Naturvejlederforeningens studietur til Sverige 2013
8 danske naturvejledere deltog i juni 2013 i Naturvejlederforeningens studietur til Sverige – dels for
at deltage i internationale naturvejlederseminarer, dels for at studere naturformidling i Sverige, med
fokus på formidlingen i forbindelse med naturrummene i Tyresta Nationalpark og ved fuglesøen
Tåkern.
Om turen
Den 14. juni 2012 holdt det Svenske ”Centrum for Naturvägledning” det 4. Nordisk-Baltiske
naturvejlederseminar i Uppsala. I Naturvejlederforeningens Internationale Udvalg fandt vi det
oplagt at lave en studietur til Sverige for at deltage i seminaret, og samtidig studere hvor langt de er
kommet i Sverige med naturvejledning og naturformidling.
Vi havde arbejdet på forskellige muligheder for at kunne deltage i seminaret, for at så mange
naturvejledere fra Danmark som muligt kunne deltage. Tankerne var at køre i bus i fællesskab,
besøge svenske naturområder og møde svenske kollegaer. Vi fik strikket et godt program sammen,
men endte med at køre i privat biler, da der kun meldte sig 8 naturvejledere til at deltage på turen.
Vi startede fra Frederikshavn med afgang med Stena færgen om morgenen, og efter en god brunch
på færgen, kørte vi gennem Sverige og nød det smukke landskab, inden vi kom frem til Uppsala,
hvor vi blev indkvarteret på Sunnesta Herregård. Her ventede Arne Bondo på os, og vi fik i
fællesskab arrangeret en stor og god aftensbuffet, som vi nød med øl og whisky.
Nordisk/Baltisk seminar
Den 14. juni 2013 var det svenske ”Centrum for Naturvägledning” vært for det 4. nordiske –
baltiske naturvejlederseminar. Der var 50 deltagere – heraf 9 fra Danmark - til et godt og
velorganiseret seminar – men desværre ingen fra de baltiske lande. De har simpelthen ikke råd til at
rejse til Sverige efter at miljøstøtten fra udlandet er ved at ”tørre ud”, sagde de.

Baggrunden
I 2008 inviterede den danske Naturvejlederforening vore søsterorganisationer i de nordiske og
baltiske lande til seminar i Danmark med det formål at diskutere et fremtidigt samarbejde landene
imellem. Resultatet af seminaret blev stiftelsen af ”Nordisk-Baltisk Forum for Naturvejledning”,
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hvis hovedformål er at arbejde for erfaringsudveksling lande imellem. Siden 2008 har forummet
været vært ved 2 seminarer i henholdsvis Norge og Finland. Og nu var så Sverige vært ved det 4.
seminar. Baggrunden for valget af 14. juni var, at der var international formidler-kongres i Uppsala
den 15.- 18. juni, så det var muligt at få en række kendte internationale foredragsholdere billigt den
14. juni.
Indholdet i seminaret
Seminaret var bygget op omkring 3 elementer: erfaringsudveksling, foredrag og workshops.
Erfaringsudveksling.
Det var som sædvanlig spændende at blive ajourført med hvad der sker i vore nabolande.
I Norge er man nu oppe på 14 statsansatte naturvejledere, og fra 1. august i år skal en af dem
arbejde med koordinering, herunder undersøge muligheden for at organisere en
naturvejlederuddannelse efter den danske model. I Sverige betaler Miljøministeriet for driften af
”Centrum for Naturvägledning”, der er organiseret som en afdeling af Landbrugsuniversitetet i
Uppsala. Formålet med centret er at udvikle naturvejledning i Sverige og styrke svenske
naturvejlederes kompetencer. Miljøministeriet betaler for 4½ årsværk + penge til udvikling,
gæsteforelæsere mv. I Finland har man etableret et nationalt netværk kaldet LYKE for naturskoler
og besøgscentre med det formål at udveksle erfaringer samt udvikle naturvejledning og
naturskoleundervisning. LYKEs sekretariat betales af Miljøministeriet og Undervisningsministeriet
i fællesskab. Det var underligt for os danskere at lytte til, hvordan Miljøministerierne i vore
nabolande opprioriterer naturvejledning, medens vort danske Miljøministerium nedprioriterer.
