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Tema: 

Jubilæum for bladet
Det har været en fantastisk oplevelse at lave dette temanummer. At få lov til at sidde 
og bladre i alle de gamle blade har været en virkelig morsom opgave. At følge den 
teknologiske udvikling fra fotokopi og små-gnidrede sort/hvid-billeder, til det me-
get fine blad i farver og på svanemærket papir har været interessant.

På andre områder er det ikke gået helt så hurtigt. Selvom ”ordningen” er anderle-
des, uddannelsen er anderledes, og formålet med foreningen har ændret sig gennem 
årene, så kan man læse i 10-20-25 år gamle blade og finde problematikker, der sta-
dig er gældende i dag. Sproget har ændret sig, navnet har ændret sig, og nogle vil 
mene at forfatterfotos var bedre i de gode gamle sort/hvid-dage. Men når jeg sidder 
og samler det store overblik over 25 års udgivelser, synes jeg, at vi har et meget flot 
og interessant blad i dag. Et blad, som både giver plads til nørderi, pædagogik, poli-
tik og tips & tricks. 

Jeg håber, at NATURvejleder vil bestå mindst 25 år mere.

 God fornøjelse med jubilæumsnummeret

Rikke Vesterlund
     Chefredaktrice
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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/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup 

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

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand) formand@natur-vejleder.dk  ..............30624542
Bjarke Birkeland  bb@visitaqua.dk  ...............................20904618
Rikke Skriver Vesterlund  vesterlundnatur@gmail.com  .............23472709
Sabine Jensen  sj@levendehistorie.dk  .......................2168 1362
Michael Boon Pedersen  mp@ledreborgslot.dk  .......................2047 7155
Mette Millner Raun 34390@ishoj.dk .................................2135 4368
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................20571004
Frank Olesen froles@buf.kk.dk  ...............................2777 0294
Sam Bøgesgaard Sørensen naturvejleder@sonderskov.dk  ...........7538 3866

Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155

Medlemsskab og adresseændring:
Tomas B. Kolind Vilstrup
c/o FDF Friluftscenter Sletten,  
Bøgedalsvej 30, 8680 Ry
medlem@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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Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Du sidder lige nu med bladets jubilæ-
umsnummer i hånden… Et nummer 
der rummer gensyn med mange af de 
artikler og emner der har optaget natur-
vejledere gennem de sidste 25 år, og 
som for forbløffende manges vedkom-
mende stadig er lige aktuelle… Dog vil 
du opleve at tilgangen, kvaliteten og 
indholdet har udviklet sig tidssvarende 
gennem alle årene, og sådan skal det 
være med naturvejledningen – den skal 
hele tiden være nuanceret, vedkommen-
de og i takt med tidens udvikling…

Derfor vil vi i nær fremtid – og i tæt 
samarbejde med vores partnere i ”Na-
turvejledningen i Danmark” (Friluftsrå-
det og Naturstyrelsen) tage initiativ til 
en evaluering af naturvejlederordningen 
over en bred kam. Det eksisterende 
grundlag for naturvejledningen baserer 
sig på miljøministeriets handlingsplan 
fra 2005 (Naturvejledning i det 21.år-
hundrede), og kan nok holde til et ser-
viceeftersyn…ikke for at finde fejl og 
mangler, men netop for at finde veje og 
metoder til at sikre den fortsatte udvik-
ling og berettigelse af naturvejledningen 
som et aktiv. Vi glæder os til arbejdet, 
og ikke mindst til at der foreligger resul-
tater at arbejde videre med…

I år havde jeg før første gang fornøjel-
sen af at deltage på naturfagsfestivalen 
Big Bang og det var en stor oplevelse. 
Det var overraskende at opleve stem-
ningen, interessen – og ikke mindst det 
imponerende opbud af naturvejledere, 
der med deres forskellige indslag var 
med til at begejstre og interessere de 
mange lærere og undervisningsfolk. Her 
er et område som med garanti kan og 
bør udnyttes langt mere de kommende 
år. Hvis vi som naturformidlere kan be-
nytte den slags konferencer/messer til at 
få skolevæsenet i tale, så har vi skåret 
mange genveje i forhold til at skabe/
genskabe interessen blandt børn og 

unge for såvel naturbevarelse, - benyt-
telse, diversitet og mange andre af ti-
dens lidt ”mishandlede” begreber… - 
også Naturfolkemødet i Hjørring i Maj 
og Folkemødet på Bornholm til som-
mer bør være steder hvor vi medvirker 
til debatten omkring naturforståelse – vi 
skal ikke nødvendigvis politisere, men 
nuancere… det er der vist reelt behov 
for indimellem J

Det spirende forår betyder at mange 
mennesker igen – efter vinterens kulde 
og mørke - bliver interesserede i natu-
rens ”gåder og mysterier”. For mit ved-
kommende betyder det også en stigning 
i henvendelser fra journalister der gerne 
vil have perspektiver og kommentarer 
til ”alt det derude”… det giver jeg natur-
ligvis glad og gerne, og mange henviser 
jeg til videre kontakt med nogle af de 
meget klogere kolleger ude i lande… 
Men mønsteret er sikkert – der er en in-
teresse for at præsentere naturen i medi-
erne, og jeg vil gerne opfordre til at alle 
naturvejledere benytter lejligheden til at 
dyrke og anvende de netværk der er, til 
at fortælle de gode historier. Mange gør 
det allerede, og det er en fornøjelse at 
opleve – men der er også et uudnyttet 
potentiale, som vi kan dyrke endnu 
mere…

Tak for et dejligt årsmøde – med syn-
lighed, gensyn, faglighed, sparring, de-
batter, hygge og ikke mindst at vi – i 
fællesskab – udpegede den fortsatte ud-
viklingsvej for naturvejlederforeningen 
J

- jeg håber at så mange som muligt – 
både nye og gamle ugler – vil deltage i 
de lokale netværk J 

På gensyn

                            Peter Baloo Laurents
                                                                 Formand

Naturvejledningen i 
stadig udvikling
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Sådan så det så ud  - det første nummer af det blad, der i dag er NATURvejleder.
Ved fødslen hed bladet Naturvejleder Nyt, og navnet  levede videre ind til 2001, hvor den nye titel ”NATURvejleder” blev lanceret i december- nummeret.

Allerede i 1988 puslede 

man i sekretariatet for 

naturvejledningen med 

et Naturvejledernyt, 

men det var først i 1991, 

at bladet for natur-

vejledere for alvor  

blev til noget.
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Allerede for 25 år siden, i bladets  

første leveår, var problematikken  

omkring underholdning/undervis-

ning eller ”skaber vi som natur-

vejledere mere underholdning  

end holdning?” en varm kartoffel. 

Er vi i det efterfølgende kvarte  

århundrede kommet svaret nærmere?

Allerede i 1988 puslede 

man i sekretariatet for 

naturvejledningen med 

et Naturvejledernyt, 

men det var først i 1991, 

at bladet for natur-

vejledere for alvor  

blev til noget.
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Efter kun 1 år på bagen, skete der store ting for bla-
det. Det var nu blevet et medlemsblad, som man kun 
fik tilsendt hvis man havde betalt kontingent. 

Samtidig fik layoutet et ordentligt ryk fremad. Nu var 
det slut med fotokopier og klips – et rigtigt trykkeri, 
forside i farver og et rigtigt blad var skabt. 

Måske var det også her i 1993 at vores  
nuværende Krible Krable projekt  
blev undfanget?
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Frem til 1995 var det de færreste  

artikler, der var suppleret med fotos. 

Indtil da havde Naturvejleder Nyt brugt 

illustrationer af både professionelle  

tegnere og semi-professionelle fra  

egne rækker. 
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I tiden før internettet  

var udbredt, var der jævnligt brug  

for en ekstraudgave af NaturvejlederNyt.  

Årsmøder, generalforsamlinger, ledige stil-

linger, kurser og julehilsner til medlemmerne 

kom ud som en fotokopieret A4-side.
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En gang imellem drillede teknikken, så derfor udkom bladet UDEN  billeder og grafik. Men heldigvis er det indholdet der er det vigtigste. For 20 år siden var mountainbiken på vej frem – og selvfølgelig havde naturvejlederne set tendensen og  lavet et kursus.
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Mulige profiler for

Naturvejlederforeningen i Danmark

Fx forventes det ofte (med en vis

rimelighed, måske?), at forenin-

gen har en klar politik om de em-

ner, der skal diskuteres - det være

sig bæredygtighed, de forskellige

vejlederordninger eller adgang til

det åbne land.

Det store spørgsmål vil da være,

om foreningens politik blot skal

afspejle Naturvejlederordningens

formål, eller om foreningens over

200 medlemmer faktisk beretti-

ger, at vi „løsriver“ os og udeluk-

kende varetager medlemmernes

interesser.
Hele denne problematik vil blive

accentueret, hvis vi får flere og

flere ikke-uglebærende A-med-

lemmer, som gerne vil arbejde

med naturformidling, men ikke

nødvendigvis i de rammer, som

politikerne har udstukket.

Når bestyrelsesmedlemmerne

forfatter høringssvar og skrivel-

ser, mærker vi også behovet for

en klar målsætning for vores ar-

bejde.

Natur- og miljøpolitik er et om-

fattende emne, og selv om vi

selvfølgelig har en mening om

det hele(!), gør det tingene uligt

meget nemmere, hvis vi på for-

hånd ved nogenlunde, hvad vi

skal mene…..

Derfor lægger vi op til en

debat omkring foreningens

fremtidige profil, og vi vil

præsentere to profiler, som

ikke helt udelukker

hinanden, men som stadig

er vidt forskellige.

Naturvejlederforeningens missi-

on og generelle politik har hidtil

været uløseligt forbundet med

Naturvejlederordningen.

Mange har derfor haft svært ved

at se foreningens berettigelse

som andet end bladudgiver og ar-

rangør af årskonferencen.

Historisk set var dette faktisk og-

så én af bevæggrundene for over-

hovedet at oprette foreningen -

altså en slags ad hoc forening, der

kunne løse de praktiske, fælles

anliggender af mere uofficiel ka-

rakter.

Efterhånden som en forening får

flere og flere medlemmer og får

sæde i forskellige forsamlinger,

dukker behovet for en klart for-

muleret og konsistent politik

imidlertid op.

NVN_3_2001 indhold.p65

27-09-01, 17:08
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1. Den naturpolitisk
aktive forening

I Danmark findes der ud over Na-
turvejlederforeningen ingen for-
eninger, der i dén grad favner folk
med vidt forskellige opfattelser
af natur og alt hvad dertil hører -
dvs. naturbeskyttelse og -benyt-
telse, adgang, natursyn, forskelli-
ge målgrupper, interessekon-
flikter osv.
Friluftsrådet arbejder ganske vist
med de samme problematikker,
men det sker på et højere niveau,
hvor medlemsindflydelsen er in-
direkte; den skal turen gennem
Friluftsrådets medlemsforenin-
ger.

Argumentet for, at Naturvejleder-
foreningen skal være en miljøpo-
litisk aktiv forening, er, at vi som
naturvejledere har en „sag“, som
er meget vigtig - nemlig den bre-
de indgang til natur og naturfor-
ståelse.

Derfor skal vi selvfølgelig også
gøre vores indfyldelse gældende,
når de store foreninger som DN,
DOF, Sportsfiskerne, Kyst, land
& fjord og Jægerforbundet trom-
ler derudad.
Måske kan vore synspunkter
langt hen ad vejen bygge bro
mellem de store interesser?

Det må være en selvfølge, at vi
har en mening om de helt store
emner i miljødebatten - dvs. bæ-
redygtighed, naturfredning og in-
teressekonflikterne i naturen.

Vi kan godt tillade os at mene, at
benzinpriserne skal have et or-
dentligt løft, at hegnet skal væk
fra Lille Vildmose, at mulighe-
derne for færdsel i det åbne land
er fuldt ud tilstrækkelige.

Vi kan også tillade os at mene at
det ikke er skarven, men derimod
menneskets evindelige snæver-
syn, der er problemet.

Vi kan også deltage i debatten om
sundhed og velfærd, hvor vi selv-
følgelig vil kan slå på, at naturop-
levelser giver højere livskvalitet.

Altså:
Naturvejlederforeningen vil
principielt udtale sig i alle
sager vedr. natur og miljø,
men selvfølgelig især, når
det har med vores daglige

virke som naturvejledere at
gøre.

Problemet er blot, at foreningen
hurtigt kommer ind på en slingre-
kurs uden klar profil, og at vi
uden tvivl vil blive polariserede
og politiserede i grønne ® brun-
sorte fraktioner, alt afhængigt af
natursyn og ansættelsesforhold.

Kan vi overhovedet blive enige
om adgangen i de åbne land og
om bæverne, og hvad skal vi me-
ne om naturgenopretning og om
en eventuel omlægning Stats-
skovbruget fra skovdrift til fri na-
turudvikling?
Vi er måske nogle, der mener, at
50% af Danmarks statsskove bur-
de ligge urørt hen….. og at skar-
ver, knortegæs og sæler da burde
have jagttid, hvis bestandene kan
klare det?

Det er ikke nemt at være en grøn
forening uden de klare mål, som
sportsfiskere, ornitologer og jæ-
gere har.

Derfor vil et alternativ være den
strengt fagpolitiske forening - vi
beskæftiger os med formidling i
naturen, og det er altid formid-

lingsaspektet, som vi fokuserer
på.

2. Den fagpolitiske
forening

En fagpolitiske forening?
Hvad er det?
En fagpolitisk forening er ikke en
fagforening.
Langt de fleste naturvejledere er
formentlig allerede organiseret i
fagforeninger, som bl.a. vareta-
ger løn- og arbejdstidsforhand-
linger.

