aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet via datalog-

ning, feltbane, Djeeo og GPS.

Socialområdet
48 % af naturvejlederne angav, at de havde 
deltaget i projekter/aktiviteter på det so-
ciale område.
Mellem 5 og 35 % af naturvejlederne hav-
de deltaget i projekter eller arrangementer 
som havde hovedvægt på at engagere psy-
kisk handicappede, døve og hørehæmme-
de, psykisk syge, bevægelseshandicappede, 
blinde og svagtseende, borgere i sociale 
boligforeninger eller med hovedvægt på 
integration, nævnt i vægtet rækkefølge 
med de laveste procenter først.
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Eksempler på aktiviteter for borgere i sociale bolig-
foreninger
•	 Arrangementer for grupper af udsatte familier for bo-

ligforeninger
•	 Naturaktiviteter i bynært boligområde, fx GPS-løb
•	 Store Havedag sammen med boligforeningerne
 
Eksempler på aktiviteter for psykisk syge
•	 Korte forløb, med idræt i dagtimer. Gåture, fiskeri, skov 

fitness, og bål mad. 
•	 Kanoture for børnepsyk
•	 Naturaktiviteter for børnegrupper i specialklasser med 

dianoser som autisme og ADHD  

Eksempler fra Integrationsområdet
•	 Deltagelse på forældremøde i børneinstitution, hvor 

forældre skulle forstå hvorfor institutionen brugte 
uderummet, samt skulle motiveres til selv at tage 
børnene ud i naturen (fokus på læringsstile og de 
mange intelligenser, set ud fra naturens vinkel)

•	 Sommerskole for grupper, som af bl.a. økonomiske år-
sager - ikke normalt har mulighed for at holde 
sommerferie.

•	 Sprogundervisning på en ny måde vha. udstoppede 
dyr, skind, kranier, spor osv. 

•	 Inddragelse af ”unge formidlere” med anden etnisk 
baggrund end dansk som ambassadører for den lo-
kale natur i områder med soc. boligbyggeri

•	 Svampetur for indvandrer
•	 Nyttehaver og madlavning fx spis dit ukrudt formidlet 

til indvandrer (ofte kønsopdelt) 
•	 Vandretursarrangement for alle, arrangeret af indvan-

drergruppe.
 
Eksempler på aktiviteter for fysisk handicappede
•	 Aktiviteter for børn og unge med muskelsvind 
•	 Guidede ture i naturcentret, hvor der lyttes efter fugle-

nes lyde og der mærkes på udstoppede dyr.
•	 Kanoture for døve og blinde børn
•	 Indretning af sansehave og platform for kørestole til 

nærkontakt i fugleområde 
 
Eksempler på aktiviteter for psykisk handicappede
•	 Aktiviteter med sanseoplevelser.
•	 Naturtur for Beskyttet værksted 
•	 Får lavet borde, bænke, fuglekasser mm. til natursko-

len på beskyttet værksted
•	 Psykisk handicappede hjælper til med naturpleje

Teknik, miljø, park og vej
68 % af naturvejlederne angav, at de havde 
deltaget i projekter/ aktiviteter i samarbej-
de med kommunens forvaltning(er) for 
teknik, miljø, park og vej. Her er meget 
ofte et tæt samarbejde med denne forvalt-
ning, og en del er delvist eller udelukken-
de beskæftiget i den forvaltningsgren.
Projekter eller arrangementer som indebar 
et væsentligt samarbejde med medarbej-
dere fra teknik, miljø, park og vej. Fx Blå 
Flag-aktiviteter, etablering af naturlege-

plads, formidling af nye vandreruter, cy-
kelruter, MTB baner, seværdigheder mv. 
Samarbejde om skovens dag og andre of-
fentlige arrangementer, naturbeskyttelse, 
fx bekæmpelse af bjørneklo, og udvikling 
af de grønne områder i lokalplaner

Medier og politikere
76 % havde deltaget i projekter eller arran-
gementer, hvor de aktivt havde inddraget 
medier, og 61 % havde inddraget politike-
re.

Tallene dækker naturligvis over en variati-
on fra at nogle naturvejledere der har ind-
draget medier og politikere enkelte gange, 
til andre som svarer, at de altid, og som 
noget helt naturligt, tænker denne vinkel 
med ind i deres arbejde. Nogle giver ud-
tryk for at det er nødvendigt at profilere 
naturvejledernes arbejde, og at de mange 
positive historier i medierne samtidig er 
med til at ”markedsføre” / ”brande” kom-
munen.

Hvad kan uddrages?
Det traditionelle billede af naturvejlederen 
holder ikke. Javel. Overraskende? Nej, 
men det er overraskende hvor lidt det hol-
der, og hvor mangfoldige opgaver natur-
vejlederne dækker. 

Mere interessant er det måske, at rigtigt 
mange naturvejledere har erfaringer med 
at vejlede pædagogisk personale, og der-
med vejlede gennem andre. De når på den 
måde mange flere og gør derfor en væ-
sentlig større forskel. Den erfaring bruges 
kun i begrænset omfang på andre perso-
nalegrupper, men som hovedparten af 
ovenstående eksempler viser, er der rundt 
om i landet gjort rigtigt mange gode erfa-
ringer med den type vejledning.
Noget tyder også på, at naturvejlederne 
generelt kan blive bedre til at kommunike-
re til medier og politikere, og være op-
mærksom på, at de på den måde faktiske 
bidrager positivt til at markedsføre kom-
munen, og samtidig kan være med til at 
fastholde og udvide jobmuligheder i de 
kommunale forvaltninger.

Det er i hvert fald tydeligt, at det klassiske 
billede af naturvejlederne kan udfordres, 
og at det nok i nogen grad også gælder na-
turvejledernes billede af sig selv. o
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Det kan du læse meget mere om på 
http://naturinnovation.wordpress.com/ 
Når naturvejlederen laver direkte for-
midling, har de ikke tid til at løbe rundt 
og fotodokumentere, videofilme og læg-
ge det hele ud på Youtube eller Face-
book. Det ville forstyrre og kvæle alt det 
gode ved den direkte formidling men-
neske til menneske. Men det har jeres 
gæster tid til! Det ville være oplagt at 
bede gæsterne om at fotodokumentere 
eller videofilme små sekvenser på turen. 
De brugergenererede billeder og film-
stumper kan deles via naturskolens og 
brugerens egen Facebookside. På den 
måde er brugerne med til at skabe liv på 
naturvejlederens side med fotos, og le-
vende billeder, og samtidig vil deres op-
slag blive delt med alle deres venner osv. 
Derved bliver samspillet med brugerne 
til en PR-platform, hvor man vil kunne 
komme i kontakt med rigtig mange po-
tentielle brugere – og måske endda blive 
bemærket af nogle beslutningstagere. 
Forestil jer at bede elever i en sjetteklas-
se om at bidrage konstruktivt til et na-
turskolebesøg ved at tage deres 
smartphones frem og lege med billeder, 
video og facebook. De vil højst sandsyn-
ligt kunne bidrage både positivt og 
kompetent – og samtidig kunne man 
evt. fange interessen hos nogle af de lidt 
naturforskrækkede elever.

Af Thomas Larsen Schmidt 
Friluftsrådet

De nye digitale og sociale medier er me-
get relevante for naturvejledere. De gi-
ver mulighed for former for dialog og 
kontakt, som ikke kan opnås andre ste-
der. Naturvejlederens arbejdsplads er 
ude i naturen – og digitale og sociale 
medier kan og skal kunne bruges i natu-
ren. Digitale og sociale medier kan i høj 
grad være et solidt værktøj til at favne 
naturvejledningsforløb, både før, under 
og efter den direkte formidling.
Kommunikation ude i naturen på be-
stemte steder har i lang tid været et skilt, 
en plakat, en folder i en folderkasse, 
hvilket bestemt kan være god informati-
on til brugere på stedet. Men i dag er en 
enorm mængde information tilgængelig 
i brugerens hånd via mobiltelefonen. 
Det er et værktøj, som naturvejlederne 
kan og bør bruge aktivt.

Mulighederne med sociale medier
Naturvejlederne kan sagtens bruge de 
sociale medier som et værktøj i den di-
rekte formidling. Men måske er værktø-
jet i endnu højere grad brugbart som 
dialogværktøj før og efter den direkte 
formidling. Et godt eksempel på et gra-
tis socialt medieværktøj er en blog. 
På Innovationsdøgn om ny teknologi 
for naturvejledere lavede vi en work-
shop, hvor deltagerne udviklede et for-
løb, hvor blogfunktionen blev brugt til 
dialog før og efter et naturskolebesøg. 

Inddrag digitale og  
sociale medier
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Sæt igang med smartphones
Med en smartphone kan man tilgå web-
sider, Facebook, Twitter, applikationer, 
geocache, tage billeder, filme, læse QR-
koder. Man kan dele det, man optager, 
eller det, der optager en med resten af 
verden – med det samme. En smartpho-
ne er et værktøj – en slags elektronisk 
schweizerkniv – som kan inddrages i 
naturvejledernes hverdag og være et 
godt supplement til den vigtige direkte 
formidling. Herunder har jeg stillet 
nogle punkter op med ideer til forskelli-
ge måder at inddrage værktøjet ”en 
smartphone” i den daglige naturvejled-
ning. 
 
•	Kontakt	mellem	naturvejlederen	og	en	
gruppe på tur. Der kan sendes sms, 
mms, eller billeder til naturvejlederen i 
forhold til f.eks. spørgeark. 
•	Naturvejledernes	viden	om	naturen.	F.
eks. gode ruter, der er skræddersyet til 
forskellige målgrupper, kan deles gratis 
via sociale medier. Ruterne kan bruger-
ne eksempelvis finde på facebook på de-
res smartphone, når de står ude i natu-
ren. 
•	Når	en	gruppe	har	været	på	tur,	kan	de	
– som ekstra service – via applikationer, 
der har logget turen, se, hvilken rute de 
har fulgt. Og de kan dele det med alle i 
deres sociale netværk. 
•	Brugerne	kan	selv	med	deres	
smartphones generere indhold på turen, 
som film og billeder. Brugernes film og 
billeder kan deles via naturvejledernes 
facebookside eller blog. 
•	Filmklip	kan	understøtte	naturvejle-
dernes formidling. Filmklip, som kan 
være tilgængelige både før og efter turen 
via sociale medier. 
•	Dialog	med	brugerne.	De	kan	respon-
dere på oplevelsen, hvorved forløbet 
lagres bedre hos brugeren. 
•	Gode	muligheder	for	at	samle	op	på	
spørgsmål, der opstår på turen. 
•	Teknikken	kan	være	en	stor	motivati-
onsfaktor for nogle brugergrupper. 
•	Lave	elektroniske	turfoldere,	så	man	
kan lave ture, hvor naturvejlederen ikke 
er med. 
•	Naturvejlederne	kan	inddrage	bruger-
nes mobiler i turen, smartphones kan f.
eks. logge temperatur, gps-tracke, lave 
højdemåling. 

Dataloggere og digitale kameraer 
Selv om der sker rigtig meget på de digi-
tale og sociale medier, så er der stadig 
gode muligheder i at inddrage datalog-
gere, digitalkameraer og andre værktø-
jer, som kan være med til at give natur-
formidlingen en ekstra dimension. Det 
vigtigste er at holde fokus på den gode, 
direkte og medrivende naturvejledning. 
Alt det, der ligger rundt om den direkte 
formidling, er værktøjer, som skal bru-
ges til at understrege og supplere bru-
gernes oplevelse. Aldrig skygge for den. 
På Friluftsrådets hjemmeside, under 
projektet Put Danmark i lommen, er der 
mere inspiration at hente, om forskellige 
formidlingsplatforme inden for ny tek-
nologi. o

Inddrag digitale og  
sociale medier
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Indledning
Først og fremmest tillykke med de 25 år. 
Det er rigtig godt gået. Jeg er – som 
”person uden for naturvejlederordnin-
gen” – blevet bedt om at give mine 
”skud fra hoften” på, hvordan naturvej-
lederordningen ”fremtidssikres”. Jeg 
tror, at det ultra-kort kan sammenfattes 
til: I gør det rigtig godt, og I skal fort-
sætte det gode arbejde. Det er en flok 
meget dygtige personer, der arbejder 
med naturvejledning i Danmark, og na-
turvejlederordningen har haft meget 
stor indflydelse på udviklingen af dansk 
natur- og friluftsliv. Jeg fremhæver ofte 
naturvejlederordningen, når jeg er i ud-
landet, og jeg mener, at det er noget af 
det karakteristiske ved dansk pædago-
gisk friluftsliv (sammen med naturbør-
nehaver, udeskole og friluftsliv på de 
frie skoler). Hvis jeg alligevel skal kom-
me med nogle forslag til fremtidig ud-
vikling, så vil jeg prøve at være natur-
vejlederordningens ”kritiske ven”. Jeg 
arbejder ofte med begrebet en kritisk 
ven i forbindelse med vejledning, strate-
giudvikling og idégenerering. Jeg vil på 
punktform forsøge at skitsere nogle mu-
ligheder for udvikling af naturvejleder-
ordningen (artiklen er bl.a. inspireret af 
kurset ”Hvis din hest er død, så stå af!” 
samt en artikel, jeg har skrevet til www.
udeskole.dk).

Muligheder for udvikling og fremtidssikring 
af naturvejlederordningen

Mindre biologi, geologi osv. – mere pædagogik og  
didaktik
Måske kunne naturvejlederordningen 
fokusere (endnu) mere på pædagogik og 
didaktik? Som naturvejlederes kerned-
iscipliner. Hvorfor er der fx ikke et net-
værk for læringsteori, dannelse, didak-
tik og/eller pædagogiske tænkere som 
Grundtvig eller Dewey? Det er pædago-
gikken, der skal bane vejen. Jeg tror, at 
det kunne medføre nogle spændende 
muligheder, og det kunne være en styr-
ke i forhold til at være en vigtig samar-
bejdspartner med skoler og institutio-
ner. 

