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Tema:  

Hvorfor uglen i hulen
Forleden ringede telefonen, og en journalist fra TV2 var i røret. De ville gerne invi-
tere mig med i deres aftenprogram - det sagde jeg ja til. De ville gerne have mig til at 
fortælle om, hvorfor jeg boede i Lejre og det særlige ved kommunen. Det første jeg 
tænkte var naturen, kulturen, historien og menneskene, alt det jeg kan være en del 
af, og skabe i.

Det andet jeg tænkte var - “Jeg skal huske at have min ugle på når jeg skal i tv!”
For vi skal være stolte af det vi laver og turde vise det frem, for vi gør en vigtig for-

skel for mange.
Vores udvikling består i, om vi er gode nok til at begejstre alle dem, der har et be-

hov. Men lige så meget at gøre os interessante for de samspillere der sidder på pen-
gene - eller firkantet sagt - vores eksistensgrundlag. 

Vi lever af fonde, kommuner, politikere og alle de som har lyst til at hyre os ind. 
For år siden stod jeg og skulle vælge min levevej. Jeg brændte for naturen, kultu-

ren og alle de gode historier og oplevelser der fanger mennesker, så der bygges 
grundlag for harmonisk samspil og forståelse mellem natur og menneske.

Jeg brugte mit stærke netværk, og blev inspireret af de mange forskellige autenti-
ske kollegaer jeg havde omkring mig. Jeg blev opmærksom på hvor mangfoldige vi 
er, hvor mange steder vi styrker og løfter. Men jeg så også, at vi glemmer at promo-
vere os i forhold til beslutningtagere. For vi har et værd, men naturvejledning er en 
“kan” opgave ikke en ”skal” opgave - så derfor er vi tit udsat for nedskæringer og be-
sparelser. 

Temaet for bladet handler om fremtidens naturvejledning. Artiklerne giver et ind-
blik i hvor vi kan gøre en forskel og hvordan vi skal kan fremme vores værdi igen-
nem synlighed, nysgerrighed, at være opsøgende og modige, og vise vi er og kan 
noget unikt, som der er brug for.

  Rigtig god læselyst

  Louise Liv Holm
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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 indeholder artikler og  temastof om 
naturformidling, 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. 

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/ Jakob Walløe Hansen, Drosselholm, Nygårdsvej 43, 4500 Nykøbing Sjælland 

  Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk
Bestyrelsen:
Jakob Walløe Hansen (form.) formand@natur-vejleder.dk  ..............2372 9463
Carina Pilgaard cpv86@hotmail.com ..........................
Christine Ditlefsen crditlefsen@gmail.com ......................
Dieter Toftkjær dt@dds.dk ..........................................2082 5671 
Franz Holmgaard fho@jaegerne.dk ...............................
Jacob Jensen  kajac@post9.tele.dk  ..........................3076 0222
Louise Liv Holm liv@wedonature.dk ............................5155 6211 
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................6130 5005
Søren Rafn srafn@me.com ...................................6089 9018
Cecilie Meyer (supp.) meyer.cecilie@gmail.com ..................
Inge Christensen (supp.) ict@albertslund.dk.............................

Medlemsskab og adresseændring:
Torben Stenstrup
kasserer@natur-vejleder.dk

Web og nyhedsbrev: 
Mette Millner Raun 
web-ugle@natur-vejleder.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af  
erfaring 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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Nordjylland - dato endnu ikke fastlagt
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Jakob Walløe Hansen
Naturvejlederforeningen

Naturvejledning i fremtiden  
- fremtidens naturvejledning

 
Fra min sommerferie står jeg overfor at skulle skrive en leder - om fremtidens na-
turvejledning - og sikke et tema at kaste sig over en sen dugvåd aftentime.

For ca. et år siden skrev jeg en leder om naturvejledning på mange måder, og 
hvordan vi med vores bredde og faglighed er gode eksponenter for mangfoldighed, 
og hvilke styrke en sådan kan generere. Men den blev skrevet i en lidt usikker tid.

Her et år senere er vi som forening kommet langt, synes jeg. Efter en veloverstået 
generalforsamling og årskonference, er vi rigere på erfaringer om, hvor vi som fag-
område (og her tillader jeg mig også at skrive ordning) kan sætte ind.

I bestyrelsen prøver vi pt. at vise retning ved bl.a. at bygge videre på jeres input fra 
strategiprocessen på Bornholm. Målet er, at kunne fremlægge en strategi på gene-
ralforsamlingen i 2020 (nærmere info følger efter sommerferien). En strategi kan se 
ud på mange måder, og det er nemt at kaste sig over udfordringerne, men jeg vælger 
at kaste mig over potentialet. For det er stort.

Lige nu er det nemlig nemt at mærke, at mange rigtig gerne vil naturvejledning 
det godt. Måske skyldes det, at vi for så vidt allerede har et godt brand - som der nu 
skal lukreres på. Det skal bl.a. ske gennem dialog med fonde og samarbejdspartnere, 
med hvem vi skal skabe nogle unikke og spændende projekter. Projekter der både 
kan være arbejdsgivende, men også skabe grundlaget for en velgennemført professi-
onalisering af vores forening, herunder forankring af sekretariat og uddannelse, der 
begge er prærekvisiter for foreningens og vores alles fremtid som naturvejledere.

Vi skal være mere åbne og sørge for, at fremtidens ugler/naturvejledere kommer 
ind i gamet på en anden måde, end mange af os oplevede, da vi startede . Men vi 
skal også efteruddanne os selv - for vi må endelig ikke tro at vi er de eneste om at 
varetage god naturformidling. Derfor vil der også kunne spores et element af for-
eningsforandring i forbindelse med strategiprocessen. En forandring hen imod en 
mere tilpasningsdygtig profil, der tillader at vi kan rumme andre opgaver end hidtil 
- for fx at kunne skabe en anden indtægt end fondsstøtte, driftstilskud og medlems-
kontingent.

Vi besidder nemlig mange understøttende funktioner, som kan bruges ude i sam-
fundet. Og med dyrkelsen af disse, kan vi måske skabe en politisk opbakning til at 
sikre naturvejledernes muligheder for at dække de mange målgruppers efterspørg-
sel på aktiviteter i og om naturen.

Så med en smule politisk tæft og snilde, konferencer og ministermøder, og ikke 
mindst inddragelse af foreningens medlemmer i de mange arbejdsgrupper de næste 
år kommer til at kræve, kan vi måske vise andre end os selv, at naturvejledning i 
fremtiden ikke længere er en usikker størrelse, og at vi lige nu har alle kort på hån-
den for at kunne præge fremtidens naturvejledning i lige præcis den retning vi føler 
for.

 

       Bedste hilsner

  Jakob Walløe Hansen
                                                  Formand 
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Med en solstråle i nakken, en 
friskpresset lemonjuice i hån-
den og øret vendt mod et 
stemningsfyldt lydtæppe af 
eksotiske fuglestemmer og 
skrigende aber, sad jeg som 
turist i en baghave i Sri Lanka 
og filosoferede over den gode 
oplevelse i naturen - i udlan-
det. 
Var det muligt at vende kulis-
sen om og give det samme 
stemningsfulde indtryk hos 
turister, hvis de kom en tur i 
min baghave?

Jeg stillede mig selv følgende spørgsmål:
•  Skaber kragernes skrig og solsortens 

sang et ligeså stemningsfuldt lydtæp-
pe?

•  Kan mit ukrudt i haven smage ligeså 
godt som en friskpresset lemonjuice?

•  Er mit rækkehus fra 1988 i en dansk 
provinsby ligeså eksotisk som en 
træhytte i junglen? 

Det korte svar var ja! 

Jeg følte mig klar til at forme en eksklu-
siv tur baseret på alt det, der lå lige for-
an næsen på mig. 

For at forstå optakten til mit behov for 
at formidle som freelance naturvejleder 
skal vi et smut tilbage i tiden. 

Da mirabellen sprang ud
Tilbage i 2008 var jeg studerende på 
Amager Naturcenter, og blev dengang 
imponeret over naturvejleder Rune K. 
Lange og Jaris Biglers udvalg af kryd-
dersnapse. Siden da har jeg haft en 
drøm om at lave mine egne krydder-
snapse og ture. 