Foredragene
Blandt de udenlandske foredragsholdere skal særlig fremhæves én, nemlig Sam Ham. Han er vel
den mest internationalt berømte formidler vi har haft de sidste par årtier. Han er stadig professor i
USA 10 måneder om året, og så er han professor 2 måneder om året ved ”Centrum for
Naturvägledning”, hvor han hjælper svenskerne med at udvikle svensk naturvejledning. Sam Ham
introducerede i sit indlæg et nyt ord i naturvejledningen, nemlig ”Endgame”. Han fortalte, at al
amerikansk forskning viser, hvor vigtig det at bruge tid på at afslutte en naturvejleder aktivitet
sammen med deltagerne = ”Endgame”. Sammen med deltagere skal man repetere sine
hovedbudskaber – så husker de det.
Den danske Naturvejlederforening var inviteret til at komme med et indlæg, der hed ”The future of
Nordic-Baltic cooperation in the field of nature interpretation – dreams and visions”, og det gjorde
Jes Aagaard og Arne Bondo med stor fornøjelse. Hovedpointen var, at hvis vi ikke med nye fælles
aktiviteter får pustet nyt liv i det nordiske-baltiske samarbejde, dør det! Vi pegede her bl.a. på at
”Ny Nordisk Skole” efter vor opfattelse var et meget relevant samarbejdsområde, som vi fællesskab
kan udvikle til gavn og glæde for natur, miljø og børn. Vi lægger vort indlæg på
Naturvejlederforeningens hjemmeside, så alle kan læse det.
Workshopperne
Om eftermiddagen var der en række workshops, og vi var udpeget til ledere af 2, der begge have
samme titel som vort indlæg. Der var stor diskusionslyst blandt deltagerne og et udpræget interesse
i at styrke og udbygge det nordiske-baltiske samarbejde på naturvejlederområdet. Alle var enige om
at vi skal se at få udbygget internet-samarbejdet, så det er lettere at se tilbud hos hinanden.
Deltagerne fandt også tankerne om et samarbejde omkring ”Ny Nordisk Skole” spændende – der
var bare ingen, der rigtig have overskud og ressourcer at kaste ind i opgaven.
Hvad nu?
Seminarets anbefalinger vedrørende et fremtidigt Nordisk-Baltisk samarbejde var:
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Find ud at koble de nordisk-baltiske naturvejlederorganisationer sammen på nettet og derved styrke
samarbejdet. Hermed kan man udvikle fx job-swop, invitationer til kurser, bytte af feriehuse etc.
Organisationerne bag ”Nordisk-Baltisk Forum for Naturvejledning” bør regelmæssig holde
SKYPE-møder for at fremme kommunikationen lande og organisationer imellem.
De nordiske naturvejlederforeninger bør nedsætte en styregruppe med det formål at organisere en
nordisk konference om udeskoleundervisning/Ny Nordisk Skole.
I Naturvejlederforeningen vil efter sommerferien vi tage initiativ til det 1. Nordisk – Baltisk
SKYPE-møde for at drøfte forslagene fra Uppsala. Og i Naturvejlederforeningens bestyrelse og
Internationale Udvalg vil vi, efter grundige sonderinger, beslutte om vi vil gå videre med at
organisere en konference om Ny Nordisk Skole.
På mange måde sker der en parallel udvikling i de nordiske lande, politikere har det med at spejle
gode initiativer fra det ene land til det andet. Derfor er det vigtig at vi holder os ajour med
udviklingen af naturvejledning i de andre nordiske og baltiske lande, for på den måde også at kunne
henlede opmærksomhed, og bruge dem som eksempler, overfor vores politikere.
Konferencen sluttede med god vegetarisk aftensmad, og aftenhygge hjemme på terrassen på
Sunnesta Herregård for, os der fulgtes ad.

Besøg i Tyresta Nationalpark
Efter konferencen drog dele af den danske delegation til Tyresta Nationalpark lidt syd for
Stockholm. Tyresta Nationalpark blev først oprettet i 1993, og er dermed en forholdsvis ung
nationalpark. Nationalparken er på knap 2000 ha. og omgives af det 2700 ha. store Tyresta
naturreservat. At nationalparken er selve kerneområdet af et endnu større naturreservat, adskiller det
på mange måder fra nationalparker andre steder. Her er det ofte et naturreservat, der udgør
kerneområdet i en større nationalpark.
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Tyresta Nationalpark.
Nationalparken ligger kun 20 kilometer fra Stokholms centrum og er et af Mellemsveriges mest
urørte naturområder. Området er udpeget dels pga. naturindholdet, områdets særlige geologi med
sprækkedale, og dels på baggrund af dets indhold af kulturlandskab. Nationalparken dækker skov,
søer og kystområder, og det er lykkedes offentlige myndigheder at bevare store dele af området
uudnyttet med bl.a. 400 år gamle fyrretræer.