Mindre moderne kult – mere netværk, partnerskaber 
og samarbejde
Måske kunne man arbejde hen i mod, at 
naturvejlederordningen fremstod min-
dre som hvad man kunne kalde ”mo-
derne kult”. Nogle gange virker det lidt 
indspist med betegnelser som ugler, års-
møder, fællessekretariat, ordningen, 
hold mm. Jeg har selv engang siddet i 
FUN (Fællessekretariatets Uddannelses-
gruppe for Naturvejlederordningen). 
Det kan give associationer til det gamle 
Østeuropa. Vendingen ”person uden for 
ordningen” virker også lidt indspist. 
Måske er der brug for mere netværk, 
flere partnerskaber og mere samarbej-
de? Det kunne være med andre formid-
lere, fx på museer, kulturinstitutioner og 
lignende (i mange lande findes der en 
stor ”interpretation”-organisation med 
både museums-, kultur-, natur- og ople-
velsesformidlere). Det kunne være med 
andre naturformidlere, fx friluftsvejle-
dere, biologer, udeskolelærere, geografer 
og lignende. Det er tankevækkende, at 
både Dansk Friluftsliv og Naturvejleder-
ordningen fylder 25 år i år. Begge for-
eninger afholder årsmøde i foråret, men 
man har aldrig mødtes eller haft fælles 

Hvordan fremtidssikres 
naturvejlederordningen? 
  – hvis din hest er død, så stå af!

Af  Peter Bentsen

Hvorfor undertitlen: Hvis din hest er død, så stå af!
Artiklen og undertitlen er inspireret af et efteruddannelseskursus, som 
jeg i samarbejde med Poul Hjulmann Seidler netop har afholdt for na-
turvejledere i Danmark. Titlen ”Hvis din hest er død, så stå af!” stammer 
dels fra et indiansk ordsprog i betydningen: ”Hvis det, du gør, ikke vir-
ker, så gør noget andet”, og dels fra det engelske udtryk omkring ”flog-
ging af dead horse” i betydningen: ”At prøve at få mere ud af noget, der 
ikke kan give mere” (fx en pædagogisk teori, ens medarbejdere eller lig-
nende). Se for eksempel Andrew Brookes (2004) artikel: Astride a long 
dead horse – afslutningen, hvor han refererer tilbage til titlen og beskri-
ver en outdoor educator (eller en naturvejleder), der sidder overskrævs 
en død hest (”flogging a dead horse”), er rigtig godt skrevet.
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projekter og arrangementer sammen. 
Måske skulle man fejre sølvbryllup sam-
men? 

Mindre propaganda og universalisme –  
mere refleksion, debat og kritik
Kritiske vinkler på naturvejledning og 
naturvejlederordningen har stort set 
været fraværende eller påfaldende stille 
i den danske debat. Indtil videre har na-
turvejledermøder, -seminarer, -konfe-
rencer og -artikler mest virket som ”a 
dialogue among friends” (Brookes 1993, 
p. 10). Måske er der brug for flere kriti-
ske venner internt og ekstern? Hvis man 
læser litteratur, hjemmesider, fortællin-
ger og lignende om naturvejledning 
med bare et minimum af kritisk sans, 
kan man måske ane følgende karikerede 
tendens til overgeneralisering, universa-
lisme og ”one-cure-fix-all”: fortællinger 
om naturvejledning lover hurtige og po-
sitive goder. Der loves hurtige, lette og 
universelle løsninger. Der er ingen tvivl. 
Natur og naturvejledning er godt. Godt 
for næsten alt. For eksempel miljøbe-
vidsthed, samarbejde, motivation, 
ADHD, trivsel, kreativitet, sundhed og 
integration. Altid. Til alle tider og ste-
der. Ofte har litteraturen og fortællin-
gerne karakter af at være “bevisende el-
ler argumenterende”, dvs. at skulle eller 
ville bevise og argumentere for det, som 
praktikerne allerede ved eller tror på, 
bl.a. ved at liste en række betydninger, 
effekter, værdier og goder i relation til 
naturvejledning. Efter min opfattelse er 
der i lige så høj grad brug for forskning, 
teori, litteratur og praksis, der udvikler, 
forbedrer, kritiserer og eksperimenter 
med naturvejledning. 

Mindre absolutisme – mere ydmyghed og realisme
I forlængelse af ovenstående har 
Brookes (2002, 2004) kritiseret outdoor 
education feltet for at benytte kontekst-
fri rationaler og være domineret af en 
”universalist” og ”dekontekstualiseret” 
forståelse (jf. naturvejledning er godt for 
det hele. Til alle tider og steder) og her-
med overse vigtige sociale, geografiske 
og historiske forskelle. Måske er der 
brug for mere ydmyghed og realisme i 
relation til naturvejledning? Måske er al 
naturvejledning ikke godt? Det er selv-
følgelig vigtigt ikke at glemme det kriti-
ske perspektiv på naturvejledning. Hvad 

er der naturvejledningen ikke kan? 
Hvad er det naturvejledningen ikke skal 
beskæftige sig med? 
Man bør fx erkende begrænsningerne 
ved læring gennem direkte oplevelser og 
erfaringer, fx er det svært at vide noget 
om fortiden via erfaringer og oplevelser. 
Hvis man baserer al sin læring på per-
sonlige erfaringer kan det ende med, 
hvad man kunne kalde hverdagsbevidst-
hed eller hverdagsforståelser koblet til, 
hvordan verden umiddelbart ser ud 
(Bentsen et al. 2009). En række forsk-
ningsresultater har vist, at hos både 
børn og voksne kan hverdagsbevidsthe-
den være stærkere end viden tilegnet i 
skolen, gymnasiet eller på højere ud-
dannelser, fx kan der eksistere forskelli-
ge parallelle tankegange – én, der virker 
i skolen eller naturcenteret, og én, der 
virker i hverdagen eller på baggrund af 
egne erfaringer. Således må det person-
lige suppleres med perspektiver fra kul-
turen og videnskaben. Det lokale må 
suppleres med det globale perspektiv. 
Erfaringerne må kobles til hvad, der er 
vigtigt at lære. Det konkrete må supple-
res af det abstrakte. Værdier suppleres af 
konkret viden. Deltagelse suppleres med 
refleksion. Kompleksiteten i læring, un-
dervisning og uddannelse må bevares, 
og det er vigtigt, at erkende begræns-
ningerne mht. hvad der kan læres gen-
nem direkte erfaringer med steder, per-
soner og aktiviteter. Niels Ejbye-Ernst 
(2011) er blandt andet inde på, at det er 
meget svært at forstå og opleve kom-
plekse videnskabelige og teknologiske 
sammenhænge via direkte oplevelser, fx 
miljøproblematikker, global politik og 
lignende.  
Naturvejledning er nødvendigvis ikke 
godt til at alle tider og alle steder. Måske 
har naturvejleder en lidt indforstået til-
gang til naturvejledningen, som forhin-
drer dem i at se naturvejledningens 
eventuelle mangler og begrænsninger?

Mindre McDonaldisering og Disneyfisering –  
mere fokus på kontekst, steder og personer
I den internationale forskningslitteratur 
om outdoor education, experiential 
education, environmental education og 
educational outside the classroom er der 
de seneste år med jævne mellemrum 
dukket en række kritiske artikler op. 
Roberts (2005) er kritisk overfor den 

arkivfoto

arkivfoto
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måde, som oplevelser og erfaringer an-
vendes som en teknik og en metode i 
skolesystemet og på outdoor education 
centre. Roberts trækker bl.a. på begre-
berne ”McDonaldisering” og ”Disneyfi-
sering” og kritiserer bl.a. erfaringspæda-
gogikken og udeaktiviteter i 
amerikanske skoler. Inspirationen fra 
Dewey (se fx 1938) og kritisk teori er ty-
delig. Han kritiserer bl.a., at mange akti-
viteter er for ensartede, kortvarige, og at 
de mangler demokratiske aspekter, og 
de ikke udløser det potentiale som erfa-
ringspædagogikken ellers tilbyder. 
McDonaldisering er et udtryk, som Rit-
zer introducerede, og er et udtryk, der 
ofte bruges negativt om ensretning og 
standardisering. McDonaldisering dæk-
ker over, at McDonald’s forsøger at få 
deres burgere til at smage ens og se ens 
ud alle steder. Giroux har beskrevet lig-
nende processer med begrebet Disneyfi-
cering. Roberts mener, at mange experi-
entiel og outdoor aktiviteter er blevet 
for organiserede og underlagt systemets 
og samfundets krav om økonomi, effek-
tivitet og kontrol, hvor undervisnings-
forløb bl.a. kopieres uanset, hvilken 
kontekst eller hvilket sted det foregår. 
Loynes (1998) har i sin ofte citerede ar-
tikel ”Adventure in a bun” ligeledes be-
nyttet Ritzers idéer og begreber om 
McDonaldisering. Han kritiserer bl.a. 
outdoor education programmer og 
praksis for at mangle variation og ad-
skille mennesker fra lokalsamfund og 
specifikke steder. Loynes er af den op-

fattelse, at mange undervisningsforløb 
er blevet standardiserede og ensartede – 
et lidt for sikkert produkt som en burger 
– der kopieres fra sted til sted uden hen-
syntagen til den lokale kontekst. Som 
om det kom på dåse (deraf titlen). Må-
ske gælder nogle af disse observationer 
og kritiske vinkler også for naturvejled-
ning i Danmark? – selv om det selvføl-
gelig er vigtigt at være opmærksom på, 
at udenlandske erfaringer, begreber 
mm. ikke bare kan overføres til Dan-
mark. Måske bliver naturvejledning ofte 
enkeltstående og tidsbegrænsede for-
løb? Jeg tror, at de fleste naturvejledere 
er gode til at ikke bare at kopiere andres 
aktiviteter, men måske skal der sættes 
(endnu mere) fokus på kontekst, steder 
og personer?

Mindre sundhedsfremme og forebyggelse – mere  
uddannelse for bæredygtig udvikling og  
identitetsdannelse
Måske kunne naturvejlederordningen 
arbejde på at identificere professionens 
(hvis der er tale om en sådan?) kerne-
ydelser og kompetenceområder. Måske 
ligger fremtiden ikke inden for sund-
hedsfremme og forebyggelse, men inden 
for uddannelse for bæredygtig udvikling 
og skabelse af national, regional og lokal 
identitet i relation til specifikke steder, 
kultur- og naturområder? Det har været 
interessant at følge, hvordan kerneydel-
serne for naturvejledningen i nogen 
grad har fulgt tilskudsmulighederne. 
Måske skulle man sende et signal om 
det væsentlige i naturvejledningen – og 
så søge midlerne på det? Det kan af og 
til godt virke som om, at naturvejled-
ningen kommercialiseres/markedgøres 
(eller McDonaldiseres om man vil), fx 
”kommunerne efterspørger noget med 
sundhed – så udvikler vi sundhedstil-
bud i naturen”.

Mindre essentialisme og sociobiologi – mere kultur og 
(social-)konstruktivisme
Måske skal man forsøge at undgå sten-
aldermetaforer og sociobiologi som ar-
gument for naturvejledning. Ofte hører 
jeg naturvejledere argumentere for na-
turvejledning med udgangspunkt i 
”back to nature”, sociobiologi og stenal-
dermetaforer, i stil med ”menneskets 
krop er skabt til at være på den afrikan-
ske steppe, derfor er det vigtigt, at vi har 

Om forfatteren
Peter Bentsen, ph.d., adjunkt 
på Videncenter for Friluftsliv 
og Naturformidling, Køben-
havns Universitet (www.cen-
terforfriluftsliv.dk). 
Studieleder for masterkur-
serne i friluftsliv og master 
som fleksibelt forløb med fo-
kus på friluftsliv (www.ma-
sterifriluftsliv.dk). Skovsko-
len, Nødebovej 77 A, 3480 
Fredensborg. tlf: 35 33 17 73. 
e-mail: pbe@life.ku.dk
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naturvejledere”. Det, tror jeg ikke, er 
hensigtsmæssigt og produktivt. Hvis 
man godtager denne argumentations-
form her (inden for naturvejledning), 
hvorfor så ikke godtage den på andre af 
livets områder? (fx jeg må godt slå min 
kone, da jeg fra naturens hånd er fysisk 
stærkere og det gjorde manden på step-
pen også). Menneskets natur er kultur 
(men denne/disse kultur(er) kan selv-
følgelig sagtens lægge vægt på og værd-
sætte natur og naturoplevelser). Natur-
vejledning er kultur. 

Mindre menighed – mere mangfoldighed
Måske er der et behov for at øge mang-
foldigheden blandt deltagere (og mål-
grupper) for naturvejledningen? Nogle 
gange virker det som om, at det drejer 
sig om menigheden, de frelste og de al-
lerede naturinteresserede. Måske kunne 
der fokuseres på handicappede, indvan-
drere, ældre, hjemvendte soldater og/el-
ler turister?

Mindre nationalisme – mere international inspiration
Måske er der behov for mere internatio-
nal inspiration, fx fra international 
forskning, litteratur og praksis i relation 
til experiential education, environmen-
tal eudcaiton og outdoor education. 
Disse erfaringer bør selvfølgelig tilpas-
ses nationale og lokale værdier og for-
ståelser, men det er min opfattelse, at vi 
langt hen ad vejen kan benytte nogle af 
disse erfaringer til at hente inspiration 
og håndtere problemstillinger ud fra. 
Nogle gange virker det som om, at der 
eksisterer en opfattelse af, at vi altid ved 
bedst i DK. 
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Hvordan sikrer vi, at der ikke er brug for 
naturvejlederordningen i fremtiden? 
Afslutningsvis er det nok også relevant 
at være opmærksom på, at i den ideelle 
verden, var der ikke brug for at ”frem-
tidssikre” naturvejlederordningen. For-
stået på den måde, at hvis naturvejle-
derne og -ordningen gjorde det rigtig 
godt, så ville naturvejledere måske blive 
overflødige (idet alle ville dyrke natu-
ren, friluftslivet, landskabet osv.). Oven-
stående refererer til pædagogikkens 
overordnede problem om at gøre sig 
selv overflødig, som må være naturvej-
lederordningens ultimative mål. Så må-
ske skal spørgsmålet vendes om? Hvor-
dan sikrer vi, at der ikke er brug for 
naturvejlederordningen i fremtiden?  o
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Det er min erfaring, at når formidling bliver forklædt med leg, spil, konkurrence – og et socialt element 
øges motivationen til at deltage aktivt i formidlingsprocessen. Derfor kan man ved stor fordel bruge de 
digitale medier, der er designet som et quizbaseret mobilspil.

Udover selve lege/konkurrenceelementet i mobilspillet,  skaber dette medie også anledning til en 
lærende dialog mellem naturvejleder og børn, unge eller voksne, og dermed en mulighed for udveksling af 
viden mellem mennesker ude i naturen.

Når man spiller et mobilspil ude i naturen og bliver guidet fra den ene QR kode til den næste, så er chan-
cen for at pludselige naturoplevelser opstår, f.eks. at man ser en ræv med unger, eller en rovfugl på jagt.