En fagpolitisk forening koncen-
trerer sig om det faglige indhold i
arbejdsdagen; fx arbejder For-
eningen af Danske Biologer med
biologi i gymnasiet, Biologfor-
bundet med biologi i Folkeskolen
osv.
Det er opgaver, som ikke kan va-
retages af Gymnasielærerfor-
eningen, Magisterforeningen el-
ler Danmarks Lærerforening.

Behovet
Naturvejledere er professionelle
formidlere, og vi er som gruppe
interesserede i at opnå de bedste
rammer for vores formidling –
det være sig uddannelsesmæs-
sigt, fagligt, netværksmæssigt og
politisk (”klimatisk”).

Disse rammer er imidlertid kun
sjældent til stede: Finansieringen
kan være højst usikker, man kan
føle sig dårligt klædt på pædago-
gisk eller fagligt, og man kan sav-
ne et velfungerende netværk, alt
sammen ting, som går ud over
kvaliteten af formidlingen.

Endelig kan man jo blive bedt om
at formidle emner, som man ikke
aner noget som helst om – fx glo-
bale klimaændringer – eller man
kan blive spændt for en vogn,
som man egentlig helst vil lade
andre om at trække.
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For 15 år siden ønskede bestyrelsen at starte en debat: 

Hvad er naturvejlederforeningens berettigelse?

 Selvom vi ikke længere har naturvejlederordningen er 

spørgsmålet stadigt gyldigt.  

Er vi/skal vi være en naturpolitisk forening, eller er vi/

skal vi være en fagpolitisk forening? 

Forhåbentlig blev spørgsmålet taget op  

andre steder end i NaturvejlederNyt 

 – for der er ikke meget debat  

at finde i de efterfølgende  

blade.
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1. Den naturpolitisk
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dvs. naturbeskyttelse og -benyt-
telse, adgang, natursyn, forskelli-
ge målgrupper, interessekon-
flikter osv.
Friluftsrådet arbejder ganske vist
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direkte; den skal turen gennem
Friluftsrådets medlemsforenin-
ger.

Argumentet for, at Naturvejleder-
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gisk eller fagligt, og man kan sav-
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Som enkeltperson vil man havesvært ved at råbe arbejdsgiveresamt især politikere og embeds-apparatet op.

Derfor skal vi have enforening, som taler med dénvægt, som medlemstalletog medlemmernes
engagement giver.

Hvor vil vi i så fald
agere?
Når formidlingsaspekter bør ind-gå i debatten, skal Naturvejleder-foreningen på banen. Følgendecases kan illustrere dette:

1. Regeringens forslag tilstrategi for bæredygtig
udvikling.
Hvordan kan man overhovedetfinde på at diskutere bæredygtig-hed og borgerinddragelse uden atinddrage formidling i særlig storgrad?

2. Fredningen og hegningen afLille Vildmose
Naturvejlederne ser formentligmed vidt forskellige øjne på, omder burde være offtentlig færdseli Lille Vildmose. Derom vil vi ik-ke udtale os!

Til gengæld kan vi godt blive eni-ge om, at der er stort behov for vi-den omkring formidling af urørtnatur.
Hvordan kan man overhovedetformidle noget urørt, og hvad be-tyder urørt natur for folks natur-syn og fornemmelse for natur?

3. Eventuelle sammenlægningaf visse vejlederordningerEn sammenlægning påvirkerkvalitet, uddannelse, identitet ogprofil, hvorfor vi selvfølgeligskal udtale os.

4. Opprioritering af
byøkologi-formidling
Skal byøkologi overhovedet væreen naturvejleder-opgave; vil detvære en styrke eller en svaghedfor naturvejledernes profil?Generelt bør vi hele tiden væreopmærksomme på, om eventuellecentrale tiltag harmonerer medvores selvforståelse.

5. Omstrukturering af
NaturvejlederNet
Det er os, der er brugerne.Selvfølgelig skal vi udtale os!

6. Nedprioritering af
naturvejledning
Vore medlemmer kan kun væreinteresserede i, at naturvejled-ning er udbredt i samfundet.Vi finder, at hvis man skal skære,bør det ikke være i formidling-sindsatsen.

7. Uddannelsen af fremtidigenaturvejledere
Som et velfungerende netværk af+/- professionelle naturvejlederebør vi selvfølgelig høres, hvisman overvejer at omlægge ud-dannelsen mht. mål og midler.Nogen må nødvendigvis tale kur-sisternes sag.

8. Efteruddannelse
Vi kan ikke bede om for megetefteruddannelse, det være sig pæ-dagogisk eller fagligt.
Foreningen må gerne foreslå em-ner!

9. Finansiering og evalueringEt generelt problem for naturvej-ledere er den usikre finansiering.Endnu mere utilfredsstillende erden manglende evaluering af demange udviklingsprojekter.Ellers kan den dybe tallerken sag-tens ende med 10 opfindere.

10. Ugler / ikke ugler
Kan vi være tilfredse med, at detisær er statsligt støttede naturvej-leder, der bliver ugler? Kan kvo-ten sættes op, og hvordan kanman forestille sig eventuel finan-siering?

Hvor vil vi ikke agere?
1. Praktisk natur- og
miljøforvaltning uden
overordnede
formidlingsaspekter.
Skarven, jagtfrie kerneområder,fredninger, økologisk landbrugmv. er ikke områder, som vi somforening skal gå ind at diskutere.Til gengæld skal vi arbejde for, atnaturvejlederne modtager dennyeste information, så de kan be-handle emnerne i naturvejlednin-gen.

2. Bæredygtighed
Som forening skal vi ikke advo-kere for mere eller mindre bære-dygtighed. Vi antager blot, at na-turvejledning i ordets bredesteforstand er et bæredygtigt initia-tiv mht. sundhed, folkeoplysningosv. Vi vil derfor ikke udtale osom, hvorvidt regeringens forslager bæredygtige (nok).

Hvad skal der ske?

Bestyrelsen vil gerne
lægge op til, at

Naturvejlederforeningensformålsparagraf tydeligtafspejler, hvad foreningen
egentlig er til for.

Det vil gøre arbejdet iforeningsregi meget lettere,og det vil tillige profilereforeningen som et „must“for folk, der interesserer sigfor naturvejledning.

Morten DD Hansen

NVN_3_2001 indhold.p65

27-09-01, 17:08

49

Sort

13
NATUR vejleder  •  25. årg.  •  nr. 2  •  2016



12 NATUR vejleder  •  Issue 4  •  December  •  2002 

It’s a crisp autumn day with an infinitely 

blue sky and a sharp horizon. A group 

of people meet each other for the very 

first time around a well-provided table. 

Inquisitive looks investigate the new 

faces and gain first hand impressions. 

There are 22 participants ready for ten 

intensive days of a course, which is the 

first part of the supplementary educati-

on to become a nature interpreter.

A team is created
Something special happens when a 

group of people, who were unacquain-

ted beforehand, are brought together for 

a ten-day, intensive course. The reserva-

tions and masks that we normally hide 

behind become useless after a short 

while. The many hours of presentations, 

discussions, activities, and challenges, 

alongside the lack of sleep, reveal emoti-

ons that are normally repressed. This is 

fully intentional, because one of the 

aims of the education is to consolidate 

the group. The participants really get to 

know each other well. The close relati-

onships that are build up here are inten-

ded to unite the team to form a network 

within which the individual nature in-

terpreter can find both human and 

scientific support. It can serve to combat 

the isolation that many nature interpre-

ters often experience in their daily work, 

since they have no colleagues close at 

hand. This network can be worth its 

weight in gold when the newly started 

nature interpreter needs help to develop 

his or her teaching.

The many subjects
Within group number 12, there are 

fishermen, farmers, teachers, peda-

gogues, and forestry folk, all intent on 

improving their teaching. The broad 

range of participants is a great strength. 

Discussions are enriched when practiti-

oners, theorists, and those with a peda-

gogical background  all offer their opi-

nions. We experienced one excellent 

example of this interplay when, on an 

excursion to the sea, a marine-biologist’s 

information about micro-organisms 

and the fiord’s ecosystem was supple-

mented by the fisherman’s stories of life 

by Jes Aagaard, 
Nature Interpreter at 

 Jægersborg State Forest District.

A Retrospective View 
of the Education of Nature Interpreters

The nature interpreters’ 
education in Denmark 
strives, as one of its most 
important objectives, to 
help the individual inter-
preter to establish his or 
her own network and 
identity.  
Within the secure setting 
of the course, we dare to 
experiment with our role 
as a nature interpreter. 
Here we can find our own 
tools to reflect upon and 
develop our nature inter-
preting, which will con-
tinue to help us, even af-
ter the education course 
has ended. 
The article here is a per-
sonal account of the edu-
cation.

An exercise, in which the participants work with games and their senses. Both are important ingredients in the work of a  

nature interpreter.

I 2002 red NATURvejleder med på  

den internationale bølge, og udgav  

sit første (og hidtil eneste) nummer 

 på engelsk. 

Formålet var, at bruge bladet som en 

introduktion til den danske natur-

vejleder-model. Hvordan bliver vi ud-

dannet, hvad er vores fokuspunkter og 

tankerne bag selve naturvejledningen.

December 2002

NATUR 

   vejleder

English Edition:

Nature Interpretation  

in Denmark
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nature interpreter.
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on a fishing boat. This added the human 
dimension, which is so important for 
making teaching both relevant and viva-
cious.

It is always a challenge when people 
get together, and many prejudices are 
proven unjust when we get to know 
each other. When our elderly farmer 
eventually opened his mouth, we found 
him to be a mine of information and 
bursting with good ideas to put together 
an active demonstration of local env-
ironmental problems.

Personal communication
One of the strong points about the edu-
cation is the quick and constant conver-
sion from theory to practice. We experi-
enced one fantastic storyteller who 
revealed the forces of magic and helped 
us to tell a good story. We put it to the 
test at the National Art Gallery, where 
each member of the group chose a pic-
ture and told a story based upon it. Sud-
denly we experienced one of the quieter 
members of the group open up and tell 
us a true, revealing story of his grandfa-
ther.

Another really good method of get-
ting to know nature is to play games. In 
a game, the social element is used to fo-
cus on the subjects to be taught.  For 
some participants it is quite a problem 
to transfer their scientific knowledge 
into a game. However, it is really fanta-
stic to see a group of adults make-beli-
eve that they are a big tree: some lie 
down as the roots and make water suck-
ing noises, others are the hard core hol-
ding the tree upright etc.

 I look back with fun at the actor who 
taught us the basic rules about body 
language and appearance. He started by 
talking gibberish, looking very embar-
rassed and avoided our questions – we 
were all completely fooled. It was only 
when everyone was feeling embarras-
singly sorry for him, that he dropped 
the mask and became the vital, inspi-
ring, and professional actor we could all 
use as a role model.

Progress and inner reflections
At intervals within the intensive course, 
we were required to design development 
projects for our places of work. In this 
way, the education is integrated in our 

daily work. The participants were allo-
wed to choose the small groups that 
were to take part in the projects. I expe-
rienced these projects as a tremendous 
freedom and an opportunity to plan fu-
ture development. In my own case, the 
result was a creative development pro-
gramme for nature guidance for pupils 
in the upper secondary school classes 
and in high schools.

To my amazement, the education of a 
nature interpreter does not involve zoo-
logy, geology, or botany. I didn’t become 
wiser about the birds and the bees. 
However, I did become wiser about my-
self. A topic that cropped up continually 
throughout the cours, was that of the 
ability to reflect upon yourself and to 
examine your own teaching in a critical 
manner. It’s not always that fun to be fil-
med while you teach and for the film 
then be analysed by the whole group, 
but you do get a clear picture about your 
strengths and weaknesses.  

Of course, the lesson about fishing 
took place at the lokal harbour.

All the »students« in the proper 
outfit for visiting a slaughter-
house.
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Af Morten DD Hansen, natur-

vejleder på Molslaboratoriet,  

Naturhistorisk Museum, Århus.

- tilbage til rødderne

No More 
Electronics!

Forestil jer en højniveau gymna-

sieklasse, der skal i felten på Mols-

laboratoriet i tre dage. 

Læreren er ambitiøs og kræver det 

helt store udstyr - dataloggere, 

elektroder af alskens slags, radio-

aktive isotoper m.m. - som vi selv-

følgelig ikke kan levere. 

Derfor sender læreren en vare-

vogn i forvejen med al godset, for 

når eleverne skal i felten, skal ud-

styret være i orden. 

Det er det selvfølgelig aldrig. 

Ilt-elektroden virker ikke uden for 

hjemmets fire vægge, eleverne klokker i 

det med respirationsmålingerne, og buf-

fervæskerne til pH-målingerne er alt for 

gamle. Læreren og eleverne bruger det 

meste af tre dage på at få skidtet til at 

fungere, mens naturvejlederen græder 

over den spildte mælk. Det havde jo væ-

ret lettere uden det forbandede udstyr.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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Absolut lavteknologi
Derfor har jeg indført absolut lavtekno-

logisk naturvejledning på Molslaborato-

riet. Det handler om naturhistorien ude 

på arealerne - altså dyr og planter. Vi 

har et par dage til at gøre eleverne begri-

belige, at arter er fede og fortæller en 

masse om naturen, og hvis vi i stedet 

begynder at måle naturen på kryds og 

tværs, fordi det helst skal ligne viden-

skab på universitetet, begår vi en stor 

brøler i formidlingsmæssigt henseende. 