I Tyresta Nationalpark er der principiel fri fladefærdsel, men man prøver at styre færdslen med over
50 kilometer stier, spor og spang. I nationalparken findes et stort antal bål- og overnatningspladser,
og om vinteren laves skispor i samarbejde med Friluftsgården i Tyresö. Beliggenheden tæt på
Stokholm (1½ mio. indbyggere) gør, at Tyresta Nationalpark er et yndet udflugtsmål for friluftsliv
og rekreation. Nationalparkens store skove og åbne marker giver ikke bare besøgende mulighed for
at findes svampe, blåbær og tyttebær, men her kan man finde og nyde isolation og stilhed.
Kulturlandskabet i nationalparken møder man straks, hvis man vælger at ankomme til parken ad
dens hovedindgang. Ved indgangsporten ligger Tyresta by, der er en samling huse og et landbrug,
der ligger i en lysning/rydning i den gamle skov. Sverige er blevet befolket på denne måde, nemlig
ved at en enkelt udflytter eller bosætter, har flyttet ud i skoven og ryddet denne for at dyrke
landbrug. Byer der ender på – ryd, - red eller –torp kan efter sigende henføres til denne oprindelse.
For at bevare det traditionelle kulturlandskab, forsøger nationalparken at bortforpagte landbruget til
folk, der er villige til at drive det på traditionel måde. Udover landbruget bruges de gamle bygninger
også til administration af nationalparken, til at huse en cafè m.m.
Tyresta Nationalpark har årligt over 100.000 gæster, og ved hovedindgangen findes Tyresta
Naturrum.
Tyresta Naturrum
Et naturcenter med rekord i miljøtilpasning. Naturcentret er bygget af natur- og genbrugsmaterialer,
og opvarmes med bjergvarme. Hele huset er bygget i træ med græstørv på taget, hvilket giver huset
et naturvenligt udseende og et godt indeklima. Indvendig er naturcentret formet som et sverigeskort,
og i fyrretræsgulvet er der indlagt sten, der symboliserer de seks største søer i Sverige.
Dette Naturrum er både nationalparkens Naturrum, men også indgangen til alle Sveriges øvrige
Naturrum. Udstillingen leder besøgende gennem alle Sveriges nationalparker og har fokus på
Sveriges store biologiske mangfoldighed. Udstillingen er opdelt i små deludstillinger, der hver
sætter fokus på en bestemt naturtype. Der findes også et specialafsnit om skovbranden, der i 1999
hærgede i Nationalparken, og som i dag er et særligt besøgsområde i parken.
I naturcentret findes en biograf, hvor der kan vises 4 forskellige naturfilm, og der er flere
hyggekroge, hvor besøgende kan sidde og fordybe sig i bøger og anden litteratur.
Tyresta Naturum har årligt over 60.000 gæster.
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Naturformidling
Det var i Naturrummet, at vi blev mødt af et par entusiastiske guider, der bød os velkommen.
Rigtigt godt at møde guider, der brænder for at fortælle om både det spændende derude, og det lidt
mere tunge omkring organisation, økonomi og historien om oprettelse m.m.
I Naturrummet var det en ung frisk pige, Sanja Kurvzovic, der var guide, og med hendes dybe
engagement, gav hun os en god pejling på, hvad det er der skal til for at få naturvejledningen til at
fungere. Med smil og ansigt, hånd og armbevægelser, gestikuleren og kropssprog viste hun os rundt
og fortalte om stedet og baggrunden for det hele.
Hendes kollega Jonas, en ikke alt for bedaget herre, tog os med på en guidet tur. Han havde det
nødvendige engagement til at holde fokus på formidling og fortælling på den offentlige tur med to
deltagere, foruden en god håndfuld danske og en enkelt finsk naturvejleder.
Hans metode var en baglæns vandring i tid, som en slags tidsmaskine.
Vi startede ved en udendørs planceudstilling, der redegjorde for geologien, den historiske udvikling
og naturindholdet i nutid og fortid. Her bliver nationalparkens gæster, hvad enten de kommer på
egen hånd eller med guide, basisindført i forholdene på stedet. Derefter gik vi på vandring ind i den
svenske urskov, hvor Jonas først tog os med på den klassiske tur ad stisystemerne, med de klassiske
stop undervejs. Ikke desto mindre lykkedes det vor svenske kollega at få fortalt om naturen og
titusind års udvikling af denne, på en engageret måde. Og det til trods for at det sikkert er den
samme historie og den samme rute, han går med gæsterne gang på gang. Ekstra godt blev det når
Jonas tog os væk fra stierne og ind i den mosbeklædte stilhed, og lod os sidde bare et øjeblik i fred
og ro og nyde naturen.