Inden jeg tog hjem fra en herlig års-

Af Charlotte Günther Madsen,
Freelance Naturvejleder,  
Holbæk
Facebook:  #Naturpilot - ind-
sigt i natur https://www.face-
book.com/naturpilot/ 

Fra junglen  
til min baghave

Turister fra Australien, USA og 
Skotland smager på havtorn 
nær min baghave. 

Foto: Charlotte G. Madsen
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konference på Amager Fælled i 2017, 
plukkede jeg en håndfuld hvide mira-
belblomster og stoppede dem ned i en 
vodkaflaske. Dette blev starten på mit 
snapseeventyr. Et halvt år senere stod 
der 16 nye kryddersnapse på mit stue-
bord. 

Nogen smagte virkelig af kostald, an-
dre af sommereliksir- heldigvis. Det var 
en sjov rejse, hvor min viden om plan-
ter, træer og naturmedicin blev mange-
doblet. 

Fuld af viden, der boblede for at kom-
me ud til andre, manglede jeg nu en 
målgruppe og en platform. 

Det ville være oplagt at udbyde snap-
seture til pensionister, der har fri i dag-
timerne. Men jeg brændte for noget an-
det og netop her kom Sri Lankas 
oplevelser ind i billedet. 

Mine bedste oplevelser på Sri Lanka 
var nemlig ikke de højt professionelle 
ture med opbyggede gangstier og lækre 
toiletter. 

Den gode oplevelse i naturen lå i mø-
det med de lokale, der brændte for deres 
nærområde. Den gode historie blev 
skabt indefra og kom ud med entusias-
me og energi - det var en eksklusiv vare, 
som jeg ønskede at kopier.

 
Forretning og Airbnb-oplevelser
For at få gang i nogle ture i min baghave 
og omegn, meldte jeg mig som guide 
gennem Airbnb-oplevelser (Airbnb-ex-
periences), der netop samtidig ønskede 
at udvide deres oplevelsesprodukter til 
turister i Danmark.

Jeg betalte 20% af min omsætning til 
Airbnb, men fik til gengæld en profilsi-
de til billeder og beskrivelse af mine 
ture, markedsføring, et bookingsystem, 
forsikringer, reviewfunktion, nem beta-
ling og god kundepleje og kundekon-

takt. Nu var spørgsmålet bare om nogen 
ville booke min tur.

 
Kan man få turister fra storbyen til provin-
sen?
Min baghave ligger, udover 1 time med 
tog fra Kastrup Lufthavn, også 2,5 km 
fra stationen Holbæk. Som de fleste na-
turvejledere ved, er transporten ofte det, 
der kan få enhver magelig dansker og 
institution til at takke nej til selv det 
bedste tilbud. Men turister har et andet 
befriende perspektiv på afstande. 

Jeg havde bl.a. en familie der nåede, 
Den lille havfrue, tur med mig, Lego-
land og Skagensmuseet på to dage. Så 
rejsetid, behøver ikke at være en udfor-
dring med denne målgruppe. Togturen 
til Holbæk blev en del af oplevelsen for 
mine gæster.

Når det simpleste er det mest fortryllende
Halvdelen af mine kunder valgte min 
tur på grund af Danmarks ry som ga-
stronomisk højborg og den Nordiske 
mad. Mit ukrudt og træerne omkring 
mig blev, sammen med mit rækkehus i 
et bofællesskab, en eksklusiv vare. Jeg 
tog max otte med på en 2½ timers tur, 
der inkluderet snaps- og lemona-
desmagning. Der var en herlig stem-
ning, umiddelbar begejstring fra turi-
sterne og en ægthed over turene hvor 
jeg som formidler blev fyldt op med 
energi. 

Jeg havde bl.a. en oplevelsesrig tur 
med en kvindelig kunstner fra Taiwan. 
Hun tog billeder af alt. For hende var alt 
nyt. Mælkebøtten var eksotisk, cykel-
skiltet sjovt, mit kaffestel interessant, 
selv guleroden, som jeg trak op af mit 
urtebed, blev foreviget. Det simpleste 
kan for en turist være det mest effektful-
de. 

8 forårssnapse og 8 sensom-
mersnapse. Nogle smagte af 
kostald andre af sommer-
eliksir – heldigvis.

Foto: Charlotte G. Madsen
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Efter hver tur blev jeg beriget med nye 
perspektiver på min formidling og mit 
produkt. 

En fyr fra Catalonien ved navn Miqu-
el havde valgt sin feriedestination ud fra 
Airbnb-oplevelser, hvilket betød at han 
en dag stod i min baghave og skulle 
med på tur. 

Miquel var med til at udvikle mit pro-
dukt, da han satte spørgsmålstegn ved 
mit produkt. 

”Do you really only use one kind of 
plant in your drink?” spurgte han mig 
med forargelse i stemmen. Det lød for 
nemt og han mente at min snaps både 
manglede smag og kant. Der hvor han 
kom fra, var det vigtigt at blande nøjag-
tige mængder af forskellige urter og føl-
ge ædle gamle opskrifter. Samtidig måt-
te man ikke glemme at stille drikken ud 
til modning i fuldmånens skær. Han 
sendte efterfølgende en lang liste med 
opskrifter og jeg blev inspireret til at ud-
vikle mit produkt til en mere avanceret 
smagsoplevelse -dog uden fuldmåne-
skær. 

Mål og økonomi 
Mit succeskriterie for én sæson var at 
lave 10 ture, på hverdage og kun i dagti-
merne (jeg har et deltidsjob og familie 
ved siden af). Det endte med, at jeg i 
2018 lavede 19 ture. Så markedsføringen 
gennem Airbnb virkede, selvom turene 

På Facebook og Airbnb 
kan du finde billeder og 
beskrivelser af turen 
Airbnb:  https://www.
airbnb.dk/experi-
ences/160183
Facebook:  https://
www.facebook.com/
naturpilot/ 

sjældent var fyldt helt op. 
Det blev ikke nogen pengeforretning, 

men fordelen med Airbnb- oplevelser 
var, at jeg ikke stod for det administrati-
ve, men kunne koncentrere mig om det 
jeg synes giver mig energi, nemlig at 
give folk gode oplevelser i naturen. Det 
er et godt springbræt til at afprøve et nyt 
produkt og en ny kundegruppe uden at 
skulle investere penge i det. 

Gode sideeffekter
Når man stikker hovedet frem og giver 
sig i kast med en ny målgruppe, får man 
et nyt frisk syn på egen formidling. Det 
er især inspirerende at lytte til uden-
landske turisters refleksioner over dansk 
natur og danske værdier. 

Af andre sidegevinster har jeg fået nye 
kontakter både internationalt og lokalt 
med erhvervsgrupper og VisitHolbæk. 
Regionalt er jeg kommet med i et net-
værk på Sydsjælland, som vil lancere en 
dansk platform for naturformidlere. De 
hedder Den grønne port (www.den-
grønneport.dk).

Samlet set har det været et lærerigt år 
med mange gode oplevelser. Når Mira-
bellen igen springer ud vil jeg gøre klar 
til flere ture i min baghave.  

 o

Ny viden udveksles. Miquel fra 
Catalonien i gang med at 
identificere og oversætte en 
plante med hans app  
Pl@ntNet og PlantSnap. Foto: Charlotte G. Madsen
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”Vi sætter pris på naturen”
Den Grønne Port er et nyt initiativ,  
som bogstaveligt talt sætter pris på naturen

Det er efterhånden velkendt, 
at naturen har en helbreden-
de virkning på moderne  
mennesker. Og naturbevidst-
hed har afgjort en indflydelse 
på, hvor grønt og bæredygtigt 
vi alle er villige til at leve vores 
liv. Derfor skal det selvfølgelig 
være nemt, trygt og ligetil for 
alle at få større naturindsigt 
og gode naturoplevelser i 
Danmark. 

Kort fortalt 
Den Grønne Port har sat sig for at koble 
mennesker, der har en særlig viden og 
kunnen inden for natur og friluftsliv, 

med mennesker, der længes efter at 
komme ud i naturen og er villige til at 
betale penge for en god naturoplevelse. 