Sociale medier, som bl.a. Facebook, er steder hvor min. 65 % af den danske befolkning deler deres 
oplevelser i den virtuelle verden. Det vil derfor være oplagt, at integrere en ”del oplevelse” mulighed i 
mobilspillet. Dermed er det folks egen entusiasme der skaber en positiv markedsføring af vores natur – 
som ydermere kan invitere andre til aktivitet i stedet for inaktivitet.

Før vi går i gang
Det handler om, at skabe interesse hos folkeskoleeleven, gymnasieeleven, turisten, vandreren, den 
cykelferiende, spejderen, børnehaven, fritidshjemmet, plejehjemmet, hundelufteren og rytteren for 
naturen, og give dem mulighed for at opleve den spontant.

Du skal altid være klar til at stille krav til din leverandør af digital formidling. Der kan udvikles mange 
muligheder inden for et begrænset budget, det er blot et spørgsmål om at gribe mulighederne for at 
skabe aktivitet i stedet for inaktivitet. 

Solsystemet på QR-koder
Her er et eksempel på hvor-
dan man kan udnytte en af 
de nye digitale muligheder 
– QR-koder - til at formidle 
vores solsystem for børn og 
voksne i skole og fritid ude i 
naturen. 

Eksemplet er hentet fra 
Fodsporet, der er en natur-
sti anlagt på den nedlagte 
jernbanestrækning mellem 
Slagelse-Næstved og 
Dalmose-Skælskør.

Af Christian Nikolajsen

Christian Nikolajsen er 
selvstændig erhvervsdri-
vende med firmaet Nateco 
- en forkortelse af Natur, 
Teknik og Coaching.

Med udgangspunkt i en 
solid erfaring med IT & 
telekommunikation, pro-
jektstyring, formidling 
og coaching, er Nateco et 
firma som løser projekt-
opgaver før, under og efter 
projektet. 

Udover konsulentopgaver, 
udvikler og sælger Nateco 
også formidlingsspil til 
smartphones rettet mod 
skolebørn og unge
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Planetstien er en model af vores solsystem i skala’en 1:2,14 milliarder. 
I dette størrelsesforhold er der kun 2102 meter fra Solen til den yderste planet i vores solsystem. Har 
man en smartphone kan man spille et spil på sin tur langs med planetstien, og teste sin viden om vores 
solsystem. 

Der er opsat i alt 9 stolper med QR-koder, svarende til de 8 planeter og solen. Stolperne er opsat i 
afstande, der passer til målestoksforholdet. Ved hver stolpe skal man scanne koden og herefter får man 
et spørgsmål. Man får point for hvert spørgsmål man svarer rigtigt på, og man har først gennemført 
spillet, når man har besøgt alle 9 poster. Man kan vælge mellem 2 sværhedsgrader at gennemføre spil-
let på. 

Prøv spillet!
For at give en fornemmelse af hvordan et planetsti-spil virker, og 
hvilke muligheder for formidling der kunne være, kan du prøve pla-
netsti-spillets første spørgsmål ved at skanne denne QR-kode.

Husk! Dette spil er specielt designet til Naturstyrelsen. Så se bort 
fra resten af Mobilsitet!

For at kunne scanne QR-koder, skal du have en skanner installeret 
på din mobiltelefon. Du kan finde en skanner ved at søge på QR i Ovi 
Marked, Android Marked eller i App-store.
Eller også kan du skrive: http://getscanlife.com i din smartphones browser.

Læreren tilpasser spillet
Spillet er også designet til brug for skolerne, som ligger tæt ved Planetstien. 

Det gør læreren her: http://www.fodsporet.dk/om-spil/

Tanken er her, at læreren kan forberede spillet/formidlingen om vores solsystem inden et fysisk spil-
forløb på Fodsporet. Læreren kan efter spillets afslutning udskrive alle elevernes svar via fodsporets 
hjemmeside, og dermed bruge det som måleværktøj for egen undervisning.

Her et eksempel på et resultat:

Læreren kan følge med live hvor eleverne er på Planetstien, hvor længe de har været i gang og hvad de har 
svaret. Efter spillets afslutning kan læreren udskrive alle elevernes svar via Planetstiens hjemmeside, 
og dermed bruge det som måleværktøj for egen undervisning.
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&Tips
Tricks Overvejelser om Planetsti-spil:

Overordnet har jeg tænkt at smartphonen skal bruges som et værktøj til at lokke brugerne ud i naturen. 
Spil/konkurrence elementet (QR-koderne) har jeg derfor placeret fysisk ude i naturen og de kan KUN 
tilgås der. 
QR-koderne er synlige i naturen og skal på grund af synligheden gøre én nysgerrig for at bevæge sig hen 
til posten. Desuden er det en nem og intuitiv måde at spille på, da det ikke kræver større teknisk viden.
Planetstien skal derudover også give en fysisk oplevelse af vores solsystemets størrelse og hvor langt, 
der er til vores nærmeste nabosolsystem.

Jeg har tidligt i forløbet droppet GPS funktionaliteten i smartphones på grund af to store udfordringer: 
Mange oplever GPS søgning som meget nørdet og ikke særligt intuitivt. Brugerne kommer derfor slet 
ikke i gang med spillet. Den anden og vigtigste udfordring er, at man nemt kommer til at bruge tiden på 
at kigge på smartphonens skærm efter næste GPS punkt og ikke på naturen.

Hvem er målgruppen?
Spillet er tilrettelagt så det både kan have elever, lærere, og børnefamilier som målgruppe. Her er nogle 
af mine overvejelser før udvikling af spillet:

Krav for indhold

Elever: 
Der skal være et læringselement før spillet, under spillet og efter spillet. Spillet skal være et holdspil. 
Både for at fremme dialogen mellem eleverne men også for at elever, som ikke har smartphone, også kan 
deltage.

Lærere:
Læreren skal kunne forberede spillet/formidlingen om vores solsystem forinden et spilforløb på Pla-
netstien. Læreren skal efter spillets afslutning kunne udskrive alle elevernes svar via en hjemmeside, og 
dermed bruge det som måleværktøj for egen undervisning.

Børnefamilier:
Spillet skal lægge op til samvær ude i naturen med sjov og læring. Det skal være muligt at tilgå pla-
netsti-spilet impulsivt og uden forberedelse.

Derudover skal alle brugerne kunne dele deres egen entusiasme for spillet og naturen via sociale tjene-
ster som f.eks. Facebook. 

Tekniske overvejelser
Et spil som Planetstien er udviklet på et mobilwebsite. Der er mange fordele ved et mobilwebsite. Det 
virker på tværs af både Google-Android-system, Apples Iphone, Microsoft Windows phone og Nokias 
Symbian-mobiler. Der skal derfor kun opdateres ét sted når nye smartphones kommer på markedet i 
fremtiden. Desuden kan man SELV som formidler, nemt og intuitivt lave nye spilforløb.

Hvis man gør brug af open-source har man ingen Software-licensudgifter og ingen leverandørbindinger.

For at kunne gøre brug af et mobilwebsite med en spil/formidlingsform via QR-koder kræver det en 
forbindelse til mobilnettet eller WiFi. Det behøver dog ikke at være 3G netværk.

Et alternativ kunne være at udvikle en App, som man skal hente i en Appstore og derefter vedligeholde 
med opdateringer til nye platforme og OS versioner. Denne App vil kun virke på én type smartphone. Til 
gengæld kan en App fungere uden mobilnetværk. Dog ikke med QR-koder.
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Instruktion	  –	  Spil	  på	  planetstien	  på	  Fodsporet	   1	  

	  
	  

Instruktion	  i	  brugen	  af	  smartphone	  til	  spil	  på	  planetstien	  på	  Fodsporet.	  
	  
	  
	  
	  
Når	  du	  opretter	  et	  spil	  via	  din	  
spilmesterprofil,	  bliver	  der	  automatisk	  
genereret	  passwords	  til	  det	  valgte	  antal	  
grupper/deltagere.	  	  
	  
Udskriv	  listen	  med	  passwords.	  
Dem	  skal	  du	  bruge	  til	  spillet.	  
	  
	  

	  
Eksempel.	  

	  
	  
	  
For	  at	  kunne	  skanne	  QR-‐koder	  skal	  du	  have	  en	  skanner	  installeret	  på	  din	  mobiltelefon.	  
	  
Du	  kan	  finde	  en	  skanner	  ved	  at	  søge	  på	  QR	  i	  Ovi	  Marked,	  Android	  Marked	  eller	  i	  App-‐store.	  
	  
Du	  betaler	  almindelig	  datatakst	  for	  download	  af	  skanner	  og	  brug	  af	  QR-‐koder.	  
	  
	  
	  
	  
Når	  skanneren	  er	  installeret	  på	  din	  
smartphone,	  kan	  du	  teste,	  om	  den	  virker,	  på	  
QR-‐koden.	  
	  
	  
Åben	  programmet	  og	  hold	  smartphonen	  op	  
mod	  denne	  QR-‐kode,	  så	  den	  ses	  i	  
smartphonens	  skærm.	  
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Det er som regel en succesoplevelse at 
afholde et naturvejlederarrangement:  
Glade mennesker, der er kommet frivil-
ligt, fantastiske fysiske rammer og akti-
viteter, man godt selv kan lide. Der er 
nok at være glad for og tilfreds med. 
Man kommer hurtigt til at ride på en 
bølge af succes og får en opfattelse af sig 
selv som rigtig dygtig. Men er en selvfed 
naturvejleder egentlig værd at blive ved 
med at understøtte?

Mine råd til den unge  
25 årige naturvejlederordning er:

Gå aldrig i frø!
Bliv ved med at sætte nye blomster, der 
kan bestøves af udefra kommende og 
genetisk varieret pollen fra ukendte 
artsfæller!  Bliv ved med at udvikle nye 
og anderledes tiltag. Tænk  skævt-Tænk 
nyt-Lav  fejl !

Konstruktivt selvkritisk !
Hold et vågent øje med jer selv. Sæt uto-
piske og bagefter realistiske mål op ! 
Brug hinanden og udefra kommende 
folk som supervisere til at medreflektere 
og udforske, om I egentlig opnåede det I 
ville. Hvad kunne I have gjort anderle-
des ? Var det mål I havde godt nok ? Jo 
mere du ved-jo mere ved du at du ikke 
ved !

Et produkt af samfundet !
Naturvejledning er som al anden for-
midling et produkt af det samfund det 
er en del af. Jeg har tolket den sociolo-
gisk som en del af den specialisering 
Antony Giddens kendetegner moderni-
teten med. Den legitimerer det den for-
midler. Naturvejlederordningen er nu 
en del af eventsamfundet og oplevelses-
kulturen og kan sagtens tendere til ” 
varm lufts produktion”, hvis ikke man 
selv er kritisk og konstant udvikler og 
nytænker.

Værdsæt jeres fundament !
Jeg har det sidste 2 ½ år arbejdet med 
museumsformidlere i Region Syddan-
mark.  Sjældent har jeg mødt så højtud-
dannede, dygtige, engagerede og kreati-
ve formidlere. De arbejder i mange 
forskellige arbejdsmæssige tilhørsfor-
hold, formidlingen er udviklet over tid 
og funderet mange forskellige steder i 
landet. Her er masser af fantastisk faglig 
inspiration at hente for naturvejledere.

Naturvejlederordningen har haft en 
statslig forankring, en efteruddannelses-
ordning og en faglig organisation, der 
danner et rigtig godt fundament for je-
res videre udvikling. Skøn på det – brug 
det og vær kritisk overfor det !

Jürgen Habermas beskriver i sin nyeste 
bog begrebet demokrati som et umuligt 
mål, vi hele tiden stræber efter at reali-
sere. Stræb efter demokrati, medindfly-
delse og medborgerskab - naturvejlede-
re skal oplive og oplyse !

Om Forfatteren
Trine Hyllested er uddannet naturvejle-
der, folkeskolelærer, cand.comm. og har 
en ph.d. i naturfagsdidaktik. Hun har 
været med til at starte Tårnby Natursko-
le, har erfaring med at undervise i folke-
skolen, ungdomsskolen og på lærer- og 
pædagogseminariet. Læs mere på 
KVINFOs ekspertdatabase. o

Af Trine Hyllested
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Gå aldrig i frø

Museumsinspektør 
Mette Slyngborg under-
viser lærere i at bruge 
et besøg på Torvet i Es-
bjerg som et læremid-
del om byens historie. 

Foto: Dorte Vind
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Tag med på en tidsrejse 
Det er mandag eftermiddag en marts-
dag i 2022. Det nye hold naturvejledere 
er startet på deres efteruddannelse. De 
har lige præsenteret sig for hinanden. 18 
kvinder og 6 mænd. En afspejling af 
hvordan kønsfordelingen er blandt lan-
dets ca. 500 naturvejledere. I 2011 blev 
fire centrale ministerier (miljø, fødeva-
rer, uddannelse og sundhed) besat af 
kvindelige ministre. Det faldt sjovt nok 
sammen med en ændring mod flere 
kvinder i naturvejlederjobs. 

De 24 kursister er ansat i meget forskel-
lige jobs og de er bredt uddannet inden-
for de pædagogiske fag eller indenfor 
naturvidenskab, kultur eller idræt. De 
når ud i mange hjørner af befolkningen. 
Fra de helt små børn, til de fysisk og 
psykisk handicappede, de senildemente 
ældre, borgere med anden etnisk bag-
grund og udenlandske økoturister, der 
kommer til Danmark for at se på bære-
dygtige løsninger og lære om nordisk 
mad. 
Naturvejledningen går i flere retninger 
og imødekommer mange behov. Der ar-
bejdes med mental sundhed, udeliv, so-
cial trivsel, teamarbejde, innovation, op-
levelsesøkonomi, involvering af frivillige 
og meget mere.

En ny rolle for naturvejlederne
I årene 2012 – 2022 er der sket en mar-
kant drejning i befolkningens miljøbe-
vidsthed. Den økonomiske krise og det 
pres der er på den vestlige verden har 
skabt et behov i befolkningen til at søge 
tilbage til det nære og det essentielle. 
Borgerne sætter selv fokus på affalds-
håndtering, ressourcebevidsthed, brug 
af lokale råvarer, gør-det-selv og en livs-
stil der leder mod en mere bæredygtig 
tilværelse. Livsstilsprogrammer i de 
elektroniske medier handler nu om, 
hvordan man handler lokalt, genbruger, 
dyrker egne grøntsager i boligkvarterer 
og henter råvarer i naturen lige uden for 
døren.  