Eleverne kan måle og veje, når de kom-

mer hjem, og derfor slæber lærerne 

normalt et kvart ton vand- og jordprø-

ver med hjem til skolen, når besøget er 

slut! Det er fint med mig. 

Udstyrs-boykotten gælder i øvrigt 

også de lærerkurser, som vi holder på 

Molslaboratoriet. Der er generelt mange 

lærerkurser, hvor lederen introducerer 

nye, smarte ting fra Bie & Berntsen, 

Gundlach eller Scandidact, men hos os 

nøjes vi altså med termometre. Dem 

kan man komme rigtig langt med, hvad 

naturfag angår... Det mest vidtgående 

forslag kom fra en lærer i Brabrand, der 

foreslog, at man på en tur i naturen også 

kunne benytte lejligheden til at måle 

temperaturen inde under elevernes tøj. 

Hvor varm bliver en burkha i Mols Bjer-

ge egentlig? Det er da videnskab, der vil 

noget.

Ingen regler uden undtagelse

Men - vi kommer heller ikke uden om 

digitalkameraet. Det er et must. Der er 

ikke det, man ikke kan dokumentere 

med et kamera, og for eleverne er det en 

kærkommen anledning til at bruge mo-

bilerne til noget fornuftigt. Vi har gen-

nem tiden lavet digitale herbarier, som-

merfuglesamlinger og sky-arkiver, og 

det er rigtig god læring for eleverne, når 

de efterfølgende sætter deres billeder 

ind i rapporter mv. Som et ekstra sup-

plement illustrerer jeg, hvordan en ob-

servation og et dokumentaions-foto af 

et kræ faktisk kan gøres anvendelige for 

andre end én selv: Vi uploader nemlig 

observation og foto til fugleognatur.dk, 

som er landets førende naturhjemmesi-

de. Her indgår observationerne nemlig i 

en kæmpe database, som Naturhistorisk 

Museum laver backup på, så man også 

om 100 år kan se, at Haderslev Gymna-

sium faldt over en bestemt kommabred-

Digitalkamera  
påbudt

pande eller en hvepseedderkop.  

Med digitalkameraet er der et utal af 

andre muligheder. Man kan tage bille-

der gennem teleskop eller stereolup, 

man kan lave O-løb, hvor bestemte mo-

tiver skal knipses, man kan lave foto-

konkurrencer osv. Det er sjovt, og det 

virker. At se på naturen gennem en linse 

skaber nemlig øget fokusering på del-

elementerne derude. Så det er det, jeg 

arbejder med at udbygge på Molslabo-

ratoriet.

The real stuff
Jeg ved godt, at det er meget moderne 

med meget mere IT i naturvejlednin-

gen. Man kan bruge GPS, dataloggere, 

interaktiv telefoni osv, men det er min 

faste overbevisning, at naturen i sig selv 

sagtens kan bære interessen - så længe 

naturvejlederen er med. Vi behøver ikke 

pakke naturen ind i alt muligt smart for 

at gøre den spiselig for børn og unge. 

En vortebider bider, så det kan mær-

kes, og den oplevelse kan ikke erstattes. 

Ugh! 
o

”En vortebider bider, så det kan 

mærkes, og den oplevelse  

kan ikke erstattes.” 

Foto: Morten D.D. Hansen
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På Møns Klint er ved at blive  bygget et geologi- og naturcenter der skal formidle den spændende historie om Danmarks geologiske udvikling og forklare den enestå-ende natur i området.  
Det bliver en oplevelsesrig fortæl-ling, hvor den besøgende bevæ-ger sig fra bunden af kridthavet frem til i dag og på interaktiv vis lærer undervejs. 

Flere af landets bedste kunstnere kom-mer med deres egen fortolkning af de geologiske perioder. 
Som et redskab i skoletjenesten udvik-les forskellige IT-teknologiske hjælpe-midler og ord som GPS, SMS, Info-push, location based computer games osv. fyger derfor i øjeblikket gennem luften. 

Vi er i gang med at udvikle og vil gerne lære mere, har du en idé, eller er nysger-rig, så læs videre.

Enestående natur på klintenMøns Klint er et vidnesbyrd om hæn-delser fra 70 mio. siden og frem til i dag. Fra kridttiden hvor kridtet dannes, over tertiærtidens voldsomme pladetektoni-ske bevægelser til istidens kæmpe glet-schere, der former landet og med enor-me kræfter skubber Møns Klint i vejret. Kridtet lige under jordoverfladen be-tyder at halvdelen af Danmarks vilde or-kidearter trives i stor stil. Det betyder også at sommerfuglen den Sortplettede Blåfugl, der lever halvdelen af sit liv un-der jorden i en myretue, flyver i Høvble-ge på Møn som det eneste sted i Dan-mark. Verdens hurtigste væsen, Vandrefalken, der med op til 350 km/t jagter sit bytte, har de sidste 5 år som 

Af Jesper Grube Kristiansen Leder 
af skole- og naturvejledertjene-
sten GeoCenter Møns Klint,

GeoCenter Møns Klint fortæller historien om Danmarks fødsel

Geologi, GPS,  
gummistøvler  
– og mere endnu
Millioner af år gjort levende…
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Med de forskellige tekniske 
muligheder og begræns-
ninger er vi inde en meget 
spændende udviklingsfase. 
Skulle du være interesseret i 
at høre mere, er du velkom-
men til at tage kontakt. 
Har du ligeledes selv gode 
erfaringer med at koble 
forskellige tekniske hjælpe-
midler med traditionel 
naturvejledning hører vi 
meget gerne fra dig:
Tlf.: 4042 9612 
Mail: jgk@moensklint.dk 

det eneste sted i landet, ynglet her på de stejle kridtklinter mod Østersøen. Vi-den om denne natur der både er mang-foldig og dragende, uddybes og formid-les på GeoCenter Møns Klint. Du kunne læse lidt om selve udstillingen i det se-neste nummer af NATURvejleder.
Skoletjeneste med GPS, SMS, PDA, andre for-kortelser og gummistøvlerSkoletjenesten tager udgangspunkt i de storslåede naturfænomener omkring GeoCentret og inddrager eleverne så de i bogstaveligste forstand får viden og kridt under neglene. For både klasser på lejrskole og lokale klasser på fagudflugt kommer en vifte af fagrelevante under-visningstilbud, hvor klassen undervises af en naturvejleder. I skoletjenesten kobler vi tekniske hjælpemidler (GPS, SMS, datalogning mv.) sammen med en solid faglig naturvejledning. Den mo-derne teknologi bliver herved et supple-ment og en indgangsvinkel, til læring om de enestående naturfænomener på Møns Klint.

Skridtet videre i den teknologiske formidlingFlere af de tekniske hjælpemidler eksi-sterer i dag i bedste velgående på andre naturcentre og naturskoler rundt om-kring i landet. At blive guidet rundt i naturen efter en GPS, og måske kom-munikere med en lærer eller en server med sin mobiltelefon er flere steder avendte hjælpemidler. Men når Geo-Centret åbner til maj 2007 vil vi gerne være et skridt videre i den teknologiske formidling end man kan i dag. Derfor samarbejder vi med forskellige instituti-oner og inspireres gerne gensidigt. Kul-turarvsstyrelsen har flere steder i landet bla. på Frilandsmuseet og Vikingeskibs-museet, et pilotprojekt om teknologisk formidling. Det foregår via en avanceret mobiltelefon og GPS, der automatisk modtager information om det område man står i, alt afhængig af hvor man be-væger sig hen. Indfører vi det samme system på Møns klint vil ens mobiltele-fon altså f.eks. bippe med en sms, bille-de, lyd eller video, når man bevæger sig op på udsigtspunktet Dronningestolen ”Du befinder dig nu på Dronninge-stolen med 128 m lodret fald foran dig. Her kan du til højre se vandrefalkens rede og til venstre….osv.” 

I modsætning til at skulle ”hente”  informationen ved at ringe op til et bestemt nummer, sende en sms eller tilsvarende skubbes/”pushes” infor-mationen automatisk af sted, da GPS´en sladrer om hvor man er. 
Location based computer games I samarbejde med Skov- og Naturstyrel-sen, Falster Statsskovdistrikt er vi koblet på et PhD-projekt på RUC om natur-fagsundervisning i naturen vhja. tekni-ske hjælpemidler, Location based com-putergames (se artiklen ”Forbedret natur?” først i bladet). Her tager man den virtuelle verden der eksisterer i et computerspil og ved hjælp af GPS, PDA eller 

tilsvarende enhe-
der kobler elever-
nes færden med 
spillets. Det hele 
pakkes ind i forskellige naturfaglige rammer, så elevernes leger/spiller sig igennem undervisningen. Erik Kristiansen som den PhD-stude-rende hedder sørger for den tekniske side af sagen, vi fodrer ham med prakti-ske input, kreativitet og naturfaglighed. GeoCenter Møns Klint er case og en prototype af spillet vil være klar til som-meren 2007. Vi forventer os meget af samarbejdet og er spændte på resultatet.

Vi er langt fra færdige
Der er naturligvis tekniske og praktiske begrænsninger, der begrænser brugen af det eksisterende hardware. På nuværen-de tidspunkt er avancerede mobiltelefo-ner og GPS endnu ikke hvermandseje og som en detalje har vi på Møns Klint ikke lige nogen mobildækning…. Mo-bildækningen findes der dog råd for, da TDC sætter en sender op i området. Det er værre med den tekniske begræns-ning, for hvis det bliver alt for avanceret, indviklet og besværligt, så vil ingen be-nytte de tekniske muligheder. Og så er der GPS-signalerne. Bortset fra selve klinten er området dækket af tæt løv-skov. Der findes i dag GPS´er med et så-kaldt Sirf-chipsæt der kan registrere re-flekterede sattelitsignaler, hvor det ikke er en begrænsning at befinde sig i tæt skov, men prisen er også derefter.    

o

GeoCenter Møns Klint  åbner maj 2007 - 
Velkommen!
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Hvis du gerne vil være med på 

beatet med et sejt mikroskop  

koblet til din computer – så kan 

det lade sig gøre for ca. 500 kr. 

Dette lille mikroskop med mulighed for 
at optage time-lapse-movies (det der 
med at tage et foto fx hvert halve minut 
og lave en film ud af det, en blomst der 
springer ud, en slimsvamp der kravler, 
you name it…) kan købes på Internet-
tet. Det kan kobles direkte til din com-
puter via et USB-stik. 

Alle har råd til et…. 

Barbiemikroskop
Mikroskopet kan forstørre 10x, 60x og 
200x, men det sidste er dog lidt svært 
uden ekstra lys. 

Det hedder Digital Blue QX5 Compu-
ter Microscope og kan købes på nettet 
på www.compuvisor.com til $77.95. 

Good value for money
Samme sted fås lyserøde plasticvideoka-
meraer til næsten sammen pris. Dem 
har vi ikke testet… 

En ny dansk forhandler sælger også 
mikroskopet i deres webshop: 
www.safekey.dk o

Dorrit Hansen, Raadvad Naturskole

 Fotos taget med det digitale  
mikroskop: Saltkrystaller (x50) 
og en strikketrøje (x10)

Læs evt. mere på producentens hjemmeside:

http://www.taglearning.com/index.php
-søg på ”QX5”

Her er mikroskopet i en opstilling på Raadvad Naturskole - i gang med at vise slimbakterier, der er ved at ”angribe” havregryn.

I 2006 sker der igen  

noget med layoutet. 

Pludselig er alle sider i farver!  

Et fantastisk blad bliver endnu 

mere fantastisk.

November 2006, 15. årg, nr. 3
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Absolut lavteknologi
Derfor har jeg indført absolut lavtekno-

logisk naturvejledning på Molslaborato-

riet. Det handler om naturhistorien ude 

på arealerne - altså dyr og planter. Vi 

har et par dage til at gøre eleverne begri-

belige, at arter er fede og fortæller en 

masse om naturen, og hvis vi i stedet 

begynder at måle naturen på kryds og 

tværs, fordi det helst skal ligne viden-

skab på universitetet, begår vi en stor 

brøler i formidlingsmæssigt henseende. 

Eleverne kan måle og veje, når de kom-

mer hjem, og derfor slæber lærerne 

normalt et kvart ton vand- og jordprø-

ver med hjem til skolen, når besøget er 

slut! Det er fint med mig. 

Udstyrs-boykotten gælder i øvrigt 

også de lærerkurser, som vi holder på 

Molslaboratoriet. Der er generelt mange 

lærerkurser, hvor lederen introducerer 

nye, smarte ting fra Bie & Berntsen, 

Gundlach eller Scandidact, men hos os 

nøjes vi altså med termometre. Dem 

kan man komme rigtig langt med, hvad 

naturfag angår... Det mest vidtgående 

forslag kom fra en lærer i Brabrand, der 

foreslog, at man på en tur i naturen også 

kunne benytte lejligheden til at måle 

temperaturen inde under elevernes tøj. 

Hvor varm bliver en burkha i Mols Bjer-

ge egentlig? Det er da videnskab, der vil 

noget.