”Vi tror på, at mange i fremtiden 
vil se det som værdifuldt at komme 

i ’mesterlære’ hos en lokal guide.” 

Hvem og hvad er Den Grønne Port?
•  En virksomhed
•  En webportal for naturoplevelser
•  Et netværk af naturentusiaster

Værdibaseret virksomhed 
Den Grønne Port består af biolog Linda 
Adelfest, landskabsarkitekt Mette Lar-
sen, tekstforfatter Lene Tissot Koch, og 
projektleder Peter Vergo. Virksomheden 

Af Lene Tissot Koch,  
Medejer af Den Grønne Port, 
www.dengrønneport.dk,  
Tlf. 42 33 63 44
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har som sit overordnede formål at få fle-
re ud i naturen, baseret på værdierne 
Udeliv, Naturbevidsthed, Udvikling, 
Samvær og Forun-dring. Udover porta-
len og egne events via portalen arbejder 
virksomheden også med andre aktivite-
ter, såsom et seniorgåtursprojekt for 
Vordingborg Kommune og færdige 
skattejagter til børnefami-lier.

En velfungerende webportal
Idéen med Den Grønne Ports webportal 
er, at både danske og udenlandske turi-
ster nemt skal kunne booke og betale 
naturoplevelser. Det kan være alt fra en 
2 timers guidet svampetur til en 5 dages 

Faktaboks
•  Hver guide får en profil på portalen mod 

at udbyde min. 1 oplevelse i 2019
•  Man underskriver en samarbejdsaftale 

(gældende i 2019)
•  Netværket mødes 4-5 gange i løbet af 

året
•  Events kan bookes og betales på portalen
•  Kunder kan derudover bestille skrædder-

syede events (f.eks. teambuilding)
•  Et fee på 20% af hver booking går til por-

talens drift og markedsføring samt udgif-
ter til net-værksmøder. 

naturferie med aktiviteter, overnatning, 
forplejning og eventuel leje af udstyr. 
Udbuddet kommer til at favne bredt – 
fra den primitive overlevelsestur, hvor 
deltagerne selv fanger, samler og tilbere-
der deres mad, til den luksuriøse glam-
ping med service og lokale specialiteter. 
I skrivende stund er fo-kus på naturop-
levelser på Sjælland, Møn og Lolland-
Falster, men i takt med, at netværket af 
guider udbygges, vil portalen desuden 
kunne formidle events vest for Store-
bælt.

Et skabende netværk  
Turisterne er dog ikke de eneste, der 
skal nyde godt af Den Grønne Port. 
Mange naturvejledere har deres egen lil-
le virksomhed, hvor de afholder ture. 
Nogle forsøger at gøre det til en levevej, 
mens andre er godt tilfredse med at hol-
de nogle få events i ny og næ. 

Med en fælles portal kan de enkelte 
guider overlade hjemmeside, markeds-
føring, samt booking og betaling til Den 
Grønne Port. Og måske endnu vigtigere 
indgår de i et netværk af naturentusia-
ster, som de kan skabe nye oplevelser 
sammen med. Netværket består både af 
uddannede naturvejledere og ’alminde-
lige’ mennesker, som brænder for at for-
midle deres specialviden til nysgerrige 
gæster på turene.
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”Der sker noget magisk, når man 
samler folk og beder dem skabe 

noget sammen.” 

Co-creation 
Den Grønne Port har afholdt de første 3 
netværksmøder med stor succes. Mø-
derne summer af ener-gi, og skønt gui-
derne ikke kendte hinanden på forhånd, 
opstår der hurtigt god synergi og helt 
nye koncepter for oplevelser i naturen. 
Idéerne skærpes, når deltagere sparrer 
med hinanden og under-søger om deres 
egne kompetencer kan mixes med an-
dres. 

Tanken er, at udviklingen af portalen 
og netværket skal ske i fællesskab med 
især guiderne, men også med deltagerne 
på turene i den kommende sæson. 2019 
betragtes nemlig som et test- og ud-vik-
lingsår. Her udbydes de første oplevelser 
på portalen inden for havkajak, lystfi-
skeri, svampe, træklatring, mobilture, 
naturvejledning, vandreture, cykelture, 
landskabsmaleri og bæredygtighed – og 
der er flere endnu er i støbeskeen, her-
under en familiecamp i sommerferien 
og i efterårsferien.

Netværket er stadig under opbygning, 
og der er plads til flere. Skulle du være 
interesseret, er du meget velkommen til 
at ringe eller skrive til Den Grønne Port 
for at høre mere:

kontakt@dengroenneport.dk 
Tlf. 42 33 63 44

TourismX
Den Grønne Ports portal for naturople-
velser er med i det landsdækkende tu-
rismeinitiativ TourismX. Her får projek-
tet værdifuld sparring fra Wonderful 
Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturtu-
risme, samt danske universiteter, og 
EU-midler medfinansierer udvikling af 
portalen. 

”Vi synes selvfølgelig,  
det er fantastisk, at så  

stærke sparringspartnere ser  
et potentiale i vores portal  
og bidrager med sparring  

og gode kontakter.  
Det giver vores portal  

det bedst mulige afsæt  
for at blive en succes!”

  o

”I udlandet har man blik for  
at Danmark er velegnet  

til outdoor aktiviteter,  
men der skal stadig  
gøres en indsats for  

at gøre det mere nemt  
og attraktivt for turisterne 
 at finde vej til aktiviteter  
og oplevelser i naturen”.

 
( Kilde: VisitDenmark  

https://www.visitdenmark.dk/da/analyse 
/outdoor-turisme-aktiv-i-naturen )

De 3 øvrige medejere af Den 
Grønne Port: Linda Adelfest, 
Mette Larsen og Peter Vergo
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Hvordan det hele startede
Det hele kom sig af at jeg henover vinte-
ren 2017 ikke havde adgang til direkte 
tv, og jeg brugte derfor mange timer på 
YouTube henover de kolde vinteraftner. 
Her fulgte jeg Brian Barczyk, som 365 
dage om året lægger en video op. Brians 
videoer handler om hans hverdag og 
hans passion for krybdyr. Måden han 
talte og opførte sig på, eller som jeg vil 
sige, måden han formidlede på fangede 
mig. Og det var på trods af at han sad på 
den anden side af jorden, og jeg så og 
hørte på ham gennem min pc skærm. 

Det fik mine tanker i gang på fulde 
drøn. For hvis hans formidling kunne 

fange mig, hvorfor så ikke lægge noget 
af den formidling, jeg til daglig laver for 
turister, borgere og skolebørn ud på net-
tet. Og den vej igennem nå ud til mange 
flere interesserede. For hvis jeg kan fan-
ge folks nysgerrighed for naturen, mens 
de sidder hjemme i stuen, så vil det da 
kun gavne. Og måden jeg kunne nå ud 
til dem på, var måske netop med denne 
metode, så jeg greb chancen!

Beslutningen blev hurtig taget om at 
jeg skulle forsøge at få overtalt min chef, 
om at det her var altså en god idé. For-
målet skulle selvfølgelig være at få na-
turformidlingen hjem i stuerne til dem, 
der ikke normalt kommer til at stå over 

NaturNørd gik online
Ja hvorfor ikke, tænkte jeg da jeg i vinteren 2017 fik idéen, med 
at prøve og lave online naturformidling. 

Af Jonas Gadgaard,
naturvejleder ved 
NaturKulturVarde
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for en naturvejleder. Men samtidig skul-
le det være med til at udbrede kendska-
bet om NaturKulturVarde, samt i sidste 
ende - hvis det blev en succes - så skulle 
det gerne kunne mærkes på efterspørgs-
len efter bestilte ture sammen med vo-
res naturvejledere. 

Inden jeg skulle sælge idéen til chefen, 
ville jeg have lavet en video for at vise 
ham mine tanker om, hvordan det skul-
le laves. Jeg er så heldig at bare jeg åbner 
min dør, så er naturen lige udenfor. 