Byhaver, skolehaver og minilandbrug i 
byerne har endelig fået fodfæste og 
etableres som aldrig før i de større byer. 
Her er naturvejlederen meget efter-
spurgt som igangsætter og konsulent, 
der inspirerer, opstarter netværk og ska-
ber samarbejde på tværs i kommunerne. 
En typisk naturvejlederrolle i 2022 er at 
skabe muligheder for borgernes egne 
udfoldelsesmuligheder, både alene og 
sammen med andre

Mødet mennesker imellem
Her i 2022 er naturvejlederens kerne-
kompetencer fortsat at skabe glæde, for-
undring, nysgerrighed og overraskelse 
ude i naturen. Gennem de sidste 10 år, 
er der afprøvet en masse forskellige for-
mer for formidling, som har været båret 
af de nye teknologiske landvindinger, 
men ser man på de forskellige evalue-
ringer, er det stadig det menneskelige 
møde med en dygtig naturvejleder, som 
befolkningen får mest glæde af. Gæster-
ne på naturvejlederture vil underholdes, 
blive berørt og vil selv være aktive og 
være medskaber af deres viden. 

Af Mette Åskov Knudsen

Naturvejlederuddannelsen 
anno 2022

Afslutningsfest Hold 13
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Omfanget af naturvejledningen i Dan-
mark er vokset i erkendelsen af, at vi 
skal ud og selv møde naturen og nogen 
– naturvejlederen – skal hjælpe os til 
oplevelser. 

10 intensive dage
I den lidt kolde martsdag er kursisterne 
på naturvejlederuddannelsen igen gået 
ind i varmen og sidder nu i mindre grup-
per og diskuterer deres personlige mål 
med at deltage i uddannelsen. Foran kur-
sisterne ligger 10 intensive dage med fo-
kus på den professionelle naturvejleder. 
En profession, der er kendetegnet ved 
en fastholdelse af mødet med et levende 
menneske som formidler af natur, kli-
ma, kultur og udfoldelsesmuligheder. 

Gennem hele uddannelsen vil naturvej-
lederne blive sat i forskellige situationer, 
der træner deres personlige måde at for-
midle på. De skal ”øve” sig på mange 
forskellige målgrupper, der deltager i 
kursisternes opgaver. De skal styrkes i 
deres evne til at se nye muligheder, nye 
samarbejdsflader og nye målgrupper.

Læring gennem aktivitet
Gennem de mange år som naturvejle-
deruddannelsen har eksisteret, har den 

stået på et bredt fundament, hvor udfor-
dringen har ligget i at tage det bedste fra 
mange pædagogiske retninger og strik-
ke det sammen, der fungerer bedst. Na-
turvejlederuddannelsen forsøger derfor 
hele tiden at udforme sin egen pædago-
giske platform. Omdrejningspunktet er 
at læringen foregår hos det enkelte 
menneske, og læringen bygger derfor på 
kursisternes handlinger, udfordring af 
deres praksis godt iblandet forskellige 
former for refleksion. En læring der 
foregår både som en individuel og en 
social proces. 

Eksperimenter og leg
Naturvejledere er rigtig gode til at arbej-
de eksperimenterende og bruge deres 
praktiske erfaringer. Det understøttes på 
naturvejlederuddannelsen ved hele ti-
den at arbejde på flere måder med efter-
tænksomhed eller refleksioner. Målet er, 
at gøre kurserne til den platform, hvor-
fra kursisterne kan ”lege” med formid-
lingsformen, eksperimentere videre og 
gøre sig nye spændende erfaringer.

Kollegial sparring
Siden uddannelsens start tilbage i 1987, 
har det betydet et klarere fokus på læ-
ring og egen udvikling. Nogle af de ty-
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Hold 19 på Mols Laboratoriet

delige forandringer er en styrkelse af 
studiegrupper, hvor gruppens opgave 
ikke alene er at arbejde med konkrete 
studieopgaver, men også har stor glæde 
af at tilbyde hinanden kollegial vejled-
ning og sparring i forskellige sammen-
hænge. 
De individuelle studieopgaver omhand-
ler praktisk naturvejledning, men også 
udformning af en personlig strategi for 
hvordan man kan arbejde mere strate-
gisk, netværksbaseret og tværfagligt 
hjemme på arbejdspladsen.

Søge nye ideer
Kursusholdet og den enkelte naturvejle-
der får gennem uddannelsen motivation 
til at opsøge ny viden og nye færdighe-
der, der understøtter og fremmer den 
enkeltes praksis. Aktiviteter afprøves, 

der gives indblik i ny didaktik. Samtidig 
trænes den enkelte naturvejleder i at 
give og modtage feedback der fremmer 
udvikling og skaber nye ideer hos sig 
selv og hos kollegerne. Man lærer at for-
stå sig selv i forhold til andre naturvejle-
dere og se sine kolleger som et spejl for 
ens egen måde at tænke naturvejledning 
på. 

Det er blevet mandag aften en martsdag i 
2022. Kursisterne på naturvejlederud-
dannelsen sidder omkring bålet, synger 
en sang fra Højskolesangbogen og glæder 
sig spændt til de næste 9 dage af kurset, 
som bl.a. byder på rollespil, leg, ukendte 
landvindinger for deres personlige for-
midling, refleksioner og diskussioner og 
ikke mindst uformel snak i gode kollegers 
selskab. o
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Af Anders Tranberg Andreasen 
og Nadia Rosendal Nielsen 
GeoCenter Møns Klint

”Action” er et  
formidlingsværktøj
Vi er ofte i naturvejlederkredse blevet 
spurgt om vores brug af ”action” på 
Møns Klint.  For os hænger det sammen 
med vores syn på, hvor naturvejledning 
er på vej hen og hvornår mennesker er 
modtagelige for ny viden.

Opfatter vi ”action” ens? 
Ordet action henviser til at handle eller 
gøre noget.  I daglig tale bruges ordet 
ofte om forskellige former for fysisk ud-
foldelse med fart på. På GeoCenter 
Møns Klint betyder det mountainbike-
ture, træklatring, vandreture og adven-
ture race i den fantastiske natur på Høje 
Møn. Men hvorfor er fysiske aktiviteter 
overhovedet interessante for os i en na-
turvejledningssammenhæng, og hvorfor 
tror vi, de er ”the next big thing” inden-
for vores fag?

Konsensus om sammenhæng mellem fysisk 
aktivitet og læring 
Fysiske aktiviteter er interessante, fordi 
det i flere år har været diskuteret, om 
man kan fastslå en sammenhæng mel-
lem fysisk aktivitet og indlæring. Nu er 
der endelig kommet en konklusion på 
det, mange har troet på i årevis. I okto-
ber 2011 førte en konsensuskonference 
blandt  forskere og repræsentanter fra 
idrættens organisationer til enighed om 
at:
”.. der er en dokumenteret sammenhæng 
mellem fysisk aktivitet og læring uanset 
alder.”

Konsensusgruppen påpeger, at konklu-
sionerne bør få konsekvenser for, hvor-
dan man planlægger undervisning, læ-
replaner, byrum, idrætsfaciliteter og 
idrætsforeningers tilbud. Det kan vi 
ikke sidde overhørig! Vi ser fysisk akti-
vitet eller,  ”action”, som et vigtigt værk-
tøj i naturvejlederens arbejde på linje 
med for eksempel dramatisering, ude-
skole og feltarbejde.  Naturvejlederen 
bruger ”action” til at forme oplevelsen 
for deltagerne og giver andre rammer at 
lære i. 

Gider gæsterne?
Ja, i høj grad! Familier søger oplevelser i 
deres fritid, og når de er på ferie. Det in-
debærer for manges vedkommende fysi-
ske aktiviteter og flere og flere vil sejle i 
kajak, klatre, vandre og cykle. For os 
gælder det om at gribe folk, hvor de er 
og gøre det de vil sammen med dem.  Vi 
kan give dem mulighed for at mærke, 
røre ved og se naturen på tæt hold.  Vi 
skal ikke hegle folk igennem stroppetu-
re, hvor de skal slå rekorder. Det har vi 
sportsklubberne til. Vi kan derimod 
bruge turene til at stimulere til at bevæ-
ge sig i naturen og udvikle viden om, in-
teresse for og glæde ved den. 
 I ovennævnte konsensuserklæring står 
der netop, at læring fremmes bedst, hvis 
den fysiske aktivitet er udfordrende, va-
rieret og indebærer succesoplevelse.  
Det ser vi omsat til praksis, når glade 
deltagere vender hjem med mudder i 
ansigtet og begejstret fortæller om de 
bakker, de forcerede og det, de lærte un-
dervejs. 
En anden af de målgrupper, vi for alvor 
får fat i med de fysiske aktiviter, er teen-
agere. Både fra de høje klassetrin og de 
som er på ferie med familien. De kan 
være svære at engagere i en traditionel 
naturvejlednings-sammenhæng. Men er 
naturvejledningen sat ind i en mere ac-
tionpræget sammenhæng, ender mange 
flere med at putte iPhonen i lommen og 
være engagerede – på hele turen!   

Hvordan gør vi i praksis? 
Vi indarbejder formidling i vores aktivi-
teter - selvom vi mener, at ”action” i na-
turen af og til kan fungere som rigtig 
god, indirekte naturvejledning i sig selv.  
Men det er en helt naturlig ting at for-
midle den natur, vi er omsluttet af på tu-
rene, og vores formål er at give gæsterne 
viden med hjem.   For at imødekomme 
det, arbejder vi med begrebet ”intelli-
gent ruteplanlægning”.  For eksempel 
planlægger vi en mountainbiketur dels 
efter gruppens fysiske formåen, men i 
lige så høj grad efter, hvor der er spæn-

GeoCenter Møns Klint har ud-
videt sit koncept med en 
række udendørs aktiviteter 
og tilbyder, udover interaktiv 
udstilling, biograf og guidede 
fossilture, træklatring og 
mountainbiketure hver dag i 
højsæson og på helligdage. 
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dende ting at formidle. Vi skal ud og 
opleve det bakkede terræn og mærke på 
egen krop, hvor høje bakker, gletsjerne 
lavede for over 10.000 år siden. Vi skal 
smide cyklerne et øjeblik og nyde en 
Majgøgeurt. Vi skal ud og kigge på re-
sterne af Store Taler skreddet og tale om 
kysterosion og fossiler.  Og tro os – efter 
en meget lang og stejl bakke har ingen 
noget imod at stå stille et par minutter 
og høre gode historier om Møns Klints 
dannelse og helt særlige natur - bagefter 
har turen ned ad bakke fået en helt an-
den betydning. 

Den gode fortælling lever! 
Den traditionelle naturvejlederfortæl-
ling er derfor på ingen måde død på Ge-
oCenter Møns Klint. Den er bare løftet 
ud i nogle andre rammer, og traditio-
nelle ture til stranden er stadigvæk 
yderst populære. Vores koncept giver 
derfor plads til flere forskellige måder at 
opleve og lære om naturen.  
Afslutningsvis vil vi opfordre til at over-
veje, hvordan man kan bruge ”action” til 
at øge opmærksomhed og indlæring og 
nå nye målgrupper. Christa fra Manto 
bebuder andetsteds i dette blad: ”Natu-
ren er hot!”  Vi er enige og bygger vide-
re:  ”Action er hot – hvorfor ikke bruge 
den i den hotte natur?” Det gør vi! o

GeoCenter Møns Klint ligger 
lige på kanten af Klinten og 
baghaven er fuld af sjældne 
orkidéer, vandrefalke, æld-
gamle, chlorotiske bøgetræer 
og ikke mindst masser af 
kridt og fossiler.
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Det var en mørk december morgen. Året 
var 1987. Klokken slog otte. Hun tog i 
håndtaget til sit første rigtige job – som 
naturvejleder på prøvetid på Jægersborg 
Statsskovdistrikt. Hun blev budt velkom-
men af en grønklædt skovrider, som kun-
ne se ideen i at gøre formidling om vores 
naturgrundlag til en samfundsmæssig 
opgave. Skovrideren havde valgt en kvin-
delig biolog med noget så moderne, som 
kommunikation, som speciale - fra RUC. 
Det var sandelig en modig skovrider.

Palle alene..
Det var heller ikke uden skepsis jeg blev 
mødt af mine nye kollegaer: ”Hvad har 
du tænkt dig at lave?”. Ved hun overho-
vedet noget om naturen, når hun kom-
mer fra RUC? ”Kan du sprætte en hjort 
op og vise folk, hvad der er inden i?”, 
”Det, du skal lave, er jo det vi andre gør, 
når vi har fået fri”, blev der sagt og 
tænkt. En journalist søgte en skurk og 
spurgte om formålet i virkeligheden var 
at lære folk til at holde sig på veje og sti-
er og ikke genere naturen, mens ældre 
skovridere hviskede sammen: ”Det er 
bare en modesag. Det går over”. Denne 
verden kunne man nogle gang føle sig 
godt udfordret i og noget alene. 

Forsøgsdyr
Vi skulle hedde naturvejledere. Det hav-
de danskerne stemt om. Små hjemmela-
vede foldere blev sendt ud i verden og 
hermed var der inviteret til folkeoplys-
ning om naturen, for skatteborgernes 
penge. Københavnere ville gerne prøve 
at blive naturvejledt og der komme 
mange. Nogle gange 500. Naturen selv 
var ikke klar over, at der var kommet 
vejleder på og der var jo nok mere tale 
om vejledning af mennesker, som havde 
glemt at gulerødder kommer op ad jor-
den, at kød kommer fra dyrene og mælk 
fra køerne. 3 års forsøg skulle til at star-
te. Ville danskerne have professionelle 
naturformidlere?

Hold 1
Marts 1988 mødtes vi til det første 14 
dages naturvejlederkursus i et stræk. 
Alle var fulde af forventning og det var 
dejligt at møde andre, som var lige så 
meget på dybt vand, som en selv. Vi 
kom fra hele landet. En del af forsøget 
var at præsentere naturvejledning i både 
by og land og for turister, såvel som for 
lokale borgere. Selv uddannelsen var et 
forsøg. Hvor meget og hvad skulle der 
til at gøre os til professionelle naturvej-
ledere? Det første forløb blev afsluttet 
med at folk fra forvaltninger og univer-
siteter blev inviteret til at prøve at blive 
naturvejledt. Ihhh, hvor var vi nervøse, 
for ingen vidste, hvad der var godt nok. 
Daværende miljøminister Christian 
Christensen holdt tale for os, da uddan-
nelsesforløbet efter 3 år var afsluttet og 
kaldte os for nye spydspidser til at skabe 
en større miljøforståelse. Forventnin-
gerne til os var store.