Ingen regler uden undtagelse

Men - vi kommer heller ikke uden om 

digitalkameraet. Det er et must. Der er 

ikke det, man ikke kan dokumentere 

med et kamera, og for eleverne er det en 

kærkommen anledning til at bruge mo-

bilerne til noget fornuftigt. Vi har gen-

nem tiden lavet digitale herbarier, som-

merfuglesamlinger og sky-arkiver, og 

det er rigtig god læring for eleverne, når 

de efterfølgende sætter deres billeder 

ind i rapporter mv. Som et ekstra sup-

plement illustrerer jeg, hvordan en ob-

servation og et dokumentaions-foto af 

et kræ faktisk kan gøres anvendelige for 

andre end én selv: Vi uploader nemlig 

observation og foto til fugleognatur.dk, 

som er landets førende naturhjemmesi-

de. Her indgår observationerne nemlig i 

en kæmpe database, som Naturhistorisk 

Museum laver backup på, så man også 

om 100 år kan se, at Haderslev Gymna-

sium faldt over en bestemt kommabred-

Digitalkamera  
påbudt

pande eller en hvepseedderkop.  

Med digitalkameraet er der et utal af 

andre muligheder. Man kan tage bille-

der gennem teleskop eller stereolup, 

man kan lave O-løb, hvor bestemte mo-

tiver skal knipses, man kan lave foto-

konkurrencer osv. Det er sjovt, og det 

virker. At se på naturen gennem en linse 

skaber nemlig øget fokusering på del-

elementerne derude. Så det er det, jeg 

arbejder med at udbygge på Molslabo-

ratoriet.

The real stuff
Jeg ved godt, at det er meget moderne 

med meget mere IT i naturvejlednin-

gen. Man kan bruge GPS, dataloggere, 

interaktiv telefoni osv, men det er min 

faste overbevisning, at naturen i sig selv 

sagtens kan bære interessen - så længe 

naturvejlederen er med. Vi behøver ikke 

pakke naturen ind i alt muligt smart for 

at gøre den spiselig for børn og unge. 

En vortebider bider, så det kan mær-

kes, og den oplevelse kan ikke erstattes. 

Ugh! 
o

”En vortebider bider, så det kan 

mærkes, og den oplevelse  

kan ikke erstattes.” 

Foto: Morten D.D. Hansen
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Tilbage i 2001 afholdt Amtscentret for Undervisning på Fyn, Fjord og Bælt og Trente Mølle i samarbejde et dagskursus for lærere med titlen ”Børn filmer naturen”. Formålet med kurset var at sætte fokus på brugen af video i forbindelse med fagene natur/teknik og biologi. 
Under evalueringen gjorde flere af kur-sisterne opmærksom på, at det er meget resursetungt at sætte det nødvendige udstyr op, sætte sig ind i teknikken etc. – alt dette set i forhold til fagenes place-ring i timeplanen.
På denne baggrund opstod ideen om at indrette Trente Mølle til filmstudie. En skoleklasse skulle kunne komme på Trente Mølle en hel dag og lave deres egen naturfilm. Amtscentret var straks med på ideen, og stillede seks komplette sæt udstyr til rådighed i to uger. Derud-over lavede de en kort omtale i deres kursusavis og tegnede en plakat til pro-jektet. Tilmeldingerne strømmede ind og inden plakaten nåede at blive trykt, kunne vi have fyldt 5-6 uger !!!

Naturopia
De to uger oprandt, og lokalerne på TM blev ombygget til et mindre filmstudie - Naturopia var en realitet. Seks digitale arbejdspladser med redigeringsudstyr, 

Af naturvejleder Leif Sørensen, 
Trente Mølle

videokameraer og andet optageudstyr blev etableret. Lokalet fyldtes med håndbøger, akvarier, fangstudstyr og an-det til inspiration og praktisk brug. Og sådan har det været to uger om året hvert år, sidst her i august 2006. Vi har gjort en del erfaringer gennem årene, selvom grundprincippet er det samme. En typisk dag starter med at en klasse kommer ved 9-tiden og slutter igen kl. 15.00. Vi starter med en introduktion til naturfilm generelt, forskellige genrer, og ikke mindst fup og manipulation i na-turfilm. Illustreret med klip fra forskelli-ge mere eller mindre vellykkede profes-sionelle naturfilm. Næste fase er en introduktion til kameraet. Her gælder det om, at få eleverne til at benytte de grundlæggende funktioner, der er nød-vendige i denne procedure og derud-over ellers få dem til at glemme alt det, som kameraet også kan. En idefase er næste skridt – og her er erfaringerne, at jo mindre og jo mere konkret emne ele-verne vælger, jo bedre bliver filmen. Så er det ud at ”skyde” nogle dyr, planter, svampe eller hvad filmen nu skal handle om. 

Frem mod deadline
Efter et stykke tid vender eleverne tilba-ge og lægger deres film ind på mac´en. Og nu kan de pludselig se, at alt det jeg startede med at fortælle om kamera-vinkler, uønsket lyd, hvordan man und-går ”hjemmevideo” etc. måske var rig-tigt nok!
Så går dagen ellers slag i slag. Nogle fra gruppen optager mere film, andre redigerer billederne, der skiftes, der bli-ver lagt tekster ind, der lægges overgan-
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ge mellem filmsekvenserne ind, der læg-ges evt. lyd på og til sidst bliver der lagt baggrundsmusik ind. Det kan lyde som et hektisk program, hvad det også er, men vi prøver bevidst at opbygge en hektisk stemning, hvor deadline er en afgørende faktor. Madpakker bliver spist når og hvis der er tid, og ikke nødven-digvis alle på samme tid. Alle grupper kæmper for nu at nå alle de ting, man gerne vil med sin film. Til sidst vises fil-men og klassen får en DVD tilsendt med dagens resultater.

Hvor er naturvejledningen?
Indtil videre har det ikke handlet meget om naturvejledning – men mere om vi-deoproduktion. Det var da også fra star-ten et af vores overvejelser, om der nu også blev plads til naturoplevelser, bio-logi etc., og om ikke alt ville ende i ren teknik. Og skal jeg være ærlig, så er der grupper, der formentlig ikke er blevet meget klogere på noget derude, på så-dan en dag. Men rigtig mange gange lykkedes det heldigvis også. Se en grup-pe elever opdage, hvordan edderkop-pens spind sprøjter ud af de forskellige kirtler på bagkroppen, eller se, når en græshoppe bliver spundet ind. Eller da tre drenge, der laver en film om galler, pludselig opdager en galle, der tidligere kun er fundet to steder i Jylland. Det blev der en herlig lille film ud af. De glemmer aldrig, hvad en galle er. 

Kameraet som øjenåbner
De gode eksempler er der heldigvis rig-tig mange af, og her er min erfaring, at kameraet er rigtig velegnet til at være øjenåbner for eleverne. Især insekterne og det andet småkryb er rigtig godt at arbejde med. Når man kan få dem til at gå tæt på, rigtig tæt på, opdager de - når billederne  blæses op på en skærm - ting de ellers aldrig ville have set. En myre, der malker en bladlus bliver pludselig meget vedkommende. En film om æn-der i søen bliver til gengæld så gabende kedelig. Her ser vi ikke noget på filmen, vi ikke har set 1000 gange før i parken. Selvfølgelig er der også grupper, hvor det mest handler om, hvordan man selv ser ud på filmen og om man tør filme sin bare …. Men det hører heldigvis til sjældenhederne og opvejes af dagen med lærerens egen skrækgruppe, der 

pludselige finder en kæmpe snog og la-ver en af årets film…… 
Helt afgørende for, at vi nu har kørt med det i seks år, er også at det har vist sig, at teknikken her er med til at få 7. til 10. klasse ud på naturskolen, en alders-gruppe vi ellers har svært ved at nå. Teknikken og især computeren, bruges som indfaldsvinkel og øjenåbner og er med til at gøre at biologi bliver spæn-dende og interessant for denne alders-gruppe. 

Et naturfilmnetværk?
Der er sket meget i løbet af årene og bl.a. er udstyret skiftet ud med bærbare computere og nye kameraer er kommet til - alt sammen finansieret af Amtscen-tret for Undervisning. Sættet har i alle årene også været brugt af Fjord og Bælt, der også i to uger hvert år har kørt deres udgave af ”Børn og unge filmer natu-ren”. Senest er Odense Zoologisk have kommet med og udstyret står til rådig-hed for alle naturskoler på Fyn. Ud over det konkrete eksempel med ”Børn og Unge filmer Naturen” – åbner det op for det perspektiv at lignende samarbejde kunne etableres på andre områder. Ingen naturskole (eller i hvert fald meget få) vil have mulighed for at løfte et sådant projekt økonomisk. Jeg ser store muligheder i at naturskolerne i en region, sammen med et amtscenter udvikler undervisningstilbud, og at ud-styret derefter kan cirkulere mellem na-turskolerne, der så bidrager med lokal-kendskab, og sætter rammerne for en god formidling med grejet. Så kunne skolerne, hvad flere af mine gør, lægge det ind i deres årsplan og vælge en na-turskole, der er tæt på. Erfaringsudveks-ling mellem naturskolerne vil kunne etableres, og evt. danne baggrund for udvikling af egentlig undervisningsma-teriale.

Ved at cirkulere rundt med materialet vil det blive brugt mest muligt – og ind-rømmet selv om der er rigtig, rigtig sjovt at lave ”Børn og Unge filmer natu-ren” – så trænger man til noget helt an-det efter 14 dage. Så grib fat i dit amts-center og kom i gang. Om et par år mødes vi måske på den første lands-dækkende naturskolenaturfilmfestival! 
o

Fotos: Leif Sørensen
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Fotos: Klosterhedens StatsskovdistriktVi har i årevis kæmpet os gennem skov og hede ad mudrede stier i al slags vejr – med en flok ustyrlige unger på slæb. Nu har vi lavet løs-ningen på alle genvordighederne – Naturbussen! 
Billeder på en skærm – et lydan-læg der kan imponere enhver ”Brian” – DET virker. Og så kan na-turvejlederen jo sidde på sin flade, skærmet mod vind, vejr og alle de mærkelige dufte fra naturen.

Nej, nej og atter nej! Det er ikke hensigten, at bussen skal er-statte traditionel naturvejledning i natu-ren. Naturbussen er et supplement til andre formidlingsformer. En del men-nesker er afskåret fra selv at færdes i na-turen og opleve dyrelivet. Store grupper til fods kan også vanskeligt opleve f.eks. hjorte og gæs på nært hold. Med Natur-bussen kan vi formidle især dyrelivet for disse grupper. Vi kan fokusere på detal-jer og fortælle om netop det billede, del-tagerne ser. Er der stemmer fra tusind-vis af rastende gæs i april eller en brølende hjort i september, kan de fylde bussen, så deltagerne næsten føler dyre-ne sidder på skødet af dem. Bæveren 

kan observeres om aftenen, efter at det er blevet mørkt – enten ved infrarødt  eller hvidt lys. I den første tid efter sol-nedgang kan kameraets lysforstærk-ningsfunktion forlænge observations-tiden ca. ½ time. Er der køretid mellem afhentningsstedet og turens mål, kan køretiden bruges til at supplere lokalite-ten med relevant tekst eller billedmate-riale. På den måde kan deltagerne få bedre forudsætning for at opleve områ-det, der skal formidles.
En bus med mere!Efter at have arbejdet på projektet gen-nem flere år – idéudvikling, beskrivelse, skaffe penge, tilladelser, finde bus, bygge om og installere teknik o.s.v. - stod bus-sen færdig, næsten da, den 1. marts i år. Den er bl.a. udstyret med handicaplift og kan medtage 10 elkørestole eller lidt flere små kørestole. Fuldt bestolet er der plads til 44 passagerer. Ret traditionelt. Det nye i bussen er ”formidlingsteknik-ken”. I et tårn forrest på taget er monte-ret et fjernstyret digitalkamera med en kraftig zoomlinse (70 x forstørrelse), desuden en infrarød spot til natobserva-tion og en retningsbestemt mikrofon. Inde i bussen er der fire nedfældbare fladskærme og to billedrørsskærme, hvor optagelserne kan vises direkte. Et 

Af Henning Givskov,
Naturskoleleder på Naturskolen  Kjærgaard Mølle, Klosterhedens Statsskovdistrikt. (97 86 52 52)

Klosterheden – først med det nyeste !NATURBUSSEN
Naturbussen. På den anden side er billedsproget med gæs.
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godt lydanlæg og en trådløst opkoblet PC’er. Det hele kan betjenes fra en tek-nikpult, der er anbragt forrest i venstre side, med sædets ryglæn mod kørsels-retningen. Optagelser kan gemmes, re-digeres, suppleres med film eller power-point eller oplysninger fra hjemmesider. Et rullende auditorium.
Entusiasme, pionerånd – og mange brugereEndnu har vi meget at lære om betje-ning, årstidernes muligheder og hvor-dan vi udbyder ture, laver ture, der er interessante uden for højsæsonen for gæs eller krondyr. Ikke mindst, hvordan håndterer vi tilmelding og betaling. Pro-jektet har taget meget tid i opstartsfasen. Alt skulle læres samtidig med, at aktivi-teterne også skulle se nogenlunde pro-fessionelle ud. Hele tiden var der større eller mindre ting, der drillede eller gik i stykker. På grund af stor entusiasme og pionerånd fra de daglige chauffører, som samtidig er naturvejledere, samt smeden, der holdt bussen kørende, har det til dato ikke været nødvendigt at af-lyse ture. Der er indtil september gen-nemført ca. 70 ture (målet for et år) - som regel med en næsten fyldt bus. Mange af turene gennemføres på aftener og i weekender, hvilket sammen med de øvrige naturvejledningsaktiviteter bela-ster de to chauffører for meget. Derfor skal der inden foråret uddannes to chauffører mere, så alle kan få en rime-lig fordeling af arbejde og fritid. Om end der endnu er små detaljer, som skal rettes, må vi sige, at bussen fuldt ud le-ver op til forventningerne: Formidling 

af dyrelivet for store grupper og især for dem, der ikke selv har mulighed for at færdes i naturen.

