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Bioblitz 
- et voksende fænomen 
Sundhed, kulturhistorie, borgerinddragelse, friluftsliv, udeskole – der er mange ting 
nutidens naturvejledere skal formidle til dagens publikum. Men hvor blev naturfor-
midlingen  af? 

For bare fem år siden blev der ikke rigtig talt om bioblitz i danske naturvejleder 
kredse. Nu popper arrangementerne op rundt om i landet som paddehatte efter en 
god gang sensommerregn.  Finn Lillethorup skrev om konceptet i  NATURvejeleder 
Temanr. ”Biodiversitet” 2010 nr. 3, Bioblitz- Biodiversitet på tid!  Året efter kunne vi 
under Lokalstof  i 2011 nr. 3 læse Lars Bøghs korte opsummering af ” Mylder på 
Matriklen”.  I 2012 delte Kari Hald så sine erfaringer i artiklen ” Bioblitz over Avnø”  
i Temanr. ”Naturvejledning i stor skala” 2012 nr. 3.

I dette nummer af NATURvejleder kan du læse om flere  nye erfaringer med  
BioBlitz. Måske kan konceptet inspirere til ny og spændende formidling af vores  
natur herhjemme. Flere og flere har i hvert fald kastet sig over fænomenet. 

Og … måske kan vi på denne måde være med til at sætte fokus på vigtigheden af  
at vende udviklingen fra tab af biodiversitet til fremgang?

God læsning og genlæsning

Anne og Allan, 
temaredaktører
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Nyt efteruddannelsestilbud om "Mennesket i naturen"

Der er nu åbnet for tilmelding til Kulturhistorisk netværks nye efteruddannelse  
bestående af 4 kursusgange af én dages varighed.  

Læs mere om de enkelte kurser her: 
http://www.natur-vejleder.dk/faglige_netvrkkulturhistorieefteruddannelse
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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

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

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

 

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Tommy Jensen, ”Havehuset”, Knasten 44, 9260 Gistrup 

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

Bestyrelsen:
Tommy Jensen (formand)  formand@natur-vejleder.dk  .. 9931 7415
Tomas B. Vilstrup (kasserer)  kasserer@natur-vejleder.dk  ... 8684 5759
Kirsten Blicher Friis (web-redaktør) webugle@natur-vejleder.dk ... 2380 3490
Bjarke Birkeland  bb@visitaqua.dk  ................... 20904618
Rikke Laustsen  rikl@kolding.dk  ..................... 2015 3991
Sabine Jensen  sj@levendehistorie.dk  ........... 2168 1362
Peter Laurents  pel@landbocenter.dk  ............ 5679 1935
Michael Boon Pedersen  mp@ledreborgslot.dk  ............ 2047 7155
Mette Millner 34390@ishoj.dk ..................... 2135 4368 

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

Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden:
www.natur-vejleder.dk
Hvis det driller:
kasserer@natur-vejleder.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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Årskonferencen 2015 
Brandbjerg Højskole den 8. – 10. April 2015
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Tommy Jensen, 
NaturvejlederforeningenFor andet år i træk trådte inviterede 

personer frem på vores årskonference 
med budskabet om at se kritisk på os 
selv som naturvejledere. Sidste år var 
det Christine Feldhaus, der tog luppen 
frem og pillede ved vores selvforståelse 
og forventningen til vores fremtræden.

I år havde vi inviteret Lars Jeppesen, 
TV-kok og tidligere ejer at isbryderen 
Elbjørn, restaurantskib opankret i Aal-
borg Havn, til at komme med et oplæg. 
Hans budskab var ganske enkelt. ”I mø-
det med andre mennesker skal vi gøre 
os umage hver eneste gang, ligesom hvis 
man får gæster. Der er en forventning 
om noget ekstraordinært når naturvej-
lederen træder frem og det skal I forhol-
de jer til. En ganske enkelt øvelse, som I 
kan bruge, er at stille jer spørgsmålet, 
hvorfor gør I dette her? Hvis I ikke kan 
finde svaret, så drop det der med at 
være naturvejleder. I har grundlæggen-
de et fantastisk arbejde, nemlig at give 
folk gode oplevelser i naturen og viden 
om kulturen i naturen.”. 

Det, at der forventes noget ekstraordi-
nært af os som naturvejledere betyder 
reelt, at vi skal passe på med at tage os 
selv og vores popularitet for givet.  Det 
betyder også, at vi til stadighed skal 
dygtiggøre os, for det er ikke nogen 
selvfølge, at vi mestre alle discipliner in-
denfor det at formidle gode oplevelser 
og viden via naturvejledning. Uddan-
nelsen til naturvejleder i dag er mere 
baseret på de didaktiske metoder, så for 
at styrke fagligheden skal vi være delta-
gende i de mange gode kurser, der ud-
bydes indenfor netværkene og være 
med til at formulere ønsker til nye. 

Grundlæggende mener jeg, at man som 
naturvejleder bør have tilegnet sig en 
basisviden indenfor natur og kulturfor-
midling. Det er specielt her at befolk-
ningen og blandt andet også undervis-
ningssektoren har en forventning til os, 
nemlig høj faglighed serveret på en unik 
didaktisk måde, ja netop som naturvej-
ledning.

Det kulturhistoriske netværk har her i 
foråret lanceret et modulopbygget pilot-
projekt i natur- og kulturformidling, der 
løber over 2 år,. Dette pilotprojekt er i 
sin form tænkt som et eksempel på, 
hvorledes man på tværs af de forskellige 
netværk kan sammensætte et kursusfor-
løb, hvor fokus på fagligheden er vægtet 
meget højt. Spændende hvordan dette 
forløb bliver taget imod, og om det kan 
inspirere til andre kursusforløb.

I skrivende stund bør vi ikke glemme 
den netop afviklede årskonference i 
Rold Skov med 152 entusiastiske delta-
gere. Rammerne for årskonferencen 
med ophold på konferencehotel var no-
get anderledes end traditionen normalt 
byder på. Emnet ”Primi de lux” stod sin 
prøve, og blandt deltagerne var der lut-
ter positive tilkendegivelser af kombina-
tionen af hotelseng og cykeltransport. 
Mange vendte hjem med nogle gode so-
ciale og faglige oplevelser i en smuk na-
tur.

Tak til nordjyderne – ”de havde gjort sig 
umage”.

Tommy Jensen
Formand for Naturvejlederforeningen

”I skal gøre jer umage”, 
sagde kokken
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Foto: Mikal Schlosser

Med et hold af eksperter fra 
Statens Naturhistoriske Muse-
um i ryggen går skoleelever 
og borgere på artsjagt i byens 
natur. Arterne registreres og 
bidrager direkte til arbejdet 
med naturovervågning i Dan-
mark. Begejstringen for natu-
ren er tydelig – både hos store 
og små.

Bevæbnet med fiskenet, lup og en grup-
pe eksperter fra Statens Naturhistoriske 
Museum tog over 200 elever fra Sølvga-

des skole på artsjagt, da museet i maj 
sidste år afholdt BioBlitz i Østre Anlæg i 
København. Målet var at tage et snap-
shot af biodiversiteten på en af byens 
grønne pletter. I alt deltog 28 forskere 
og ti formidlere på dagen. 

Holdet talte førende fagfolk inden for 
både bjørnedyr, flagermus, fugle, fersk-
vandsfisk, alger, entomologi og botanik. 
Deres rolle var at involvere eleverne i 
deres søgen efter arter samt efterfølgen-
de at hjælpe med artsbestemmelse. De 
instruerede i grej og teknikker og fortal-
te om levesteder og indfangningsmeto-
der. Men vigtigst af alt delte de deres fa-
scination af naturen, som uundgåeligt 
smittede af på deltagerne – store som 

Af Mia Lindegaard Pedersen 
og Marie Rathcke Lillemark, 
Statens Naturhistoriske  
Museum.

På artsjagt med 
professoren
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Foto: Mikal Schlosser

Foto: Fiskeatlas

små. Forskernes høje faglighed og vi-
densniveau kombineret med en smit-
tende entusiasme for netop deres metier 
er en af hjørnestenene i BioBlitz-kon-
ceptet. 

Sjældne arter i sigtekornet
Overraskelsesmomentet var stort, da 
elever og borgere ved forskernes hjælp 
kunne hive sjældne fisk op af vandet, 
zoome ind på perlerækker af bjørnedyr, 
vanddyr og insekter, spotte guldgruber 
af fugle og lytte til mystiske flagermus. 
Det er nemlig langt fra alle, der kender 
til de mange arter, som der findes i by-
ens små grønne lommer. 

Selv museets eksperter var overraske-
de, da de fandt en sjælden ferskvandsart 
af kiselalge-slægten Chaetoceros. Det er 
normalt en marin slægt, men der er få 
tilfælde kendt fra ferskvand. De er oftest 
dårligt undersøgt. Den deltagende pro-
fessor fra museets algeafdeling havde al-
drig set denne art før og vil nu forsøge 
at finde den igen for at undersøge, hvor 
tæt beslægtet den er med de andre ma-
rine arter.

Ved BioBlitz 2013 i Østre Anlæg fik Statens Naturhisto-
riske Museums forskere sammen med skoleelever og 
parkens gæster lokaliseret og bestemt intet mindre 
end 357 forskellige arter i byens natur.

BioBlitz 2013 fik bl.a. en sjæl-
den brasenrudskalle i nettet - 
en hybrid mellem en brasen 
og en rudskalle, der kun ken-
des fra fire danske fangster i 
forvejen.

Kiselalgen var bare én blandt intet min-
dre end 357 forskellige arter, som blev 
lokaliseret og artsbestemt på dagen. 
Eksperternes faglige ekspertise og enga-
gement sætter fokus på de naturoplevel-
ser, som ligger lige for fødderne af os. 
Biodiversiteten bliver synlig, håndgribe-
lig og vedkommende, når mange hæn-
der arbejder sammen om at finde livet 
oppe og nede, til lands, til vands og i 
luften.

Alt det praktiske med registrering af 
arter, tidsplaner, struktur og koordinati-
on stod især formidlere fra museet for. 
De havde en nøglefunktion, der gav for-
skerne plads til at fokusere på deres fag-
lighed og dele deres entusiasme.

I alt blev 752 fund registeret fra kl. 9 
til kl. 24. Hele dagen blev der nørdet 
igennem med fisk, fugle, mosser, svam-
pe, bjørnedyr, alger, krebsdyr, insekter, 
spindlere, botanik, padder og flagermus. 

Offentligheden bidrager til  
naturovervågning
Fredag d. 13. juni 2014 BioBlitzer Sta-
tens Naturhistoriske Museum igen. 
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Foto: Mikal Schlosser

Denne gang rykker vi uden for byen og 
laver en storstilet Blitz på Kalvebod Fæl-
led i samarbejde med Naturstyrelsen 
Hovedstaden, Kalvebod Naturskole og 
Tårnby Naturskole. Igen er et stærkt 
hold af museets forskere tilstede på da-
gen og sikrer et højt fagligt niveau.

Der BioBlitzes i to runder. Om dagen 
slippes institutioner og skoler – især 
mellemtrinsklasser – løs på Kalvebod 
fælled. Den brede offentlighed inviteres 
med om aftenen med deltagelse af bor-
gere i alle aldre, børnefamilier, spejder-
grupper og andre. 

