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Året der gik: 
Det forgangne år, har været en      
særdeles travl periode for    
foreningens bestyrelse. Dels   
har vil skulle finde vores ben      
som arbejdsgivere før lønnet    
personale i forhold til Krible     
Krable tovholderen, og dels i     
forhold til det eksterne    
synlighedsprojekt der - med    
støtte fra Friluftsrådet - skal     
medvirke til at synliggøre    
naturvejledningen eksternt i   
forhold til befolkningen. Det er     
en svær opgave at drive     
foreningen på frivillig basis, og     
samtidig kunne være den    
arbejdsgiver der har tid og     
overskud til at assistere med de      
udfordringer der uværgeligt   
opstår i projekter af denne     
størrelse. Imidlertid har vi    
heldigvis gode og selvstændigt    
arbejdende ansatte, og det er     
også lykkedes at finde en     
rimelig model i bestyrelsen til     
at sikre den ledelsesmæssige    
opbakning til projekterne.   
Generelt må det erkendes at     

arbejdsbyrden på de enkelte    
bestyrelsesmedlemmer har  
været støt stigende igennem    
den forgangne periode. Vi    
oplever at der er “vind i      
sejlene”, interesse og positiv    
opmærksomhed fra  
samarbejdspartnere og  
projekter, og vi har valgt at      
forfølge mulighederne for at    
udvikle naturvejledernes  
synlighed på en række    
områder.  
 
Samarbejdet Naturvejledning i   
Danmark 
I de efteråret inviterede    
Friluftsrådet til en drøftelse af     
vilkår og retningslinier for    
tildeling af løntilskud til    
naturvejledere. En gruppe   
naturvejledere - bredt   
sammensat har deltaget i en     
møderække sammen med   
Friluftsrådets 
naturvejlederteam, og har her    
bidraget med erfaringer og    
tanker omkring diverse   
aspekter i  
løntilskudsstillingerne. Vi  
afventer stadig at se konkrete     
udmøntninger på arbejdet., I    
de sidste måneder af 2016     
iværksatte “Naturvejledning i   

Danmark” (samarbejdet  
mellem SVANA, FRiluftsrådet   
og Naturvejlederforeningen) en   
stor evaluering af   
naturvejlederordningen. Det  
har været en proces der dels      
har krævet meget tid, dels     
mange møder og endelig også     
har involveret rigtig mange    
naturvejledere landet over. I    
november forelå resultatet af    
evalueringen, der i sin samlede     
form kan findes på vores     
hjemmeside. Nu tilbagestår et    
stort arbejde med at omsætte     
rapportens anbefalinger til   
konkrete tiltag i forhold til at      
gøre naturvejledningen endnu   
bedre i fremtiden - ikke     
overraskende er uddannelsen   
og det netværk der er blandt      
naturvejledere blevet  
fremhævet blandt ordningens   
helt store og unikke styrker. Vi      
glæder os til det fortsatte     
udviklingsarbejde de  
kommende år…. 
 
Økonomi 
Status på medlemmer for 2016 
er 333 A-medlemmer, 18 senior 
medlemmer, 27 abonnenter og 
6 virksomhedsabonennter. En 
lille stigning på 15 medlemmer 

i forhold til 2015, 4 abonnenter 
mindre og status quo på senior 
og virksomheder.  
I 2016 løb vi ind i en afgørelse 
fra Skat, der gjorde at vi nu 
skulle have moms på indtægter 
fra Årskonferencen. Vi 
afregnede derfor 80.000kr i 
moms på alle deltagergebyrer. 
Et beløb som vi ikke havde med 
i nogle budgetter, men på trods 
af det, var der et overskud på 
27.000 for årskonferencen 
2016.  
På den samlede opgørelse for 
Krible Krable har vi også haft en 
egenfinansiering på 28.000, der 
har påvirket vores resultat 
negativt, men vi er alligevel 
kommet ud med et samlet 
resultat på 1495kr i plus. 
Et resultat som vi i bestyrelsen 
er godt tilfredse med. 
 
