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NATURLIGVIS

Gundlach har et stort
udvalg af undervisnings-

materiel til konkurrencedyg-
tige priser og mange års erfaring

med rådgivning om og sammensætning af
ekskursionsudstyr.

Vi har derfor den nødvendige faglige baggrund for
at kunne hjælpe med at udarbejde et forslag til sam-
mensætningen af biologisk undervisningsmateriel
til din naturskole. Det gælder, hvadenten der skal
opbygges fra bunden af - eller når der skal supple-
res.

Vort omfattende gennemillustrerede katalog kan
ofte være med til at give idéer og inspiration. Ét er
det dog at læse om tingene og se billeder. Et bedre
indtryk får man dog oftest ved selv at
se materialerne og få dem i
hånden. Derfor står vor
udstilling i Harlev klar til
at modtage dig, når du
gerne selv vil se de mange
forskellige undervisningsmaterialer.  Eller et besøg
af vor mobile emneudstilling kan give dig de valg-
muligheder, som du har brug for, når du skal opnå

de pædagogisk bed-
ste løsninger indenfor
et begrænset budget.
Her kan du bl. a. se nær-
mere på mikroskoper,
stereoluppe, laboratorieudstyr
og ekskursionsmaterialer til
land- og vådområder. En del af
udstyret er iøvrigt udviklet
sammen med danske
lærere og produceres af
Gundlach.

Vort meget store program indenfor mikroskoper
og stereoluppe - eventuelt med tilkoblet videoud-
styr - dækker hele spektret fra de avancerede
modeller til forskning til de mere enkelt opbyggede,
der er specielt egnede til undervisning.  Vi viser dig
også gerne et bredt udsnit af netop dette program,
således at du kan få lejlighed til at vurdere, hvilke
modeller, med eller uden videoudstyr, der passer
bedst til netop dine behov. Vi har dem naturligvis
til den rigtige pris!

Gundlach har
gennem årene
leveret brugs-
rigtigt  biologisk
undervisningsma-
teriel til folkeskoler,
gymnasier og højere læreanstalter samt til rullende
og stationære naturskoler. Derudover har vi forsynet
bl. a. Nordsøcentret, Eksperimentariet og Dan-
marks Akvarium med avanceret udstyr.

Ring til os og rekvirér vort store katalog og/eller
aftal et besøg. Det kan blive dit første skridt på
vejen til en ny - eller en fornyet - samling af biolo-
gisk undervisningsmateriel.

Biologi - Geografi - Natur & Teknik

TLF. 86 94 13 88
Lilleringvej 6, Postbox 21, DK-8462 Harlev J.
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Kan friluftsliv være naturvejledning? 
Eller er naturen blot en kulisse for 

friluftslivsaktiviteter? Blandt andet 
denne problemstilling bliver der sat 
focus på i dette nummer af NATUR
vejleder og på den forestående årskon fe
rence for naturvejledere, der afholdes på 
Houens Odde ved Kolding Fjord.

Problemstillingen har interesseret en 
stor del af naturvejlederne siden 

starten af 1990erne, hvor diskussionen 
bl.a. opstod på et årsmøde på Fuglsø. På 
det tidspunkt mente en del hardcore 
naturvejledere, at det var utænkeligt for 
alvor at integrere friluftsliv i naturvejled
ningen – med mindre det drejede sig 
om stille former for friluftsliv: F.eks. 
vandre og cykelture, bålaktiviteter og 
primitiv overnatning. Årene siden har 
vist, at flere og flere former for friluftsliv 
finder plads i naturvejledernes og natur
skolernes tilbud. Det bliver spændene at 
få præsenteret en bred vifte af former 
for friluftsliv på årskonferencen, så vi 
bliver mere kvalificerede til at diskutere 
temaet naturvejledning og friluftsliv – 
både på og efter konferencen.

I    dette nummer af NATURvejleder kan 
du også læse nogle af resultaterne af 

den medlemsundersøgelse, Naturvej le
der foreningen foretog sidste efterår. Her 
er friluftsliv faktisk topscorer med 59%, 
når der skal svares på, hvilke områder 
der bør opprioriteres i naturvejled nin
gen i de kommende år. 

Denne tendens falder i tråd med den 
øgede opmærksomhed, der i Dan

mark er blevet på sundhed, velfærd og 
livskvalitet efter regeringsskiftet. Senest 
har Friluftsrådet sat focus på temaet 
med beslutningen om at arbejde med 
indsatsområdet, ”Friluftsliv gi’r sund
hed”. Naturvejlederforeningens næst for
mand, Dorrit Hansen, er blevet udpeget 
til styregruppen for indsatsområdet, 
hvor jeg selv også har fået en plads som 

repræsentant for Dansk Ornitologisk 
Forening.