Pauserne kunne dog være en udfordring for vores stakkels guide, da Naturvejledere har det med at
blive autonome, når de er med på tur. Er der en spændende fugl, blomst eller andet, der lige skal
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studeres nærmere eller fotograferes, så er de straks spredt ud over hele skoven. Men han fik da ført
os sikkert og i samlet flok tilbage til naturrummet. En ikke ringe præstation.
Besøg ved Tåkern
Efter besøget i Tyresta Nationalpark, drog vi mod turens sidste stop; fuglesøen Tåkern, som ligger
lige Øst for Vättern i Östergötland.
Naturreservatet Tåkern
Søen Tåkern opstod for 10.000 år siden, men dens betydning som fuglesø begyndte først i 1842-44,
hvor vandstanden blev sænket med 1,7 meter for at give mere landbrugsjord. Efter sænkningen
bredte tagrørene sig langs bredderne og strandengene har siden da været afgræssede. Tåkern har i
dag et areal på 44 kvadratkilometer, og strandengene er på omkring 450 hektar.
Tagrørsvegetationen er med sine 13 kvadratkilometer en af Europas største.
Den lavvandede sø, tagrørene og de kalkholdige, fugtige strandenge giver en god basis for at en
lang række plante- og fuglearter kan findes her. Strandengene myldrer med forskellige orkideer og
ved søen er der blevet set 276 arter af fugle, hvoraf omkring 100 yngler i området. Tåkern betragtes
i dag som en af de mest betydningsfylde fugleområder i Nordeuropa, og blev som sådan udnævnt til
Ramsarområde i 1974, naturreservat i 1975 og er i dag udpeget som Natura2000-område.
Søen og den omgivende natur er dog et kulturlandskab, og en temmelig bekostelig affære at
opretholde. Det meste af strandengene græsses af ca. 800 dyr, primært køer, mens et mindre areal
bliver slået. Desuden bliver områderne også ryddet for buske og træer. Landskabsplejen betales af
Naturvårdsverket og Tåkernfonden.
Naturrum Tåkern
Den 25. maj 2012 blev Naturrum Tåkern åbnet, og hvilket Naturrum. Bygget helt i træ og tækket
med tagrør fra Tåkern er selve byggeriet en arkitektonisk oplevelse i sig selv.

Men det hele starter længe før man kommer frem til Naturrummet. Ved indgangen mødes man af 3
store ”reder” fyldt med de herligste store fugleæg, der indbyder til leg. En portal gør at man heller
ikke er i tvivl om, at man er på rette vej, og turen går herfra via en lille skovsti til selve centret.
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Synet af den fantastiske bygning som pludselig dukker op, er en temmelig stor wauw-oplevelse, og
ligesom det ydre var i top, var det indre det også. Hele vejen igennem en æstetisk oplevelse af de
helt store.
Udstillingen i naturrummet har i høj grad fuglene i fokus, og en sjov detalje er, at der ikke vises
udstoppede fugle. Som i alle Sveriges naturrum var alle ”udstoppede” fugle skåret i træ, med en
fantastisk sans for fuglene og deres detaljer. På nationalt niveau har man simpelthen besluttet, at
man ikke vil tillade bruge af udstoppede fugle, eller andre forhenværende levende dyr i
udstillingerne. Så alt er skåret i træ. Fisk, flagermus, insekter og her hundredevis af fugle. En
meget smuk detalje var, at alle fugle der er set ved søen, var skåret i miniature udgave. Opstillet i
kronologisk orden, fra hvornår de første gang var observeret ved søen. Et imponerende stykke
håndværk.

Da den 16. juni tilfældigvis var de vilde blomsters dag, havde naturrummet allieret sig med en
meget blomsterkyndig herre, Kjell Antonsson, som tog os med på en offentlig blomstertur rundt i
området. Turen var som sådan en gængs naturvejledertur, som man finder dem mange steder;
eksperten har researchet området på forhånd, og fører gæsterne gennem området mens han viser
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frem og fortæller. Heldigvis havde Kjell en temmelig god sans for, at der var visse elementer af
hans flok, der havde et udpræget behov for at ligge på maven med kameralinserne rettet mod stort
set hvad som helst undervejs. Så der blev indlagt pitstops, hvor der var specielle planter til kollektiv
fotografering. Det var dog tydeligvis også en fornøjelse for ham, at der var så mange, der som ham,
kunne falde i svime over flueblomst, melet kodriver, kødfarvet gøgeurt og vintergrøn – det var vist
ikke helt så typisk.