Emnerne til den første video var utal-
lige, dog faldt valget på en video, hvor 
jeg fanger og ringmærker vilde fugle, 
fordi der ved jeg, at jeg føler mig hjem-
me. Der skulle ligeledes et navn til, som 
var til at huske for folk. Heldigvis er jeg 
hele mine barndom blevet drillet med at 
være lidt af en NaturNørd, og utrolig 
nok var det navn ikke taget - hverken på 
Facebook, YouTube, eller på Instagram, 
så det kunne ikke være lettere. 

I foråret 2018 fremlagde jeg idéen for 
chefen og han var heldigvis med på idé-
en. Så nu var det bare med at komme i 
gang. Jeg havde besluttet at det ikke 
skulle laves med alt mulig fancy kamer-
agrej, men at det skulle virke personligt 
og ligetil. Derfor bruger jeg ikke andet 
end min mobiltelefon samt et simpelt 
redigeringsprogram. 

Første upload
Inden jeg lagde min første video op, fik 
jeg hjælp af vores pr-mand til at lave en 
intro-video, der skulle køre i alle mine 
videoer, helt ligesom Brian jeg fulgte, 
gjorde det. Da intro-videoen var i hus, 
begyndte jeg at øve mig lidt i haven, 
men det pludselig at stå og tale ind i te-
lefonen, skulle jeg lige vænne mig til. 
Jeg fandt dog hurtigt ud af, at det der 
virkede bedst på kameraet, var når jeg 
bare var mig selv og formidlede som var 
det over for en gruppe der var med på 
en tur. For mine gæster har ofte fortalt 
mig, hvor fængende min entusiasme er, 
når jeg fortæller om noget, jeg går op i. 
Og det ville jeg gerne se, om jeg kunne 
overføre til videoerne. 

Jeg indrømmer dog gerne, at da jeg 
uploadede min første video, så var jeg 
en anelse nervøs for, hvordan folk ville 
tage imod den, for alle ved jo hvor nemt 
man kan komme i en shitstorm på net-
tet. Heldigvis kan jeg nu 10 måneder ef-

ter konstatere, at ud af alle de mange 
kommentarer, jeg har fået, så har der 
kun været to negative imellem, og det 
var ved den allerførste video. Ellers har 
folk taget rigtig godt imod NaturNørd, 
og det er bare dejligt, for det er trods alt 
en selv, man lægger ud til al offentlig-
hed. 

Bag om kameraet
Jeg besluttede ret hurtigt at for at opret-
holde folks interesse, ville jeg uploade to 
videoer hver uge, undtagen i de 3 vin-
termåneder, hvor det bliver til 1 om 
ugen. I starten var det utrolig nemt at 
finde på emner, som videoen skulle 
handle om, for alle emner var jo ledige. 
Men stille og roligt var de nemme em-
ner som bænkebider, skvalderkål osv. 
taget, og henover efteråret begyndte jeg 
at have lidt sværere ved  at finde på no-
get spændende at snakke om. Men så 
talte jeg ærligt ud til mine følgere, at jeg 
havde brug for deres hjælp til at komme 
med idéer, det kunne handle om. Og 
idéerne væltede ind, og sidenhen har jeg 
fået skabt en stor idébank til kommende 
videoer. Ligesom jeg for hver uge får 
nemmere og nemmere ved at se histori-
en, der gemmer sig i alt. 

Hvor er vi nu?
NaturNørd har på nuværende tids-
punkt, hvor jeg skriver denne artikel i 
februar 2019, rundet de 3.100 følgere, 
og selvom det for nogen ikke lyder af 
mange, så er jeg rigtig godt tilfreds, for-
di jeg kan mærke forskellen fra før. 

Nu bliver jeg oftere og oftere prikket 
på skulderen nede i Brugsen og spurgt, 
om det er mig, der er ham der nørden. 
Plus - og det er jo også vigtigt - min te-
lefon ringer betydeligt mere fra folk, der 
hyrer mig ind til bestilte ture. Så det, der 
startede som et gratis formidlingstilbud, 
er nu heldigvis blevet til en markedsfø-
ringsplatform, hvorfra en stor del af 
mine årlige ture bliver solgt. 

Og det bedste ved det hele er at jeg el-
sker at lave det, og det virker, så hvad 
mere kan man ønske sig?  

 o
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Jeg ankommer til Ishøj Natur-
center en onsdag middag i fe-
bruar for at mødes med Mads 
Ellegaard, som er daglig leder 
på naturcenteret. 

Solen står højt på en blå himmel og jeg 
bliver mødt af børnestemmer, der leger i 
naturcenterets hyggelige og indbydende 
aktivitetshave. Der sidder en mor og en 
veninde og kigger på deres børn, der 
boltrer sig på en af de mange formid-
lingsbaser, hvor læring og leg går hånd i 
hånd. 

De går alle sammen hjem med ny vi-
den - uden de måske er klar over det. 

Ved siden af den grønne plads kan 

Naturvejledernes 
mange målgrupper

     

man tydeligt høre de mange høns og ha-
ner fra et utal af hønsegårde, som drives 
af et lokalt hønselaug. Midt i området 
ligger en klassisk 4-længet bondegård, 
hvor naturvejlederne Mads og Mette 
samt Peter der er  drifts- og landbrugs-
ansvarlig har deres kontor og grej.

Man mærker hurtigt den gode stem-
ning da jeg kommer ind - her er rart at 
være.

Vi sætter os i solen foran det nye for-
eningshus. Huset er bygget til de laug, 
foreninger og organisationer  der er 
knyttet til gården, men også til skoler og 
dagtilbud der skulle have lyst til at lave 
aktiviteter eller arrangementer. 

Mads fortæller om et at de arrange-
menter, der har gjort stort indtryk på 

Af Louise Liv Holm,
naturvejleder og ejer af
WeDoNature
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ham, og som han ser som en af de mål-
grupper der er særlige for Ishøj. Særlige 
fordi de som naturcenter har en central 
rolle som løftestang for befolknings-
grupper, der har særligt brug for sanse-
lige og lærerige oplevelser i en frem-
medgjort natur - i fællesskab med 
ligesindede. 

Vild mad - En metode som virker i mange 
retninger
Mads fortæller: Ishøj Naturcenter har 
indgået samarbejde med Aktivitetscen-
ter for pensionister med anden etnisk 
baggrund, et tilbud som mest benyttes 
af etniske kvinder. De kommer fra man-
ge forskellige kulturer, har meget for-
skellig baggrund, sprog og forventnin-
ger. De er altså enormt forskellige og 
alligevel står de med mange af de sam-
me udfordringer. 

Mads har haft dem på kursus i Vild 
Mad. Under kurset blev Mads flere gan-
ge i tvivl om, om det var ham eller dem 
der var på kursus!

 De er vant til naturen fra hjemlandet, 
vant til at genkende spiselige planter, så 
de sanker hurtigt store mængder af de 
spiselige planter, som findes i den dan-
ske natur, og fortæller begejstret om 
planter og frugter som de selv har tradi-
tion for at anvende. De genkender hur-
tigt planterne de er blevet fortalt om og 
går aktivt i gang med at kreere egne sa-
later, retter og bager fladbrød som havde 
de aldrig lavet andet. Samtaler og latter 
tager til som de tager opgaven til sig.

Ved det første kursus for kvinderne - 
havde Mads taget lokalt lammekød med 
som skulle bruges til arrangementet, det 
var dog ikke halal slagtet. kvinderne  
ville gerne lave maden, men ikke spise 
det, og de lavede fremragende mad! 
Mads fortæller, at han en anden gang vil 
sørge for at kødet er halalslagtet, for her 
er det ikke religion der er i fokus den 
dag men mad, samvær og naturen,

Heldigvis var der en 5. klasse på tur 
og lave aktiviteter på den anden side af 
hækken, de blev budt på den gode mad 
kvinderne havde lavet - de spiste den og 
roste den meget, og kvinderne voksede 
med opgaven og rosen. 

Læreren fra 5. klassen var så begejstret 
for hvordan mødet var gået op i en hø-
jere enhed og søgte (og fik) efterfølgen-
de midler fra Arlafonden til et projekt 
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for klassen, om at lave mad til de etniske 
kvinder. De inviterede efterfølgende 
kvinderne ned på skolen og tilberedte 
og spiste mad sammen.

