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Program 

9.30 – ankomst og kaffe  
10.00 Klaus Brodersen, brændingsfauna i store søer 
10.45 Søren Tange Madsen, om formidling af ferskvand til mellemtrinnet – inkl. 
praktiske øvelser  
12.30 frokost  
13.00 Sune Agersnap og Mette, om muligt krebseprojekt  
15.00 Planlægning af møder i 2019 
15.30 – tak for i dag  

Oplæg 
Oplæg fra Klaus, Sune og Mette findes her 

 

Klaus fortalte om hvilke dyr man kan finde i ferskvand, samt forklarede hvorfor man ikke kan bruge de 

traditionelle indsamlingsbakker og metoder til bedømmelse af eutrofiering i søer. 

Samt kom med forslag til hvad man så gør. 

Søren fortalte lidt om området, søen og udfordringerne med at få skoleelever til at bruge deres 

undersøgelses kompetencer – fordi deres forudsætninger ofte er for ringe. Senere talte vi om 

mulighederne for at være mindre instruerende og om det overhovedet var muligt.  

(jeg bruger selv nogle af metoderne fra https://astra.dk/ - det glemte jeg blot på dagen – Marianne) 

Sidst fortalte Mette og Sune om et krebseprojekt som de pt. søger penge til. De vil gerne bruge de 

danske naturvejledere som facilitatorer på undersøgelse af krebsebestandene i DK. Der er dog 

nogle udforinger i forhold til tilladelser til fangst, fiskeret og artsbestemmelse. Men alle var – vist – 

enige om at det lød som et spændende projekt, som vi håber at høre mere om, når en fond har set 

ideen og givet penge. 

 

2019 – emner, steder og datoer 
Vi gennemgik kort de tidligere emner og hvilke ønsker der var kommet ind fra forskelligt hold. 

Foreløbige planer; (intet er helt bekræftet endnu) 

Der holdes et møde januar/februar 2019 på Raadvad naturskole, fokus på naturvejledning om 

vinteren, måske noget med mikrobiologi, skindlægning/vinger/ben, og geologi. 

Der har været ønsket noget om botanik, og naturtyper, og da Bjarne Manstrup fra Samsø 

naturskole har tilbudt os husly, blev vi enige om at mødes på Samsø i løbet af sommeren 2019. Der 

arbejdes med en søndag/mandag, så der vil blive mulighed for at ankomme søndag og hænge ud, 

https://naturhistoriskmuseum.dk/Default.aspx?ID=4722&Purge=True
https://astra.dk/


og så Biologifagligt møde om mandagen. Der var enighed om at det havde været godt lige efter 

sommerferien på Fyn i år. 

Jonas fra Naturkultur Varde bød sig til med et møde om fugle, ringmærkning, jagt mm i efteråret 

2019. Vi kan evt. mødes søndag og overnatte på Blåvand fuglestation og holde mødet om 

mandagen – netfangst og ringmærkning skal helst ske tidligt om morgenen. 

 

 

 

Tak for et godt møde 

Og mange mange tak til Fiskebæk naturskole for husly og arbejdet med forplejning og oprydning4 

/Marianne 