Fokus er på formidling af biodiversitet 
og fascination af naturen. Elever og bor-
gere er selv med til grovsorteringen af 
arter og oplever, i tæt samarbejde med 
førende forskere, anvendelse af biolo-
gisk klassifikation og taksonomi i prak-
sis. Gennem dataindsamlingen får of-
fentligheden et forhold til registreringen 
af danske arter og oplever at bidrage di-
rekte til arbejdet med naturovervågning 

Statens 
Naturhistoriske 
Museum

Statens Naturhistoriske Museum i Køben-
havn er dansk hovedmuseum på det natur-
historiske område og består af Botanisk 
Have, Geologisk Museum og Zoologisk Mu-
seum. Museet opbygger og vedligeholder 
videnskabelige, naturhistoriske samlinger, 
forsker i naturhistorie og formidler forsk-
ning og viden om naturhistorie. BioBlitz er 
en mulighed for skoleelever og borgere for 
at møde museets forskere og høre mere om 
de mange grene af naturvidenskaben, for-
skerne beskæftiger sig med. 
Læs om museets tilbud på: www.snm.dk.

i Danmark. Dataene kvalificeres ved 
forskernes hjælp og indgår efterfølgende 
i den danske artsdatabase.

 o
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Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio Nielsen

I 2013 afholdt Fugleværns-
fonden to 24 timers biodiver-
sitets Le Mans i reservaterne 
Vaserne ved Furesøen og  
Hyllekrog på det østlige  
Lolland. 

Det blev til to fantastiske dage med 
mange spændende naturoplevelser i sel-
skab med en flok meget engagerede og 
dygtige naturnørder. Hvis jeg skal frem-
hæve min vigtigste erfaring efter de to 
BioBlitz er det:

Geniale www.fugleognatur.dk!
Står man og skal planlægge en BioBlitz, 
hvilket jeg skal hilse og sige kan være 
ekstremt tidskrævende, så er hjemmesi-
den www.fugleognatur.dk (F&N) intet 
mindre end genial. Og det er både før, 
under og efter BioBlitzen. Jeg annonce-
rede begge mine BioBlitz på hjemmesi-
den et par måneder før start, og fik alle-
rede her kontakt til flere dygtige fagfolk, 
som i løbet af meget kort tid meldte sig 
til arrangementerne. Allerede her havde 
jeg en rigtig god fornemmelse af at jeg 

kunne stille med ikke alene et hold fag-
ligt dygtige ”nørder”, men også en grup-
pe formidlere, som med glæde ville dele 
ud af deres viden. Det er jo faktisk et af 
formålene med F&N. 

Via den oprettede tråd på hjemmesi-
den kunne jeg se at brugerne glædede 
sig til at møde hinanden og selv var i 
gang med at arrangere fælleskørsel. Men 
jeg var ikke tilfreds endnu. For jeg 
manglede liiiige en ekspert der kunne 
bestemme arter inden for den eller den 
dyre/plantegruppe. Det tager kun få mi-
nutter at få et overblik over dette på 
F&N og en personlig mail blev sendt til 
”de manglende brikker” i mit store 
BioBlitzekspert-puslespil. Nogle var 
straks på, andre kunne ikke, men for-
slog alternativer. Fedt! 

Undervejs i processen havde jeg snak-
ket med Mia Lindegaard Pedersen fra 
Statens Naturhistoriske Museum, som 
selv var i fuld sving med at arrangere en 
BioBlitz. Mia kunne bidrage med yderli-
gere dygtige fagfolk fra museet (flere var 
gengangere fra F&N), så det var et su-
perhold jeg til sidst kunne mønstre på 
begge BioBlitz.

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejleder i Fugleværns-
fonden.

Biodiversitets 
Le Mans i reservaterne
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Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio NielsenFoto: Allan Gudio Nielsen

Observationer on-line – og på papir.
På selve dagen blev F&N også brugt flit-
tigt. Arter blev løbende tastet ind i Na-
turbasen, enten via den medbragte bær-
bare eller via F&Ns app på mobilen. 

Her er det virkelig vigtigt at man hol-
der tungen lige i ørerne. Man skal kun-
ne stole på at de fund, som bliver gjort i 
løbet af dagen også er korrekte. Det er 
de færreste af os som kan mønstre et så 
stort overblik over den danske natur, at 
man kan være kontrolpost for indtaste-
de data. Man må naturligvis stole på 
sine håndplukkede eksperter, men har 
du tjansen som indtaster på F&N, så 
sørg for at have styr på hvem der har bi-
draget med ALLE fund i løbet af dagen. 

Skulle F&N kvalitetsudvalg efter 
BioBlitzen have spørgsmål til et fund, så 
kan man altid henvise til eksperten for 
et uddybende svar. Jeg oplevede faktisk 
dette på begge BioBlitz og det var en 
stor lettelse at kunne henvise til den ret-
te. Desuden blev F&N også brugt som 
opslagsværk når arter skulle bestemmes.
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Foto: Allan Gudio Nielsen Foto: Allan Gudio Nielsen

For at publikum og deltagere kunne få 
et overblik over alle dagens fund blev de 
alle registreret på store papirark jeg hav-
de sat op. Almindelig arter blev noteret 
med sort, halvsjældne med grønt og 
meget sjældne med rødt. Lavpraktisk, 
men udover det visuelle, så havde det 
også den fordel at deltagerne undervejs 
kunne diskutere fund. Faktisk blev der 
undervejs rettet et par enkelte arter, som 
ellers var blevet bestemt af eksperterne! 
Det var spændende at se artslisten vokse 
i løbet af dagen, både på de store pa-
pirark og inde på F&N. 

I Vaserne blev der i løbet af dagen 
fundet over 700 arter, hvoraf mange var 
helt nye for området og endda meget 
sjældne i Danmark. Den samlede artsli-
ste for Vaserne nåede sidst på dagen 
over 1000 dyr og planter og lokaliteten 
røg direkte ind på førstepladsen som 
den lokalitet, hvor der i 2013 blev regi-
steret flest dyr og planter.   

   

En lille ekstra bonus
Som en ekstra bonus opdagede jeg, des-
værre efter de to BioBlitz, at Aahus Uni-
versitet, på bestilling af NaturEr-
hvervstyrelsen, har udviklet et såkaldt 
HNV-kort (High Nature Value), som 
klassificerer lysåbne arealer efter deres 
naturværdi. Dette kort skal fra 2015 
bruges til at målrette tilskud til arealer 
med den højeste naturværdi. Dette vil 
jeg i fremtiden være mere opmærksom 
på i forhold til placeringen af fremtidige 
BioBlitz i reservaterne, og desuden ud-
pege områder som skal undersøges sær-
ligt grundigt i håb om at det kan udløse 
et højere tilskud. 

Man kan finde HNV-kort over ens 
biotop på Danmarks Miljøportal. 

 o
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Danmarks vildeste naturforskning
Dyr, planter og svampe! Der er liv over-
alt ude i den danske natur. Mange ken-
der nok sanglærke, pindsvin, kantarel 
og citronsommerfugl, som vækker glæ-
de og begejstring, når de dukker op. 
Eksperterne kender også argusblåfugl, 
bynkefugl og skarlagenvokshat, fordi de 
er til at kende og fortæller spændende 
historier om naturen.

Et ufatteligt, ukendt mylder
Men der er altså mellem 40 og 50.000 
arter i den danske natur. Bittesmå snyl-
tehvepse, som snylter på større hvepse, 
som snylter på edderkopper, der lever af 
skarnbasser, som elsker kogødning. 
Svampe, som snylter på andre svampe, 
som lever i symbiose med skovtræer. 
Rovbiller, der bor hos en bestemt myre-

art om vinteren, og om sommeren flyt-
ter til en anden myrearts bo. Mosser 
som vokser på gødning fra græssende 
dyr, hvis det vel at mærke ligger i en 
mose. Natsværmere hvis larver lever af 
lav som vokser på sandede klitheder.

Alt skal identificeres
Naturen derude er fantastisk, men i 
bund og grund ved vi ufatteligt lidt om 
indholdet. Hvor findes arterne, hvem el-
sker at bo sammen, hvem skyr hinan-
den, og hvad lever de egentlig af? Hvor 
finder vi den største diversitet af arter 
og hvor finder vi de sjældneste arter? 
Det vil vi gerne blive klogere på, og der-
for vil forskere fra landets to store uni-
versiteter og de naturhistoriske museer i 
de kommende fire år foretage den hidtil 
grundigste gennemgang af i alt 130 na-

Livet i Danmark 
skrives i mandtal
Biowide – Biodiversity in Width and Depth
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turområder, som nogen sinde er foreta-
get. Det bliver ikke bare de sædvanlige 
fugle eller planter, som vi kigger på – 
det bliver alt. Insekter, svampe, mosser, 
planter, laver, snegle, tusindben, edder-
kopper… alting!

Hvordan går vi til værks?
Vi vil bl.a. benytte os af malaisefælder 
som er opkaldt efter den berømte sven-
ske entomolog René Malaise, som op-
fandt den i 1930’erne. Det er basalt set et 
åbent telt med en skillevæg. Når fluer, 
hvepse og alle mulige andre flyvende in-
sekter møder teltvæggen, vil de søge 
opad, opad og opad, indtil de opdager et 
hul, de kan slippe ud af. Lige ud i en fla-
ske med sprit. Det bliver til tusinder af 
arter, som man ikke kan fange og be-
stemme på andre måder. Nye arter for 
Danmark, måske endog nye arter for vi-
denskaben … Med Flemming Tofts ord: 
“Det er genialt, det dér!” Faktisk er det 
så genialt, at malaisefælden er centrum i 
en af sidste års mest roste bogudgivelser, 
“Fluefælden” af Frederik Sjöberg. Hvis 
du begejstres over en guldbasse eller en 
flagspætte, så læs den bog!

Moderne DNA-metoder tages i brug
Desværre findes der stadig mange arter, 
som ingen i Danmark kan sætte navn 
på. Derfor vil vi også tage helt nye 
DNA-metoder i brug, når vi virkelig 
skal i dybden med den danske biodiver-
sitet. Når man ved at tage en jordprøve i 
Sibirien kan påvise, om der engang gik 
mammutter på arealet, er det selvfølge-
lig også muligt at påvise nutidige arter i 
en dansk jordprøve. Det bliver viden-
skab på forsædet, og vi kommer til at få 
mange chok og aha-oplevelser, når vi 
opdager, at der på et enkelt areal findes 
2000 forskellige svampearter og 100 for-
skellige myg! Da prøverne bliver gemt 
for eftertiden på de naturhistoriske mu-
seer, kan andre forskere om 10 eller 20 
år tage materialet frem og bidrage yder-
ligere til vores viden om den danske na-
tur.

Brug for frivillige
De deltagende forskere i projektet kan 
selvfølgelig ikke overkomme samtidige 
kortlægninger og indsamlinger på i alt 
130 prøveflader. Derfor vil der i Biowide 
være brug for et stort antal frivillige 

Her foregår det
10  hotspots er udvalgt til at blive un-
dersøgt af Biowide. 120 andre vil blive 
offentligtgjort når alle aftaler med 
lodsejere er i hus.

• Fuglsang Storskov, Fyn/Lolland/Møn
• Høvblege, Fyn/Lolland/Møn
• Alindelille Fredsskov, Sjælland
• Melby Overdrev, Sjælland
• Glatved Strand,Østjylland
• Højkol, Østjylland
• Draved Skov, Vestjylland
• Vrøgum Kær, Vestjylland
• Buderupholm Bjergskov, Nordjylland
• Vandplasken, Nordjylland

hjælpere, som kan medvirke til at op-
sætte og tømme fælder, registrere plan-
ter, sommerfugle, bier mm. De frivillige 
vil blive tilbudt en række særlige kurser 
og aktiviteter, der vil blive forestået af 
andets fremmeste naturhistorikere. Alt 
sammen med det formål at øge viden og 
begejstring over den natur som findes 
derude.

Vi glæder os!
Biowide er et projekt, der er drevet af 
fundamental nysgerrighed og begej-
string. Det er finansieret af Villum Fon-
den og handler hverken om jura, politik 
eller økonomi, men alene om at blive 
klogere på vores verden. Hvis du vil vide 
mere om projektet eller endog deltage, 
kan du kontakte os på www.biowide.dk. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

 o
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De næste seks år undersøger 
forskere og grønne organisa-
tioner, om tilstanden i den 
danske natur har ændret sig. 
Der er brug for, at tusinder 
borgere drager med ud i  
naturen og registrerer, hvad 
de ser. Naturvejlederne kan 
hjælpe dem på vej.