Bestyrelsens mødestatistik 
Der har siden 
generalforsamlingen 2016 
været afholdt 7 
bestyrelsesmøder – seks møder 
á 6 timer og et á 9 timer. 
Herudover har der været 
afholdt en række møder i de 
respektive arbejdsgrupper. 
 



 
Hjemmesiden 
Grundlæggende er der meget 
stor tilfredshed med den nye 
hjemmeside. Den er flot og 
brugbar både internt og 
eksternt. Der er udsendt 36 
nyhedsbreve siden sidste 
årskonference, ud fra 
hovedreglen om, at der 
udsendes et nyhedsbrev hver 
fredag – hvis der er indhold til 
det. 
Dog har vi haft en del tekniske 
udfordringer i forbindelse med 
oprettelse og betaling for 
medlemsskaber. Vi håber det 
er en børnesygdom og at det 
kommer til at køre mere 
problemfrit i 2018 
 
Facebook 
Foreningens interne 
facebookgruppe for 
medlemmer fungerer rigtig 
godt som et debat- og 
spørge-forum. Der er meget 
aktivitet og opslag bliver flittigt 
delt og kommenteret. Der er 
pr. 25/3-17 332 medlemmer i 
gruppen. 
Med hensyn til den offentlige 
FB side "Naturvejledning 
Danmark" så var der pr. 
25/3-17 1354 følgere. Der har 
ikke været den store 
kontinuitet og linje for de 

opslag vi har lagt op i det 
forgangne år. Bestyrelsen har 
et ønske om der bliver lavet en 
plan, hvor medlemmerne af 
foreningen også for mulighed 
for at bidrage med indlæg. 
 
Projekt ”Vild Mad” 
Det har været et 
begivenhedsrigt år i Vild Mad 
projektet. Både Øst-holdet og 
Vest-holdet har været igennem 
2 opkvalificeringskurser med 
fokus dels på sankning, dels på 
køkkenteknik og sensorik. Der 
er herudover gang i 
opkvalificeringen direkte ude i 
landet hvor alle Vild Mad 
Formidlerne har fået 
muligheden for input og 
sparring til den videre Vild Mad 
formidling gennem et besøg på 
matriklen af Thomas Laursen. 
MAD er ligeledes på tur rundt 
til Vild Mad Formidlerne med 
sparring til de individuelle 
steder. 
App, digital platform og 
skolematerialer er godt på vej. 
Der arbejdes bl.a. med 
opskriftsunivers, datablade for 
sankeurter og biotoper. Alle 
dele testes i løbet af foråret i 
soft launch og lanceres i hard 
launch til august. Den rykkede 
launch skyldes udbytning af 
Alexandrainstituttet til fordel 

for SuperTusch hvis profil 
passer bedre med retningerne 
for den digitale platform og 
apps.  
I forhold til den videre 
opkvalificering og interne 
sparring mellem Vild Mad 
Formidlerne opstarter vi 
snarligt to formidlerfora, et i 
øst og et i vest. Der er afsat 
midler til en tovholder til hvert 
fora  samt et årligt 
inspirationsoplæg i hvert fora.  
 
NATURvejleder bladet 
I 2016 blev der produceret 4 
fine blade, med så forskellige 
temaer som vinter, åben skole 
og jagt. I 2016 kom også et 
jubilæumsnummer, da 
NATURvejleder havde 
“sølvbryllup”. 
Jubilæumsnummeret så på 
udviklingen i de temaer der 
blev løftet gennem årene, samt 
den udvikling der har været i 
teknologien på både billede og 
tekstområdet. 
Redaktionen arbejder stadig 
med en ansvarshavende 
redaktør, samt en eller flere 
temaredaktører der står for det 
praktiske omkring de enkelte 
blade. Der er stadig plads til 
flere der har lyst til at skrive, 
være temaredaktører, har ideer 
til temaer eller blot vil hjælpe 

med at læse korrektur. 
 