Flere spørgsmål end svar
Dette var blot et strejf af, hvordan jeg 
oplevede at starte i jobbet, som natur-
vejleder. Der var stor pionerånd og alle 
var søgende efter at give fænomenet na-
turvejledning form og indhold. Bortset 
fra nogle få naturskoler var der ikke me-
get tradition at læne sig op af og de fle-
ste naturvejledere fungerede til at starte 
med på egen hånd, ansat til at formidle 
med udgangspunkt i udvalgte naturom-
råder. Hvor mange ture kunne man hol-
de til at holde på et år? Hvilke andre 
medier egnede sig til naturvejledning? 
Hvad var karakteristisk for naturvejled-
ning? Ville naturvejledning gå af mode 
inden længe?

Hold 2, hold 3….
Antallet af naturvejledere steg hurtigt 
og der var kø for at komme på Natur-
vejlederuddannelsen. Selvom interessen 
var stor for at skabe og søge naturvejle-
derjobs var forventningen nok, at man 
kun kunne holde gejsten, som naturvej-

Nogen at læne sig op af

Af Stella Blichfeldt og

Katrine de Waal
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leder i en årrække. Mange naturvejlede-
re har imidlertid fungeret i flere årtier i 
et arbejdsfelt, som har været under kon-
stant udvikling. Og det er måske lige 
netop en af vores største forcer, som na-
turvejledere: At være selvudviklere i den 
grad!

Kopi eller mere nyt
Et er, at have været med fra starten af og 
føle sig som en fandens pioner. Et andet 
er, at blive ansat i dag og skulle skabe sin 
egen platform. Jeg har spurgt Katrine de 
Waal, som blev uddannet som naturvej-
leder i 2011, hvordan det har været at 
starte på et tidspunkt, hvor der var me-
get, som bare kunne kopieres?

Da jeg startede i et studiejob på Natur-
center Vestamager, sagde du til mig: ”I 
naturvejlederverdenen stjæler vi med 
arme og ben” og det har jeg gjort i stor 
stil - med god samvittighed. Jeg bliver sta-
dig overrasket over, hvor meget der er at 
tage af. Men jeg er også meget bevidst om 

at gøre det stjålne til mit eget, for at være 
tro mod mig selv og dem, jeg formidler 
til. Det er jo heller ikke aktiviteten i selv, 
der skaber oplevelsen, men måden den 
bliver formidlet på og det er ikke noget, 
man kan kopiere - det er personligt. Selv-
følgelig er der også en del af mig, der 
drømmer om at opfinde ny banebrydende 
formidling, som ingen andre har lavet før. 
Formidling, som de andre har lyst til at 
kopiere! Og det er da heldigvis også sket 
et par gange. 
 
Hvordan var det for dig at starte i dit før-
ste rigtige job som naturvejleder?
På Vestamager var jeg omgivet af natur-
vejledere, der alle havde den samme re-
ferenceramme og var 100 % enige om, 
at det vi lavede var fedt! Den stemning 
var der ikke, da jeg kom ud i mit første 
rigtige job. Her sidder jeg også i et team 
af formidlere, men jeg er den eneste na-
turvejleder og her skulle jeg sælge na-
turvejlederkonceptet fra starten. De 
tænkte på naturvejledere, som tørre 

Blå bog for Stella Blichfeldt

Kandidat i biologi og kommuni-
kation fra RUC
Ansat som naturvejleder siden i 
1987 i Miljøministeriet. Ugle fra 
hold 1
Været med til at opstarte natur-
vejledning, naturskoler og Na-
turcenter Vestamager i hoved-
stadsområdet
Underviser og vejleder ved na-
turvejlederuddannelsen i en år-
række
Projektansat i 3-årigt Udvik-
lingsværksted for naturvejled-
ning i Danmark 
I redaktionen for magasinet Na-
turvejleder
Teamleder for udvikling og drift 
af tilbud til friluftsliv på Natur-
styrelsen, Hovedstaden
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gamle mænd. Jeg blev mødt med hold-
ninger som: ”Hvad skal du dog med Na-
turvejlederuddannelsen? Der kan du da 
umuligt lære noget nyt. For slet ikke at 
tale om alle de netværksgrupper, som 
bare var spild af tid.” Jeg skulle argu-
mentere for, hvorfor vi skulle have 
handskedukker og lave rollespil og fik 
hurtigt tilnavnet Jytte Abildstrøm. Må-
ske for at gøre grin med de ”skøre” ting 
jeg lavede? Men…der kom hurtigt stor 
respekt for mit arbejde og et ændret syn 
på naturvejledere. 

Hvad er de største udfordringer i det job 
du har i dag?
At mit job kræver så mange kompeten-
cer, som jeg ikke har fået gennem min 
uddannelse og som jeg derfor selv må 
tilegne mig – projektstyring, ekstern fi-
nansiering, organisering af netværk, di-
gital formidling mm. Men det tror jeg 
gælder for mange job anno 2012. Det er 
jo også den udfordring, der gør det 
sjovt! Der ligger også en udfordring i at 
finde tid og plads til god gammeldags 
formidling menneske til menneske. Det 
kan let overskygges af fascinationen af 
QR-koder, digitale infostandere og audi-
oguides. Men jeg tror stadig på, at det er 
i mødet mellem mennesker nogle af de 
største oplevelser bliver skabt. 

Hvad betragter du som dine 
kernekompetencer til at klare dit 
nuværende job?
Jeg sidder som netværkskoordinator for 
formidlere i en kommende nationalpark 

og her er det mest mine personlige 
kompetencer, der er i spil – kreativitet, 
empati og evnen til at skabe kontakt til 
andre mennesker og vække deres tillid. 
Kompetencer, som er personlige, men 
som jeg har udviklet i mit arbejde som 
naturvejleder. Selvom jeg ikke har me-
get tid til den direkte naturvejledning i 
hverdagen, er det en stor fordel, at jeg 
har erfaringen fra tidligere. Som for-
midlingskoordinator kunne man ellers 
let forfalde til at lave forkromede strate-
gier og visionsplaner, som ikke har rod i 
virkeligheden.

Hvordan er det at arbejde på ”støtten”, i 
tidsbegrænsede stillinger og med to 
arbejdsgivere?
Jeg kan godt lide afgrænsede projekter. 
Det giver nogle meget klare rammer at 
arbejde indenfor. Men tingene ændrer 
sig ofte indenfor de 3 år projektet varer 
og selvom ens arbejdsgiver selv har defi-
neret projektet, kan de godt have en in-
teresse i at dreje det lidt undervejs. Og 
det kan sagtens lade sig gøre, så længe 
det bliver afklaret med Friluftsrådet. I 
mit nye projekt som formidlingskoordi-
nator er det en fordel at have to arbejds-
givere. Jeg har brugt Friluftsrådet, som 
sparringspartner og trukket på deres er-
faringer. Det gjorde jeg ikke under min 
første ansættelse. 
Men i en tidsbegrænset stilling ligger 
der selvfølgelig altid en udfordring i at 
tænke langsigtet og selv at skabe sit næ-
ste job. 

44
NATUR vejleder  •  21. årg.  •  nr. 1  •  2012 



Hvordan har du oplevet, at der var noget 
overordnet, som hed en Naturvejlederord-
ningen?
Det er måske meget sigende, at jeg skul-
le ind på nettet og se hvad ordningen 
egentlig indeholder, inden jeg kunne 
tage stilling til det spørgsmål! Begrebet 
”Naturvejlederordningen” har jeg ikke 
forholdt mig så meget til. For mig er 
den vigtigste del af ordningen helt klart 
uddannelsen og netværkene. 

Hvad tænker du er foreningens vigtigste 
opgaver?
Den største opgave indadtil er at holde 
fast i naturvejlederuddannelsen og den 
form den har i dag. Det er helt centralt 
at nye naturvejledere kommer igennem 
et intensivt uddannelsesforløb. Uddan-
nelsen er kimen til naturvejledernet-
værket, som ikke ville være så stærkt, 
hvis vi ikke havde knyttet alle de per-
sonlige relationer under vores uddan-
nelsesforløb. Det er også her, mange får 
selvtilliden til at melde sig på banen i 
det store netværk af gamle rotter.
Foreningen har også en stor opgave i at 
”brande” naturvejledningen udadtil. Vi 
ved hvad vi kan internt, men er vi gode 
nok til at sælge os selv udadtil?  Jeg var 

selv meget overrasket over det image 
naturvejledningen havde her på min ar-
bejdsplads, da jeg startede. 

Er du bekymret for fremtiden som 
naturvejleder?
Nej. Naturvejledere er meget omstil-
lingsparate og dækker et meget bredt 
felt, så der skal nok blive ved med at 
være plads til os. Vi skal bare huske at 
vise det til omverdenen. Beslutningsta-
gerne i vores samfund skal opdage, at vi 
ikke bare er flødeskummet på lagkagen 
- vi er en af lagkagebundene. 

Hvor længe tror du at du bliver ved som 
naturvejleder? 
Jeg vil altid tænke på mig selv, som na-
turvejleder. Først og fremmest fordi vi 
har så stærke netværksrelationer. Det er 
jo ikke kun et kollegialt netværk. Nogle 
af mine tætteste venner er naturvejlede-
re og på mange måder er jeg mere na-
turvejleder end jeg er biolog.
Men det er ikke sikkert, at der altid vil 
stå naturvejleder i min stillingsbeskri-
velse, selvom jeg helt sikkert vil trække 
på mange af de kompetencer, jeg har 
fået i mit arbejde som naturvejleder. o

Blå bog for Katrine de Waal

Kandidat i biologi fra Køben-
havns Universitet i 2006
Ansat som studentermedhjælp 
på Naturcenter Vestamager i 5 
år
Ansat i 3-årige projektstillinger 
støttet af Tips- og Lottemidler, 
først som Klimavejleder og nu 
som formidlingskoordinator for 
den kommende Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland på Es-
rum Kloster & Møllegård
Færdig som Ugle i 2011
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Kjære danske Naturvejledere!

Med alle gode ønsker 
og alt godt i jubileumsåret 2012!

Beste hilsen

Rigmor Solem
Formand for Norsk Naturopsyn

Norge

Slesvig-Holsten

Congratulations

The Association of Nature Interpreters in Schleswig-Holstein 
(Natur- und LandschaftsführerInnen Schleswig-Holstein e.V.) 
wishes all the very best for the future, power for many years of ent-
husiasm and fun and last not least support wherever you need it. 

We want to take the opportunity to say thank you again for your 
warm-hearted welcome and the inspirations we got from you and we 
are looking forward for more joint activities and exchange of ideas 
with you.

Norbert Jaedicke (Board member)

Tillykke fra udlandet
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Sverige
Naturvejlederordningen tillönskas 
GRATTIS på 25-årsdagen! 

TACK för ert pionjärarbete - ni har varit en 
inspiration för mig från dag noll. 
Jag hoppas på fortsatt gott samarbete mellan 
“min baby” CNV (Centrum för naturvägledning) och er!
Blomsterhälsning från Sven-G Hultman/Sverige

Congratulations
To the Danish Nature Interpreter Service and Naturvejlederforeningen 
on the occasion of its’ 25th Anniversary and best wishes to all who have 
contributed to its achievements. 

At the IRF Third World Ranger Congress in South Africa in 2000, Denmark 
was represented by a large and very committed group of rangers from 
Naturvejledeforeningen, who succeeded in raising the profile of nature 
interpretation as an important feature of the work of rangers worldwide. 
Their often innovative programmes impressed all who attended. 
Naturvejlederforeningen has continued through the International Ranger 
Federation and the Nordic Baltic ranger forum to propagate good practice 
through the development of Shared Principles of Interpretation which are 
increasingly being adopted worldwide by rangers in their day to day work. 
A particular feature of the work of Naturvejlederforeningen has been the 
importance of working with local communities and particularly young 
people. In this field they are among the worlds leading organisations 
in encouraging and using interpretation as a tool to raise awareness of 
sustainability issues.
I hope that Naturvejlederforeningen continues to develop over the next 
25 years and to share its good practice with rangers from other countries 
through the International Ranger Federation and other like minded 
organisations.

Gordon Miller
Past President IRF

Skotland

Tillykke fra udlandet
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I nærmeste fremtid kan du møde en lille 
flok på 7 europæiske bisoner i Almin-
dingen på Bornholm. Villum-fonden 
besluttede for nylig at støtte projektet 
om at få bisonen til Bornholm og mu-
liggjorde dermed, hvad Naturstyrelsen 
har ønsket og arbejdet på i et par år. 
Den europæiske bison (også kaldet vi-
senten) skal først og fremmest vise sine 
evner som natur-entreprenør i den 
bornholmske skov. De store dyr skal 
skabe dynamik i skovbund og krat og 
græsse af opvæksten, så skoven bliver 
varieret og får plads til flere arter. 
Den europæiske bison er tilpasset livet 
som skov-dyr til forskel fra den ameri-
kanske bison, der lever på åbne stepper. 
Den europæiske bison er derfor slanke-
re og lidt højere end den amerikanske 
bison. Desuden er den mindre aggres-
sivt anlagt, hvilket giver os håb om, at 
den kan indgå i fredelig sameksistens 
med skovens øvrige beboere og brugere. 

Som biolog og naturvejleder i Natursty-
relsen på Bornholm sidder jeg med i vo-
res lille projekt-gruppe Bison Born-
holm. Jeg står selvfølgelig hovedsageligt 
for formidlingsdelen i projektet. Der er 
en masse formidlingsarbejde forbundet 
med projektet: Lige fra borgerinddragel-
se og guidede ture i området til skilte, 
foldere og hjemmeside. 
Også NaturBornholm får en rolle i for-
midlingen af den europæiske bison på 
Bornholm. Det er planen at indarbejde 
informationer om den europæiske bison 
og om projektet i centrets udstilling om 
den bornholmske natur. På sigt skal Na-
turBornholm også stå for formidlings-
ture ude i selve området.

Til at begynde med skal bisonerne gå i 
en ca. 200 ha stor indhegning omkring 
Svinemosen midt i Almindingen. Efter 
ca. 5 år vil vi så ud fra erfaringerne med 
bisonerne i hegningen beslutte, om heg-

Tekst og foto 
Naturvejleder Anja Vilsholm
Naturstyrelsen

Bisoner til Bornholm i 2012
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net kan fjernes, så bisonflokken kan gå 
frit rundt i hele Almindingen. En sådan 
beslutning kræver, at der er opbakning 
fra lokalbefolkningens side. Bisonerne 
er vilde dyr og kommer fra Polen. På 
Bornholm skal dyrene fortsat være vilde 
dyr, og skal derfor ikke forbinde men-
nesker med fodring og andre rare ting. 
Publikum skal have adgang til en stor 
del af området.
Hvis alt går som smurt med hegning, 
indfangning, blodprøver, karantæne, 
transport osv. har vi bisoner på Born-
holm i løbet af maj i år – ellers kommer 
de senere på året. 