Hvem deltager så på turene? Grupper med handicappede eller dårligt gående, plejehjem, foreninger, firmaer og deltagere på offentlige ture. Endnu har vi ikke kørt med den første skole-klasse. Det kan skyldes prisen, der er på 2.600 kr. inkl. moms for tre timer. Of-fentlige ture koster 100 kr. pr. deltager. Men måske er det snarere en slags sund-hedstegn, fordi børn og lærere foretræk-ker ”hands-on” naturvejledning i natu-ren. Så undgår vi heldigvis alligevel ikke de mudrede stier i al slags vejr. 
o

Tårnets udstyr: Infrarød projektør, digitalkamera og en  retningsbestemt mikrofon.  

Hele projektet har kostet 1.500.000 kr. Det er støttet af Leader+, Velfærdsmidler fra Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, 
lokale kommuner, virksomheder og Nr. Nissum Seminarium. 

Naturbussen har haft meget medieopmærksomhed og TV/Midtvest producerede 
en udsendelse til programmet Naturriget, sendt den 7. 3. 2006. 
Se programmet her: http://www.tvmidtvest.dk/sw30197.asp - vælg Naturbussen. Se også: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandmidt/Klosterheden/Ny/Natur-

bussen.htm

Se endvidere www.leaderplus.dk ”På gåsejagt med kamerabus”, der er en  
reportage fra den første weekends offentlige ture.

I juni 2006 blev Naturbussen blandt andre Leader+-støttede projekter valgt til  
Best Practice Projekt.

Betjeningspanel til teknikken. 
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Hvis du gerne vil være med på 

beatet med et sejt mikroskop  

koblet til din computer – så kan 

det lade sig gøre for ca. 500 kr. 

Dette lille mikroskop med mulighed for 
at optage time-lapse-movies (det der 
med at tage et foto fx hvert halve minut 
og lave en film ud af det, en blomst der 
springer ud, en slimsvamp der kravler, 
you name it…) kan købes på Internet-
tet. Det kan kobles direkte til din com-
puter via et USB-stik. 

Alle har råd til et…. 

Barbiemikroskop
Mikroskopet kan forstørre 10x, 60x og 
200x, men det sidste er dog lidt svært 
uden ekstra lys. 

Det hedder Digital Blue QX5 Compu-
ter Microscope og kan købes på nettet 
på www.compuvisor.com til $77.95. 

Good value for money
Samme sted fås lyserøde plasticvideoka-
meraer til næsten sammen pris. Dem 
har vi ikke testet… 

En ny dansk forhandler sælger også 
mikroskopet i deres webshop: 
www.safekey.dk o

Dorrit Hansen, Raadvad Naturskole

 Fotos taget med det digitale  
mikroskop: Saltkrystaller (x50) 
og en strikketrøje (x10)

Læs evt. mere på producentens hjemmeside:

http://www.taglearning.com/index.php
-søg på ”QX5”

Her er mikroskopet i en opstilling på Raadvad Naturskole - i gang med at vise slimbakterier, der er ved at ”angribe” havregryn.
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Tekst og fotos: 
Allan Gudio Nielsen,
Fugleværnsfonden

Praktiske naturplejetips 
til en skoleklasse i felten  

Frølommer
Frø – eller pædagoglommer er små vandhuller udgravet tæt ved søer og 
damme, hvor der yngler padder. Formålet med frølommerne er, at de voksne 
frøer skal lægge deres æg i det lille vandhul, hvorefter æg og haletudser kan leve 
en tryg barndom i sikkerhed for fisk og andre fæle frøædere. Først når de får ben og 
kan hoppe ud i den store onde verden – vil de blive spist…

Sådan laver man en pædagoglomme: 
Det kan næsten ikke være mere enkelt. Grav et hul i kanten af en solbeskinnet sø eller 
dam – cirka en meter gange to. Det er naturligvis vigtigt at frølommen er så dyb, at 
der altid står vand i bunden – få ting er mere triste end synet af udtørrede frøæg eller 
haletudser.   
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Skægmejsereder
Skægmejsen er en smuk og charmerende rørskovsfugl, som 
dog er let at overse hvis man ikke kender til dens kald. I Frankrig 
og England har man i mange år lavet primitive reder eller ”wig-
wams” af tagrør til ynglende skægmejser, og efter selv at have 
set rederne i funktion på en række engelske fuglereservater, 
begyndte vi at producere skægmejsereder på flere af Fugle-
værnsfondens reservater. 

Sådan bygges en  
”Skægmejse-wigwam”
Skulle man få lyst til at bygge en ”skægmejse-wigwam” er det 
ikke særlig svært. Først høstes et stort bundt tagrør af ca. 
70 cms længde, hvorpå man binder ståltråd stramt om begge 
ender. Reden har nu facon som et stort indpakket bolche. 

Derefter tvinges en pæl op igennem reden således at den 
sidder solidt fast på stolpen. Midt på reden tvinges tagrørene 
til side så der dannes et redehulrum omkring selve stolpen. 
Reden fores med lidt hø eller vissent tagrør. 

Erfaringer fra England viser, at det er vigtigt at placere 
reden i tæt rørskov, og er det muligt, skal der helst være åbent 
vand under rederne. Selve reden placeres på stolpen så der 
kun er 10–30 cm ned til vandspejlet. Det er ikke altid lige let 
at få stolpen så langt ned i jorden, men skub evt. reden ned så 
højden passer. 

Rederne bør opsættes allerede i marts eller april måned. Da 
Skægmejsen ofte yngler i små kolonier kan man med fordel 
placere flere reder tæt på hinanden, f.eks. 5-8 reder inden for 
et areal på 10 x 10 meter. Det en god ide at opsætte flere 
reder spredt i rørskoven, da skægmejserne gerne flytter til nye 
rørskovsområder når årets andet kuld skal sættes i verden.
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Flemming Alrunes værksted

Flemming Alrune har gennem flere år lavet arrangementer med børn hvor de får mulighed for 
at lave et simpelt redskab af flint. Se her hvordan man kan lave en meget simpel kniv.

Sikkerhed
Børnene skal have sikkerhedsbriller på. Køb dem i et byggemarked. Det skal være dem der 
også dækker øjnene nedefra. Desuden skal hvert barn have et håndklæde at lægge over be-
nene. Børnene skal ikke bruge handsker. De skal kunne mærke deres hænder, selvom det kan 
betyde skrammer når de ikke rammer flinten! Børnene placeres så der er mindst en meter 
mellem hvert barn, evt. i en stor rundkreds.

En god flintesten

Gå en tur et sted hvor I kan finde 
store flintesten. Flinten skal 
være i flade stykker på størrelse 
med en til to hænder fra en vok-
sen mand. De skal være så store 
at børnene både kan holde og slå 
på stenen uden at ramme sine 
egne fingre. Der må ikke være 
revner i stenen. Man kan få en 
ide om der er revner i stenen ved 
at slå på den. Hvis den lyder som 
skåret porcelæn, er der sikkert 
revner i den selv om man ikke kan 
se det. 
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...et godt stykke

Der skal du slå
Sæt et kryds. Lad slagstenen 
støtte på det sted hvor man skal 
slå og tæl til tre og slå EN gang.

&Tips
Tricks En god slagsten

Slagstenen må IKKE være af flint. 
En tæt sandsten er god og den skal 
ligge godt i hånden.

Så skal man finde det sted hvor man 
skal slå. Led efter et fremspringen-
de punkt på den smalle kant. 

Tæl til tre og slå
Bliv ved med at slå stykker af stenen. 
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Find et afslag med en god skarp kant. 
...her er den skarp.

Nu skal alle de andre sider sløves, så der kun 
er en skarp kant. 
...siderne sløves med slagstenen

Og så har man lavet en meget simpel og 
meget skarp kniv. 
....så er den færdig

Find et godt afslag
Når man har slået nogle stykker af, skal man 
finde et af stykkerne til at arbejde videre med. 
Tag en pind og led i bunken af afslag. 
Brug ALDRIG hænderne! 

Bagefter
Det er vigtigt at børnene får at vide at deres nye kniv ikke må komme i lommen. Giv dem en pose til deres produkter. 
Det sted hvor børnene har arbejdet vil det ligge en masse skarpe afslag. Dæk dem med jord eller sand, så der ikke 
kommer andre børn med bare tær og træder i dem.

Vil du lære mere
Hvis du er intereseret i at lære mere arrangerer Flemming kurser efter aftale. Ring 22664740

&Tips
Tricks
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 Tips&Tricks sektionen har vægt på praktiske 

ting, der er lige til at gå til. Tips&Tricks er ikke en 

fast del af bladet, men det er med som tillæg ind 

imellem - og det har altid været populært blandt 

læserne...
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Skægmejsereder
Skægmejsen er en smuk og charmerende rørskovsfugl, som 
dog er let at overse hvis man ikke kender til dens kald. I Frankrig 
og England har man i mange år lavet primitive reder eller ”wig-
wams” af tagrør til ynglende skægmejser, og efter selv at have 
set rederne i funktion på en række engelske fuglereservater, 
begyndte vi at producere skægmejsereder på flere af Fugle-
værnsfondens reservater. 

Sådan bygges en  
”Skægmejse-wigwam”
Skulle man få lyst til at bygge en ”skægmejse-wigwam” er det 
ikke særlig svært. Først høstes et stort bundt tagrør af ca. 
70 cms længde, hvorpå man binder ståltråd stramt om begge 
ender. Reden har nu facon som et stort indpakket bolche. 

Derefter tvinges en pæl op igennem reden således at den 
sidder solidt fast på stolpen. Midt på reden tvinges tagrørene 
til side så der dannes et redehulrum omkring selve stolpen. 
Reden fores med lidt hø eller vissent tagrør. 

Erfaringer fra England viser, at det er vigtigt at placere 
reden i tæt rørskov, og er det muligt, skal der helst være åbent 
vand under rederne. Selve reden placeres på stolpen så der 
kun er 10–30 cm ned til vandspejlet. Det er ikke altid lige let 
at få stolpen så langt ned i jorden, men skub evt. reden ned så 
højden passer. 

Rederne bør opsættes allerede i marts eller april måned. Da 
Skægmejsen ofte yngler i små kolonier kan man med fordel 
placere flere reder tæt på hinanden, f.eks. 5-8 reder inden for 
et areal på 10 x 10 meter. Det en god ide at opsætte flere 
reder spredt i rørskoven, da skægmejserne gerne flytter til nye 
rørskovsområder når årets andet kuld skal sættes i verden.
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Høslet
Høslet med le behøves ikke kun at være for voksne. Efter et besøg ved Hornborga 
Sjöen i Sverige fik jeg tre leer i børnestørrelse med hjem. Leerne kom hurtigt i sving og 
antallet er siden fordoblet, hvilket er tilpas når man skal holde styr på en skoleklasse. 

 

Det gælder ikke om at blive hurtigst fær-
dig, men at slå rent og pænt. Jo pænere 
man kan lægge høet i en fin, lige ranke, 
jo bedre arbejde er det (og jo nemmere 
rivning bagefter).

Det gælder om at slå ganske smalle 
striber ad gangen (5-10 cm) og ikke en 
halv meter i hvert sving. Det er leen som 
skal gøre arbejdet og man skal kunne 
holde til at arbejde længe.

Er der brug for lidt konkurrence, så gør 
det til sidst. Lad en elev ad gangen slå i 
f.eks. 30 sekunder. Bagefter måler man 
længde og bredde af det slåede og regner 
antal m² ud. Giv passende minuspoint for 
de uslåede totter/striber. 

Sådan slår man hø:
Sikkerhed er naturligvis meget vigtigt her. Leer må således aldrig lægges direkte 
på jorden – når de ikke er i brug skal de hænges på en bestemt gren eller lignende. 
Når leen skal transporteres bæres den med lebladet opad og spidsen pegende 
frem. 

Som nybegynder er det bestemt ikke let at slå med le, og man kan hurtigt 
komme til at gle mme naboen i sin iver. Sørg derfor hele tiden for at der er god 
afstand mellem eleverne. Vælg et fixpunkt som den enkelte elev skal ramme – og 
lad dem starte forskudt. Når den første elev er godt i vej, kan nummer to starte 
osv. Man kan evt. selv slå det første skår, som skal følges. 

Det giver ingen mening at lade eleverne slå engen på kryds og tværs – udover 
dårlige nerver får man også en rigtig dårlig slået eng. Det er også vigtigt at 
lebladet hele tiden holdes skarp – ellers kan nybegynderen ofte være tilbøjelig til 
at hugge vildt, i stedet for at skære stråene over. Hold derfor jævnligt pauser og 
hvæs leen og få en snak om hvordan det går. 
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Snogehøje
Det er populært at formidle 
slanger – det er bare en skam 
der er så få af dem tilbage i vores 
forarmede danske natur. Er man så 
heldig at bo i et område hvor der yngler 
snoge, kan man give dem en håndsræk-
ning ved at bygge såkaldte snogehøje. 
Snogehøje er store ”kompostbunker” hvor 
der dannes varme fra nedbrydningen af 
plantedele. Her kan snogene godt lide 
at lægge deres æg og undertiden kan 
man opleve, at snoge også overvintrer i 
snogehøjen. 

Da man skal bruge ret så meget plan-
temateriale, er det ret tidskrævende 
at lave en snogehøj. Belønningen er dog 
stor når der pibler små snogeunger ud af 
højen. 