Krible Krable 
2016 blev også året hvor 
Naturvejlederforeningen søgte 
Nordea-Fonden om midler til 
KribleKrable-2, en 
videreudvikling af vores 
oprindelige 
KribleKrable-projekt. 
Nordea-Fonden valgte at støtte 
projektet med 4.880.000 kr! 
Projektets omfang og størrelse 
gjorde at vi i bestyrelsen fra 
start havde budgeteret med en 
ansat projektansvarlig for at 
projektet kunne køre. Efter en 
åben ansættelsesrunde fladt 
valget på   Rikke Laustsen som 
er blevet ansat som 
projektansvarlig for Krible 
Krable-2 projektet i perioden 
1.december 2016 - 
31.december 2018. Projektet 
kører over al forventning og 
foreningen får endnu større 
synlighed end i KribleKrable-1. 
Således vil der være 
Naturvejleder på skærmen i 
DR-Ramasjangs 
“Mikromakkrene” i år, der vil 
være KribleKrable-stand ved 
naturmødet ligesom 
KribleKrable-teamet netop er 
hjemvendt fra 
naturfagskonferencen BigBang, 
hvor bl.a. vores 



undervisningsminister viste 
stor interesse for projektet.  
 
Internationalt Udvalg 
International udvalg (IU) har i 
2016 haft et travlt år. Vi har 
bla.  arrangeret studietur til 
Bremen, for at deltage i et 
ulveseminar. Lars Nygaard 
deltog på IE konference i 
Belgien. Bo Storm har været til 
møde i IRF med henblik på at 
skabe en europæisk del af IRF.  
IU  har i det forløbne år, haft et 
møde med bestyrelsen, hvor vi 
har været i  dialog omkring 
fremtidige internationale 
muligheder. Herefter har IU 
udarbejdet en Handlingsplan 
for Naturvejlederforeningens 
internationale engagement. 
 
Nye ugler 
Bestyrelsen besøgte hold 29 i 
efteråret da de var på kursus 2 
på Skovskolen. He rblev 
informeret om foreningens 
arbejde og ugleungerne fik 
mulighed for at komme med 
input til hvad de kunne tænke 
sig skulle på dagsordenen i 
fremtiden.  
Tidspunktet og indholdet var 
meget passende og vil blive 
gentaget igen i år for hold 30. 
 
Friluftsrådet, kredse og 

Grønne råd. 
(måske under Naturvejledning 
Danmark ?) 

 
Ugleshoppen 
Shoppen fungere rigtigt godt, 
ikke mindst fordi der nu er 
kommet en super ny 
hjemmeside hvor det er nemt 
at finde, bestille og afregne på 
en gang. Der har været nogle 
små indkøringsproblemer men 
ikke noget uventet. Der er 
enkelte vare der er ved at være 
udsolgt af, og det skal der tages 
stilling til om man fortsat vil 
have dem i Ugleshoppen eller 
der skal andre vare ind. Alt 
dette finder bestyrelsen ud af 
snarest og er der medlemmer 
der har ønsker til indholdet i 
ugleshoppen skal de endelig 
kontakte bestyrelsen på 
shopugle@natur-vejleder.dk  

 
Faglige og regionale netværk) 
I det forløbne år, har 
bestyrelsen arbejdet på, at få 
tydeliggjort hvor de enkelte 
netværk er forankret.  
 
De faglige netværk er alle 
støttet af Friluftsrådet, i form af 
et løntilskud til en tovholder. 
Det er derfor Friluftsrådet der 
har det overordnede ansvar for 
disse netværk. Det er også 

begrundelsen for, at de ligger 
tilgængeligt for alle på vores 
hjemmeside. Flere af 
netværkene er åbne for andre 
end medlemmer af 
naturvejlederforeningen. 
 
De regionale netværk er 
forankret i 
naturvejlederforeningen. Det 
er her medlemmerne af 
foreningen kan mødes og 
sparre med hinanden om stort 
og småt. Mødefrekvensen i de 
regionale netværk er meget 
forskellig. Men alle regioner 
har mindst 2 samlinger om 
året.  
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