Jeg har selv været helt tæt på bisonflok-
ke i Eriksberg i Sverige og i Berleburg i 
Tyskland. Det er store, smukke og re-
spektindgydende dyr med mørke, rolige 
øjne. Dyrenes flugtafstand gør, at man 
skal gå meget roligt for at komme i nær-
heden af dem. Føler de sig truede, for-
trækker flokken stille og roligt ind i sko-
ven. Jeg håber, at synet af en flok 
bisoner i Almindingens flotte natur vil 
blive mange forundt i fremtiden.

Fakta om europæisk bison
Den europæiske bison (visenten) er det 
største vildtlevende pattedyr i Europa. 
Knoglefund viser, at den indvandrede til 
Danmark efter sidste istid for 10.000 år 
siden, men den udvandrede nok igen, 
måske fordi skoven blev for tæt. Et en-
kelt knoglefund, viser at bisonen også 
har været her for 2500 år siden, men det 
er spørgsmålet, om der var en reel be-
stand på det tidspunkt.

Som andre store dyr, har bisonen været 
udsat for massiv jagt - ikke mindst un-
der krigene blev der skudt voldsomt 
mange bisoner. Efter 1. verdenskrig var 
samtlige vildtlevende bisoner udryddet i 
Europa! De eneste tilbageværende biso-
ner fandtes i forskellige zoologiske haver 
- ialt kun 54 dyr. Siden har et grundigt 
avlsarbejde sørget for at bevare den 
europæiske bison som art, og bisoner er 
nu igen blevet udsat i naturen og lever 
vildt forskellige steder i østeuropa. Den 
nuværende bestand af europæisk bison 
er på ca. 3000 dyr - heraf lever ca. 2000 
dyr vildt i naturen. Læs mere om pro-
jektet og om den europæiske bison på 
www.bisonbornholm.dk o
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Efter 10 års arbejde som naturvejleder 
og skovfoged har Torben Hoch kastet sig 
over masterkurser i friluftsliv. Under-
visningen foregår på Københavns Uni-
versitets Skovskole i Nødebo og gør Tor-
ben klogere på, hvad der egentlig driver 
mennesker ud i naturen, og hvordan 
naturvejlederrollen bør udvikle sig og 
følge med fremtidens behov. 

Som skovfoged i Nordsjælland forvalter 
44-årige Torben Hoch til daglig 22.000 
hektar skov og natur. Et område der 
svarer til 44.000 fodboldbaner eller 
størrelsen på øen Møn. Over fem kom-
muner strækker ’hans’ natur sig - fra 
Helsingør i øst til Hundested i vest og 
ned til lidt syd for Hillerød. Området er 
kendetegnet ved en lang kystlinje, store 
søer som Esrum Sø og Arresø og en af 
landets største gamle skove, Gribskov 
Skov. 
 ”Vi har mange forskellige brugere af 
naturen, der dyrker mange forskellige 
slags friluftsliv. Nogen cykler mountain-
bike, andre løber, kører med hundeslæde, 
flyver med drager eller går tur med hun-
den. Vores opgave som forvaltere er ikke 
nødvendigvis at blande os i det hele, men 
vi skal have en finger på pulsen i forhold 
til de ønsker og behov, der er og vurdere, 
om det kan blive koblet med de mulighe-
der, vi kan give,” fortæller Torben Hoch. 

Identitet og selvopfattelse
I sit arbejde er skovfogeden med sine 
egne ord omgivet af ’grønne’ mænd, der 
kan og ved en masse om træer og natur. 
Så da Torben sidste forår begyndte på 
masterkurserne i friluftsliv, var det pri-
mært for at få input til at kunne spotte 
nye tendenser på friluftsområdet. Og 
stille skarpere på hvilke oplevelser folk 
vil opsøge i naturen fremover. 
 ”Jeg er rigtig glad for at få større ind-
sigt i, hvad der bestemmer vores frilufts-
liv og er blevet mere bevidst om, at 
menneskers brug af naturen i høj grad 
hænger sammen med deres identitet og 
selvopfattelse,” siger Torben og nævner 
som eksempel karrieremanden, der skif-
tevis holder møder og sidder bøjet over 
sin computer hele ugen. 
 ”Det kan være en vigtig del af hans for-
tælling om sig selv, at han fyrer den af på 
mountainbiken hver søndag formiddag. 
På den måde er cykelturene ikke kun for 
sjov eller for motionens skyld, de er også 
en del af den måde, han gerne vil ses på – 
og se sig selv på. Udfordringen er, at hans 
cykling skal kunne passe sammen med 
den midaldrende kvinde, der gerne vil gå 
en tur for at nyde freden og fuglene. Og 
med kvinden, der har investeret alle sine 
sparepenge i en hest. De tre mennesker 
har helt forskellige billeder af dem selv, og 
af hvad der skal foregå i skoven den søn-
dag formiddag, og det er rigtig godt for 
mig at hæve blikket og få en mere socio-
logisk forståelse af, hvad der driver dem 
hver især.”
 
Naturvejleder i sundhed
Masterkurserne, som Torben Hoch føl-
ger ved siden af sit arbejde, har også be-
kræftet ham i, at det bliver svært at hol-
de fast i den klassiske naturvejlederrolle 
fremover. Ham med rygsækken på, der 
tager folk med ud i skoven og fortæller 
dem om naturfænomener.  
 ”Der bliver afsat færre og færre penge 
til ren naturformidling. Derfor tror jeg, 
at vi i endnu højere grad bliver nødt til 
at kombinere natur med noget andet. I 
mange kommuner står sundhed højt på 

Videreuddannet i friluftsliv

Af Christine Theisen, 
LivingWords

Masterkurser i friluftsliv 
Tre forskningsbaserede ma-
sterkurser på kandidatniveau 
der forbedrer deltagernes 
kompetencer i arbejdet med 
friluftsliv. Kurserne udbydes af 
Københavns Universitet og er 
forankret ved Skov & Landskab 
på LIFE, Det Biovidenskabelige 
Fakultet. Sammen med et ma-
sterprojekt kan kurserne indgå 
i en masteruddannelse som et 
fleksibelt forløb på 1 år (60 
ECTS)

Ansøgningsfristen for det næ-
ste hold er 15. juni 2012 med 
studiestart i september.  
Se www.masterifriluftsliv.dk 
eller kontakt kursusleder Erik 
Mygind, emygind@ifi.ku.dk / 
28 75 08 94, hvis du vil vide 
mere om uddannelsen.

Torben Hoch er skovfoged i Nordsjælland. Side-
løbende med arbejdet videreuddanner han sig 
ved at tage masterkurser i friluftsliv på Skov-
skolen i Nødebo. 
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dagsordenen, så det kunne være et godt 
bud.”
 Den nordsjællandske skovfoged er op-
timistisk. Han mener, at naturvejledere 
og –forvaltere har et kæmpepotentiale i 
forhold til at oprette aktiviteter og til-
bud, der er målrettet specifikke grupper 
som ældre, udsatte unge eller menne-
sker med forskellige sygdomme og pe-
ger på stresshaven i Hørsholm som et 
eksempel.
 ”Naturen kan jo bidrage til sundhed 
på mange måder. Både på det fysiske og 
det mentale plan. Og det ser ud som 
om, der sideløbende med vores mere og 
mere urbane og fortravlede liv, opstår et 
behov for også at komme ’tilbage til na-
turen’. Jeg tror, vi vil opleve, at flere ef-
terspørger områder med vildere natur 
og urørt skov i fremtiden,” spår han.
 I det nordsjællandske bliver det allere-
de nu diskuteret, om man skal dele na-
turområderne endnu skarpere ind i zo-
ner, der kan tilbyde noget forskelligt. 
Samt hvordan man kan gøre det tydeli-
gere over for brugerne, hvor de kan fin-
de henholdsvis aktiviteter og fred.  
 
Unge på arbejde i naturen
Endelig har videreuddannelsesforløbet i 
friluftsliv givet Torben Hoch næring til 
en gammel idé om at tage fat i unge 
drenge, der har det svært, og tilbyde 
dem en kombination af friluftsaktivite-
ter og arbejde i naturen. 
 ”Jeg tænker, at fede oplevelser som ka-
jak og klatring kan kombineres med al-
mindeligt arbejde i naturen og skoven. 
Ikke så det opfattes som strafarbejde, 
men som noget der giver mening, og hvor 
de unge får mulighed for at bruge sig selv 
og bidrage på en anden måde end nor-
malt.” 
 Indtil videre er det kun en idé i skov-
fogedens hoved, men han vil fremover 
være mere opmærksom på, om de rigti-
ge partnere eller muligheder for finan-
siering dukker op.  
 ”På den måde har kurserne givet mig 
mod på at sætte flere projekter i gang. Og 
at se mig selv som en slags forandrings-
agent, der har fået nye perspektiver på 
det, jeg går og gør til daglig,” siger Tor-
ben, der afslutter sit masterforløb i fri-
luftsliv med at skrive masterprojekt til 
efteråret.  o

Torben Hoch og hans kolleger afprøver Go High-banen ved Kragerup Gods. ”Jeg tror, vi kommer 
til at se flere af sådan nogle træklatringsbaner i Danmark. De er udfordrende for deltagerne og 
skader ikke skoven, så de passer godt ind i ønskerne til fremtidens friluftsliv,” siger han.

Nature Extreme Day for 9’ende klasser i Humlebæk. Torben Hoch udfylder elevernes scorecard 
efter kano-stafetten.
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I mange år har jeg prøvet med større og 
mindre held at gætte hvad skolerne i mit 
område gerne vil bruge naturvejlederen 
til, og nu står jeg overfor snart at vide 
meget mere om det! Det er da super 
fedt.  Her er en fortælling om det af 
mine udviklingsprojekter, som var med 
til at give os et tilskud fra Friluftsrådet 
og som samtidig blev et totalt yndlings-
projekt. 

Hvad er en naturambassadør?
En naturambassadør er en lærer der 
brænder for naturfag eller for undervis-
ning i det fri. I begyndelsen af projektet 
blev der fundet og udnævnt en natu-
rambassadør på hver skole i Faxe Kom-
mune. De fungerer som kontaktperson 
mellem skolen og naturvejlederen og 
skal inspirere de andre lærere på skoler-
ne til at bruge naturen og lokalområdet i 
undervisningen. Og de formidler de til-
bud som alle lærere kan benytte sig af 
via naturvejledningen. 

Et netværk af ildsjæle 
Naturambassadørerne er nok det man 
kan kalde ildsjæle. Sådan nogen kan 
man ikke passe godt nok på. Derfor får 
de gratis adgang på alle de lærerkurser 
jeg udbyder i kommunen, de får lov at 
låne grej, og de indbydes til to møder 
om året, hvor de hver gang får en eller 
anden brugbar naturaktivitet med i po-
sen når vi mødes. Sidst brugte vi fx en 
½ time af mødet på at ryge laks i let-
vægts-rygeovnen, en nem, hurtig og 
velsmagende friluftsaktivitet. Rygeov-
nen kom øjeblikkeligt på alle ambassa-
dørernes ønskesedler til jul. 

Møderne
Vi mødes som sagt to gange om året. 
Her fortæller jeg om nye tiltag i natur-
vejlederprojektet, eller tage emner op, 
som jeg gerne vil have deres mening 
om. Det kunne fx være hvilke lærerkur-
ser de ønsker, eller helt lavpraktiske ting 
som hvornår passer møder og kurser 

bedst ind i skolehverdagen. De fortæller 
også om hvordan det går med at bruge 
naturen i deres undervisning, og om 
hvad de gør for at inspirere deres kolle-
ger. Der bliver desuden udvekslet ideer 
og erfaringer såvel som en masse insi-
derviden om hvad der rør sig på skoler-
ne.

De udvalgte
Hvert år udvælger jeg 2-3 skoler som får 
en særlig indsats. Jeg tager ud og snak-
ker med ambassadøren for at finde ud af 
hvad jeg kan gøre for netop deres skole. 
Bruger de naturen/naturvejledningen i 
undervisningen? Dernæst finder vi 
sammen ud af hvad lige præcis deres 
skole kan have glæde af at bruge natur-
vejlederen til i deres individuelle ambas-
sadørprojekt. Det kan fx være et lærer-
kursus om at bruge deres lokale 
naturområde, eller kortlægning af mu-
lighederne i deres nærnatur. Det kan 
også være at naturvejlederen deltager i 
deres emneuge, eller hjælper med at op-
rette en naturbase med grej i den lokale 
skoleskov. Det vi aftaler at gøre på sko-
len er gratis. De enkelte skolers projek-
ter er meget forskellige, så det er nær-
mest umuligt at dele sol og vind lige. 
Mit bedste bud er, at der bruges ca. 2 
ugers fuld tid på hver af de individuelle 
ambassadørprojekter. Ofte er timerne 
spredt ud over året og består af 1-2 ind-
ledende møder, forberedelse, de aftalte 
aktiviteter, og en afsluttende evaluering.

Klædt på til strandtur
I Fakse Ladeplads ligger Hylleholtskolen 
10-15 minutters gang fra stranden, alli-
gevel synes skolen ikke rigtig at de ud-
nyttede det faglige potentiale i det op-
lagte udflugtsmål. Vi aftalte at det 
individuelle ambassadørprojekt skulle 
klæde skolens natur- og tekniklærere på 
til at bruge stranden i undervisningen. 
Det blev til en indledende kursusefter-
middag for lærerne, og derefter en tur 
med naturvejlederen med hver n/t-lærer 

Af Sara Gelskov,
Østsjællands Museum

Naturambassadører – et  
nyttigt netværk
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og deres klasse. Et halvt år senere kom 
flere af skolens lærere tilbage for at tage 
kørekort til at låne grej i vores naturba-
se, og nu  er de forhåbentligt selvkøren-
de til at gennemføre og udvikle deres 
undervisning på stranden.   

Det muliges kunst
Bavneskolen er ikke så heldige at have 
en naturperle lige uden for døren. Men 
det skal man jo ikke lade sig kyse af og 
ambassadørprojektet kom til at handle 
om at få kortlagt de muligheder skolen 
rent faktisk har. Vi brugte tre store land-
kort; et over skolens egne udearealer, et 
over området i gå/cykelafstand med en 
radius på ca. 5 km, og et der dækker 
hele kommunen. Lærerkollegiet gik i 
gang med at sætte nåle i kortet og note-
re en række informationer om de steder 
hvor de gennem årene havde lavet un-
dervisning i det fri. Der blev arbejdet 
koncentreret i en time, og over 60 loka-
liteter blev udpeget og beskrevet. 
Bagefter har naturambassadøren tastet 
lokaliteter og information ind på et 
webbaseret kort, som lærerne - gamle 
som nye, kan blive inspireret af. 