Næste step er et kursus for Vild Mad 
Østholdet, som sammen med kvinderne 
skal ud og sanke og efterfølgende sam-
mensætte opskrifter ud fra det de har 
fundet. Her kommer de mange kultu-
rers traditioner for madlavning i spil, 
her er kvinderne på hjemmebane og 
kan inspirere hinanden og ikke mindst 
os andre!

Det er med til at skabe et sammen-
hold, at blive inviteret ind på hjemme-
banen, vi er ligestillede og lærer af hin-
anden samtidig med vi får en forståelse 
for naturen og dens sammenhæng

Hvordan får vi som naturvejledere fat i de 
udsatte grupper?
Det kan være svært at nå ud til mål-
grupperne på almindelig vis, da de ofte 
ikke ser kulturelle opslag i kommunen, 
eller følger med hvor naturcenterets op-
slag og aktiviteter formidles generelt. 

Hvis man skal have flere med, kan 
kontakten foregå igennem beboerre-

præsentanter og  boligselskaberne eller 
ind og have fat i foreningerne og kom-
munen.

Der er 112 nationaliteter i Ishøj Kom-
mune som ofte isoleres i grupperinger - 
der mangler et link der inviterer dem ud 
og mødes som ligesindede, en opgave 
kommunen hver dag kæmper med og 
som kan være svær at løfte. Her kan na-
turen som fælles tredje og naturvejle-
derne som motor gøre en kæmpe for-
skel.

En kommune der gerne vil naturvej-
ledning er en drømme kommune at 
være naturvejleder i, men det er ikke til-
fældet for alle. 

Vi skal ikke være bange for at blande 
os i kommunale anliggender og melde 
os på banen som naturens ambassadø-
rer og som social løftestang. Vi har en 
fortælling om hvilken forskel vi kan 
gøre i det vi er så brede og forskellige i 
vores arbejde.

I Ishøj har kommunen er der vedtaget 
en Natur- og friluftsstrategi, der bl.a. in-
deholder dele om hvordan der skal ar-
bejdes på at fortælle borgerne om natur- 
og friluftsmulighederne i kommunen og 
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ikke mindst gøre den mentalt og fysisk 
mere tilgængelig og indbydende. Hvis 
børn og unge skal forstå den omkring-
liggende natur og fatte interesse for bio-
diversitet – kan det første skridt være at 
komme ud med en naturvejleder i hån-
den.

Park, Vej- og Miljø i Ishøj havde en 
udfordring med en 1000 meter lang 
støjvold der skulle etableres. 

I et tværsektorelt samarbejde mellem 
landskabsarkitekter, driftsledere, land-
skabsforvaltere og naturcenteret, var na-
turvejlederen med til at skabe idéen om 
at beplantningsplanen i høj grad kom til 
at tilgodese sommerfugle, vilde bier og 
andre insekter. Samtidig blev der lagt en 
plan for hvilke sankevenlige urter, 
blomster, buske og træer som med rund 
hånd skulle etableres på hele støjvolden. 
Både på kort og lang sigt bliver der 
skabt muligheder for dyr, planter og 
mennesker – og ikke mindst formid-
lingssteder, hvor naturvejlederne kan 
tage børn, unge og voksne med ud for at 
blive klogere på naturen, smage på na-
turen og nyde naturen og ikke mindst 
skabe en værdifølelse for stor og små.. 

Fordi vi har vist samarbejdsvillighed 
og gjort os synlige, bliver vi nu budt ind 
i forhold til områder hvor naturen skal 
revurderes eller nyanlægges. -“Det 
handler om at gøre sig lækker “- fortæl-
ler Mads, “og attraktiv som sparrings-
partner”.

Så et projekt som “Vild mad” har altså 
gjort stort indtryk og sat gang i mange 
gode aktiviteter - det er netop om at 
fange “trenden” og præget den i en ret-
ning vi kan stå inde for som naturvejle-
dere.

Vi er en paraply for mange forskellige 
aktiviteter og borgergrupper, hvor vores 
fokus er at skabe tilgængeligheden og 
samspil mellem disse og give en følelse 
og forståelse for hvorfor og hvordan vi 
kan passe på naturen sammen, mens vi 
nyder de fantastiske ramme den sætter 
for os.

Rigtig god fornøjelse derude!
 o
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ByOasen er en bemandet  
legeplads i De Gamles By,  
et tidligere plejehjemsområde 
på Nørrebro i København. 

Her arbejder vi, Mette Harders og Mar-
tin Asmussen. Mette er uddannet an-
lægsgartner, pædagog og naturvejleder. 
Martin er uddannet pædagog. Derud-
over har vi 2 andre kolleger, en dyrepas-
ser og en som er henholdsvis naturvej-
leder samt miljøplanlægger fra RUC.

Vi vil i denne artikel fortælle om ar-
bejdet med dyr, natur og miljøarbejde, 
på det indre Nørrebro, midt i Køben-
havn. 

En Hønsegård på Nørrebro?
Til legepladsen hører en stor gedefold, 
en hønsegård med kaniner, høns, mar-
svin og mus. Derudover råder vi over et 
stort drivhus, kaldet ”Orangeriet” - med 
tropiske planter og fugle, hvor der er 
åbent for alle i tidsrummet 10 til 16 og 
til 17 om sommeren. Orangeriet kan 

ByOasen
ikke lejes, men alle er altid velkomne til 
at komme og spise frokost, drikke kaffe, 
snakke, eller bare være. 

Hvis man komme større grupper er 
det en god ide at aftale med os i forve-
jen.

På området ligger der også 15 koloni-
haver. Her har faste lokale børneinstitu-
tioner og skoler mulighed for at have en 
base, når de er på tur. Institutionerne 
skal selv stå for at holde haver og huse 
pæne, men vi guider dem løbende i ha-
vebrug, laver arrangementer året igen-
nem, samt hjælper med at overmale 
graffiti og udbedre hærværk, når det 
indimellem er aktuelt.

I hele vækstsæsonen har vi en høj-
bedsgruppe, som består af ældre folk fra 
lokalområdet. Vi laver også forløb hvor 
der dyrkes frugt og grønt, målrettet 
mindre grupper af børn fra specialklas-
ser og specialskoler.

I hønsegården forgår vores primære 
pædagogiske aktiviteter. Hønsegården 
er dagligt åbent i tidsrummet 10-12 og 
14-16. 

Af Mette Harders
 tlf. 20 58 41 57 
mail: CD0Z@kk.dk
og
Martin Asmussen 
tlf: 24913503 
mail: G09T@kk.dk
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Her hos os, kan man holde marsvin, 
høns og mus. Man kan også prøve kræf-
ter med vores hvæsende kakerlakker og 
vandrende pinde, hvis man er rolig og 
forsigtig. I den forbindelse har vi mulig-
hed for at snakke med børnene dels om 
dyr og dyrehold, men igennem et fælles 
tredje, også få indsigt i hvilke andre em-
ner, som de er optaget af.

Børnene er med til langt de fleste af de 
praktiske opgaver på legepladsen; at 
fodre og give vand til dyr, køre møg væk 
efter udmugning og samle affald sam-
men på området. Da vores legeplads lig-
ger på indre Nørrebro, kan skraldet til 
tider være en udfordring. Vi har imøde-
kommet dette ved at lave faste rutiner 
for affaldsindsamling og sortering. Bør-
nene er her en glædelig ressource at 
inddrage. De samler affald op med stor 
iver og i trit med resten af spørgsmålene 
om miljø, er det børnene der står til at 
skulle samle deres forældres affald sam-
men.

Børnene deltager også når der skal 
skovles - og fordeles grus rundt om dy-
refoldene, køres kompostjord, såes og 
plantes i højbedene, flettes med pilegre-
ne, laves fuglefoderkugler til vinterfug-
lene samt vedligeholdes og repareres 
småt materiel på området. mm. Vi laver 
også fuglesafari med de mindste, hvor vi 
bl.a. bruger små fuglebamser med lyd til 
at lære fuglestemmer.