Efter nytår er Fællesekretariatet for 
naturvejlederordningen i samar bej

de med Naturvejlederforenin gen gået i 
gang med at udarbejde et visionspapir 
for naturvejlederordningens fremtid, 
som bl.a. skal bruges som grundlag for 
en konference for naturvejledere og især 
deres arbejdsgivere, som skal afholdes i 
Grenå den 19. maj i år. Det er ikke svært 
at forestille sig, at der i løbet af året sker 
en revision af formålsbeskrivelsen for 
naturvejlederordningen. Lur mig om 
ikke denne revision resulterer i, at fri
luftsliv og sundhed får en fremtrædende 
plads i formålsbeskrivelsen og dermed 
kommer til at udstikke en rettesnor for 
vores fremtidige arbejde og muligheder 
for løntilskud, projektmidler og fortsat 
ansættelse.

Til slut vil jeg benytte spalteplads til 
at sige tak for samarbejdet de for

gangne fire år. På den kommende gene
ralforsamling udløber min anden valg
periode, hvorfor jeg trækker mig tilbage 
som formand  inden jeg selv eller for 
mange andre bliver træt af, at jeg sidder 
på posten. Det har været fire spændende 
år, hvor vi har set, at den danske natur
vejlederordning har formået at være 
tilstrækkelig focuseret på kvalitets sik
ring og fortsat udvikling, til at den har 
overlevet regeringsskiftet. Som ny for
mand foreslår Naturvejlederforeningens 
bestyrelse Tove Stockmarr. Jeg er sikker 
på, at Tove vil være foreningen en god, 
samlende og dynamisk formand i de 
kommende år og vil ønske hende god 
vind, hvis hun bliver valgt! Bliver Tove 
valgt, har vi for første gang i foreningens 
historie en formand, der ikke er mand, 
ikke er midaldrende og ikke er fra efter
uddannelseshold nummer 1. Det er i sig 
selv forfriskende!  

 Torben Bøgeskov

Naturvejledning, 
friluftsliv og sundhed
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Interviewet kom i stand efter 
mange tiltag . Det startede 
med at undertegnede spurg-
te om der var nogen fra ar-
rangørgruppen der ville in-
terviewes til bladet . Og JA!!!,  
det var der, men da jeg så 
samtidig spurgte om, hvorfor 
der overhovedet ikke var 
synlige aktive kvinder til-
stede i frilufslivsprogrammet 
for årsmødet eller som skri-
benter i dette nummer af  
NATURvejleder om frilufsliv 
blev der stille – meget stille!

Jørn Cemnitz var den, der kom sig først 
og kommenterede, at der ingen kvinder 
er i regionen    altså kvinder, der dyrker 
friluftsliv på »lederplan«. Så der var 
ingen man kunne  »bruge« og så var han 
hurtig på aftrækkeren – hvis der skulle 
interviewes nogen omkring årskonfe ren
cen skulle det ikke være ham, men 
Thorben Lundø? Men hvorfor lige ham 
– ja det kan I læse i dette interview.

Af Ulla Didriksen,  
undervisningsleder, 
 Zoologisk Have, København.

Friluftsliv er for alle ???
Interview med Thorben Lundø  
- en af bagmændene bag  
Naturvejlederforeningens årskonference i 2003

Kære Thorben – jeg vil gerne lave et in-
terview med dig, som skal placeres først 
i bladet, så det bliver en introduktion 
til friluftsliv i blad og på årskonference. 
Er det i orden?

Ja. (et meget friskt og kækt svar, der 
blæses ud gennem telefonen)

Hvor mange personer har været med til 
at planlægge årskonferencen? 

Syv til otte personer i kernegruppen, 
der med hånds og halsret har lov til at 
uddeligere opgaver til andre. Den cen
trale gruppe har holdt en række regio
nale møder, hvor vi har en god flok folk, 
der giver sit besyv med. Og så har vi tre
delt opgaven ud fra lokalområder. 
Chemnitz og jeg i Kolding, en gruppe 
på Fyn og så er der nogle længere oppe i 
Vejle Amt.

Er frilufslivsvejledning og naturvejld-
ning to sider af samme sag? Eller er der 
forskel på formidlings- og aktivitetsme-
toder?

Der er selvfølgelig en række berø
ringsflader bl.a der hvor vi snakker fri
luftsaktiviteter, hvor mange naturvejle
dere har gang i lidt træklatring og lidt 
bueskydning.

Fotos: Marie Søgaard
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Men når vi laver rigtig friluftsliv så 
satser vi på længerevarende forløb, hvor 
man tager en overnatning med. Der får 
vi en anden ro på tingene og en fordy
belse.