Hvad får skolerne ud af det?
De evalueringer af de individuelle am-
bassadørforløb vi indtil videre har gen-
nemført viser at ambassadørerne/sko-
lerne har været glade for projektet, og 
føler at de individuelle forløb giver et 
skub fremad og gør en forskel. De får et 
bedre kendskab til deres lokalområde og 
muligheder. De giver udtryk for at de 
føler sig taget ved hånden af naturvejle-
deren som resurseperson, og de blev 
mødt i øjenhøjde fordi projekterne tog 
udgangspunkt i deres skoles behov og 
ønsker. Skolernes ambassadører har 
også fået et netværk forærende i hinan-
den, noget der bl.a. har udmøntet sig i 
et virtuelt arbejdsrum med lokale un-
dervisningsoplæg på deres fælles intra-
net.

Hvad får jeg ud af det?
Det tætte samarbejde giver mig et bedre 
kendskab til både skolernes hverdag og 
betingelser, til deres lokalområder og 
resursepersoner. Dertil et rigtig godt 
netværk af aktive lærere. De individuel-
le forløb afdækker på en god måde den 
enkelte skoles ønsker og behov for na-

turvejledning, og det bliver rigtig spæn-
dende at konkludere på undersøgelsen 
når den 3-årige periode slutter. Men al-
lerede nu kan jeg sætte fingeren på at 
lærerkurser ligger højt på ønskelisten. 
Min arbejdsplads har måske tabt lidt 
indtjening på afholdelse af gratis kurser, 
men til gengæld har jeg fået en langt 
større erfaring i netop at holde lærer-
kurser. Med de økonomiske vilkår sko-
lerne står overfor i øjeblikket så ville der 
formentligt ikke være booket ret mange 
betalte lærerkurser så jeg vælger at se 
min nyerhvervede kursuserfaring som 
merværdi.  

Baglandet skal være i orden
For at kunne lykkes med ambassadør-
projektet så har det været nødvendigt 
for os at have nogle ting på plads. Den 
kommunale skoleforvaltning har bevil-
get 10 timer om året til hver skole så de-
res naturambassadører kan bruge tid på 
at deltage i projektet. Og den vigtige op-
gave - at finde de rigtige naturambassa-
dører på hver skole i kommunen - til-
bød Lars, der er lærer og konsulent i 
kommunens skoleforvaltning og selv 
naturinteresseret, at hjælpe med at fin-
de. Det kræver naturligvis også at na-
turvejlederens bagland synes om ideen, 
og kan se at det er en god investering at 
opbygge netværk, erfaring – fx de gratis 
lærerkuser - og lokalt kendskab.

Kan det anbefales?
Ja! Og alle der er nysgerrige er mere end 
velkomne til at kontakte mig på natur-
vejleder@oesm.dk for at spørge ind til 
projektet. o

Naturambassadører – et  
nyttigt netværk
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”Hvor skal vi hen du?” 
Sådan spurgte en insisterende TV-figur Hugo, midt i 80érne når den mødte en skil-
levej. Der er vi kommet til nu! Naturvejlederforeningen kan med stor stolthed fejre 
sit 25 års jubilæum. Foreningen har udviklet sig fra at være en spæd og skrøbelig 
foreningen til at være et solidt brand, som langt de fleste danskere kender. Forenin-
gens medlemmer er en broget mosaik af naturvejledere med alverdens målgrupper 
og funktioner, men alle arbejder med det fælles mål, at de bruger den danske natur 
som brændstof i deres virke. Vi har ikke bare overlevet, vi har også udviklet os gen-
nem de 25 år i branchen, og dermed har vi klart demonstreret både livskraft og evne 
til at erobre nye markeder. Vores produkter til samfundet har været efterspurgte, 
men som alle virksomheder ved, så er stagnation farlig for overlevelsen. Derfor skal 
vores jubilæum ikke bruges til at skamrose os selv, hvilket vi ellers også er ret gode 
til, men det skal derimod bruges til at kigge frem ad og spørge ”Hvor skal vi hen 
du”?

Krisen kradser så langt en Zeiss kikkert rækker, og det har allerede sat nogle kedeli-
ge spor i vores naturvejlederverden. Vi har set stillinger i Århus blive nedlagt, og det 
bliver næppe de sidste. Derfor er det vigtigt, at foreningen bidrager til at sikre den 
synlighed, der skal til, for at de eksisterende naturvejlederstillinger opretholdes og 
fortsat udvikles. Det kan gøres på mange måder, dels ved at foreningen viser flaget 
overfor de politikere og embedsfolk, der sidder på pengekassen. Dels skal vi sikre os 
goodwill hos danskerne, så der opstår slagsmål i det offentlige rum, når forvaltnin-
ger vil nedlægge en naturvejlederstilling. Det gøres bl.a. ved at skabe en stærk me-
dieprofil.

Langt de fleste medlemmer af Naturvejlederforeningen er ansatte i en offentlig eller 
privat virksomhed, især har kommunerne etableret mange naturskoler gennem de 
sidste 25 år. Vores virke er desværre ikke bundet op på forpligtigelser i nogen lov-
givning. Hvor kunne det være godt for den danske folkeskole og den danske natur, 
at naturvejledning blev en lovfæstet del at et ”borgerpensum”. Det ville give ro på 
bagsmækken i urolige tider. 

Hvad nu hvis foreningen rådede over en ”task force”, som kunne rykke ud op hjæl-
pe, når det brænder på. Der hvor økonomi eller naturvejleder er ved at brække sam-
men, kunne en lille konsulentgruppe bidrage med strategi for at komme ud af kni-
ben. Jeg forstiller mig lidt i retningen af det TV program der hedder ”Gældsfælden”, 
hvor kuldsejlede familieøkonomier får hjælp og vejleding af eksperter. De rette ”na-
turvejleder-reddere” kunne give de gode råd, der måske kan hindre en nedsmelt-
ning af en medarbejder eller en arbejdsplads. Denne indsats skal betragtes som den 
sidste mulighed, for som i alt andet redningsarbejde er den forbyggende indsats at 
fortrække. 

Der ligger en stor opgave og venter for foreningen, så vi kan matche fremtidens ud-
fordringer og behov. De nævnte eksempler skal måske ændres eller være noget helt 
andet. Derfor vil bestyrelsen i det nye år gerne tage pulsen på medlemmerne og 
sundhedstjekke vores rolle som forening. Hvilken proces det kræver, er endnu uvist, 
men kan gøres til genstand for en god snak på det kommende årsmøde. Med disse 
ord vil jeg ønske alle et godt årsmøde i Nymindegab, hvor de åbne vidder, den friske 
luft og rige natur står i kø for at hjælpe arrangørerne med et godt arrangement.  

Jes 
Marts 2012
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Jes Aagaard, 
Naturvejlederforeningen
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Hvis du er medlem af Naturvejlederforeningen, er der sikkert dumpet nyheder og 
nyhedsbreve ind i din mailboks i en lind strøm de sidste måneder. Der er sikkert 
også kommet dubletter. Og nej, det er ikke fordi vi tror, naturvejledere er fatsvage, 
at vi har sendt den samme mail flere gange til dig. Vi har været i gang med at opret-
te en ny medlemsdatabase, alle medlemmer har skullet opdatere deres oplysninger. 
For at være sikre på, at alle medlemmer modtog de udsendte nyheder i overgangen 
til den nye database har vi valgt at sende ud til adresser i både den gamle og den nye 
database. Fremover sender vi kun nyheder ud til adresserne i den nye medlemsdata-
base.

Den opmærksomme bruger af natur-vejleder.dk har måske bemærket, at det ikke 
vrimler med billeder. Ambitionen er imidlertid, at der i langt højere grad skal bru-
ges billeder og ikke kun ord til at formidle de glade budskaber på hjemmesiden. 
Web-redaktionens billeddatabase er dog ganske lille, og jeg vil derfor meget gerne 
have billeder, som kan bruges på hjemmesiden og dermed bidrage til, at det bliver 
en flottere og mere indbydende. Jeg har et indtryk af, at mange naturvejledere er 
både flittige og dygtige fotografer, og hvis der er nogen af jer, der vil dele jeres bille-
der på natur-vejleder.dk så giv lyd. Motiverne kan være alt, hvad der rimer på na-
turvejledning: naturen tæt på eller langt fra, børn i naturen, voksne med næsen i 
skovbunden, en naturvejleder fanget i et sjovt eller tankevækkende  øjeblik… , - kun 
fantasien sætter grænser. Hvis der er angivet navn på fotografen på billederne, vil 
det blive angivet under de enkelte billeder på hjemmesiden. 
Har du billeder som vi må bruge på hjemmesiden, så skriv til webugle@natur-vejle-
der.dk og aftal hvordan billederne bliver overdraget. 
Som du måske ved har du mulighed for at glæde eller overraske os andre med dine 
billeder på forsiden af natur-vejleder.dk. Du skal sende billedet med en kort tekst og 
dit navn til adressen: forside@natur-vejleder.dk, så kommer billedet og teksten di-
rekte ind på forsiden, når det er godkendt af webuglen.  
På forhånd tak for dine bidrag.

 
Fra d.1. april formidler Naturstyrelsen ikke læn-
gere naturvejlederstof på styrelsens hjemmeside 
www.naturvejleder.net. Informationerne i den 
kalender, der har været brugt af mange natur-
vejledere vil fremover blive formidlet på for-
eningens egen hjemmeside, og informationerne 
om uddannelse til naturvejleder, efteruddannel-
se, rapporter osv. ligger nu på foreningens egen 
hjemmeside, og der er selvfølgelig  henvisninger 
til Friluftsrådets og Skovskolens hjemmesider, 
hvor det er relevant.

Kirsten Blicher Friis 
webugle

Undskyld vi forstyrrer

Kun én hjemmeside om 
Naturvejledning i Danmark

Vil du dele dine billeder
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Tommy

Preben

Peter

Thor

Arne

Sabine

Jesper

Lokalredaktører

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

Sabine Jensen 
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk

Preben Bach
AQUA Sø- og Naturcenter
pb@fvc.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Jesper Vagn Christensen
NST Fyn
jvc@nst.dk

Thor Hjarsen
Red Barnet
thj@redbarnet.dk

Peter Baloo Laurents 
4H Sjælland
baloo@laurents.net

NATURvejleders syv lokalredaktører 
sidder derude og venter på dig - lokal-
redaktørerne samler oplysninger om, 
hvad der rører sig lokalt, og sender det 
ind til redaktionen, så vi alle kan være 
uptodate med, hvad der foregår derude.

Skriv til din lokalredaktør!
Hvis der er ændringer i ansættelsesfor-
hold, eller hvis du har arrangeret eller 
deltaget i noget, der kunne være inspire-
rende for andre naturvejledere, så skriv 
til din lokalredaktør om det.

Intet er for småt til ”Landet Rundt”...
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Ny naturvejleder i Assens Kommune
Jens Nyeland er i november 2011 startet som 
naturvejleder i Assens Kommune. Jens er bio-
log og har erfaring med naturformidling og 
-undervisning fra børnehave- til universitets-
niveau. Bl.a. har han undervist på Københavns 
Universitet og Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, været ansvarlig for formidlingen på 
Naturama i Svendborg og været naturfagslæ-
rer. Inden han begyndte sit nuværende job, 
fungerede han en kort periode som naturvejle-
der i Svendborg Kommune. Udover det for-
midlingsmæssige, har Jens i mange år arbejdet 
som seniorforsker indenfor populationsøkolo-
gi med speciale i vandfugle. Jens skal, sammen 
med naturvejleder Karen Mann, varetage na-
turformidlingen i Assens Kommune, herunder 
også formidlingen på Naturskolen Bågø.

Naturvejleder stopper
Jesper Vagn Christensen stopper som naturvejleder ved Natursty-
relsen Fyn. Jesper skal i stedet arbejde som biolog i Naturstyrelsen 
Odenses Naturteam. Her skal han primært arbejde med § 3 natur. 
Jesper siger tak for en masse gode år og en masse fantastiske ople-
velser som naturvejleder, og han glæder sig til de nye opgaver i 
Odense.
En konsekvens af jobskiftet er, at de fynske naturvejledere skal fin-
de sig en ny lokalredaktør.

Skovhjælperprojekt på Nyord
Et vellykket samarbejde mellem Vordingborg kommu-
nes sundhedssekretariat og de beskyttede værksteder 
og Naturstyrelsen Storstrøm har muliggjort opstart af 
et skovhjælperprojekt på Hyldevang Naturcenter på 
Nyord ved Møn. Der er 10 skovhjælpere i gang med 
både service og let naturformidling til besøgende og 
med vedligehold og lettere skovopgaver, som fx bræn-
desavning og flækning. De lokale foreninger er også 
involveret i aktiviteterne, fx fugleværnsfondens frivil-
liggruppe og den lokalhistoriske forening på Nyord. 
Skovens Dag afholdes også på Hyldevang i år.