Sådan bygges  
en snogehøj: 
Kort fortalt består en snogehøj af tre 
lag: Øverst og nederst tykke lag af f.eks. 
blade, halm eller andet kompostmate-
riale. Det midterste lag består af grene 

og kviste, hvilket gør det muligt for 
snogen at trænge ind i stakken og 

finde det bedste sted (temperatur, 
fugtighed, ventilation) til æglæg-
ning. 

Bunken placeres et sted, hvor 
der ikke er skygge. Man kan også 
anvende en bunke træflis til en 
snogehøj. 
Vil man læse mere om hvordan 

man bygger og vedligeholder snoge-
høje kan Kim Bang Jensens bog ”Snogen 

på Ærø” varmt anbefales. 
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Find et afslag med en god skarp kant. 
...her er den skarp.

Nu skal alle de andre sider sløves, så der kun 
er en skarp kant. 
...siderne sløves med slagstenen

Og så har man lavet en meget simpel og 
meget skarp kniv. 
....så er den færdig

Find et godt afslag
Når man har slået nogle stykker af, skal man 
finde et af stykkerne til at arbejde videre med. 
Tag en pind og led i bunken af afslag. 
Brug ALDRIG hænderne! 

Bagefter
Det er vigtigt at børnene får at vide at deres nye kniv ikke må komme i lommen. Giv dem en pose til deres produkter. 
Det sted hvor børnene har arbejdet vil det ligge en masse skarpe afslag. Dæk dem med jord eller sand, så der ikke 
kommer andre børn med bare tær og træder i dem.

Vil du lære mere
Hvis du er intereseret i at lære mere arrangerer Flemming kurser efter aftale. Ring 22664740
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For at give børn forståelse af forsteningsprocessen, kan man prøve at lave sit eget forstenet søpindsvin. Der er 
selvfølgeligt ikke tale om en ægte fossil, men en let måde vise hvordan det i princippet forgår. Der kan bruges gips, 
eller tin.  Hvis man vil bruge tin er der følgende fremgangsmåde. Først skal man have søpindsvineskaller af den lille 
Tangborre, fundet ved stranden. Sørg for at de er rene –altså uden indmad og tandapparatet. Man lægger skallen 
ned i lidt sand, så den er halvt begravet og ligger fast. Smelt noget tin i en smelte ske eller en gammel gryde. Fyld 
dernæst skallen op. Tin størkner ret hurtigt, så derfor kan skallen ætses væk i beholder med saltsyre ret kort tid 
efter. Efter ca. et par minutter har man sit flotte ”tinfossil”. Denne fremgangs måde skal ikke udføres af børn. Til 
gengæld kan det godt lade sig gøre  hvis der bruges gips.

Lav en forstening

Gips købes som et hvidt pulver og røres op med vand til en konsistens der kan minde 
lidt om yoghurt. Søpindsvineskal, det kan være en Tangborre eller købt, fylder man blot 
op med gips indeni. Hvis der er hul i begge sider, kan man lægge skallen ned i lidt sand, 
så et hul lukkes. Sørg for, at gipsen kommer godt ud alle vegner. Rør men den lille pind 
eller lignende. Størknings tiden er lidt forskellig og afhængig af mængden af tilsat 
vand. Vent nogle timer, eller indtil det er fast og er blevet godt lunt. Det er hurtigt at 
lave et ”fossil” på et par timer på denne måde end i naturen, hvor det formodentligt 
tager tusindvis af år eller længere. Når gipsen er hærdnet, kan søpindsvinets skal 
opløses ved at komme det hele ned i en beholder men fortyndet saltsyre, citronsyre 
(50 g til ½ liter vand) eller eddikesyre. 

Vær forsigtig med saltsyren, brug beskyttelses briller, brug gummihandsker. I virke-
ligheden er citronsyren den fredeligste syre at anvende – man bruger den i forvejen i 
husholdningen til at afkalke kaffemaskiner. Skyl med vand efter processen.

&Tips
Tricks
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Fra at have været nyhedskanal og talerør 

for foreningen, sekretariatet og de faglige 

og regionale netværk, så er bladet gennem 

tiden blevet et magasin hvor nyheder og 

intern kommunikation fylder mindre og i 

stedet er flyttet over på medier som  

hjemmeside og Facebook.

I 2001 blev bladet omdøbt fra 

”Naturvejleder Nyt” til ”NATURvejleder”

I 2013 forsvandt ”Landet rundt” afsnittet 

med nyheder fra de regionale netværk.

rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

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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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 
 Nyt om navne og arbejdspladser

Ny naturvejleder på Samsø

Majken Fosgerau Salomonsen tiltrådte 

den 1. marts 2012 stillingen som natur-

vejleder på Samsø. 
På Samsø er der både en Naturskole, 

et Økomuseum og et Energiakademi. 

Majken er ansat i et 3-årigt projekt med 

det formål at udvikle nye formidlings- 

og undervisningsaktiviteter på tværs af 

disse tre institutioners kerneområder. 

Aktiviteterne vil derfor tage udgangs-

punkt i de fælles berøringspunkter, der 

er mellem natur, kultur og energi/miljø 

på Samsø. 
Majken er opvokset i det midtjyske 

med en lille 5-årig detour til det grøn-

landske. Hun blev uddannet pædagog i 

Århus og flyttede derefter til København 

for at tilegne sig titlen cand.mag. i Euro-

pæisk Etnologi. Hun har både arbejdet som pædagog og etnolog, senest som aktivi-

tetskonsulent for en frivillig organisation. 

I marts flyttede hun så fra København til Samsø og startede samtidig på Hold 25 

på Naturvejlederuddannelsen. 

Efter en travl sommer med masser af aktiviteter er hun nu ved at udvikle nye til-

bud til lokale såvel som udenøs gæster.

 
    Bjarne Manstrup

Uglemor takker af!
Efter 25 år i Skov-og Naturstyrelsen og 

ikke mindst - efter at have været ugle-

mor for hele naturvejlederordningen, så 

takkede Marianne Linnemann nu af 

som naturvejleder for at gå på pension.

Solen skinnede ved Skjern Å d. 21. 

juni, da Marianne holdt et afskedsgilde, 

hvor mange af kollegerne og uglerne fra 

hele landet var mødt op for at sige far-

vel. Der var tændt op i den store grill og 

der blev sagt mange pæne og festlige 

ord.
Mon ikke vi stadig kan forvente at 

møde Marianne ude i engene også 

fremover, selv om hun nu har lagt ar-

bejdstøjet?
 Finn Lillehorup
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I forbindelse med den store 

spørgeskemaundersøgelse 

om naturvejledernes arbejds-

forhold, har vi talt med tre 

naturvejledere om netop 

deres arbejdsforhold.

De tre naturvejledere er blevet bedt om 

at beskrive deres job, fortælle hvad de er 

Jeg er uddannet lærer og har inden 

dette job arbejdet som formidler i Zo-

ologisk Have og på Kattegatcentret. 

I dag arbejder jeg med direkte og indi-

rekte formidling på Fugleværnsfondens 

reservater. Jeg arrangerer off entlige ture 

og medlemsture i reservaterne og udar-

bejder standere og foldere om stederne. 

I reservatet Vaserne ved Furesøen og 

på trækstedet Hyllekrog har jeg endvi-

dere en del arrangementer med skole-

klasser. 
Jeg er ansat på løntilskud fra Frilu s-

rådet, idet Fugleværnsfonden ikke selv 

har midler til at fi nansiere stillingen. Jeg 

har selv forhandlet løn mv, og jeg er ud-

mærket tilfreds med resultatet, om end 

det halter med at få afspadseret al over-

arbejde. 
Min stilling indebærer meget week-

end arbejde, så det gælder om at få af-

spadseret, når man kan – dvs. primært 

vinter og sommer. Der er travlest i træk-

tiderne! 

Jeg er glad for den frihed, min stilling 

giver. Jeg tilrettelægger selv min ar-

bejdsdag, og jeg vælger selv mine for-

midlingsmetoder. I kra  af, at jeg er på 

løntilskud, følger der en del udviklings-

Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Naturvejlederes arbejdsforhold

Tre naturvejledere fortæller...

glade og mindre glade for, og endelig er 

de blevet bedt om at komme med deres 

anbefalinger til andre, der kunne tænke 

sig et lignende job. De tre naturvejledere 

er hhv. ansat i Skov- og Naturstyrelsen 

(NS), i en kommune samt i en forening. 

I næste nummer af bladet følger inter-

views med en selvstændig naturvejleder 

samt en naturvejleder ansat på en selv-

ejende institution.

arbejde med, hvilket giver mig et stort 

fagligt udbytte. Man skal heller ikke 

glemme, at jeg kommer meget ud i Dan-

marks smukkeste naturområder og dér 

med god samvittighed kan beskæ ige 

mig dyr og planter, som interesserer 

mig. 
Jeg gentager næsten aldrig mig selv, 

for der er altid noget nyt at formidle. 

Jobbet bliver aldrig rutine.

Ulemperne er der dog også. Arbejds-

dagene bliver o e lange, når jeg er i 

den anden ende af landet, og jeg er me-

get væk fra familien. Der er nok lidt for 

meget arbejde til en 37-timers uge, og 

jeg har svært ved at få det afspadseret. 

Selv om jeg er glad for Frilu srådets 

løntilskud, er det dog en usikker tilvæ-

relse, og det fylder meget inde i hovedet.

Jeg vil anbefale andre, at de skal få ud-

arbejdet klokkeklare regler om ar-

bejdsforhold, bl.a. weekendarbejde og 

afspadsering. For familiens skyld bør de 

planlægge meget langt frem i tiden, så 

de ved, hvad de har at holde sig til. Rent 

fagligt skal man være åben for at lære 

nyt!

Allan Nielsen (uddannet lærer)

naturvejleder i DOF/Fugleværnsfonden

N
yt fra N

aturvejlederforeningen 
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Miljøminister Ida Auken har besluttet at udarbejde en na-tional friluftspolitik, og hun havde i den anledning invite-ret til workshop i Bella Center den 30. nov. 2012. Naturvejle-der-foreningen var med og undrer sig over fraværet af for-midling.
Workshoppen om den nye nationale fri-luftspolitik var et tilløbsstykke – der var 356 deltagere fra en meget bred kreds af organisationer og institutioner. Natur-vejlederforeningen deltog med formand Jes Aagaard og næstformand Arne Bon-do-Andersen. Kasserer Tomas Vilstrup deltog for FDF. 
Forud for workshoppen var der gået en proces, hvor de tilmeldte deltagere kunne stille hinanden spørgsmål på kryds og tværs, det blev kaldt en konfe-rencestafet.

Formidling kom med som en skæv vinkelEfter Ida Aukens velkomst blev vi præ-senteret for resultaterne af konference-stafetten. På grundlag af de mange hun-drede spørgsmål og svar havde en facilitator fra firmaet Tankespot udar-bejdet en liste på 10 emner, som lå del-tagerne på sinde, og nu skulle vi i små grupper sætte kød på temaerne. For-

midling eksisterede ikke blandt emner-ne. Jeg var så heldig at komme i en jo-kergruppe, der skulle finde frem til de ”skæve vinkler”, som ikke var dækket af de 10 emner. I vores gruppe var vi enige om, at formidling er et nødvendigt led i en friluftspolitik, hvor der satses på øget adgang til naturen. Vi foreslog derfor ”moderne formidling” som et tema i den kommende nationale friluftspolitik, og det blev skrevet op på vor plakat i det store møderum.

En problematisk demokratisk procesEfter frokost havde facilitatoren egen-hændig udvalgt 16 forslag blandt forsla-gene på
plakaterne. Dem skulle vi så stemme om via SMS, så der blev 10 tilbage som pejlemærker for en ny national frilufts-politik i Danmark. Formidling var hel-ler ikke denne gang blandt de emner, der fandt nåde for facilitatoren. Vi fik altså lov til at stemme om de emner fa-cilitatoren syntes, vi skulle have lov til, – det kaldes ”en demokratisk proces”.Herefter var der igen gruppearbejde for at ”sætte kød” på de 10 pejlemærker. Resultatet skulle vi få før jul samtidig med en køreplan for det videre arbejde med en ny national friluftspolitik.

Arne Bondo-Andersen

Hvor er formidlingen i den nye nationale Friluftspolitik?
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FORUNDRINGSSANGEN
Mel: "Flickorna i Småland...."

Når vårens lette lærke, og når mosens frække frø
med parringslystne lyde sikrer arten mod at dø,
så trommer forårsregnen glad en morgensymfoni.
Hvem er det mon, der spiller denne smukke melodi?
 Det er våren selv der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
 Lær at passe på den klode vi har lånt af vores børn!
 Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
 se os selv som en del af det store sammenspil!”

Ånd ind den lune sommervind med hybenblomsters duft,
mens bier samler solskin sammen i den lune luft. 
Hvem gir os denne sommerrus af rugen, når den drær
med stænk af havets bølgebrus og tusind somres vejr?
 Det er sommeren der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
 Lær at passe på den klode, vi har lånt af vores børn!
 Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
 se os selv som en del af det store sammenspil!”

De friske røde tyttebær, den gule kantarel,
det friske vand fra kilden skal du ud og smage selv.
Hvem byder atter ind til skovens store svampefest
med smag på selve livet og lidt salt fra hav og blæst?
 Det er høsten selv, der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
 Lær at passe på den klode vi har lånt af vores børn!
 Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
 se os selv som en del af det store sammenspil!”

De sorte fugleflokke søger føde søger læ
og nattens ugle lokker, imens månen går i næ.
Det første snefnug føles blidt imod en vejrbidt kind.
Hvem klæder marken helt i hvidt og pakker skoven ind?
 Det er vinteren, der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
 Lær at passe på den klode vi har lånt af vores børn!
 Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
 se os selv som en del af det store sammenspil!”