Og så kan jeg godt sige uden at træde 
nogle over tæerne at biologidelen på en 
friluftslivsaktivitettur nedtones. Selvføl
gelig forholder vi os til den natur vi er i,  
men naturen opfattes som den kulisse, 
vi skal klare os i. Hvordan passer natu
ren ind i det liv som vi har derude?  
f.eks hvilken ukrudt kan man spise, så 
man kan overleve i naturen. Så får man 
alligevel lidt biologi ind af for og bag
døren. 

Hvorfor har I valgt emnet friluftsliv på 
årskonferencen?

Flere og flere benytter sig af frilufts
livsaktiviteter i deres formidlingsarbej
de. Så vi synes at det kunne være spæn
dende at perspektivere friluftsliv lidt 
mere, specielt fordi Skandinavien er 
kendt for sin egen form for friluftsliv. 
Det er derfor vi også har Bjørn Tords
son med på konferencen, som en af ”de 
tunge” drenge i branchen

Specielt nordmændene har været 
meget skarpe i deres definition på hvad 
friluftsliv er. De har en række punkter 
der skal være opfyldt for, at man kan 
kalde det friluftsliv, ex støjfrit, sporløst, 
ikke motoriseret, ressourcefattigt m.m. 
dvs. lowcost budget.

Hvis man så retter sine øjne på 
Friluftsrådets medlemsskare finder man 
jo autocampere, landrovere, jagtklubber 
m.fl., som repræsenterer mange 

omkosttunge måder at komme ud i 
naturen på. Det er en anden måde at 
dyrke friluftsliv på end den norske 
måde. 

Jamen I har jo selv lagt op til at trans-
porten på Årskonferencen foregår på 
mange måder, også de ressourcetunge 
måder?

Jamen, det er for at konfrontere konfe
rencedeltagerne med de mange forskel
lige måder som friluftsliv dyrkes på, og 
sætte den danske definition på friluftsliv 
i perspektiv.

Er friluftliv en god aktivitet for unge? 
Er det lettere og bedre at få dem med 
på friluftsaktiviteter end på en ”kede-
lig” naturvejlederfugletur? 

Der sker nogle ting når man ”flytter” 
ud i naturen. 

Jeg husker nogle piger der var på tur 
med  højhælede sko. Det var nogle me
get ”stylede” piger, som skulle på intro
tur 45 dage ude i naturen. De oplevede, 
at det ikke gik med høje sko og neglelak, 
når man skal klare dagen og vejen. Det 
flytter virkelig nogle grænser. Og man 
får snakket og diskuteret.

Der sker virkelig noget når man skal 
overnatte – det er det der rykker. 

Unge flytter grænser specielt når turen 
er med flere end 1 overnatning i natu
ren. Så bliver man nemlig nødt til at 
holde styr på sig selv og sine ting. Når 
man kun er på tur 1 dag eller med en 
overnatning, så kan man klare, hvis man 
har fået vådt tøj eller våde sko, for man 
er alligevel på vej hjem i løbet af efter
middagen.

Man bliver, når det drejer sig om flere 
dage, konfronteret med sin egen man
gelfuldhed og sløsethed og konsekven
sen kommer hel naturligt og det giver 
herlige pædagogiske situationer. Så ak
tivt friluftsliv er godt for de unge.
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Men man jo erkende at meget friluftsliv 
for unge betyder at man kører 
mountainbikes, rapeller ned af skræn-
ter, kaster sig ud i river rafting m.m. 
Hvordan skal man forholde sig til det?

Hvis man læser Johnnys artikkel vil 
man kunne forstå, at det er vigtigt at 
møde de unge, der hvor de er. Hvis de 
elsker at køre på mountainbikes, ja så 
kan man opfordre dem til at køre lidt 
længere ture og så kommer overnatnin
gen med ind i arrangementet og på den 
måde bliver det mere friluftsliv.

Er der nogle der bruger GPS i deres fri-
lufts formidling.

Jeg gør ikke, det kan da godt være der 
er nogle der gør fx sådan en hardcore 
friluftsformidler som Lars Borch, men 
jeg synes kort og kompas er udmærket 
– og røgsignaler.

Oplever jer der aktive udøvere af  fri-
luftsliv, at der er kommet en Robinson-
effekt, der får de unge til at drømme om 
aktiviteterne på Robinsonekspeditio-
nen?

Ja, det er helt tydeligt og de vil gerne 
have konkurrencen med ind i aktivite
terne. Og da har jeg det sådan, hvis det 
er den måde, at vi kan fange de unge på, 
så er det helt legalt. Men for mig er kon
kurrencen dårlig – det er ikke lige mig. 
Hvorfor kan man ikke bare nyde tinge
ne uden at skulle konkurrere? Selv orni
tologer kører konkurrence om hvor 
mange fugle de har set – og sætter kryd
ser, sammenligner og hoverer.

Kunne det ikke være sådan at konkur-
rencen er en del af vores natur?.