Forskningen skal ud blandt borgerne
Forskning er sådan noget der foregår på 
universitetet. Det er sådan noget, der 

bedrives af professorer med årelange 
uddannelser, og som ofte bliver inden 
for elfenbenstårnets vægge – langt fra 
den almindelige borger. Men faktisk 
kommer mange forskningsprojekter til 
kort, når de ikke involverer befolknin-
gen og ikke forsøger at udnytte den vi-
den og interesse, der findes uden for 
universitetets lukkede haller.

”Biodiversitet nu”
Danmarks Naturfredningsforening, 
WWF, samt Københavns og Århus Uni-
versitet er nu er gået sammen om at ud-
vikle et projekt der skal inddrage og 

Borgerne 
med ud i felten 
– Ny forskningsmetode
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drage nytte af den viden og interesse, 
borgerne har. Projekt ’Biodiversitet Nu’ 
skal over de næste seks år forsøge at tage 
pulsen på den danske natur – både på 
land og i havet. Det er et projekt støttet 
af Aage V. Jensen Naturfond, og det kan 
ganske simpelt ikke gennemføres uden 
at inddrage de borgere, der færdes i na-
turen, samt alle de mennesker og orga-
nisationer, der professionelt arbejder 
med naturformidling i deres hverdag.

Citizen Science
Der er helt overordnet to rigtig gode 
grunde til at inddrage befolkningen. For 
det første har meget forskning i dag 
brug for mængder af data, der ganske 
simpelt ikke er muligt at opnå alene ved 
hjælp af professionelle forskere. For det 
andet skaber det engagement og forstå-
else for de bagvedliggende motiver for 
forskningen og dens resultater. For ek-
sempel er folk, der har deltaget i et for-
søg om idræt og kost i hverdagen, langt 
mere tilbøjelige til at forstå og måske 
endda følge de endelige resultater. De vil 
samtidig også med større overbevisning 
kunne engagere og involvere naboer og 
venner.

Som overordet ramme kaldes det at 
inddrage borgere i forskning ”Citizen 
Science” – og det har vist sig at være 
ekstremt effektivt. 

Et af de mest succesfulde eksempler er 
Galaxy zoo der startede på Oxford Uni-
versitet i 2007 som en konsekvens af, at 
det ikke var muligt at udvikle et compu-
terprogram til at kortlægge universets 
galakser Ved at inddrage borgerne lyk-
kedes det i løbet af  et døgn  at indsamle 
mere end halvanden million observatio-
ner og inden for det første år havde man 
kortlagt mere end 50 millioner objekter 
på nattehimlen. En opgave der ville have 
taget forskerne tusindevis af forskerliv, 
havde de kun haft dem selv. 

Pulsmåling på den danske natur 
Det er på den baggrund at Danmarks 
Naturfredningsforening, WWF, samt 
Københavns og Århus Universiteter har 
udviklet projekt Biodiversitet Nu. Vi hå-
ber om seks år at have mere end 50.000 
mennesker engagerede i at bidrage til 
løbende at tage pulsen på den danske 
natur. 

Målet med projektet er at registrere, 

Af Jonas Geldmann (1), 
Anders Tøttrup (1),  
Nora Skjernaa Hansen (2) 

og Carsten Rahbek (1)

1) Center for Makroøkologi, 
Evolution og Klima,  
Københavns Universitet.
2) Danmarks Naturfrednings-
forening

om tilstanden for den danske natur går 
frem, tilbage eller forbliver uændret, 
samt hvordan vores forvaltning af natu-
ren bidrager til at øge Danmarks natur-
rigdom. Udgangspunktet for projektet 
er at få folk til at registrere de arter, de 
observerer, når de går eller løber en tur i 
skoven, er med familien på stranden, på 
fugletur – eller deltager i et af de mange 
årlige arrangementer afholdt i naturvej-
lederregi. Men for at nå ud over den 
snævre gruppe af folk, der allerede i dag 
bidrager til eksempelvis fugleognatur.
dk, arbejder vi efter et princip om få og 
simple indikatorer. De skal være let gen-
kendelige, svære at forveksle og ikke 
mindst lette at finde.  for eksempel: vibe, 
citronsommerfugl, vandnymfer, firben, 
kantareller og gøgeurter. og ikke mindst 
er  fremgangen i deres hyppighed eller 
antal lig med en fremgang for naturen 
mere generelt. 

Projekt Biodiversitet Nu løber frem til 
2020, men bliver det en succes, vil den 
borgerdrevne monitering af, den danske 
natur blive  én af flere grundpiller i det 
vidensgrundlag, der skal danne funda-
mentet for vores nationale og kommu-
nale naturforvaltning. 

Naturvejledere som bindeled
Mens kodeordene for udvælgelsen af in-
dikatorarterne er simpel og lette at fin-
de, er vi godt klar over, at 50.000 men-
nesker ikke kommer af sig selv. Det er 
en kæmpe udfordring at få engageret 
flest mulige mennesker og gøre projek-
tet nærværende og relevant for den al-
mindelige borger. Naturvejlederne kan 
blive nøglespillere i dette arbejde. Hos 
naturvejlederne møder borgerne enga-
gement, personlig indignation og får vi-
den – og det endda ude i den natur, det 
hele handler om. 

Vi håber derfor på, at naturvejlederne 
vil bruge projektet, når det er oppe at 
køre i fuld skala fra næste år, men vi hå-
ber lige så meget at hente gode ideer og 
inspiration til, hvordan vi gør projektet 
folkeligt hånd i hånd med den nødven-
dige seriøsitet, der gør at vi får udviklet 
et redskab til at sikre den danske natur 
og biodiversitet.

 o
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Fredag d. 17. juni 2011  
inviterede naturvejlederne fra 
Vejle/Fyn netværket til  
bioblitz i Marielundskoven 
midt i Kolding. 
Bioblitzen blev afviklet i 
samarbejde med Kolding 
Kommune, der bidrog med  
15 medarbejdere med stor 
faglig ekspertise samt en  
række specialister og ildsjæle 
fra lokale grønne foreninger. 

Bioblitzen var berammet til at foregå i 
tidsrummet 8-24. I denne artikel er der 
fokus på, hvordan vi som naturvejledere 
kan inddrage skoleklasser i en bioblitz 
eller Mylder på matriklen som er et 
mere folkeligt navn og fungerer bedre 
for skolebørn.

Hvem blev inviteret
Vi inviterede alle folkeskoler i Kolding 
til at deltage og fik tilmeldinger fra 4 
skoler med 11 klasser fra 3.-7.kl. I alt 
deltog ca. 240 elever i arrangementet 
mellem kl. 8.30-12.00. Antallet af elever 
var meget passende både i forhold til 
biotoper og relevant indsamlingsudstyr. 
I forbindelse med planlægning af biob-
litz med elever bør der være fokus på, 
hvornår det er muligt at inddrage de 
ældste elever. Vores arrangement var 
placeret midt i læseferien, så derfor var 
det ikke muligt at få de ældste elever in-
volveret. Et godt tip til jer, der vil ind-
drage skoleelever i en bioblitz vil være at 
melde arrangementet ud i forbindelse 
med skoleårets planlægning, typisk i lø-
bet af maj/juni. På den måde vil det 
være lettere for lærerne at tænke forløb 
omkring biodiversitet ind i årsplanen.

Vores invitation til klasserne blev ud-
sendt et par måneder før arrangementet, 

Bioblitz med 
skoleklasser

Af Jørn Chemnitz, 
Kolding Kommune.

Foto: Gert Mølgaard
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 ✔ Agerpadderokke

 ✔ Agertidsel

 ✔ Aksblomstret star

 ✔ Aksrapunsel

 ✔ Alm bjørneklo            

 ✔ Alm mangeløv

 ✔ Almindelig gyldenris

 ✔ Almindelig hundegræs

 ✔ Almindelig hvene

 ✔ Almindelig hønsetarm

 ✔ Al mindelig kamgræs

 ✔ Almindelig kællingetand

 ✔ Almindelig mjødurt

 ✔ Almindelig rajgræs

 ✔ Almindelig rapgræs

 ✔ Almindelig rapunsel

 ✔ Almindelig røllike

 ✔ Almindelig Skjolddrager

 ✔ Almindelig star

 ✔ Almindelig syre

 ✔ Bakke-forglemmigej

 ✔ Bellis
 ✔ Bidende ranunkel

 ✔ Blågrøn star

 ✔ Bredbladet dunhammer

 ✔ Brændenælde

 ✔ Bugtet kløver

 ✔ Buskblomstret skræppe

 ✔ Butbladet skræppe

 ✔ Byskræppe

 ✔ Bølget bunke

 ✔ Dagpragtstjerne

 ✔ Dunet dueurt

 ✔ Dunet steffensurt

 ✔ Døvnælde

 ✔ Elfenbenspadderok

 ✔ Enblomstret flitteraks

 ✔ Eng forglemmigej

 ✔ Eng rapgræs

 ✔ Eng rævehale

 ✔ Engkabbeleje

 ✔ Engkarse

 ✔ Engnellikerod

 ✔ Enårig rapgræs

 ✔ Fandens mælkebøtte

 ✔ Febernellikerod

 ✔ Filtet burre

 ✔ Fjerbregne

 ✔ Fløjlsgræs

 ✔ Gederams

 ✔ Glat dueurt

 ✔ Glat vejbred

 ✔ Græsbladet fladstjerne

 ✔ Gråbynke

hvor der kunne vælges mellem følgende 
emner:

• Planter
• Fugle
• Insekter ved eng og skov
• Pattedyr
• Smådyr i søen
• Smådyr i dammen
• Smådyr i vandløbet
• Lege omkring biodiversitet (en buf-

fer af hensyn til logistikken)

Vi havde udvalgt emner der passede til 
Fælles Mål på de forskellige årgange så 
bioblitzen blev en naturlig del af under-
visningen og elevernes læring. Vi havde 
tilknyttet ressourcepersoner, naturvejle-
dere, kommunale fagfolk eller frivillige 
eksperter til samtlige emner, så under-
søgelsesmetoder og efterfølgende be-
stemmelse af fangst blev så kvalificeret 
som muligt. På den måde fik eleverne 
en mulighed for at lære arbejdsmeto-
derne, få direkte naturoplevelser og 
samtidig få indblik i hvordan eksperter-
ne laver biotop undersøgelser. 

Registrering af arter
Aktiviteterne blev sat ind i et skema, så 
skolerne havde mulighed for at lave un-
dersøgelser i alle biotoperne på deres 
niveau og der var afsat 1 time til hver 
enkelt biotop. Med så relativt små elever 
er det begrænset, hvor mange arter ele-
verne har forhåndskendskab til. Så der 
var brug for vejledning til arbejdet med 
bestemmelsesduge og nøgler. Vores er-
faring er at netop i forbindelse med 
samarbejdet med fagfolk er eleverne 
mere motiverede til at gøre sig umage 
med artsbestemmelsen. 