Vi laver mad over bål, snittekurser for 
store og små, fortæller insekthistorier, 
verdenshistorie, egnshistorier og røver-

historier, får vikinger på besøg til for-
midling og storslåede kampe, inviterer 
de lokale hundeluftere til at fortælle 
børn og ældre fra de omkringliggende 
institutioner om deres hunde og meget 
andet.

Relationsarbejdet
På legepladsen gør vi en stor indsats for 
at integrere mennesker med særlige ud-
fordringer i vores aktiviteter. For eksem-
pel har vi 2 gange om ugen besøg af en 
ældre mand. Han kommer forbi et par 
timer og hjælper os med alt muligt for-
faldende arbejde. Når der er tid og mu-
lighed for det, laver vi særlige aktiviteter 
med ham, da han har brug for meget 
omsorg og opmærksomhed. Vi har lært 
ham at lave mad, at plante blomsterløg, 
og han har deltaget ved vores årlige 
æblemosteri, bygget tomatklatrestativer 
mm.

Vi forsøger at finde præcis de kompe-
tencer, som vores besøgende kommer 
med. Vi tror på at ingen kan bidrage 
med det hele, men vi kan alle bidrage 
med noget. Ingen er så kloge som os alle 
sammen.

Vores sted er særligt, fordi vi altid for-
søger at imødekomme alle med åbne 
arme og et autentisk nærvær, uanset al-
der, etnicitet og baggrund. De lige som 
de skæve, de høje som de lave og de 
gamle som de unge. Relationsarbejdet 
her, er for os altafgørende. Tillid kræver 
tillid og vi er altid åbenhjertige og nys-
gerrige på, hvad vores besøgende er for 
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nogle og hvad de gerne vil opnå med 
deres besøg. Lufter de hunden, har de 
børn med, har de brug for en snak eller 
vil de bare gerne være alene.  Vi har me-
get få regler, men enkelte som er nød-
vendige for at varetage dyr og natur 
bedst muligt, i Danmarks tættest bebyg-
gede område. Med få regler, oplever vi 
meget få konflikter. Vi søger at inklude-
re og inddrage mennesker, for at skabe 
ejerskab og derved tage ansvar for egne 
byrum. 

Vi har også mange enlige brugere på 
området. Nogle kommer forbi for at 
snakke og spørger om vi har brug for 
hjælp. Nogle henter grønt til dyrene hos 
lokale butikker, kommer med planter til 
vores drivhus, eller hjælper os med at 
samle affald og strikke farverige halstør-
klæder til lygtepælene af garnrester. 

ByOasen er drevet af nysgerrighed og 
fællesskab. Vi kan ikke tvinge folk til at 
ligge vejen forbi, så vores besøgende 
kommer af sig selv, fordi de er blevet 
nysgerrige og har lyst til at være med i 
det fællesskab, der er skabt.

Eksempelvis var det i år, ved vores ny-
lige fastelavnsarrangementet, piger fra 
Det Frie Gymnasium og 2 lokale beboe-
re der malede tønder. Et hold pensioni-
ster lavede pynt til fastelavnsrisene og 
én frivillig hjalp til ved selve arrange-
mentet. 

Udover alle vores brugere, har vi årligt 
mange praktikanter. Det er ofte menne-
sker med forskellige sociale og/eller psy-
kiske udfordringer. Det kan være unge i 
sygdom med depression, som har brug 
for en tryg start, i et beskyttet og roligt 
miljø. De starter typisk i en 3 måneders 
praktik, men bliver for det meste for-
længet. Vi oplever at ByOasen giver 
dem tryghed til at opbygge egne sociale 

kompetencer, giver dem tillid til men-
neskene omkring dem og selvtilliden til 
at komme videre i uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet. De hjælper med 
daglige gøremål, støtter op om arrange-
menter og deltager på lige fod med re-
sten af vores personalegruppe. 

De bemandede legepladser i Køben-
havn, er ret enestående. Her er en ram-
me for mødet mellem mennesker, der 
som oftest ikke ellers ville mødes. Her 
mødes børn og ældre, gymnasieelever 
og nonner, bandemedlemmer og cur-
lingmødre, etnisk danske familier og fa-
milier med alverdens baggrund, køben-
havnerunger og provinsbørn, 
bedsteforældre fra landet og brænderter 
fra bænken, turister, hjemløse, millio-
nærer og studerende.

Alle disse mennesker mødes, på trods 
af alle de forskelligheder og nuancer 
som vi hver især render rundt med. 

Denne diversitet af mennesker kan 
selvfølgelig bibringe alskens udfordrin-
ger, men det er en opgave, som vi med 
stolthed og faglighed, forsøger at løfte så 
godt som vi overhovedet kan.

Vi ved i hvert fald at hver dag med 
ByOasen som stenbroens epicenter for 
oplevelser med dyr, natur og miljøarbej-
de, gør Nørrebro et lidt mere menneske-
venligt sted, både for os selv, men også 
for de mennesker vi møder på vores vej.

Hvis du har spørgsmål som ikke er 
besvaret, eller bare vil besøge os, ring, 
skriv eller kom forbi. 

Du er også hjertelig velkommen.
 o
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Følg naturvejlederne på Instagram:  #naturvejleder
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Boganmeldelse

Udepædagogik - naturligvis
Flere har måske læst den første udgave af Lars Bergholts bog “Udepædagogik - naturligvis”.
Nu er den kommet i 2. Udgave, og det er den bestemt ikke blevet dårligere af - tværtimod.

Selvom bogen er ganske ny, og udkom i januar 2019, er den på visse punkter allerede blevet for 
gammel. Den forholder sig ikke til den styrkede pædagogiske læreplan fra juli 2018. Og så alligevel. 
Der er blevet plads til nye kapitler der handler om science, kreativitet, økologi, bæredygtighed og 
natursyn - så et langt stykke hen ad vejen taler den lige ned i mange naturpædagogers hverdag.

Og selv om man ikke er pædagog, er der alligevel meget god læring og inspiration at hente i bogen. 
Første del af bogen er en gennemgang af forskellige teorier om udeliv og pædagogik. En del filosofi, 
forskning og empiri er der også blevet plads til. Men hele vejen gennem bogen, er det krydret med 
egne oplevelser og praktiske ideer, som er lige til at plukke og tage med ud i vores virkelighed. Ideer-
ne er ikke kun beregnet til de mindste børn, men kan med ganske få greb, benyttes til både skole-
børn, voksne og alle derimellem.

Efter min mening bør Lars Bergholdts bog stå på enhver naturskole og hos alle naturvejledere. Den 
er skrevet som en grundbog til natur og udeliv på pædagoguddannelsen, men den er lige så vigtig 
for naturvejledere. Skal man købe 2. Udgave, hvis man har 1. Udgaven stående? Nej - det mener jeg 
ikke er nødvendigt. Selvfølgelig er de seneste teorier og forskningsresultater ikke med i den gamle 
udgave, men hele den praktiske del er stadig inspirerende.

/Rikke

Anmeldt af
Rikke Vesterlund
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Som naturvejledere skal vi 
styrke befolkningens rekrea-
tive muligheder og frilufts-
aktiviteter. Med et udviklings-
samarbejde med en lokal 
forening, der arbejder med  
friluftsliv, kan du hjælpe med 
idéer og vinkler på aktiviteter 
så nye befolkningsgrupper 
kan få glæde af foreningens 
tilbud.

I Nationalpark Skjoldungernes Land la-
vede vi et samarbejde med Roskilde og 
Omegns LystfiskerKlub (ROLK) for at 
få flere kvinder til at interessere sig for 
lystfiskeri. 

Hvorfor er der så få kvinder, der lystfi-
sker? Dette spørgsmål blev diskuteret 
under et møde med ROLK, der undrede 
sig over hvorfor de næsten ingen kvin-
delige medlemmer havde.  Mange af de 

Fisketur for kvinder 
– samarbejde med lystfiskerforening

elementer, der er i lystfiskeri burde også 
være attraktive for kvinder. Fantastiske 
naturoplevelser, roen, spændingen samt 
alene-tid eller samvær med andre i na-
turen. Vi besluttede os derfor for at lave 
en fisketur målrettet nybegynderkvinder 
for at se, om vi kunne vække interessen. 
Arrangementet blev slået op med 15 
pladser, der lynhurtigt blev booket. 