- Se, det nye forår ruller blomstertæppet ud!
- Se, de nye kuld af unger! Se de nye skud!
Det næste slægtled står på spring, luk alle porte op.
Hvem lokker os: ”Spring ud i våren selv med sjæl og krop!”?
Det er livet selv, der kalder: ”Vågn nu op og tag en tørn!
Lær at passe på den klode, vi har lånt af vores børn.
Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
se os selv som en del af det store sammenspil!

                                          Jens Frydendal og Peer Høgsberg 

Selv om det nu er bladet, der fylder  

25 år og ikke foreningen, så må det  

alligevel i den festlige anledning  

være passende med en sang.

Sangen her stammer fra 
Naturvejlederfordningens 25 års  

jubilæum i 2012  
- men vi tager den lige igen...

Marts 2012, 21. årg, nr. 1
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Historien bag sangen

Ivan Hansen fra Myrthuegård ringede i efteråret 2011 og fortalte, at han og mange andre gode folk fra eg-
nene var i gang med at planlægge årskonferencen 2012 i Nymindegab, som bl.a. andet skulle markere Na-
turvejlederordningens 25 års jubilæum. I den forbindelse havde man brug for en jubilæumssang – om jeg 
ikke kunne forfatte sådan én?

Jeg tænkte, at i så højtidelig en anledning måtte alle gode kræfter sættes ind, og satte derfor Peer ind i sa-
gen. 

Vi mødtes over en god frokost med efterfølgende travetur i Randbøldal, hvor vi blev enige om, at det ikke 
skulle være nogen almindelig sølvbryllups-lejlighedssang. Vi ville i stedet satse på en regulær kandidat til 
kommende højskolesangbøger. Vi gik konstruktivt til værks og fastlagde, at sangen naturligvis skulle af-
spejle naturvejledningens grundværdier:

• Naturen med dens landskaber, livsformer og vejrlig 
• Vores ansvar for klodens overlevelse 
• Menneskelivet fra vugge til grav, generation efter generation
• Sanserne som god naturvejledning jo spiller på

Rent lyrik-teknisk ville vi lægge os op ad Aakjær med masser af farvestrålende billeder og et godt omkvæd. 
Endvidere ville vi forsøge at snige passende med henvisninger til andre danske digtere ind i teksten.

Således rustet fortabte vi os over kaffen og den gode brændeovnsild til refleksioner over livet i bredere al-
mindelighed med masser af fælles vestjyske referencer. 

Nu er både Peer og jeg velsignede med målrettede koner, som hen på aftenen ville vide, hvordan det gik 
med den her sang.

Jo, da, den var næsten så godt som færdig. Vi havde hele skabelonen i hovedet. Det, antydede de kloge 
koner, var et noget usikkert sted at opbevare den slags, og forsynede os med papir og blyant. Nu skal det 
tilføjes, at begges koner er i besiddelse af naturvidenskabelig dannelse, hvilket udmøntede sig i et meget 
flot skema, hvor alle stikordene blev placeret.

Med reference til årstiderne skulle sangen have 5 vers – et til hver – hvilket faldt fint sammen med san-
serne, hvoraf vi måtte give køb på den sjette, for at de kunne passe i matrixen. 

Herefter var det blot at fordele resten: Menneskelivets faser, landskaberne, vejrliget, biologien og alle far-
verne. 

At vi måtte over sundet efter en velegnet melodi, fandt vi helt i tråd med naturvejledningens internationale 
og i særdeleshed nordisk-baltiske kontaktflader.

Med skemaet i hånden var det så bare at sætte ordene ind i passende rækkefølge og versefod.
Det hele faldt nogenlunde på plads en januardag i Viborgs østlige omegn. Der stod en svær kamp om 

fodslaget i allersidste linje, som først blev afgjort, da Ivan meldte tilbage, at nu havde arrangementskomité-
en prøvesjunget sangen og først var snublet i allersidste linje i omkvædet. Det afgjorde sagen, og den sidste 
tue blev udjævnet – troede vi!

Til selve jubilæumsfesten gik det op for os, at en spillemand med passende meget strøm på forstærkeren 
faktisk også kunne få første linje i sidste vers til at kollapse. Derfor er de første to linjer i sidste vers nu ble-
vet forsynet med en tankestreg som en slags idiotsikring. 

Herefter er det blot et spørgsmål om at synge godt igennem. Skulle nogen have lyst til at gå på litterær skat-
tejagt efter Blicher, Aakjær og Halfdan Rasmussen, er der fri jagt. Der er også fri afbenyttelse af sangen. 
Den er som nævnt skrevet til naturvejlederordningens 25 års jubilæum, og vi håber, at naturvejlederkolle-
gaer og andre, der vil naturen det godt, vil bruge sangen som øjenåbner for naturens mange kvaliteter.

    
    Jens Frydendal 30. marts 2012 
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Her er en lille beretning om de 
mange indtryk, der opstår, når 
natur- og kulturformidlere fra 
Europa - ja endog fra hele ver-
den - mødes for at udveksle 
erfaringer, diskutere og inspi-
rere hinanden. Beretningen 
handler om Interpret Europes 
Internationale konference i 
Krakow den 6. til 9. juni 2015. 

Jeg har valgt at dele de indtryk med jer, 
som betød mest for mig. Jeg håber, de 
vil give jer et indblik i, hvad en sådan 
konference kan byde på.

Så forskellige og dog så ens 
Når jeg tænker tilbage på Interpret 
Europe konferencen, er der især et ord, 
som gang på gang dukker op – smelte-
digel – som metafor for en sammen-
smeltning af forskellige folkeslag og kul-
turer, hvor de kommer til at føle sig som 
ét nyt folk samtidig med, at de bevarer 
deres egne traditioner. Det giver et fint 
billede af, hvad der skete i de dage, hvor 
konferencen “Sensitive heritage - sensi-
tive interpretation” løb af stablen. For-
midlere fra 30 forskellige lande satte 
hinanden stævne for at fordybe sig i og 
blive klogere på formidling af vor til ti-
der sensitive natur- og kulturarv. Vi 
kom fra vidt forskellige kulturer og hav-
de vidt forskellige erfaringer og faglig 

Af Charlotte Bie Thøstesen, 
cand. scient. i biologi- 
formidling.
Forskningsformidler på  
Fiskeri- og Søfartsmuseet  
i Esbjerg.

En smeltedigel 
fuld af indtryk
Når natur- og kulturformidlere 
mødes i Europa 

Krakow og omegn har en  
kulturarv, der er forbundet 
med stærke følelser.
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baggrund, men undervejs fandt vi ud af, 
at vi alle havde ét tilfælles - passion for 
formidling. 

Scenen sættes
Krakow i Polen er et oplagt sted at sam-
les, når dagsordenen er formidling af 
vores sensitive natur- og kulturarv. Kra-
kow og omegn har gennem historien 
oplevet adskillige krige og besættelser 
og har derfor en kulturarv, der er for-
bundet med stærke følelser. En times 
kørsel fra Krakow ligger Niepołomice 
skoven, som har en lang tradition for 
trofæjagt, hvilket er et fænomen, der 
kan vække stærke følelser hos forskelli-
ge parter. Krakow og omegn var derfor 
oplagt at tage afsæt i til diskussion om 
”best practice” for formidling af sensitiv 
natur- og kulturarv. Konferencens inter-
nationale islæt gjorde, at det ikke kun 
var den polske natur- og kulturarv, der 
var omdrejningspunkt for diskussioner-
ne. Mit eget oplæg ”Seals a conflict issue 
– How should it be interpreted” tog f.
eks. udgangspunkt i debatten om sæler i 
Danmark, hvor modstridende interesser 
og natursyn skaber konfliktfyldte debat-
ter. Denne debat er også aktuel i andre 
lande, ikke kun når det gælder sæler, 
men også andre rovdyr. 

Formidling dybt nede i jorden   
Under konferencen fik vi mulighed for 
at opleve Krakow og høre om byens hi-
storie og legender. Vi besøgte også salt-
minen Wieliczka, som siden 1978 har 
været på UNESCOs verdensarvsliste. 
Turen i saltminen vakte blandede følel-
ser hos mig. Vi opholdt os seks timer 
dybt nede i jorden. Atmosfæren og ud-
stillingerne i saltminens dyb gjorde ind-
tryk på mig. Jeg kunne sætte mig i mi-
nearbejdernes sted. Minens mange 
helligdomme fortalte historien om, at 
arbejdet under jorden ikke var helt ufar-
ligt. Minearbejderne var særdeles religi-
øse. Arbejderne hilste på hinanden med 
”Szezęsc Boze” – ”Gud velsigne dig”, og 
når de kom ned i minen, startede de ar-
bejdsdagen med en bøn ved et af kapel-
lerne. Men saltminen bar også præg af 
at være en kæmpe turistattraktion. År-
ligt besøger mere end en million turister 
minen, og de guidede ture giver derfor 
følelsen af ”formidling på samlebånd”. 
Mødet med denne form for mundtlig 

formidling var en surrealistisk oplevelse. 
Vi var en gruppe på omkring 40 perso-
ner, der udstyret med høretelefoner blev 
ledt rundt af en guide. Til tider gik gui-
den langt foran, og når hun fortalte om 
minens historie, kunne jeg høre hendes 
stemme, men ikke se hende. Af og til 
passerede vi strategisk placerede souve-
nirbutikker, og steder hvor vi kunne 
købe forfriskninger. Der var endda en 
stor restaurant, hvor vi indtog vores af-
tensmad. Under aftensmaden i minens 
dyb var der, med udgangspunkt i vores 
oplevelser i minen, en livlig diskussion 
om, hvordan en så betydelig turistat-
traktion kan formidles uden at gå på 
kompromis med god formidlingsskik.    

Skeen fra Auschwitz
Konferenceoplæggene var mange og va-
rierede. Formidlingen af sensitiv natur- 
og kulturhistorie blev anskuet fra både 
filosofiske og mere konkrete vinkler. At 
fortælle det hele er umuligt. Her er der-
for et enkelt nedslag, som måske kan 
sætte tanker i gang, som det gjorde hos 
mig - Tanker om forskelligheder og vig-
tigheden af at formidle en sag fra flere 
vinkler. Jeg vil forsøge at gengive poin-
ter fra den polske filosof Dr Andrzej  
Leder’s oplæg “Imperative of Empathy - 
the Kantian Pre-Condition for Any 
Kind of European Futur”, som tog ud-
gangspunkt i problematikken om “skeen 
fra Auschwitz”. 

Saltminen Wieliczka har siden 
1978 været på UNESCOs  
natur- og kulturhistoriske  
verdensarvsliste.
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Forestil jer følgende: Et midaldrende is-
raelsk ægtepar arresteres i Krakow luft-
havn, da de skal hjem fra ferie. Ægte-
parret blevet arresteret for at have stjålet 
en museumsgenstand - en ske - fra 
Auschwitz-Birkenau Museet. I Polen gi-
ver en sådan forbrydelse op til ti års 
fængsel. Parret erklærede sig skyldige, 
fik en bøde, undskyldte mange gange og 
fik lov til at rejse hjem. Da de kom hjem 
ytrede de sig alligevel helt uforstående 
over for episoden. De var ked af, at have 
stødt overlevende fra holocaust, men de 
mente stadigvæk ikke, at der var tale om 
tyveri, da skeen lå på jorden - jorden 
eroderer, så der fortsat kommer nye hi-
storiske genstande til syne. De tog skeen 
for at sørge for, at den blev bevaret for 
eftertiden. De ville give den videre til 
Yad Vashem Museum i Israel. 
Auschwitz-Birkenau koncentrationsleje-
ren er i dag et museum og et mindes-
mærke. Museets talsmand betragtede 
episoden som en særlig grov forbrydel-
se, da genstande, som den fundne ske, 
er de eneste minder, der er tilbage fra de 
mange mennesker, der blev udslettet i 
dødslejren. Ved at fjerne minderne dør 
disse mennesker på ny. 

 ”Skeen fra Auschwitz” er et eksempel 
på, hvordan den samme genstand kan 
have forskellig følelsesmæssig værdi og 
symbolik. Vi har forskellige moralske 
kompasser og har en tendens til at op-
fatte os selv som de ”gode” og de andre 
som de ”onde”. Når vi forsøger at forstå 
den anden part, udløser det tit vrede og 
skyldfølelse. For at løse konflikten skal 
vi være villige til at se os selv med an-
dres øjne. F.eks. burde det israelske par 

have vidst, at det ikke er tilladt at fjerne 
museumsgenstande, men overlevende 
fra holocaust betragter ikke nødvendig-
vis Auschwitz-Birkenau Museet som 
den legale kurator af minderne, men 
derimod Yad Vashem Museet. Modsat 
burde museet have vist, at ægteparrets 
alder betød, at de sandsynligvis havde 
en direkte relation til holocaust - deres 
intension var at bevare og ikke ødelæg-
ge. Men hvordan kan et museum og 
mindesmærke opretholdes, hvis alle 
overlevende fra holocaust behandler 
stedet som deres ejendom? Desuden be-
tragter polakkerne Auschwitz som et 
gravsted. Ifølge polsk tradition, har 
gravvogteren ret til at tale på de dødes 
vegne. At fjerne polakkernes rolle som 
kuratorer ses af polakkerne, som første 
skridt mod at caste det polske folk som 
tilskuere til holocaust og dermed som 
medskyldige i forbrydelsen. 

Der er altid flere sider af samme sag, 
og Dr Andrzej Leder ønskede at vise, at 
forudsætning for en fælles fremtid er 
empati – evnen til at sætte sig i en an-
dens sted, hvilket er en af de fornemste 
opgaver for en formidler. 