Fagfolkene bidrog desuden med deres 
viden i de tilfælde, hvor det ikke var 
muligt at nøgle sig frem, eller hvor det 
blev for specifikt. Dele af fangsten blev 
indsamlet og medbragt til Naturskolen, 
hvor der var mulighed for at arbejde 
med stereolupper og forstørrelsesappa-
rater, så fangsten kunne ses i detaljer og 
hvor efterfølgende artsbestemmelse 
kunne udføres af eksperterne. De arter 
der ikke kunne bestemmes på stedet 
blev delt via nettet så eksterne eksperter 
kunne lede os på sporet. På Naturskolen 
var der opsat artslister og de besøgende 
kunne løbende følge med i, hvordan an-
tallet af registrerede arter steg minut for 

minut. Fangsterne blev løbende regi-
streret i Excel. Naturskolen fungerede 
som kommandocentral og det var her-
fra aktiviteterne havde udgangspunkt. 
Udenfor Naturskolen havde Kolding 
Kommune opstillet telte med udstillin-
ger omkring biodiversitet og der var 
også eksempler på kommunens indsat-
ser for at sikre og øge mangfoldigheden. 
På den måde var der mulighed for man-
ge forskellige naturfaglige oplevelser for 
eleverne.

Erfaringer
Vores erfaringer fra dagen er at skoleele-
ver er en oplagt målgruppe for bioblitz. 
Det er vigtigt at der er tilstrækkeligt 
med ekspertise til at hjælpe og vejlede 
elever og lærere i både indsamling og 
registrering. Der skal være fokus på, at 
elevernes artskendskab er begrænset, så 
der skal være assistance til efterfølgende 
bestemmelse af de indsamlede arter. Det 
gør sig især gældende omkring botanik-
ken og de hvirvelløse dyr. Vi fik regi-
streret 450 arter i løbet af dagen og jeg 
vurderer at elevernes direkte bestem-
melse omfatter ca. 60 arter. Så det er be-
grænset, hvor meget de fagligt kan bi-
drage med.

Til gengæld har vi sikre kunder i bu-
tikken til vores arrangementer, når vi 
inviterer skoleelever til at medvirke i 
bioblitz. Vores elever og lærere var me-

Foto: Gert Mølgaard
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 ✔ Egern
 ✔ Grævling
 ✔ Markmus
 ✔ Mosegris
 ✔ Muldvarp
 ✔ Rotte
 ✔ Ræv
 ✔ Rødmus
 ✔ Rådyr
 ✔ Allike
 ✔ Bjerg vipstjert
 ✔ Blishøne
 ✔ Blåmejse
 ✔ Bogfinke
 ✔ Bysvale
 ✔ Dompap
 ✔ Fasan
 ✔ Ffiskehejre
 ✔ Fuglekonge
 ✔ Gransanger
 ✔ Grønbenet rørhøne

 ✔ Grønirsk
 ✔ Grå krage
 ✔ Gråand
 ✔ grågås
 ✔ Guldspurv
 ✔ Gærdesmutte
 ✔ Halemejse
 ✔ Havesanger
 ✔ Husskade
 ✔ Hvid vipstjert
 ✔ Hættemåge
 ✔ Jernspurv
 ✔ Kernebider
 ✔ Landsvale
 ✔ Løvsanger
 ✔ Mistel drossel
 ✔ Munk
 ✔ Mursejler
 ✔ Musvit
 ✔ Musvåge
 ✔ Nattergal
 ✔ Natugle
 ✔ Ravn
 ✔ Ringdue
 ✔ Rødhals
 ✔ Rødstjert
 ✔ Råge
 ✔ Sangdrossel
 ✔ Skovdue
 ✔ Skovsanger
 ✔ Skovskade
 ✔ skovspurv
 ✔ Solsort

get glade for dagen og fik godt udbytte 
med hjem. Den videre efterbearbejd-
ning stod lærerne selv for på skolerne. 
Det var så tæt på sommerferien, så 
egentlig kvalitativ opfølgning, fra vores 
side,  var desværre ikke mulig. Men på 
dagen gjorde vi meget ud af at formidle 
begreber relateret til biodiversitet bl.a. 
biotop, habitat, niche, livsbetingelser, 
naturpleje, naturgenopretning. 

Ved fremtidige blitzer kan det overve-
jes at de lægges på tidspunkter, hvor ef-
terbearbejdning er mulig og at der sæt-
tes tydelige læringsmål for de 
deltagende klasser jvf. John Hattie: Syn-
lig læring og James Nottingham: Tegn 
på læring. Vil man have fat i de ældre 
skoleklasser skal blitzen heller ikke læg-
ges lige i en eksamenstid.

 
Familien Danmark er svær at få ud
Vi havde inviteret byens borgere til at 
medvirke i en række events i løbet af 
dagen/aftenen, men det var som ved 
tidligere bioblitzer meget svært at få 
samlet deltagere til disse. Vi havde ca. 
70 aktive deltagere til nedenstående 
program. Hovedparten af dem, der 
kom, var faktisk elever, der havde delta-
get i formiddagens program. De kom 
med forældre eller bedsteforældre for at 
få flere oplevelser og det er et succeskri-
terie i sig selv.

Styrket Netværk
For netværket var det en rigtig god og 
udviklende dag, hvor vi fik set en række 
af vores kollegers kompetencer omsat i 

Danmarks største Bioblitz
i Marielundskoven, Kolding

Program fredag d. 17. juni 2011 kl. 8-24

Kl. 8-16  
Udstilling om biodiversitet ved Marielundsøen.
Kl. 8-12  
Skoleelever fra Koldings skoler undersøger biodi-
versiteten.
kl. 8-15  
”Se det store i det små” - se småkravlet i lup.
Kl. 14  
Vi fanger og undersøger vandløbets dyreliv.
Plantelivet på overdrevet.
Kl. 15  
Insektfangst med net, lup og pincet.
Pattedyrstur - vi tømmer fælder og kigger spor.
Fugletur med øjne og øre.
Vi fanger og undersøger vandløbets dyreliv.
Plantelivet i skoven.
Kl. 16  
Vi fanger og undersøger vandhullets dyreliv.
Vi tømmer net og ser på søens fisk.
Vi kigger nærmere på skovens træer og buske.
Kl. 17  
Fugletur med øjne og øre.
Insektfangst med net, lup og pincet.
Kl. 20  
Fugletur med øjne og øre.
Kl. 22  
Lyslokning af nattens insekter.
Kl. 22  
Flagermus i natten detektor ved søen.

Alle turene har udgangspunkt fra naturskolen.
Vandløbsundesøgelserne har dog udgangspunkt 
fra pavillonen ved Troldhedebanen.
Bioblitz foregår i Marielundskoven ved søen og 
langs Troldehedebanen mellem Sjællandskvarte-
ret og Skovvangen.
Se mere info på www.koldingaadal.dk.
Bioblitz afvikles af naturvejledere fra det regio-
nale naturvejledernetværk i samarbejde med 
Kolding Kommune, Green Cities Denmark og en 
række lokale foreninger.

praksis. Arbejdet med planlægning og 
koordinering af dagen medvirkede i høj 
grad til at styrke netværket og helt aktu-
elt benytter vi os af erfaringerne med 
bioblitzen i Kolding i forbindelse med 
planlægningen Årskonferencen 2015.

 o
          

Foto: Gert Mølgaard
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The 23 million gardens in  
Britain contain 5 million bird 
boxes and 29 million trees in 
their million acres.  Although 
much of what most people 
think of as wildlife  - the likes 
of badgers, osprey, and deer -  
are more associated with  
wilder areas, there are plenty 
of smaller species quite at 
home living alongside people.  

While hedges and fences serve as bo-
undaries in human terms, they're a tri-
fling obstacle to most (although not all) 
wildlife.  At the smaller end of the spec-
trum, scrubby corners of the lawn can 
host entire populations of snails, spring-
tails and similar, undisturbed by the 
outside world, while birds, butterflies 
and the like can happily soar or flutter 
up and down entire streets or more.

Garden Bioblitz 
2013 a big success

First national Garden Bioblitz
On the weekend of the 1-2 June 2013, 
the first nationwide Garden Bioblitz to 
survey the wildlife of Britain’s gardens 
took place.  For 24 hours over the week-
end, hundreds of people all over the UK 
scoured their gardens for wildlife of all 
shapes and sizes   birds in the trees, ants 
in the lawn, bees on flowers, and the 
trees and flowers themselves were all 
spotted and recorded. By the end of the 
recording period, 495 people had sub-
mitted 22,632 records of 2,424 taxa, of 
which 1,743 have been identified to spe-
cies.

National publicity and online recording
Using the Biological Records Centre’s 
(BRC’s) new cross-taxa recording web-
site, iRecord, a team of five of us (Liz 
Shaw, John van Breda, Jane Adams, 
Ryan Clark & Richard Comont) spent 
the spring setting everything up.  We 
wanted the bioblitz to be accessible to 
everyone, not just experienced natura-

Materialet til artiklen er 
klippet fra nettet: http://
www.gardenbioblitz.org/
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Taxon Group Species Insect group Species
Plants 687 Moths 159
Insects 605 Beetles 124
Other inverts 185 Flies 97
Birds 92 Bugs 77
Lichens 50 Bees, wasps & ants 71
Fungi 49 Butterflies 25
Mosses and liverworts 35 Springtails 18
Mammals 27 Dragonflies and damselflies 9
Amphibians and reptiles 8 Barkflies 5
Fish 4 Lacewings 5
Bacteria 1 Other species 15

lists, so a lot of effort went into simplify-
ing the recording form on iRecord, and 
creating a checklist of 20 common gar-
den species for beginners to look out 
for. We also put a lot of time into pro-
moting the event on twitter, and via a 
series of blog posts for the National 
Trust, NBN, OPAL and the RSPB.  The 
event was mentioned in a bioblitz-the-
med edition of BBC Wildlife magazine, 
and, on the Thursday before the big 
event, BBC 2’s Springwatch finished 
with a five-minute section of the presen-
ters carrying out their own Garden 
Bioblitz.

A social media virtual field trip
When the big day came, the social me-
dia aspect made the Garden Bioblitz feel 
like a virtual field trip   people were 
scouring their gardens and sharing their 
findings and photographs of interesting 
specimens in real time. Identification 
became a fast, interactive process, with 
links to useful sites posted, experts 
weighing in on species ID (and pointing 
out when it’s just not possible from a 
photo!), and the excellent iSpot site in 
heavy use.

The totals
When the dust had settled, 1,743 species 
had been identified, with a further 681 
identified to genus or above.  Plants 
were the biggest group (687 species), 
possibly reflecting the uncertain wea-
ther (and the comparative ease of work-
ing on something that doesn't fly off as 
soon as it sees you!), but insects were 

The full results can still be 
seen at the Garden Bioblitz 
Info Centre

- See more at: http://www.gardenbioblitz.org/gbb13-results.html#sthash.GYQfDWcX.dpuf
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close behind on 605. Birds didn't quite 
reach three figures, with 92 species spot-
ted. 

Number of species found per group
Almost half the UK’s butterflies were 
seen, alongside more exotic creatures 
like scorpionflies, but the most-spotted 
group were moths, with 159 species put-
ting in an appearance.  It was striking 
how few bees, moths, and particularly 
ladybirds were seen, despite many 
people looking out for them specially - 
last year's washout of a summer, follo-
wed by a long, cold winter and spring 
(on top of the pre-existing long-term 
declines) seemed to have done nasty 
things to the populations of these cha-
rismatic insects.  Fortunately, the warm 
summer that we had from mid-June on-
wards seems to have at least partly re-
stored populations to their normal le-
vels!

Some interesting finds!
Some findings were particularly no-
teworthy.  There were garden Pine Mar-
tens (Martes martes) in Scotland, a Pe-
regrine Falcon (Falco peregrinus) in 
Norwich, and six records of Ravens 
(Corvus corax).  Roe (Capreolus capre-
olus), Fallow (Dama dama) and 
Muntjac Deer (Muntiacus reevesi) all 
showed up, along with the bright pink 
Rosy Woodlouse (Androniscus denti-
ger) and luminous yellow Brimstone 
moth (Opisthograptis luteola). Several 
individuals of one of Britain’s biggest 
beetles, the Maybug (Melolontha melo-
lontha), were spotted bumbling around 
lights, along with only the 20th British 
record of a tiny black-and-red  ladybird, 
Scymnus interruptus.