På fisketur til Roskilde Fjord
En tidlig sommerdag i starten af juni 
måned mødte 15 friske kvinder op på 
Skovbroen ved Østskoven på den vestli-
ge bred af Roskilde Fjord. Himlen var 
blå og alle var ivrige efter at komme i 
gang. Der blev budt velkommen og et 
medlem af ROLK introducerede fiske-
udstyret og kasteteknik. Derefter blev 
der kastet på livet løs med håb om at 
fange hornfisk, makrel og pighvar. Jeg 
og den udsendte fra ROLK sørgede for 
at hjælpe dem, der havde startvanskelig-
heder og svare på spørgsmål om fiskear-
ter og udstyr. Efter et par timers fiskeri, 

Af Sofie Clauson-Kaas,
Naturvejleder Nationalpark 
Skjoldungerens Land
Tlf: 21336209
Email: socla@nst.dk
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uden held med at få noget på krogen, 
samlede vi kvinderne og gav dem en in-
troduktion til, hvordan man renser en 
fisk. Vi medbragte selv to fisk som back-
up til, hvis vi ikke fangede noget. Vi vi-
ste også hvordan man nemt kan tilbere-
de sine fangede fisk i en lille røgeovn. 
Smagsprøverne på de røgede fisk var et 
stort hit og der blev efterfølgende mål-
rettet fisket videre. 

Det lykkedes desværre ikke nogen af 
kvinderne af fange en fisk, der var værd 
at spise, men da turen primært havde 
fokus på udstyr og teknik, gjorde det 
ikke så meget. Flere af kvinderne gav 
udtryk for, at de nu havde mere mod på 
at tage ud på egen hånd og nogle snak-
kede om at lave endnu en tur sammen 
eller melde sig ind i en lystfiskerfor-
ening. 

De gode erfaringer
Som naturvejleder er din opgave at være 
tovholder og koordinator på arrange-
mentet. Foreningen skal aktivt på banen 
med formidling og instruktion af aktivi-
teten. Vores fisketur forløb over fire ti-
mer, hvilket synes at være en passende 
længde, hvor deltagerne tog små pauser 
med badeture og medbragt mad under-
vejs. Udstyr lånte vi gratis af Roskilde 
Oplevelseshavn, der til daglig kører en 
skoletjeneste ved Roskilde Fjord. Hvis 
du ikke kan låne udstyr til alle dine del-
tagere, kan de fleste tilmeldte højst 
sandsynlig selv låne til arrangementet. 
Under planlægningen af turen indgik vi 
en aftale med Jagt- og Lystfiskerhuset i 

Roskilde, der donerede præmier til den 
største fangede fisk samt gav alle kvin-
derne mulighed for at få 50 % rabat på 
grej i butikken. Fem af kvinderne benyt-
tede efterfølgende tilbuddet til at købe 
fiskegrej.  

Den specifikke målgruppe
Ved at sætte en specifik målgruppe på 
arrangementet, lykkedes det at lave et 
arrangement, der appellerede til kvin-
der, som var nybegyndere indenfor lyst-
fiskeri. Dette gav en tryghed hos kvin-
derne, der gav dem blod på tanden for 
at komme ud og lystfiske. Her var ingen 
frygt for at være til besvær og stille 
”dumme” spørgsmål. Fordomme om at 
lysterfiskerforeninger kun er for hardco-
re lystfiskere blev også nedbrudt og 
ROLK kunne fortælle, at nybegyndere 
var mere end velkommen. 

Arrangementet er et godt eksempel 
på, hvordan vi som naturvejledere kan 
bruge vores viden og erfaring med for-
skellige målgrupper til at give lidt fast-
groede foreninger idéer og nye vinkler 
til initiativer og aktiviteter. 

ROLK har efterfølgende kopieret kon-
ceptet og lavet intro-fisketure, hvor man 
har fokus på at materialet også henven-
der sig til kvinder. Ved denne hånds-
rækning og fokusering på målgruppe 
håber de på at kunne åbne døren for fle-
re kvinder, der gerne vil begynde at lyst-
fiske.    

 o
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På Naturcenter Amager Strand 
har vi valgt at bruge dissek-
tion i undervisningen, fordi vi 
gennem årene har erfaret at 
det interesserer de børn,  
elever og voksne vi arbejder 
med, og dermed motiverer 
dem til at være undersøgen-
de, aktive og bruge model-
lering, som en selvfølge i  
undervisningen. (Modellering 
det at kunne aflæse en model 
og overføre det til virkelighe-
den). 

Vi har god erfaring med at dissekere 
med de yngste elever og børnehavebørn 
- og har udviklet en metode og materia-
ler så det kan lade sig gøre. Dissektions 
vejledninger som følger med artiklen er 
brugt til  2.-3. klasser og familiegrup-
pen.

Af Pernille Haugaard Jensen, 
Undervisnings- og udviklings-
ansvarlig, og 
Benny Mosgaard, 
 Undervisning-og udviklings-
medarbejder,
Naturcenter Amager Strand.

Døde krabber  
napper ikke 
Dissektion med børnehaver, indskoling og familiegrupper

Hvad siger forskningen om brug af  
dissektion i undervisningen og formidling
Med fokus på læringspotential i dissek-
tion, udtaler Keld Fredens, Psykolog,  at 
al værdifuld læring - tager udgangs-
punkt i konkrete spørgsmål og oplevel-
ser. Keld Fredens tager bla. sit afsæt i 
Jægerforbundet undervisningstilbud 
“Bliv NaturligVis”.  Med fokus på kom-
petencer, ser vi at vi understøtter elever-
ne i at opleve, undersøge og beskrive - 
de helt grundlæggende kompetencer for 
at kunne arbejde med naturfaglige em-
ner, læs mere i Metoder i Naturfag- en 
antologi.

En sidste ting vi vil pege på er motiva-
tion for at lære (Østergaard, 2005) Sigter 
på at der er 6 ting som gør sig gældende 
for at eleverne er motiveret for at arbej-
de med et emne: Relevans, Muligheder 
for valg, Mulighed for kontrol, Aktivt 
udfordrende,  Fællesskab og Kontekst . 
Alle elementer som vi ser i vores under-
visning. Andre forskere kunne også ind-
drages- vi mener det vigtigt, at der er 
evidens og viden for at vores undervis-
ning virker.
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Hvor gamle er eleverne vi dissekere med? 
De yngste som selv kan dissekere er ele-
ver fra anden klasse – det handler om 
motorik og at kunne håndtere og styre 
en saks. Med elever yngre end 10 år – er 
det os der står for dissektionen, mens 
eleverne kan følge med på storskærm, i 
kombination med at de får lov at se, røre 
og undersøge  døde krabber .    

Hvad sagde eleverne  
– fra 3.klasse på Amager Fælled Skole  
De synes det var spændende , men også 
svært - at dissekere. Krabbens skjold er 
hårdt at klippe i, men alle gennemførte.

Eleverne synes det var vildt ulækkert, 
- men alle ville gerne deltage og blev i 
lokalet. Eleverne var meget engagerede 
da de skulle videreformidle deres viden 
i ekspertkarrusellen.

Eleverne var meget motiverede for at 
dissekere. De gennemførte og synes de 
var seje. Blod, kød og døde dyr er seje 
ting.

Hvordan afliver vi krabber? 
Vi afliver krabberne ved at lægge dem i 
en tætsluttende plastbox og derefter i 
fryseren 2-3 timer. Krabberne går i dva-
le og dør herefter når de fryser ind.

ABC- for dissektion

• Alle børn skal kunne  
se noget.

• Når eleverne selv kan  
dissekere, skal alle have 
 mulighed for at have  
opgaver.

• Alle skal kunne se, føle,  
røre og undersøge.

• Man skal dissekere ”pænt” 
- med mål og overblik.

• Lærerne skal være  
medhjælpere, og skal  
have lyst til at understøtte 
eleverne.

• Gode dissektionsplancher, 
med en meget enkel og  
forklarende tekst.