Efter den guidede blomstertur var der en kort pause, hvor vi lige kunne komme op i det
imponerende fugletårn, gå ned til søen og se på ternerne eller andet, før vi havde en aftale med en af
vores svenske kollegaer på stedet, som tog i mod og fortalt levende om udstillingen og ideerne bag
de mange delelementer. De udskårne fugle var et gennemgående træk, ligesom alt andet også var
skåret i træ, selv tagrørene. Et sted kunne man i vanlig stil trykke på en knap og høre fuglenes
stemmer, et andet sted var der særudstilling om flagermus – hvor flagermusene – selvfølgelig – var
skåret i træ - Emil har ikke levet forgæves.

Mod søen stod store fuglekikkerter, så man kunne iagttage det rige fugleliv, ligesom man kunne
følge livet i en af ternekolonierne live, via skærm og et opsat videokamera.
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Et hyggeligt boghjørne, med masser af opslagsværker gav mulighed for fordybelse og selvstudier,
et legehjørne til de mindste manglede heller ikke. En lille kiosk fuldendte billedet, og her blev der
handlet flittigt ind af Stockholms Entomologiske Foreningens fremragende lille bogserie. Især det
nyeste bind om Sveriges Humlor blev flittigt indkøbt. En slående forskel på det man ser i kiosker
på mange tilsvarende danske besøgssteder, var at man her var herligt fri for en masse billigt
produceret skrammel fra fjernøsten, der ikke har noget som helst at gøre med det sted, man besøger.
Her var kun ting, der havde relevans i forhold til besøget. Til gengengæld kunne man ikke købe så
meget som en kop kaffe eller en mineralvand – af hensyn til konkurrence med det lokale erhvervsliv
forstås. Det blev også til en snak om selv driften, finansiering, ophæng af fuglekikkeret og meget
andet. Alt i alt et givtigt møde med en af vores svenske kollegaer.
Ud over selve bygningen indgår også afmærkede stier rundt i området og et handicapvenligt
fugletårn. Siden åbningen har Naturrummet haft besøg af ca. 160.000 gæster, og der er ansat seks
faste og to sæsonansatte naturrums-værter.

Under vores besøg var vi indlogeret på Tåkern Vandrarhem, som har en fantastisk beliggenhed ikke
mange hundrede meter ned til Tåkern. Svensk idyl når den er bedst. Udover besøget på
naturrummet blev det til en aftentur – og for de meget entusiastiske også en morgentur - ind i
tagrørene. Vi slap dog for våde fødder, da der lige ved vandrehjemmet går en sti ned til søen, hvor
der er adgang til en flere kilometer lang gangbro, der fører rundt i rørskoven – og helt ud til
naturrummet. Undervejs er der placeret fugletårne og fugleskjul, så der er i hvert fald rig mulighed
for at kigge efter fugle. I aftenskumring hørte vi rørdrummen og så libellerne sætte sig til rette for
natten.
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En smuttur forbi Rökstenen, en imponerende runesten, for at også lige at få et historisk vingesus
med, lagde den sidste brik til et besøg i området, der tåler gentagelse og herfra varmt kan anbefales.
Dagen derpå drog vi tilbage til Göteborg, og vi tog færgen retur til Frederikshavn og hver drog hjem
til sit efter en fantastisk dejlig, faglig tur med den Nordisk/Baltisk konference som fokus. En
konference der gav indsigt i, hvordan der arbejdes med naturvejledning på internationalt plan og
som gav mulighed for at styrke samarbejdet om naturvejledning og sikre vidensdeling landene
imellem. Men selvfølgelig også at se og høre om Sveriges nye branding af sine Nationalparker og
opleve 2 af de 30 ”naturrum”, der fungerer som informationscentre for besøgende. For ikke at
glemme en masse naturfotografering , deltagelse i vilde blomsters dag ved Tåkern, Nationalparker
og masser af fugle og insekter. Fællesspisning, kaffebrygning over bål, grin, hygge, et utrolig dejligt
sammenhold og ikke mindst godmodige drillerier mellem hinanden - alt det en rigtig tur skal
indeholde.
En dejlig tur,
Naturvejlederne
Leif Sørensen, Tue Skovgård Larsen, Jacob Konnerup, Søren Kiel Andresen, Sabine Jensen, Arne
Bondo-Andersen og Bo Storm
Fotos: Leif H. Sørensen, Tue Skovgård Larsen og Sabine Jensen
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