It's not the size of your garden that counts
David Fenwick's Penzance garden was 
particularly striking, a 10-metre by 
10-metre square producing 189 species, 
including a springtail and flatworm 
both currently unnamed by science, and 
another half-dozen flatworm species 
more at home in Australia than Corn-
wall - clearly an amazing site!

Same time next year?
We’ve decided to go for the same week-
end next year   31st May-1st June.  De-

tails will appear here on the Garden 
Bioblitz website over the next few 
months, and if you fancy attending a 
more traditional bioblitz, the program 
of next year’s events will soon be up on 
the Bristol Natural History Consortium 
website.

Thank you!
Once again, we’d like to say a huge 
thank you to everyone who made the 
Garden Bioblitz possible, and to all tho-
se who took part - we couldn’t have 
done it without you!

 o

 Species to look out for The 20 species you might see in your garden during the Garden Bioblitz 
Toad 

Bufo bufo 

 Characteristic warty, dry 
skin and orange eyes 

Blackbird 
Turdus merula 

 One of the smartest 
garden birds 

Blue tit 
Cyanistes caeruleus 

 Bright blue & green-
yellow, often in groups 

House sparrow 
Passer domesticus 

 Declining fast – are they 
still in your garden? Robin 

Erithacus rubecula 

 The gardener’s friend – an 
iconic garden bird 

Rosy woodlouse 
Androniscus dentiger 

 This bright pink woodlouse 
is unmistakeable  

7-spot ladybird 
Coccinella septempunctata 

 The iconic ladybird – 3 spots each side, 1 centrally 

Red admiral 
Vanessa atalanta 

 Camouflaged underwings, bright red & white on top Small Tortoiseshell 
Aglais urticae 

 Bright orange above, black 
below. Declining  

    Marmalade hoverfly 
Episyrphus balteatus 

 Yellow-orange hoverfly, with doubled dark bands 

Green shieldbug 
Palomena prasina 

 Bright green & shield-
shaped, wings dark 

Red mason bee  
Osmia bicornis (O. rufa) 

 A bright red solitary bee 
which nests in holes  Tree bumblebee 

Bombus hypnorum 

 Large size, orange head & 
white tail distinctive 

Brimstone moth 
Opisthograptis luteola 

 Bright yellow moth,  
flying April-October 

Silver Y  
Autographa gamma 

 Often visits flowers by day. Has a y-mark on each wing 

White plume moth 
Pterophorus pentadactyla 

 An unusual all-white moth which rests in a T-shape Hedgehog 
Erinaceus europaeus 

 Unmistakable spiny insect-eating mammal. Look out for tubular black droppings 

Ash tree 
Fraxinus excelsior 

 Wind-dispersed seeds 
mean seedlings appear 

everywhere 

Selfheal 
Prunella vulgaris 

 A meadow species which 
flowers in lawns all 

summer long 

Garden snail 
Cornu aspersum 

 Not welcomed by 
gardeners, but abundant 

everywhere 
 For more help, information and to record your sightings go to www.gardenbioblitz.org  
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Af Mia Lindegaard Pedersen 
og Marie Rathcke Lillemark, 
Statens Naturhistoriske  
Museum.

På www.BioBlitz.dk kan du 
som ny ud i BioBlitz finde  
erfaringer, tips & tricks og 
hjælp fra dem, der allerede 
har prøvet konceptet. 

Efterfølgende kan du bidrage 
ved at dele din egen viden og 
dine erfaringer på siden.

Giv din   

et forspring 
på nettet

Lange telefonsamtaler, fremsending af 
relevante dokumenter og timevis af 
planlægning. Der er livlig gang i erfa-
ringsdelingen, når en ny BioBlitz skal 
sættes i søen. Og det skal den oftere og 
oftere. BioBlitz bølgen ruller over det 
ganske danske land. Siden 2011 har der 
været afholdt i alt fald syv BioBlitz i 
Danmark med seks forskellige arrangø-
rer. Derfor har en gruppe af tidligere ar-
rangører taget initiativ til oprettelse af 
en hjemmeside, der kan huse al den in-
formation og gode erfaringer, som 
BioBlitzere rundt omkring i landet lig-
ger inde med.

Mia Lindegaard Pedersen er naturvej-
leder på Statens Naturhistoriske Muse-
um, der lægger domæne til BioBlitz.dk. 
Sammen med museets webmaster An-
ders Peter Schultz administrer hun si-
den. 

”Indholdet er leveret af alle de naturvej-
ledere og andre, der indtil videre har 
prøvet kræfter med BioBlitz i Danmark,” 
siger naturvejlederen, der selv er i fuld 
gang med at arrangere sin anden Bio-
Blitz for Statens Naturhistoriske Muse-
um. 

Verdens bedste opskrift på sukkerlokning
”Siden er en dynamisk side, hvor alle er 
meget velkomne til at bidrage med tan-
ker, idéer og indhold. Det kan være 
smarte løsninger til indsamling og ind-
fangning af dyr, gode materialer, billigt 
grej eller andet. Efterhånden som flere 
og flere får erfaringer med BioBlitz-kon-
ceptet, forventer vi, at siden vil udvikle 
sig til et regulært mekka for alle BioBlit-
zere.”

Foreløbig indeholder sitet erfaringer 
fra BioBlitz afholdt i regi af Statens Na-
turhistoriske Museum, Fugleværnsfon-
den, Naturhistorisk Museum Århus, 
Avnø Naturcenter, Trente Mølle Natur-
skole og Kolding Naturskole. Initiativta-
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Bliv BioBlitz-inspireret...
Gå på opdagelse...
Find en BioBlitz i nærheden...
Del dine erfaringer...

www.bioblitz.dk

gerne glæder sig til, at de første erfarin-
ger fra andre begynder at tikke ind.

”Har du verdens bedste opskrift til 
sukkerlokning? eller ligger du inde med 
tegningerne til en smart pitfall? Så er 
det her, du kan dele dem,” lyder opfor-
dringen fra Mia Lindegaard Pedersen.

Bottom-up-struktur
BioBlitz har rødder i USA og er siden-
hen blevet rigtigt stort bl.a. i England, 
hvor The Open Air Laboratories (Opal) 
har udviklet aktiviteter og materialer, 
som hjælper offentligheden til at få fing-
rene i naturen. Opal er et nationalt citi-
zen science-initiativ støttet af tipsmid-

ler. De opererer i samarbejde med bl.a. 
The Natural History Museum of Lon-
don og andre store museer, universiteter 
og miljøorganisationer. Også National 
Geographic har et stort og seriøst BioB-
litz-program. På deres hjemmeside fin-
des blandt andet undervisningsmateria-
le og aktiviteter, der lægger op til 
feltundersøgelser, observation, artsbe-
stemmelse og registrering.

Det danske site er udviklet med inter-
national inspiration fra blandt andet 
Opal og National Geographic, selvom 
Danmark skiller sig ud.

”Det danske BioBlitz-koncept følger 
en bottom-up-struktur i modsætning til 
den top-down-struktur, de har i for ek-
sempel England. Det er mere anarkistisk 
her i Danmark,” forklarer BioBlitz-ar-
rangøren.

Planlægning er altafgørende
Derfor forventer initiativtagerne stor 
variation i kommende danske arrange-
menter, som vil udnytte hele spektret i 
det meget åbne koncept. Og det stiller 
krav til planlægningen. På BioBlitz.dk 
findes mange af de planlægningsmæssi-
ge dokumenter, som kan give et for-
spring ved en ny BioBlitz. Der er eksem-
pler på, hvad der har været på 
programmet på andre BioBlitz, hvordan 
strukturen og organiseringen har været, 
materiale- og indkøbslister, evaluerings-

Skærmdumps fra hjemme-
siden, hvor resultataerne fra 
Bioblitz i Østre Anlæg kan ses.
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Liste over Bioblitz arr. i 2014
Danmark
Bioblitz i Gribskov, d. 24.5 kl. 10.00- 25.5- kl. 10.00 
Kontakt person: Anne Johannisson: ajo@nst.dk

Bioblitz i Nationalpark Mols, d.  24.5 kl. 00.00 – 25.5 kl. 23.59 
Kontakt person: Morten DD el. Marianne Graversen

Bioblitz på Vestamager, d. 13.6 
Kontakt person: Jes Aagaard: jaa@nst.dk

BioBlitz Sølsted Mose, d. 28.6. 
Kontakt person: Allan Gudio Nielsen: allan.nielsen@dof.dk

BioBlitz Stubbe Sø, d. 16.8. 
Kontakt person: Allan Gudio Nielsen: allan.nielsen@dof.dk

Bioblitz Store Lyngy Skov, Nordsjælland, d. 22/8. 
Kontaktperson: Søren Fisker: sorfisk92@gmail.com

Udlandet:
BioBlitz 2014 and Biodiversity Festival, 28.3 – 29.3 
Golden Gate National Parks, California 

National Bioblitz-dag d. 23.5 -24.5. Irland

BioBlitz Humber Watershed d. 24.5 – 25. 5:  Ontario

”Have-bioblitzdag” for alle haveejere  d. 31.5- 1.6.: England

Bioblitz Red Canyon Ranch d. 2.61-22.6: Wyoming

BioBlitz, Madingley Hall! d. 27.6 – 28.6: Cambridge

BioBlitz! 3.10 – 5.10: Black Kettle National Grasslands, 
Washita Battlefield National Historic Site and  
City of Cheyenne, Oklahoma 

Og mange flere…..

skemaer, invitationer og mediehåndte-
ring. 

”Hver BioBlitz er sin egen, og du vil 
ikke kunne bruge alt direkte, men doku-
menterne rummer en stor mængde af 
forskellige erfaringer og forskellige til-
gangsvinkler til det at planlægge og ud-
føre en BioBlitz og vil således kunne in-
spirere og danne grobund for nye 
erfaringer. Det vigtige i at have sådan et 
site er at vise, at der er mange måder at 
gøre det på. Det er vigtigt med variati-
on”, siger Mia Lindegaard Pedersen.

En, to, ti – registrering rykker
En af de ting, der varierer, er, hvordan 
de fundne arter registreres. På BioBlitz.
dk er der inspiration at hente til regi-
strering af data, uanset hvad formålet er.

”Til nogle BioBlitz er dataindsamlin-
gen et vigtigt fokusområde, der skal sik-
re kvalificerede data til videre brug. Til 
andre BioBlitz er hovedfokus måske 
ikke så meget på selve artsbestemmelsen 
og registreringen, men mere på at vise 
naturens mangfoldighed frem, blive for-
trolig med grej og metoder,” forklarer 
Mia Lindegaard Pedersen.

I forhold til formidling af biodiversitet 
og mangfoldighed er det dog altid et 
plus at have et godt overblik over antal-
let af fundne arter. Men det kan gøres på 
mange forskellige måder.

”Dataregistreringen kan klares med 
alt fra de gode gammeldags plancher, 
flipovers og tavler til excelark og online 
registreringssystemer som for eksempel 
”Fugle & Natur” eller Statens Naturhi-
storiske Museums BioBlitz-registre-
ringssystem.” 

Links og introduktion til de to syste-
mer kan findes på BioBlitz.dk.

”Vi opfordrer alle til at melde ind med 
deres arrangement, så interesserede 
danskere altid kan se, hvor og hvornår 
de kan deltage i en BioBlitz. Det er også 
relevant for andre arrangører at kunne 
se, hvor og hvornår der BioBlitzes i nær-
heden,” slutter naturvejlederen.

 o
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Den første Bioblitz i Gribskov 
løb af stablen i week-enden  
d. 24. – 25. maj 2014, to dage 
efter Biodiversitetens Dag. 
Bioblitzen var arrangeret af 
Naturstyrelsen Nordsjælland,  
i samarbejde med Køben-
havns Universitet.  
Studerende herfra og fra 
Skovskolen og en del frivillige 
lokale fagnørder fra forskellige 
foreninger. 