Økologi i Norge
Susanne Friis Petersen fortæller: Jeg er flyttet til Vest-
Norge, til økokommunen Tingvoll på Nordmøre, hvor 
jeg jobber( som man siger på norsk) med økologisk 
havebrug. Norges første øko-park er undervejs her. Her indgår en demonstrations-
have med samdyrkning, kompostering, sædskifte og gamle sorter af køkkenurter. På 
naturvejledervis inviteres til vårfestival, international køkkenhavedag og høst-ar-
rangement. Hermed også en åben invitation til kollegaer fra naturvejlederforenin-
gen. Stedet kan ses på www.bioforsk.no

 Nyt om navne og arbejdspladser
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Zoologisk Have København udvider formidlingsplatformen med en naturvejleder
Som nybestaltet naturvejleder i Zoologisk Have København er niveauet opadstræ-
bende, ansvaret magtpåliggende, tempoet højt og mulighederne vidunderligt man-
ge. Med start midt i januar blev jeg, efter et kvikt introduktionsforløb, inddraget i 
formidlingsafdelingens seneste projekt: oprettelsen af et naturværksted i Zoo.
Vi navngav det ZooLAB, og allerede i vinterferien blev det en stor succes.  ZooLAB 
har åbne døre i weekender og ferie- / helligdage. Jeg kan kun opfordre til at slå smut 
forbi ved lejlighed.
Foruden ZooLAB-arrangementer byder fremtiden på blandt andet Zoos markering 
af temadage såsom ”Skovens Dag”, ”Verdens Miljødag”, ”Naturens Dag” og ”Dansk 
Naturvidenskabsfestival”. Herudover vil naturvejledningen i Zoo bestræbe sig på en 
indsigtsfuld formidling af de naturbevarelsesprojekter Zoos videnskabelige afdeling 
er involveret i rundt omkring i verden, herunder for eksempel avlsprogram for mo-
skusokser, overvågning af den Gyldne Løveabe bestand i et brasiliansk reservat samt 
genudsætning af den truede Klokkefrø i vandhuller i det sydfynske øhav. 
Projekterne er talrige, alsidige og jeg glæder mig til at give mig i kast med hver og 
en af dem, foruden at danne et bredt og godt samarbejdsnetværk med andre natur-
formidlere.
Gode hilsner
Cecilie Meyer
Tlf: 30 16 73 74
Email: cm@zoo.dk

Naturlige fortællinger i Naturama, Svendborg
Simon Høegsmark på det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg har gen-
nem de seneste år arbejdet med kommunikationen i undervisning. Det nytter ikke 
at fagligheden i et undervisnings forløb er i orden, hvis elever eller studerende fal-
der i søvn undervejs. Simon har arbejdet med at udvikle fortællingen. Fortællingen 
er en af de ældste metoder, når det gælder om at bringe viden og oplevelser fra 
menneske til menneske, og fortællingen fungerer også her. Simon trækker på Natu-
ramas faciliteter for at skabe den rette stemning for sine fortællinger, som rummer 
saft, kraft, drama og faglig viden i rå mængde. Selv de mest ”hormonbelastede” 
teenagere holder fokus hele vejen igennem forløbet.
Bliv inspireret af rapporten: Naturfag skal opleves! – naturfagligt læringsprojekt i 
samarbejde mellem fynske folkeskoler og Naturama.

Rygestopkurser i naturen
Naturstyrelsens natur- og sundhedsvejle-
der Susanne Rosenild har sammen med 
rygestopkonsulent Karen Hemmingsen 
fra Vordingborg Kommune udviklet et 
rygestopkursus i naturen, som opnår en 
højere rygestopprocent(41%) efter 6 må-
neder end de traditionelle kurser (34%). 
Smags- og duftoplevelser fra naturens 
skattekammer og høj puls aktivitet på fx 
mountainbikes i skoven, er de to motive-
rende faktorer som netop naturen bidrage 
til for at rygeren bevarer rygestoppet. 
Også ny viden om den lokale natur er at-

 Aktiviteter
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traktivt. Desuden bruger både Susanne Rosenild og Karen Hemmingsen en løs-
ningsfokuseret metode hvor fx deltagerne  deler de succeser de opnår. Bl.a. Thisted 
og Fredensborg kommuner har vist interesse for at prøve noget lignende. 
Læs mere på www.rygestop.vordingborg.dk
 

 
Momhøje Kløveren
På Ringkøbing-Skjern Kommunes Natur-
center ”Momhøje” nyder gæsterne facilite-
terne, herunder shelterpladser og bålste-
der. Der stilles også brænde til rådighed 
(når ubudne gæster ikke snupper det) og 
her har flere forskellige brændekløvermo-
deller været testet. Fælles for dem har dog 
været at de var  udsatte for hærværk og 
muligheden for at komme galt af sted har 
også været tilstede. Nu er der udviklet en 
model der opfylder begge krav. Tillige kø-
rer selve kløveren relativt langsomt og med 
stor udveksling. Det betyder at det er me-
get svært at få fingre eller tæer i klemme. 
Til gengæld kløver de besøgende kun den 
mængde træ de faktisk har brug for. Tidli-
gere hvor der stod en huggeblok og en 
alm. kløveøkse var der er klar tendens til 

at der blev brugt alt for meget træ i forhold til det reelle behov. Kløveren har nu kørt 
helt problemfrit i et år. Det årlige besøgstal på Momhøje Naturcenter ligger på godt 
90.000. Nærmere oplysninger poul.gregersen@rksk.dk

Netværksmøde på Limfjordsmuseet.
Hvert år i slutningen af januar afholdes det årlige 
netværksmøde for naturvejleder i region Nordjylland.
I år var det Naturvejleder Thomas Johansen, 
Limfjordsmuseet, der som vært bød os velkommen 
på Limfjordsmuseet ved Løgstør.

Limfjordsmuseet ligger smukt placeret i det kul-
turhistoriske miljø omkring Frederik d. IIV ka-
nal ved Løgstør. Museet byder på en spændende 
formidling om Limfjordens natur og kultur. I lø-
bet af året arrangeres et væld af spændende ar-
rangementer, alle med Limfjorden som omdrej-
ningspunkt. Nævnes skal Maritim Festival med 
træskibsregatta og sømandsstemning. Limfjor-
dens råvarer indgår i mange af museets aktivite-
ter såsom kogeskole for børn ved Limfjordens 
bredder og de træskibsinteresserede har altid en 
mulighed for at få en snak i Limfjordsmuseet hi-
storiske bådebyggeri.

 Nyt fra netværkene
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Temaet for netværksmødets 25 deltagere var Naturvejlederkonferencen i 2014 i 
Nordjylland, hvor der blev diskuteret tema, lokalitet og datoer. Der var stor enighed 
om det videre arbejde hen imod konferencen og en nedsat arbejdsgruppe mødes i 
foråret til videre drøftelser. På mødet blev der ligeledes diskuteret naturvejlednin-
gens vanskelige vilkår. Nogle kommuner har nedlagt naturskoler og flere steder fi-
nansieres naturvejledningen af externe midler, hvilket ikke er en holdbar situation 
på længere sigt. Det gør det heller ikke let at Naturstyrelsen lokalt nedprioriterer 
naturvejledningen generelt. Nogle naturvejledere får omlagt deres arbejdsopgaver 
og derved bliver naturvejledningen reduceret.

Gamle guder på nye flasker
Så er der nye guder på DGI Karpenhøj på Mols – til afløsning for de gamle nordisk 
mytologi-skulpturer, som virkelig har været et hit i mange år. DGI Karpenhøj er 
kendt og brugt af mange mennesker, lokale borgere som turister, både som arrange-
mentssted men også som en åbent, gratis offentlig besøgscenter. Landskabet, som i 
sig selv er meget flot, har i årevis været kendt for de mange landskabs-skulpturer, 
der blev lavet af Allan Bo Jensen og Knud Nordstrøm først i 1990’erne. De holdt 
længe, for de var lavet af gårdens egne kæmpe-elme, døde af elmesygen, men nu var 
de – med få undtagelser (Jætteskriget, De Tre Norner, Loke og skibet 
Nagelfare(vores logo)) – gået til de evige formuldningsmarker.

Motorsavs-kunstner Søren Brynjolf 
skærer tænder – på den nye Mid-
gårdsorm på DGI Karpenhøj. 
Foto: DGI Karpenhøj.

 Måske aldrig set før
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FDF Friluftscenter Sletten udgiver ny bålkogebog: Ildsjæle inviterer – til mad på bål

Ildsjæle inviterer til mad på bål er en bog skrevet af ildsjæle til ildsjæle og andre, som gerne vil lave 
mad på bål. Den er blevet til i et tæt samarbejde mellem forfattere, fotografer og praktikere, og inde-
holder en række spændende opskrifter, der fungerer godt på bål. 
De redskaber, der anvendes til bogens opskrifter, er bevidst valgt, så de er miljøvenlige og velegnet 
til bål. Her er stanniol skiftet ud med saltdej og foliebakker med støbejern, der kan bruges både som 
potter og pander, men også som ovn. 
Opskrifterne spænder fra snacks og søde sager til gryderetter og steg, så uanset om man vil lave et 
mellemmåltid eller den helt store middag, kan man roligt invitere familie og venner til mad på bål.

Indhold
Tips og tricks: Om bålgrej og støbejern....Snacks: Med små hyggeretter....Småretter: Gode ideer til frokost
Dessert: Til den søde tand....Bagværk: Både brød og kager....Fisk, kød og kylling: Udfordrende opskrifter
Gryderetter: Fra flere forskellige verdensdele....Grøntsager, urter og bær: På nye og spændende måder

Med sponsorstøtte afholdt vi en offentlig træskulptur-festival i efterårsferien 2011, 
hvor forskellige kædesavs-ekvilibrister skar nye træskulpturer til Karpenhøj-land-
skabet. De er nu monteret på bærejern i diskrete betonfundamenter ude i det åbne 
forblæste landskab – Odin, Loke, Hejmdal og regnbuen, Midgårdsormen, Ask Yg-
drasil osv. I den nærmeste tid kommer der info-tavler ved hver af dem og så indvier 
vi hele molevitten på Skovens Dag søndag 29. april med et åbent-hus-arrangement. 
Der vil der være guidede rundture til skulpturerne og forskellige andre aktiviteter 
og tilbud. Se mere på www.karpenhoej.dk.
Jens Reddersen, naturvejleder – DGI Karpenhøj (jr@karpenhoej.dk)

Anmeldelse af: ”Tak for donationen hr. Fond”. Skrevet af Torben Steenstrup
Anmeldt af Peter Laurents

Udfordringen med at skaffe økonomiske midler til udviklingsarbejde, og til at realisere diverse projekter er 
nok velkendt af det fleste. Fundraising er ikke længere et fremmedord – der er mange ansøgninger til de 
samme midler, og det er derfor, i stadigt stigende grad en nødvendighed at gøre sig strategiske overvejel-
ser inden man kaster sig ud i ”jagten på guldkrukken”….
Det har i mange år været en uoverskuelig opgave at gennemskue junglen af fonde, samt hvilke ”trylleord” 
der giver adgang til deres midler. Men nu er her er så endelig en velskrevet og gennemarbejdet håndbog,  
der præcist og grundigt giver den længe savnede  vejledning og de gode råd
At søge penge fra eksterne donatorer, forudsætter ikke blot en velskrevet ansøgning. Det er også nødven-
digt at kigge sit projekt og organisation grundigt igennem, og gøre sig en række overvejelser om hvad det 
er man ønsker økonomisk støtte til.  I bogen får du konkret støtte og vejledning til planlægningen af pro-
cessen fra ide til færdigt projekt – og ikke mindst god støtte til at skrive fremtidige ansøgninger, og dermed 
en væsentligt øget chance for at komme igennem nåleøjet…
Bogen er systematisk opbygget, således at man indledningsvis introduceres til hvordan fonde og puljer 
fungerer, dernæst relevante overvejelser omkring projektstrategi, hvorefter forfatterens mangeårige erfa-
ring som fundraiser til diverse projekter, omsættes til konkrete tips og ideer til at søge penge…
Jeg har selv anvendt bogen i forbindelse med et par nylige ansøgninger, og blev passende forstyrret og ud-
fordret i min vanetænkning omkring fundraising. Efter at have læst bogen, og gjort brug af nogle af dens 
mange anvisninger, har jeg fået fornyet energi og et anderledes syn på fremtidig projektplanlægning. NU 
venter jeg så bare spændt ved postkassen for at se om det har båret frugt!
Under alle forhold, skal bogen have mine varmeste anbefalinger som et konkret, veltænkt og meget anven-
deligt værktøj der bør findes på skrivebordet hos enhver projektmager...
Bogen kan bestilles på www.foreningsforlaget.dk, hvor der også kan læses mere om forfatteren.
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GF - Skov og Natur ∙ Torvet 11 ∙ 4990 Sakskøbing

Bliv forsikret blandt 
ligesindede

GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for 
ansatte inden for skov, natur og miljøområdet. 

Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig. 
Hverken mere eller mindre.

Ring 54 70 77 84 eller besøg gf-skov-natur.dk 
og få et godt tilbud 

det natur- og biovidenskabelige fakultet
københavns universitet

Friluftsvejleder
1-årig efter- og videreuddannelse der giver dig et praktisk og teoretisk fun-
dament for kursusvirksomhed og pædagogisk arbejde i relation til friluftsliv 
(60 ECTS). 

NYT fra 2012! Nu også mulighed for at tage frilufts vejlederuddannelsen 
som fl eksibel uddannelse i moduler à 10 ECTS point.

Ansøgningsfrist: 1. april 2012 Studiestart:  August 2012

Pædagogisk diplommodul i friluftsliv og udemotion
Diplommodul under den pædagogiske diplomuddannelse i idræt med fokus 
på uderum som legeplads, motionsrum, læringsmiljø, naturforvaltning og 
friluftspolitik og projektudvikling- og ledelse (10 ECTS).

Ansøgningsfrist: 15. maj 2012 Studiestart:  15. august 2012

Masterkurser i friluftsliv
Et forskningsbaseret og praksisrelateret deltidsstudie i friluftsliv der kan indgå 
i et 1-årigt fl eksibelt masterforløb (60 ECTS).

Ansøgningsfrist: 15. juni 2012 Studiestart:  September 2012

Friluftsliv i fokus
– efter- og videreuddannelser

Læs mere på www.centerforfriluftsliv.dk

Natur- 
oplevelser 
for livet...

Tilskud til friluftsliv
Har du en god idé, som kan give dig og andre forståelse for naturen 
og oplevelser i det fri?

Så har Friluftsrådet måske pengene - og det er nemt at søge!

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt fra Frilufts-
rådets sekretariat eller hente det på vores hjemme-
side www.friluftsraadet.dk under menupunktet 
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.

Der er ansøgningsfrist tre gange om året: 
1. marts, 1. juli og 1. november.

Friluftsrådet
Scandiagade 13  
2450 København SV  
tips@friluftsraadet.dk 
Tel. 33 79 00 79

Tips- og Lottomidler  
til Friluftslivet  
administreres 
af Friluftsrådet
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NYHED FRA SCANDIDACT

Klik ind på siden og kom gerne 
med forslag til forbedringer eller 
ønsker om nye produkter.

Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration 
til din undervisning:

  • Mulighed for produktsøgning
  
  • Nemt at handle via online bestilling
  
  • Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i 
     lodtrækning om fl otte præmier  

www.scandidact.dk

TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD

til saltvandsdyr  
 ved havnemoler og  

ved stranden 

Udviklet af lektor Benny  
Lindblad Johansen,  

VIA UC Læreruddannelsen i 
Århus. Fremstillet i kraftigt,  

hvidt plast. 

Mål 160 x 160 cm.

7810.25 . . . . . . .  kr. 375,00

ekskl. moms og forsendelse

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf. 7524 4966 info@frederiksen.eu 
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod Fax 7524 6282 www.frederiksen.eu 

® 

Afd. Aarhus:  Silkeborgvej 765
8220 Brabrand

Nyudviklet 

bestemmelses-
dug i farver  
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