Genbrug !- Hvad bruger vi krabberne  
til bagefter? 
Vi bruges krabber som foder. Efter dis-
sektionen er eleverne selv med til at 
fodre - det er vigtig for os  at vise elever-
ne at tingene ikke går til spilde.

Kom godt i gang med dissektion
Grundlæggende er det en god ide at dis-
sekere hvad man har lokalt på sit Natur-
center- så længe love og regler bliver 
overholdt. Der findes mange gode mate-
riale til dissektion. Udover krabbedis-
sektionsplanchen fra Naturcenter Ama-
ger Strand, skal man søge lidt rundt 
omkring. NaturBornholm har en fin 
dissektionsplanche liggende på deres 
hjemmeside – af en regnorm. Astra har 
en fin linksamling. Der findes mange 
gode Youtubeklip, og Skaldyrscenteret 
har gode e-learning sider med dissekti-
on. Hos Fødevarestyrelse kan man finde 
regler for hvad man må dissekere. 

 o
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Vi kender nok alle sammen  
følelsen af, at naturen gør os 
sundere. Gennem tiden har 
masser af videnskabelige  
studier undersøgt påstanden, 
og langt de fleste konkluderer, 
at der er noget om snakken. 
Her følger fem fakta om natur 
og sundhed, som forskning 
har dokumenteret. 

NATUREN GIVER RO
Ophold i naturen kan reducere både 
blodtryk og puls. Det er endda bevist, at 
mængden af stress-hormonet kortisol i 
menneskers spyt falder efter ophold i 
grønne områder. Det er værd at tænke 
over, når hver fjerde dansker ifølge Dan-
marks Statistik lever med et højt stress-
niveau. 

FIND FÆLLESSKAB I NATUREN
I naturen kan det være lettere at skabe 
gode relationer og social kontakt mel-
lem mennesker. Det bekræfter forsknin-
gen, og derfor er naturen oplagt at bruge 
for naturvejledere, der fx arbejder med 
socialt udsatte eller andre borgere, der 
kan kæmpe med ensomhed. Ifølge Dan-
marks Statistik er 6,3 procent af den 
voksne befolkning uønsket alene.

FORSKNING  
BEKRÆFTER:

NATUR  
FREMMER  
SUNDHED

NATUREN HELBREDER
Naturen har en helende effekt efter syg-
domsforløb og indlæggelse. Forskning 
har blandt andet vist, at patienter, der 
har udsigt til natur, i gennemsnit vil føle 
mindre smerte, komme sig hurtigere og 
bruge mindre medicin.

NATUREN FOREBYGGER SYGDOM
Ophold i grønne områder kan reducere 
risikoen for at udvikle type II diabetes, 
hjertekarsygdom og astma. Forskerne 
peger på flere forklaringer, fx at grønne 
områder indbyder til fysisk aktivitet, og 
at de mange mikroorganismer, som fin-
des i naturen, spiller en vigtig rolle for 
udviklingen af et sundt immunforsvar.

NATUR ER VIGTIG FRA BARNSBEN
Et helt nyt studie fra Århus Universitet 
har set på, hvordan grønne omgivelser 
gennem barndommen påvirker børns 
mentale helbred, når de bliver voksne. 
Det viste sig, at de børn, der har de 
mindst grønne omgivelser har op til 55 
procent større risiko for at udvikle en 
psykisk lidelse senere i livet - selv når 
der er taget højde for risikofaktorer som 
fx socioøkonomisk status og psykiske li-
delser i familien. 
  o

Af Nynne Sørgaard,
Projektleder - Synlighed
Nationalpark Skjoldungernes 
Land

Kilder: 
•  Twohig-Bennet and  

Jones, Environ. Res., 
2018: The health benefits 
of the great outdoors:  
A systematic review and 
meta-analysis of 
greenspace exposure and 
health outcomes. 

•  Engemann et al., PNAS, 
2019: Residential green 
space in childhood is as-
sociated with lower risk 
of psychiatric disorders 
from adolescence into 
adulthood.

•  Danmarks Statistik.
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• Mit navn er: Helle-Marie Taastrøm.

• Jeg er: 55 år.

• Jeg bor i: Rostved på Djursland. I et lille 
hus, med en lille have, i en lille landsby. 

• Jeg arbejder i/på: Randers Naturcen-
ter i Randers Kommune.

• Jeg har været naturvejleder: i 25 år. 
Har jubilæum 1. august. Er ugle fra  
hold 7.

• Kæledyr/husdyr: -  jeg har desværre 
lige mistet min gamle hund.

• I min fritid kan jeg godt lide at: Strikke 
og farve garn. Designe nye ting.

• Min yndlingsfarve er: Grøn.

• Mit yndlingsdyr er: Odder fordi den er 
et fantastisk dyr, som jeg engang skrev 
speciale om.

• Mit yndlingstræ er: Birk fordi de rasler 
når den bevæger sig. De bløde harmoni-
ske grene. Farvespillet i barken. For mig 
er den ensbetydende med Sommer.

• Det bedste ved at være naturvejleder 
er: at jeg er glad og trives. At jeg kan 
være helt mig selv. Det er en kombinati-
on af et job jeg elsker og mennesker jeg 
synes godt om (gæster) og elsker  
(kolleger).

• Det sværeste ved at være naturvej
lederer er: når man må sige nej til gode 
arrangementer - som man bare ikke har 
tid tid.

• Hvis jeg ikke skal være naturvejleder, 
vil jeg gerne være: Arkitekt - jeg kan 
godt lide at designe ting.

• Mit livs eventyr er/bliver: at jeg har 
fået mit arbejdsliv og mit privatliv til at 
hænge sammen. At min familie også har 
kunnet være en del af mit arbejde.

• Når jeg bliver gammel, vil jeg gerne: 
sidde et fedt sted og strikke. Have  
hovedet fyldt med ideer og kreative 
ting. Min krop kan være slidt og brugt, 
men hovedet skal stadig virke. Måske 
skal jeg bo sammen med dejlige menne-
sker på et grønt plejehjem/oldekolle.

• Hvilket spørgsmål vil du stille til  
næste nummers (hemmelige) ugle
ven? Hvordan ser du Naturvejlederne 
om  20 år i Danmark. Har vi en fremtid?

Mine  
ugle-venner

Lær dine kolleger bedre at kende
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Nysgerrig 
efter mere?

Bestil vores nye  
biologikatalog på

www.frederiksen.eu

B
IO
LO
G
I

BIOLOGI

Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tlf. +45 7524 4966 . info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

MACROLUP
Tag billeder og video med smart lille batteridrevet 
WiFi makrolup, med indbygget lys og 3 MP kamera.
Tilslut trådløst via WiFi til PC, Android, iPhone/iPad 
eller via USB til PC.

Download MicroCapture App - tilslut via WiFi.  
Det er enkelt og nemt.

Forstørrelse: 10-230x. 
Fokusområde: 10-50 mm.

Førpris 1.729,-

1.385,-
Varenr. 078107
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ISSN: 1601-8214

Kalender

13. August
Friluftsnetværket - Botanik og vandplanter langs Gudenåen

16. August
Regionalt netværk Syd/Vest -Fyraftensmøde om Signal-Krebs.

22. august
Regionalt netværk Fyn/Trekanten – Store Nørd – Biller

23. August
Regionalt netværk København - pilefletkursus og sommerfest

4. september - 6. september
Hold 32 – Naturvejledning gennem friluftsliv

5. September
Regionalt netværk Midt/Vest. - Minisvampekursus 

19. september - 20. september
Småbørnsnetværket - Udeliv og vild mad

4. Oktober
Regionalt netværk Sjælland/Bornholm - Temadag om formidling af fugle til børn.

6. oktober - 7. oktober 
Biologifagligt netværk - fugle

10. oktober
Regionalt netværk Fyn/Trekanten – Lystfiskeri på kysten

11. Oktober
Skolenetværket - projektorienteret undervisning

21. oktober - 25. oktober
Hold 32 – Kursus 3 - Naturvejledning for børn

27. Oktober - 31. oktober
Jagtnetværket - Studietur til Tyskland - Jagtformidling for børn

Tjek også foreningens kalender på hjemmesiden:

http://natur-vejleder.dk/events/