Tanken med denne bioblitz var at for-
tælle vidt og bredt om, hvad biodiversi-
tet er, hvad den skal gøre godt for og 
hvad vi kan gøre for at øge den og hvad 

vi allerede har gjort og er i gang med at 
gøre. Jeg kan allerede nu afsløre at det 
ikke lykkedes at få lokket hr. og fru Jen-
sen ud og være med. Men de har haft 
muligheden for at læse om det i avisen, 
på hjemmesider, facebook eller efterføl-
gende høre om det i Stedssans på P1. 
Tanken var også at give mulighed for 
indbyrdes møde mellem alle dem, der 
interesserer sig for forskellige artsgrup-
per og render der ude med kikkerter, 
sommerfuglenet eller svampekurve.

Forceret biodiversitet
Københavns Universitet har netop sat et 
forskningsprojekt i gang i Gribskov, som 
over 4 år, skal se om det er muligt at for-
cere en øget biodiversitet i en bøgeskov, 
ved at lave forskellige tiltag f.eks. lys-
brønde og væltede døde træer eller ska-

af Anne Johannisson, Natur-
styrelsen Nordsjælland

Bioblitz  
i Gribskov 

Foto: Anne Johannisson
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dede træer, der er blevet delvist brændt. 
Forskningsprojektet blev offentliggjort 
som Bioblitzens første punkt med en 
ekskursion til én af fem udvalgte forsk-
ningslokaliteter i Gribskov.

Afgrænsning
Gribskov er 56 km2 stor og det er derfor 
en alt for stor mundfuld af skulle blitze 
hele Gribskov på et døgn. Vi havde der-
for valgt fem lokaliteter ud, som vi vha. 
af alle de frivillige fagfolk ville sikre blev 
undersøgt. Resten af skoven stod åben 
for registrering, for dem der ønskede at 
udvide området. Tiden var ikke til de 
store udsving, men enkelte var ude på 
egen hånd, hvilket skæppede lidt ekstra 
til kassen.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft 
mange flere lokaliteter med, men havde 
lagt os fast på fem forskellige biotoper, 
som dækkede bøgeskov (forskningsom-
råde), plejet skoveng (høslæt), tørvemo-
se (genoprettet), græsset tørbundskov 
og en samling mindre vandhuller. 

Op på cyklen og ud over stepperne
Vi havde forsøgt at finde disse biotoper 
indenfor en rimelig afstand fra hinan-
den, men det blev ikke i gåafstand. Der-
for var programmet lagt til rette, så de 
udvalgte områder kunne nås på cykel. 
En cykelguide sørgede for at vise vej og 
holde tiden, så alle biotoper kunne nås 
af de besøgende, der måtte komme. Det 
betød ikke at registreringerne skulle ske 
indenfor den time, der ca. er sat af pr. 
sted.  Registranterne kunne komme før 
eller blive i deres område, så længe de 
har behov og det er muligt ud fra be-
mandingsplanen. 

På lokaliteterne var der personer, der 
kunne tage sig af de besøgende, fortælle 
om stedet og hvad der er specielt her og 
hjælper med at indfange, artsbestemme 
og registrere på de udleverede registre-
ringsskemaer. Skemaerne skulle sikre at 
alle de oplysninger, der kræves for ind-
datering på ”Fugle og Naturbasen” kom 
med tilbage til PC-caféen. Her sad er-
farne brugere af Naturdatabasen og fik 
arterne tastet ind. Skemaerne var fine, 
men i praksis, blev der skrevet på lidt af 
hvert og ikke altid lige forståeligt for 
dem, der skulle indtaste.

 
 
Program for døgnet den 24.5  kl 10.00 –  den 25. 5 kl. 10.00  

 
 
Kl. 10.00 

Velkomst på Ostrupgård i Gribskov ved Naturstyrelsen og Københavns 
Universitet  

Kl. 10.30 – 12.00  Ekskursion til nærliggende skovområde Et område i skoven overfor Ostrupgård er udpeget som et af fem 
forskningsområder, hvor der netop nu startes et forskningsprojekt om 
biodiversitet. Guider fra Københavns Universitet og Naturstyrelsen og vil på 
turen fortælle om, hvad forskningprojektet skal undersøge og hvordan skoven 
dyrkes naturnært. 
Mødested: Ostrupgård  Kl. 12.30- 13.30  Naturplejens indflydelse på biodiversiteten 

 
Nydam eng med høslæt Nydam er i mere end 10 år blevet plejet med høslæt af et frivilligt Høslætslaug. 
Laugets Oldermand vil fortælle om og vise, hvilken indflydelse plejen har haft 
på mangfoldigheden af arter. Kom og se en fantastisk blomstrende skoveng 
med  mere end 150 arter.  
Mødested: Nydam. Adgang: Fælles cykeltur fra ekskursionsarealet efter 
første punkt ca. kl. 12 eller  egen transport fra P-plads ved Fruebjergvej nr. 5, 
3400 Hillerød 
  

Kl. 14.00 – 14.45  Naturlig vandbalance i skoven og genskabelse af moser og søer.  
Toggerup Tørvemose, nær Gribsø 

 
Toggerup Tørvemose er en rigtig gammel tørvemose, hvor der er blevet gravet 
tørv og senere drænet. Nu har mosen fået sit vand tilbage, og mosen er blevet 
meget større igen. Her findes adskillige sjældne insektarter og mosser. 
 
Her vil være fagfolk, der registrerer arter og som vil være parat til at hjælpe 
med at bestemme  fund, svare på spørgsmål og vise, hvad de har fundet. 

 

 Kl. 15.15 – 16.00 Dronningens Bøge, overdrev og græsningsskov  Ved Dronningens Bøge findes græsningsskov på tør bund, som har været 
græsset mange år tilbage og derved givet mulighed for at udvikle en flora og 
fauna, der passer specielt til denne driftsform. 

 

Her vil være fagfolk der registrerer arter og som vil være parat til at hjælpe med 
at bestemme  fund, svare på spørgsmål og vise, hvad de har fundet. 

 
 
Kl. 16.15 – 17.00 Karpedamme nær Pibergården Mange steder i Gribskov findes damme og småsøer, som er med til at give 

skovenlevesteder for arter knyttet til vand. 

DR1 dukkede op for at lave 
optagelser til ”Stedsans”.

Se hele programmet på: 
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2014/maj/bioblitz-i-gribskov/

Foto: Anne Johannisson
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Logistik er en tvær ting
Og nej, vi måtte allerede før arrange-
mentet indse, at der måtte et par biler 
til, så al tiden ikke gik med transport, 
for nogle af dem, der skulle rundt til fle-
re lokaliteter. Som nævnt kom der ikke 
mange ”ikke inviterede/relaterede”. Men 
det fungerede faktisk godt med cykelka-
ravanen, selvom, der var i underkanten 
af tid på visse lokaliteter og måske også 
lidt for meget fortællen om stedet og 
plejen/driften osv. i forhold til registre-
ringstid.

Gamle travere
Programmet var krydret med gode 
gammeldags ture omkring de artsgrup-
per, der ikke er så let tilgængelige. F.eks. 
natsværmere, flagermus og fugle. Alle 
sammen i den mørkere tid af døgnet. 
Heller ikke her fik vi lokket mange be-
søgende til arrangementet, så det blev 
mest nørdernes fest.  Men heldigvis en 
god en af slagsen. Det at der skal cykles, 
kan nok afskrækket en del, ligesom det 
at skulle ud og artsbestemme. 

Op mod 1000 indtastninger på 24 timer
Der blev tastet flittigt hele eftermidda-
gen, aftenen og næste morgen. Vi havde 
valgt at taste ind for hver lokalitet, så det 
betød efterfølgende en udlusning af 
dubletterne i excel, for at komme frem 
til blitzens endelig tal for Gribskov. 
Knapt 750 arter. Bioblitzens tal for de 
enkelte artsgrupper afspejler i høj grad 
den sammensætning af folk, der delta-
ger i arrangementet.  Men jeg havde 
ikke på forhånd gættet at vi havde nået 
51 svampearter og 59 arter af lav, men 
både svampeforeningen og universite-
tets lichengruppe var også mødt tal-
stærkt op. Hvad var det ikke endt med, 
hvis vi havde haft mere tid?

 o

Foto: Anne Johannisson

Foto: Anne Johannisson
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På den europæiske national-
parkdag d. 24. maj afholdt 
Molslaboratoriet Bioblitz Mols, 
som løb i et døgn fra midnat 
til midnat. 

Tovholdere fra Molslaboratoriet var Ma-
rianne Graversen og Morten DD, men 
vi havde fået god hjælp af en række an-
satte på museet samt et hold biologistu-
derende, således at vi på en række arts-
grupper var ganske godt besat. 

Savnede amatør-eksperterne
Til gengæld manglede amatør-eksper-
terne; vi kunne godt have brugt noget 
hjælp til mosser, svampe og en mængde 
insekter, men vi havde ikke gjort spe-
cielt meget ud af rekrutteringen, idet det 
var selve identifikations-processen, som 
vi havde fokus på. 

Lyslokning gav overraskelse
Allerede ved midnat var vi klar til lys-
lokningen, der gav en række fine arter, 
ikke mindst den sjældne måler Cyclop-
hora quercimontaria. Den vakte jubel, 
men det gjorde naturligvis også lille vin-
sværmer, dromedarspinder og alle de 
andre natkræ, som kommer til.

Forskellige offentlige ture
Arrangementet var tilrettelagt således, 
at vi kl. 7, 11 og 15 havde offentlige gui-
dede ture med fokus på bestemte arts-
grupper. Ind imellem kunne man kom-
me forbi laboratoriet med sine 
indsamlede dyr, ligesom man kunne se, 
hvordan artsbestemmelse og registre-
ring foregår. De guidede ture var en 
ubetinget succes, idet der her var noget 
at være fælles om. 

Også bestemmelsesarbejdet i labora-
toriet tiltrak mange mennesker, herun-
der en række børnefamilier, som blev 
hængende meget længe, fordi det slet og 
ret var vildt hyggeligt. Man kan godt 
fange nogle unger på den måde!

Af Morten D. D. Hansen
Molslaboratoriet

Bioblitz på Mols
Foto: Marianne Graversen

Foto: Marianne Graversen
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En god høst og en fin tilslutning!
Alt i alt bød dagen på 582 arter, hvoraf 
langt hovedparten var insekter, som alt 
andet lige var de flestes spidskompeten-
ce. Der blev fundet flere artige sjælden-
heder såsom humlerovbille og kej-
serrovbille, ligesom en lille skrigeørn 
vakte vild jubel hos mindst en af natur-
vejlederne. Der var i alt 130 deltagere 
forbi i løbet af dagen, hvilket er god-
kendt; via tre radioudsendelser på P4 
Østjylland før, under og efter arrange-
mentet nåede vi endvidere rigtig mange 
lyttere i det østjyske.

Bioblitz med gode formidlingsmuligheder
Læren af arrangementet var klart, at det 
er formidlingen, der gør forskellen. Tu-
rene undervejs var rigtig gode, og vi nå-
ede også frem til, at et fem-minutters 
speed-foredrag om biodiversitet hver 
time vil være en god måde at holde pub-
likum fanget på. Vi nåede langt fra så 
mange arter som planlagt, bl.a. fordi 
formidlingen tog en stor del af tiden, 
men det gør absolut ingen ting. Selv om 
vi naturligvis også gør det for vores egen 
skyld (en Bioblitz er megasjov), er det 
trods alt publikum, det handler om!

 o

Måneplet, Phalera bucephala (ø.t.v.) og den sjældne måler 
Cyclophora quercimontaria (herover) er to af de natsom-
merfugle, der dukkede op i forbindelse med lyslokningen 
efter insekter (n.t.v.)