Kontroverser - emnet er relevant
Konferencens mange oplæg, workshops 
og studieture gav brændstof til diskussi-
oner om “best practice” for formidling 
af sensitiv arv. Vore forskelligheder gjor-
de diskussionerne væsentlige, da vi i 
kraft af dem gav hinanden nyttig spar-
ring og input. Konferencens internatio-
nale præg var uden tvivl en force og 
med til at udvikle os som formidlere. 

Jeg vil sluttelig, i konferencens ånd, 
referere Eva Sandberg, leder af Swedish 
Centre for Nature Interpretation. Hun 
fremførte i oplægget”Who is afraid of 
the wolf? Sensitive issues as fuel for 
thought provocation”, at når det, der 
formidles, skaber kontroverser, er em-
net relevant at formidle. Når vi ikke er 
enige, opstår der naturligt konflikter, 
hvilket blot er udtryk for, at mennesker 
involverer sig følelsesmæssigt i det, der 
bliver formidlet. Hvis vi ikke var for-
skellige, ville der derfor ikke være noget 
at formidle. Sagt på en anden måde un-
der konferencen af Michael H. Glenn - 
Måske er spørgsmålet sensitive menne-
sker frem for sensitiv arv?  

 o

Konferencens oplæg, work-
shops og studieture gav 
brændstof til diskussioner om 
“best practice” for formidling 
af sensitiv arv.
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Anmeldt af  
Peter Baloo Laurents

Jeg har ofte stået i situationer, hvor jeg 
har skulle finde egnet materiale til at 
formidle naturen for elever på folkesko-
lens mellemtrin, men reelt kun har kun-
net finde materiale til mindre børn, som 
jeg så har skullet tilpasse mit behov.

Foråret står for døren, og dermed er 
det oplagt at invitere folkeskolens klas-
ser med ud i naturen – tæt på grøfter, 
bynatur, fortove – dels for at stimulere 
lysten til at opleve den omgivende natur, 
dels i erkendelse af at børn har BEHOV 
for frisk luft, og dels for at formidle be-
greber som biodiversitet og naturbe-
skyttelse i øjenhøjde. 

Boganmeldelse

”Hvor  
  vildt er det?”

 
Udgivet af  Center for Ungdomsstudier

Denne lille bog er resultat af et samar-
bejde mellem Natur & Ungdom, KFUM 
og Habitats, og giver en række konkrete 
og letanvendelige beskrivelser af forløb. 
Jeg har haft lejlighed til at bruge den ak-
tivt i min formidling gennem det sidste 
stykke tid, og glædes over overskuelig-
heden, beskrivelserne af aktiviteter, mål-
gruppe, materialer og forslag til videre 
arbejde. Jeg er godt tilfreds og tildeler 
bogen 4 af 5 ugler  J

På hjemmesiden www.hvorvildt.dk kan der 
hentes supplerende materialer, og bogen kan 
bestilles via mail på info@ungdomsanalyse.nu
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Dette emne var titlen på dette 
års kongres i foreningen Inter-
pret Europe, som foregik i den 
smukke universitetsby Krakow 
i det sydlig Polen.   

I tre dage i juni måned var ca.130 natur- 
og kulturformidlere fra hele Europa og 
en del fra andre lande deltagere i kon-
gressen.

På kongressen blev vi præsenteret for 
en række spændende oplægsholdere, 
der alle havde fokus på formidlerens an-
svar, når man åbner op for formidling i 
følsomme områder. 

Følsomme områder skal i denne sam-
menhæng både forstås som steder, der 
har en særlig følsom natur, som skal be-
handles med omtanke, men det kan 
også være formidling på steder, der ska-
ber særlige følelser hos publikum, som 
f.eks. tidligere slagmarker, kirkegårde 
eller mindelunde. I Sydpolen er man 

omgivet af begge typer følsomme områ-
der: En af Polens mindste, men mest 
publikumsbesøgte nationalparker ligger 
her, og ikke langt herfra lå engang nazi-
sternes  grusomme udryddelseslejr: 
Auschwitz .

Kan vi danskere så lære noget af temaet fra 
denne konference?
Selv havde jeg budt ind med et oplæg på 
konferencen om vores overvejelser om 
udarbejdelse af en helhedsformidlings-
plan for hele Gudenåen igennem pro-
jektet OplevGudenaa. 

I dette projekt har vi gjort os mange 
overvejelser om, hvordan man på én 
gang kan formidle et område med så 
stor geografisk udbredelse, og samtidig 
tage hensyn til de lokale interesser og 
ikke mindst ønsker fra nogle beboere 
langs åen om at forblive uopdaget!                  
Oplægget fik sat gang i en spændende 
dialog med folk fra bl.a. Tyskland, Eng-
land, Belgien og New Zealand, som alle 

Af Lars Nygaard, naturvejleder 
på AQUA Naturfags center i 
Silkeborg og medlem af 
Natur vejlederforeningens  
internationale udvalg.

Følsom formidling 
i følsomme natur- og kulturområder

Foto: Sabine Jensen
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stod med lignende udfordringer.                                
Disse konferencer giver anledning til 
ERFA i stor stil. Her var vi kolleger og 
inspiratorer for hinanden på tværs af 
landegrænser!

Hvad optog mig så mest på denne kongres?
Det var mange interessante oplæg på 
denne kongres, men ét oplæg optog mig 
meget, fordi det satte tanker i gang!                                                                                            
Det kom fra en af de lokale værter, en 
professor fra universitetet i Krakow.                                                                                                                                     
Oplægget handlede om formidlerens 
egen bevidsthed om, at meget af det vi 
formidler ofte bygger på det, han kaldte 
for befolkningens fælles identitet - eller 
måske nogle gange mere vores kollekti-
ve fornægtelse af fakta?                                                                                               
Meget af vores identitet er opbygget 
over mange generationer og er dermed 
blevet den rigtige historie, men måske 
ikke nødvendigvis den sande historie!                                            
Disse dilemmaer kan man selvfølgelig 
godt forstå, når men tænker på Polens 
egen historie, men hvad med Danmark?                                                                                            
Tør du godt udfordre dit publikum på 
deres natursyn? Er randzoner gode eller 
dårlig? Er ulven ven eller fjende?                                                                                               
Verden er fuld af dilemmaer. Det fak-
tum tog jeg selv med hjem fra Krakow!

 o

Har du fået lyst til at udfordre dig selv og møde 
kolleger fra hele Europa, så kan du følge med i 
Interpret Europes arbejde på hjemmesiden: 
www.interpret-europe.net

Foto: Sabine Jensen

Foto: Sabine Jensen
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Miniaturespillet er en nyfortolkning af 
de gode gamle bilkort. Spillet handler 
dog ikke om biler, men noget helt andet, 
nemlig alle de små Krible Krable-dyr vi 
har lige udenfor døren! Og lige netop 
den vinkel på spillet går godt i spænd 
med de mange institutioner rundt om-
kring i landet, som arbejder med Krible 
Krabe-tema i maj måned eller som bare 
synes, det er spændende at lære børnene 
om dyrene på en sjov og anderledes 
måde.

Spillets regler er enkle, og selv de helt 
små børn fanger det hurtigt og kan spil-
le selv. De enkle symboler for de forskel-
lige værdier er tydelige, og værdierne er 
både angivet i enkle prikværdier eller 
med tal, så der er mulighed for efter-
hånden at lære de helt rigtige værdier. 
Man dyster i kategorierne levealder, ha-
stighed, størrelse, antal æg og sjælden-
hed. Der er desuden en ekstra fakta-

boks, hvor man næsten kan sige, at man 
lærer lidt om de enkelte insekters super-
kræfter. Det synes børnene er helt fanta-
stisk, og de husker det ret hurtigt.

Med spillet følger både spilleregler og 
forklaringer på de enkelte værdiangivel-
ser, og det er fint understrege, at værdi-
erne kan indeholde fejlmarginer.

Leg og læring
Erfaringer fra pædagoger der har intro-
duceret spillet i børnehaven er, at inte-
ressen for de små dyr er eksploderet, og 
de har travlt med at komme ud og lede 
efter dyrene, når spillet er slut. Børnene 
er hurtigt i gang med at spille, og selv-
om det ved første indtryk virker som 
om, at de bare gerne vil vinde så mange 
kort som muligt, sniger der sig alligevel 
en masse viden ind. For når August på 5 
år vinder med 4 prikker for hurtighed, 
vil de andre medspillere meget gerne 

Anmeldelse

Miniaturerne 
Spillet der skaber nysgerrighed og  
læring af danske smådyr

Anmeldt af  
Mette Lynge Nielsen
Udeskolevejleder på Quark 
Naturcenter, Hvidovre.
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vide, hvad det er for et dyr, der løber så 
hurtigt. Og Solvej på 6 år vækker forun-
dring og begejstring, når de andre ser, at 
hun har et kort med en myre, der kan 
blive 25 år og få 200.000 unger. 

Selvom børnene hurtigt kan spille det 
selv, vil man som voksen også gerne 
være med. For selvom man synes, at 
man vidste en hel masse om dyrene, op-
dager man nye og sjove fakta, så man 
helt bliver grebet af det. 

Variation og tilpasning 
Spillet udmærker sig ved, at det lægger 
op til en stor variation af, hvor meget 
læring man ønsker at lægge i det. Så 
hvad enten man ønsker at lære dyrenes 
navne eller deres forskellige egenskaber, 
kan man gå så meget i dybden, som det 
passer til børnene. Til de lidt større 
børn i 6-7 års alderen, kan man sætte 
krav om, at de skal læse dyrenes navne 
højt, samt læse hvilken værdi det har, 
inden for den kategori der dystes om. 
QR-koder på kortene giver mulighed 
for at få ekstra viden, og dermed højne 
niveauet af læring.

Ved at der er så mange muligheder i 
tilgangen til spillet, henvender det sig til 
børn i alderen 3-8 år, og både pædago-
ger, lærere og naturvejledere kan ind-
drage det i det omfang der passer til si-
tuationen.

Spil indenfor eller tag med på tur
Det er hurtigt at komme i gang med 
spillet, så det kan hives ned fra hylden, 
når det skal være. Det kan bruges som 
optakt til emneuger, men også bare når 
man har lyst til at dykke ned i smådyre-
nes verden og tage en ”Mini”-dyst. 

Kortene er coatet, så de tåler lidt vand 
og snavs. Derfor kan man nemt tage 
dem med ud og spille spillet omgivet af 
de dyr, man lærer om. 

Pædagog med udeliv i fokus
Spillet er udviklet af Kenneth Leander, 
som har arbejdet som pædagog i mange 
år, hvor hans fokuspunkt har været på 
børn og udeliv. Derudover har han en 
naturformidlingsuddannelse, samt kur-
ser i udeliv og børn og natur. Det er 
igennem disse forløb, han har erfaret, at 
der er brug for at udbrede kendskabet til 
de små dyr, der omgiver os.

Spillet kan købes flere steder, bl.a. i Arnold Busk, 
på Frederiksen.dk, Naturbutikken på Vesterbro 
og Forvandlingskuglen på Amager. 
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”Naturvejledning uden grænser  
– plads til begejstring”

13.-15. april 2016, Det nye Sletten, Ry

Indtryk fra 

Naturvejlederforeningens 
Årskonference 2016
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”Naturvejledning uden grænser  
– plads til begejstring”

13.-15. april 2016, Det nye Sletten, Ry
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Fotos:
Peter Laurents
Bjarke Birkeland
Rikke Vesterlund
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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

ATURBUTIKKEN.DKN
VESTERBROGADE 138

1620 KØBENHAVN V

EN DEL AF
DANSK ORNITOLOGISK FORENING

Kite Optics
Fantastisk skarphed
Sublim byggekvalitet
Ingen kompromisser
Til ethvert budget
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Jubilæumstilbud!
Godt grej til bålmaden...

Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666

Se vores store udvalg på  

                    www.linaa.dk
Tilbuddene gælder til og med 15. maj 2016. Kun ved telefonisk henvendelse. Alle priser er ekskl. moms.

STØBEJERNS- 
GRYDER  
- Dutch Oven. 
Denne type af støbe- 
jernsgryder er blevet brugt til 
madlavning i flere hundrede år. 
Perfekte både til simremad,  
bagning, steg eller fjerkræ. 
Normalpris 639,-  
   

Varenr. (59231)Jubilæumstilbud!

FRIT  
VALG  575,-

Varenr. (59230)

Kun  
kr.  69,-

LÅGLØFTER
Praktisk til at løfte låget  
af gryden eller  
rode i gløderne.

Varenr. (59233)

Jubilæumstilbud!

Pr. stk.  

kun kr.      6,-MUGG
Danmarks  
billigste! 

Normalpris 8,- 
Varenr. (59343)

NYE TRÅDLØSE SENSORER FRA PASCO 

Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tel. +45 7524 4966 . Fax +45 7524 6282

info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu

TRÅDLØS PH-SENSOR

kr.675,00
Varenr: PS-3204 

TRÅDLØS TRYKSENSOR

kr.798,00
Varenr: PS-3203 

TRÅDLØS 
TEMPERATURSENSOR 

kr.450,00
Varenr: PS-3201  

TRÅDLØS KRAFT/
ACCELEREATIONSSENSOR

kr.1.140,00
Varenr: PS-3202 

Nye, spændende muligheder 

inden for dataopsamling 

- og til virkelig gode priser!

AIRLINK

kr.675,00
Varenr: PS-3200

A
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 p
rise
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r e
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