Foto: Marianne Graversen

Foto: Marianne Graversen

Foto: Marianne Graversen
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Naturvejledere bejler til  
frivillige med nyt netværk,  
Naturvejledernetværket  
Frivillige og Frivillighed. 
I netværket har vi forsøgt at 
samle, udveksle, inspirere og 
styrke naturvejledernes  
arbejde med frivillige.  
Frivillignetværket er et af  
Naturvejlederforeningens  
8 faglige netværk, og her får 
du en status efter ca. 1½ år  
på vingerne.

I det tidlige forår 2012 blev der udarbej-
det en projektplan af netværkets tovhol-
dere Thor Hjarsen, Red Barnet, og Tor-
ben Jørgensen, Natur & Ungdom, i 
samarbejde med konsulent i Friluftsrå-
det Thomas Larsen Schmidt. Formålet 
var et etablere et netværk med en skarp 
faglig profil, der kunne medvirke til at 

kvalificere naturvejledere, der arbejder 
med eller ønsker at arbejde med frivilli-
ge i naturformidlingen. 

Det blev besluttet at afholde seks net-
værks-/kursusdage i løbet af de følgende 
tre år. Netværksdagene blev lagt uden-
for ”vejledningssæsonen” hvert år i hen-
holdsvis november og marts for at sikre 
bedst muligt fremmøde med første net-
værksmøde i november 2012. 

Ud over et tilskud fra Friluftsrådet på 
10.000 kr. til det første møde er netvær-
ket finansieret ved deltagerbetaling på 
mellem 200 og 400 kr. pr. netværksmø-
de.

Mange deltagere, godt fremmøde
I skrivende stund (april 2014) har der 
været afholdt 4 netværksmøder i Skan-
derborg, Vejle, Odense og Randers. På 
netværkets mailingliste er der 35 inte-
resserede. Der har været mellem 20 og 
26 deltagere til møderne. Hovedparten 
har deltaget i de fleste af møderne, en-
kelte er faldet fra og andre kommet til. 
Netværkets medlemmer er naturvejle-

Af Torben Jørgensen,  
naturvejleder, 
Natur & Ungdom, 
torben@nogu.dk

Frivillig-netværket
 – lever og har det godt
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dere, der helt overvejende har ansættel-
se i kommuner, Naturstyrelsen eller for-
eninger. Derudover har 
frivilligkonsulenter fra Natur & Ung-
dom, Red Barnet og Friluftsrådet delta-
get. 

Første netværksmøde - nov 2012
Første netværksmøde afholdt vi i no-
vember 2012 i Kulturhuset i Skander-
borg under overskriften ”Inddragelse af 
frivillige – set i metaperspektiv”. Umid-
delbart inden blev der på forlaget An-
kerhus udgivet en grundbog til udvik-
ling af bæredygtige frivilligmiljøer: 
”Frivilligkoordinering – hvorfor og 
hvordan?” Bogen italesætter arbejdet 
med frivillige som en særlig faglig disci-
plin, og blev på mødet uddelt til delta-
gerne og har siden fungeret som grund-
bog i netværket. Faciliteringen af dagen 
blev lagt i hænderne på Tine Christen-
sen fra konsulentvirksomheden Inger-
fair.dk. Virksomheden er specialiseret i 
at uddanne frivillige og ansatte til arbej-
det med frivillige samt i at udvikle orga-
nisationer, foreninger og institutioner, 
der ønsker at blive bedre til at involvere 
frivillige i arbejdet.

Andet netværksmøde - marts 2013
Andet netværksmødet afholdt vi marts 
2013 i DGI-huset i Vejle, hvor vi arbej-
dede med ”Rekruttering af frivillige 
med udgangspunkt i egen praksis”. Her 
var der først oplæg fra Nini Jolander og 
Kristian Minck, frivilligkonsulenter i 
hhv. Red Barnet og Natur & Ungdom; 
herefter var der gruppearbejde. Netvær-
kets medlemmer havde hjemmefra for-
beredt dagen med en opgave: analysér 
med afsæt i grundbogens teorifremstil-
ling egen organisation ift. inddragelse af 
frivillige. Hvordan gør vi, og hvilke ud-
viklingspotentialer er der?

Tredje netværksmøde - nov 2013
Tredje møde fandt sted på Naturskolen 
Åløkkestedet, SØ for Odense. Fokus var 
på ”Fastholdelse og udvikling af frivilli-
ge – en investering!”. Til mødet havde vi 
inviteret Bjarne Ibsen, professor, forsk-
nings- og centerleder ved Institut for 
Idræt og Biomekanik ved Syddansk 
Universitetscenter. Bjarne Ibsen tog af-
sæt i sin mangeårige forskning i for-
eningslivet (se figur) og afdækkede i lø-

bet af formiddagen nogle af de 
udfordringer og muligheder, naturvejle-
dere vil stå over for, når vi arbejder med 
frivillige. Et fagligt spændende oplæg 
der gav anledning til rigtig god debat. 
Efter frokost blev der i workshops arbej-
det videre med dagens tema.

Fjerde netværksmøde - marts 2014
Til fjerde og foreløbigt seneste møde 20. 
marts 2014 havde Helle Marie Taastrøm 
inviteret netværket til at besøge Randers 
Naturcenter. Mødets fokus var ”Partner-
skaber, CSR og frivillige”. Formiddagens 
oplæg stod Bendt Nielsen for. Bendt 
Nielsen er landskabsarkitekt og har 
igennem de seneste år arbejdet med en 
lang række Grønne Partnerskaber - pri-
mært i Skanderborg Kommune og  
http://oplevgudenaa.dk/ . Det blev en 
spændende formiddag med fokus på, 
hvordan samarbejdet med frivillige kan 
faciliteres. Efter frokost i det grønne og 

FIGURTEKST:
Årsager til at blive frivillig for forskellige aldersgrupper. Fra netværkets teoribog, igen fra 
Bjarne Ibsen m.fl. (2008): Det Frivillige Danmark. Odense Universitetsforlag.
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en rundvisning på det endnu nærmest 
nyåbnede Naturcenter fortalte Helle 
Marie Taastrøm om, hvordan en gruppe 
frivillige skal holde centret weekendå-
bent fra dette forår. Dagen afsluttedes 
med et kort oplæg om CSR – Corporate 
Social Responsibility ved – konsulent i 
Friluftsrådet Thomas Larsen Schmidt, 
inden netværket i grupper arbejdede 
med cases om CSR (se referat fra dagen 
i naboartiklen).

Du kan nå det endnu
Netværkets næste og femte møde afhol-
der vi torsdag den 20. november 2014 
på Aktivitets og Naturcenter Hindsgavl i 
Middelfart, hvor overskriften er ”Mål-
grupper, mål og frivillige”. 

Netværkets arbejde afsluttes i marts 
2015 meget gerne med en form for 
hvidbog, der opsamler nogle af de erfa-
ringer, som netværket har opsamlet i ar-
bejdsperioden.

Vores foreløbige og interne evaluering 
af netværket og forløbet er, at det er vig-
tigt at:

• der har været kompetente eksterne 
oplægsholdere

•  der er blevet arbejdet med egen 
praksis

•  netværksmøderne lægges ”centralt i 
landet” for at tilgodese naturvejlede-
re fra ”vandkantsdanmark” (Skagen 
og Bornholm ...)

Tovholdere og kontaktpersoner:
Tovholdere og kontaktpersoner i net-
værket er hhv. Torben Jørgensen (natur-
vejleder, Landsforeningen Natur & Ung-
dom) og Thor Hjarsen (programkoordi-
nator og naturvejleder, Red Barnet Dan-
mark).

Ønsker du at blive inviteret til netvær-
kets næste møde, så send en mail til 
Torben (torben@nogu.dk) med oplys-
ning om:

1. navn og arbejdssted.
2. adresse og tlf.nr.
3. 3 linjer om dine erfaringer/planer 

med frivillige.
4. CVR/EAN nr.
 o

Ved fremvisning af dit medlemskort opnår du:
• 20% på al beklædning, fodtøj & tasker.
• 10% på fuglekasser & bøger.
• 10% på 
• Ved køb af 1-9 stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 10 % rabat.
• Ved køb af 10+ stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 15 % rabat.

*Bemærk  kan ikke kombineres med andre   eller allerede  produkter.

Husk at du som medlem af Naturvejlederforeningen 
får rabat i Naturbutikken *

naturvejlederforeningen.indd   1 3/14/2014   11:54:28 AM34
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Det prisbelønnede Aktivtets- 
og Naturcenter Hindsgavl  
lagde hus til da Naturvejleder-
netværket Frivillige & Frivillig-
hed (se foregående artikel)  
afholdt sin fjerde samling. Om  
eftermiddagen gik deltagerne 
på opdagelse i den frivillig-
hed, som naturvejledere kan 
arbejde med via virksom-
heders samfundsmæssige  
ansvarlighed og engagement, 
ofte betegnet CSR. 
På oplæg fra Friluftrådets  
netværkskonsulent Thomas 
Larsen Schmidt gik vi i  
påhitsomt gruppearbejde. 

I denne artikel får du et referat af op-
lægget og af de tre arbejdsgruppers ind-
spil efter ½ times knævren. Vi håber I 
på den måde får et indblik i netværkets 
arbejde.

Friluftsrådet har som udviklingsmål i 
sin nye strategi at udvikle en model for, 
hvordan virksomheder kan bidrage til 
naturpleje. Med udgangspunkt i udvik-
lingsmålet var sy-nergien med Natur-
vejledernes frivillignetværk lige til høj-
rebenet. Udviklingsmålet sigter 
umiddelbart på at skabe synergi mellem 
virksomheder, CSR og frivilligt arbejde.

Naturvejledere i 
løvens hule? 
Samarbejde med virksomheder

Af Jens Reddersen ,  
naturvejleder, DGI Karpenhøj 
Natur- og Friluftscenter 
jr@karpenhoej.dk

Terese Scheller Sandvei,
projektleder, Naturpark  
Randers Fjord
tss@randers.dk

Marianne Kragh Petersen,
naturvejleder, Danmarks  
Naturfredningsforening 
Skovsgård
mkp@dn.dk

Thomas Larsen Schmidt,
konsulent i Friluftsrådet
tls@friluftsraadet.dk

Mange virksomheder arbejder meget og 
målrettet med at udvikle og bruge deres 
CSR-profil. Vi kender det måske ift 
medarbejder-fri til frivilligt arbejde, ga-
rantier for at leve-randører ikke benyt-
ter børnearbejde eller regnskovstømmer 
osv. Men kan naturvejledere samarbejde 

Wikipedia beskriver CSR således: 
”CSR (Corporate Social Responsibility), ofte 
også Corporate Sustainability and Responsi-
bility er ofte blevet oversat til virksomheder-
nes sociale ansvar og en række andre til-
grænsende betegnelser. … 

Grundlæggende handler CSR om at virk-
somheder handler globalt og samfundsmæs-
sigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hen-
syn til menneskerettigheder, sociale vilkår, 
arbejdsforhold, miljø, klima etc. 

CSR der er indtænkt i virksomhedens for-
retningsstrategi med henblik på også at ska-
be værdi for virksomheden, kan kaldes for-
retningsdrevet samfundsansvar eller blot 
strategisk CSR. 

CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiati-
ver, hvor virksomheden tager hensyn til alle 
sine interessenters (typisk ansatte, ejeren, lo-
kalsamfundet, kunder) interesser. Initiativer-
ne er kendetegnet ved, at virksomheden går 
længere for det sociale ansvar, end den er 
pålagt ved lov, de agerer filantropisk.” 

 Kilde: Wikipedia: 
 http://da.m.wikipedia.org/wiki/CSR
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Vi kender det alle. Industriområder 
med domicil og lagerhaller i midten og 
udstrakte græsplæne-ørkner rundt om 
kun med 3-4 forkølede busketter med 
bjergfyr, berberis og cotoneaster. De er 
ved-ligeholdelsesvenlige, men ingen el-
sker dem, ingen bruger dem, ingen har 
tænkt nogen planer om dem. Når det 
går højt, blomstrer en bellis eller mæl-
kebøtte, en forvildet stær samler gåse-
biller og en vipstjert fanger småfluer. De 
eneste mennesker, der kommer der, er 
manden med havetraktoren.

Men sådan behøver det ikke at være. 
Danmark er for lille og tætbefolket et 
land til at så store indu-striarealer ikke 
skal have et tilbud om mere og bedre 
natur.

Vi foreslår, at virksomhedernes med-
arbejdere kan lave naturgenopretning 
og naturpleje på udearea-lerne omkring 
egen arbejdsplads. Projektet skal tilpas-
ses efter lokale forudsætninger (jord-
bund, are-alstørrelse, nærhed til kilde-
områder for natur, osv) og muligheder 
(økonomi, medarbejdertid, ambi-tions-
niveau i virksomheden). Måske skal det 
”certificeres” med en række minimums-
krav – man kan som firma ikke smykke 
sig ”biodiversitetsprojekt og grønt fir-
maflag” fordi man udsår valmuer i et 
randbælte og gemmer otte brændenæl-
der og et udemotionsanlæg i et fjernt 
hjørne.

Muligheder, der kunne komme i spil, 
kunne fx være:

•  anlæg af nye vandhuller og renove-
ring af eksisterende efter best-practi-
ce med sol/skygge, forskellig dybde, 
sten, rent vand, overvintringskvas 
mm i nærheden, både permanente 
og tidvist udtørrende (plus/minus 

fisk) – insekter, padder mm.
•  krydderplantebede i pæne højbede 

tæt ved bygningerne til spiseude-
rum, krydderplanter til brug og dub-
letter som får lov til at blomstre som 
nektarkilder til humlebier, bier, som-
merfug-le. Duft og sanser.

•  lysåbne udearealer uden udsåning, 
gødskning eller sprøjtning og med 
differentieret slånings-praksis a la 
golfbanemodellen med minimum 
70% rough (slåning med fjernelse af 
hø kun 1x hvert år ca. 1. oktober, når 
insekter er i jorden og blomster har 
smidt frø), 20% fairway-arealer som 
stier, græsslentrestrøg (slået ca. 2-3 x 
årligt) og ca. 10% greens med tæt 
slåning og/eller fliser/brosten mm, 
hvor der er bord-bænke, udemoti-
onsanlæg, formidlings-stationer fx 
til fugle eller vandhuller

•  små træ- og busk-grupper med ud-
valgte fugle-, vildt- eller sommerfug-
le-venlige træer, fx Vrietorn og Tørst 
som værtplanter for Citronsommer-
fuglens larver (og formidling af det)

•  muligheder for fåreafgræsning i heg-
ninger, helst ikke permanent med i 
skifte mellem forskel-lige folde

•  hjælp til virksomheden til det faglige 
og praktiske om at maximere natur-
indholdet, hjælp til at formidle det 
inkl. virksomheds-grejbank, natur-
vejledning på aftalte personaledage i 
ude-arealerne plus/minus familier, 
hjælp til virksomheden med at få PR 
på det og markedsføre naturindsat-
sen på hjemmeside oma.

•  assistance fra landskabsartikekt, så 
naturen omkring domicilet tydeligt 
fremstår som planlagt og æstetiske 
gennemtænkt, med omlægning til 

med CSR-virksomheder for at udvikle 
og drive naturområder, naturvejled-
ning oma? Det var emnet for gruppear-
bejdet på naturvejledernetværket ”Fri-
villige og Fri-villighed” på møde 4 på 
Randers Naturskole.  

Det interessante i forhold til Naturvej-
ledernes frivillignetværk, var at se på 
naturvejlede-rens rolle og potentiale 

som aktør og iværksætter overfor lokale 
virksomheder. Hvordan naturvejleder-
nes viden, kompetencer og lokalkend-
skab ville kunne bidrage til udvik-lings-
målet. Det var også interessant, at finde 
veje til at få placeret naturvejlederne 
som centrale aktører i denne sammen-
hæng, hvor naturvejledning ikke pt er så 
meget til stede. 

Grp. 1: Medarbejdere på naturgenopretning  
i industriområdernes grønne ørkner.
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bølget terræn, smukt slyngede sti-
strøg og bænkelæ og veksling med 
buskadser. Naturen må også fremstå 
bevidst, æstetisk og markant synligt 
– og ”uden læsehjælp” styrke virk-
somhedens gode historie og profil i 

naturindsatsen og må derimod ikke 
opleves som ”rod” og ”laden stå til”, 
ligegyldighed over for udearealer-ne.

•  virksomheden har egen naturpleje-
grejbank og naturoplevelses-grej-
bank.

Fotos: To eksempler på erhvervsarealer af hhv. tradtionel naturfattig plænetraktor-ørken (Fuglsøcentret Mols) og 
modigt sammentænkt bygningsarkitektur og artsrig og smukke udearealer (Kvadrat Ebeltoft).Fotos DGI Karpen-
høj.

Medarbejderne gives et antal timer ud 
af den ugentlige arbejdstid, hvor de kan 
arbejde i virksomhe-dens egne udearea-
lers natur. Det kan både være ”individu-
elt uplanlagt” ½ times lugning og 
klipning i krydderplantehaven over fro-
kost, til 3 timer beskæring og lave kvas-
dynger, hvor man arbejder selv eller i af-
talte smågrupper. Men 1-2 x om året er 
der fælles og godt organiseret naturar-
bejdsdag som virksomheds- og fælles-
skabsdannende aktivitet afsluttet med 
”fest”.

På egne arealer skulle gerne giver mere 
motivation, firmaet får pr-gevinsten helt 
ind i et udtryk på egne arealer, medar-
bejderne får let ved at arbejde i udeom-
rådet før, under og efter arbejdstiden, 
hvor transport til-fra ikke bliver et pro-
blem. Flere nabofirmaer kan evt gå i 
samarbejde og lægge de-res udearealer 
sammen i en fælles ”pulje”, plan, indsats 
og derved få ret lange vandrestrøg – nok 
til en frisk motionstur under frokost-
pausen.

Grp. 2: Inddragelse af virksomheders udearealer 
og bygninger til udeskolebaser

Et større antal danske virksomheder har 
store udearealer og/eller bygninger, der 
med fordel kan ind-rettes og benyttes 
som udeskolebaser. Set i lyset af den 
kommende skolereform er fokusset på 
ude-skolepotentialet stort, og opmærk-
somheden på nytænkning i skolerne til 
stede. 

Vi forslår, at lærere, naturvejledere og 
andet godtfolk får afsøgt lokalområder-
ne for egnede lokalite-ter således, at po-
tentialerne bliver identificeret. Her tæn-
kes fx på varmeværker, rensningsanlæg, 
genbrugsstationer mm. – i gruppe ar-

bejdet legede vi konkret med udeområ-
derne omkring et stort kraftvarmeværk 
helt ud til kysten, hvor der tæt på ligger 
både skoler og institutioner og med sik-
re færdselsveje for gående og cyklister.

Dernæst belyses potentialet for inte-
ressenter (lærere, naturvejleder, skole-
bestyrelser, virksomheder, virksom-
hedsbestyrelser etc.).

Ved henvendelse til virksomheder af 
en vis størrelse kunne man forestille sig, 
at de – udover at stille arealer/bygninger 
til rådighed - ville kaste penge i samar-
bejdet – fx udstyr til ude-skolebasen.
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Muligheder for skoler
•  Mulighed for udeskolebaser fysisk 

tæt på skolen.
•  Mulighed for at bringe et nyt ”klas-

serum” i spil.
•  Aktivt tilvalg af uderummet giver 

mulige nye pædagogiske rum.
•  Mere ”hands on” for elever.
•  Autentisk undervisningsrum.
•  Skolen får mulighed for at ”forme” 

udeskolebasen i samarbejde med 
virksomheden, hvilket bidrager til 
ejerskabet af udeskolebasen.

Muligheder for virksomheder
•  Virksomhederne får mulighed for at 

skærpe deres CSR profil. 
•  Virksomhederne får en ”grønnere” 

profil.
•  Positiv opmærksomhed i lokalområ-

det.
•  Mulighed for at formidle virksomhe-

dens kerneydelser. 

Grp. 3: Tilbud til virksomheder: Styrk sammen-
holdet, plej naturen skab et grønt image

Skovsgaard ligger på Langeland og ejes 
og drives af Danmarks Naturfrednings-
forening og er derfor styret af DNs vær-
dier om natur, naturgenopretning, mil-
jøindsats, sund og bæredygtig levevis  
og aktive borgere. Skovsgård er et flot og 
aktivt sted, som både private grupper og 
virksomhedsgrupper vil synes, der er 
noget særligt ved at komme på. Grup-
pen arbejdede med en idé om at aktive-
re virk-somheders CSR-arbejde ved at 
ud- og afvikle naturpleje-arrangementer 
på Skovsgaard målrettet virksomheder. 
Her kunne virksomhedsgrupper lære 
om problemerne og principper i natur-
pleje og efter instruktion deltage i høs-
let, efterfulgt af middag med kød produ-
ceret på Skovsgaard. 

Daglige rutiner i virksomheden aflø-
ses af helt andre opgaver, der kræver 
samarbejde på tværs af faggrupper og 
inddragelse af andre kompetencer, end 
dem man er vant til fra dagligdagen - 
En aktiv dag med fælles udfordringer, 
gode gerninger, imagepleje og dejlig 
mad.

Virksomheder søger i stigende grad, 
at få et image som værende miljø-, na-
tur- og ressourcebevidste. Samtidig er 
mange virksomheder meget opmærk-
somme på, at optimere sammenhold og 
samarbejde i medarbejdergruppen på 
alle niveauer. Naturpleje på Skovsgaard 
kombinerer disse to mål:

Aktivitet:
•  Naturvejlederaktivitet: Høslet – 

Hvad gør det godt for.
•  Høslet og samling af græs i neg til 

tørring – Introduktion og arbejde.
•  Afsluttende middag i Skovsgaards 

café med oksebøffer, fremstillet på 
Skovsgaard.

Virksomheden opnår:
•  Hele medarbejdergruppen deltager i 

høslet – samarbejder om opgaven, 
hvor de skal bruge helt andre kom-
petencer, end de er vant til i de dagli-
ge opgaver. 

•  Virksomheden får en aktiv medar-
bejderudflugt med en rød tråd mel-
lem aktiviteter og god mad ved da-
gens afslutning.

•  Virksomheden gør ”en god gerning” 
for naturen, som de kan bruge i de-
res imagepleje (CSR).

 
Skovsgaard opnår:

•  Foretaget naturpleje på arealer, der 
er mandskabskrævende at pleje på 
den optimale måde.

•  En indtægt på det samlede arrange-
ment, der indbefatter mad i Skovsga-
ards økologiske café.

•  Den personlige indsats giver øget in-
teresse både for betydningen af na-
turpleje og for Skovs-gaard.

Hvis denne stemningsbeskrivelse af arbejdet i Frivillignetværket giver dig lyst 
til at deltage, så er det ikke for sent – se foregående artikel...
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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

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

Afd. Aarhus: Samsøvej 21
8382 Hinnerup

Vindmåler, iPad/Smartphone
Ny smart vindmåler, som kan anvendes med nyere  
smartphones og tablets med indbygget magnetfeltssensor. 
Virker bl.a. med iPad 2-4, iPhone 4-5S, HTC One og  
Samsung Galaxy S3/S4. 

En liste med kompatible enheder kan findes på vores  
hjemmeside, hvor vindmåleren også er beskrevet yderligere.
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