Det vil enhver der forsvarer konkur
renceelementet mene. De mener at vi al
tid har konkurreret, om ikke andet så 
om kvindernes gunst  ha, ha, ha, vores 
urinstinkt må man sige! Jeg får en lang 
række henvendelser fra folk, der gerne 
vil have, at jeg sætter Robinson aktivite
ter i gang ude på de to små øer uden for 
Houens Odde. Og det gør jeg selvfølge
lig.

Hvad har øksekast med friluftsliv at 
gøre?

Det er det vi ude på Houens Odde 
kalder en amokaktivitet. Det er sådan 
en aktivitet, der kan det der, med at fan

ge folks opmærksomhed. Det er jo ikke 
hver dag, at man står med sådan en stor 
økse, og får lov at kaste med den..

Hvad lærer man så af det?
Vi laver det ofte som tivoliaktivitet.

Er friluftsliv blot tivoliaktiviteter?
Meget af det kan blive tivoli, men der 

ligger også en stor opdragelseseffekt i 
disse aktiviteter, for er man ude i natu
ren i længere tid, ja så kommer oplevel
serne og aktiviteterne til at få konse
kvens for egen handling. Forhåbentlig 
kan man begynde at se nogle sammen
hænge. Jeg mener ikke, at aktiviteterne 
skal være kanindræberkurser, men 
oplevelser som at den fisk man selv har 
fanget skal tilberedes og  spises, kommer 
til at betyder noget for en selv. Det er 
noget andet end den panerede fiskefilet, 
man kan købe i supermarked og 
tilberede på en grill.

Er det ikke et problem at man er nødt 
til at sætte folk i sådanne situationer, 
for at de kan forstå konsekvenser for 
deres eget liv?

Det er jo et civilisationsproblem. Nu 
kunne vi komme ind i en meget 
dybsindig diskussion.

For i mine øjne handler 
friluftspædagogik om, at folk netop er i 
situationer, hvor der skabes 
sammenhæng, overblik og konsekvens i 
– skal vi sige med store ord – selv 
livsforståelsen
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Det er sundt at blive placeret i nye 
verdener. Og hvis folk bruger den meste 
tid foran en pc – så skal de ud at se 
noget andet engang imellem. Jeg tror at 
gamle Mao havde ret når han sagde at 
akademikerne skulle ud at arbejde hos 
bønderne og bønderne skulle ind på en 
skole og lære noget, for at prøve nogle 
andre verdener. At blive placeret andre 
steder åbner for tolerance.

Kan det betyde noget for unges fremtid, 
at de har haft et aktivt friluftliv i barn-
dommen og ungdommen.
Kender du til nogle eksempler ? 

Jeg synes, at jeg kan se at de unge der 
har været spejdere og som har holdt ved 
og har påtaget sig lederjobs i spejderbe
vægelsen, også er folk der har fået gode 
jobs senere hen i livet. De har klaret sig 
fint i samfundet. 

Friluftslivet konfronterer nemlig en til 
at tage initiativer og  ansvar for egen 
handling og det er de beslutningsproces
ser der gør, at man bliver bedre til at 
kunne omstille sig og tage nye initia
tiver. Man bliver mere fleksibel i hver
dagen, har en større portion af initiativ, 
har større selvhjulpenhed.

Det viser sig jo også, at virksomheder 
der vil træne deres ledere til at kunne 
arbejde i team, ofte søger friluftsaktivi
teter.

Er der meget få kvinder,  der er aktive 
inden for friluftsliv?

Ja, der er ikke mange, men kikker man 
rundt omkring kan man da godt finde 
nogle.

Men når vi mødes, så er vi jo meget li
gestillede. Der stilles jo ikke nogle spe
cielle krav for at kunne udfolde sig in
den for friluftsliv. Der findes mange 
piger inden for spejderbevægelsen, men 
når man ser på lederne så er der flest 
drenge.

Selv indenfor naturvejlederne er der 
stadig flest mænd.

20 spørgsmål til...
Og som det sidste vil jeg have dig til at associere på nogle ord?

Hvis jeg siger:  Hvad siger du?
Friluftsliv? Tur
Naturvejleder?  Fortælling om biologien - om bier og blomster
Spejder? Reb og rafter
Bivuak? Primitiv overnatning med granris
Økse? Værktøj til at skaffe sig ild med
Waders? Ryste sine lavtstående ruser
Bivoks? Lys
Sammenhold? Omkring bålet
Svømmefødder? For lang en tur
Træklatring? Tivoli
Kogegrej? Stormkøkken
Tørkost? Dyr men nogen gange praktisk
Myretue? Myresyre
Sure tæer? Aftenlugt
Snobrød? Børn der har gjort dem sorte
Kæreste? Meget privat overnatning…
Solcelle? Problematisk energiform 
Haletudse? En lille fredelig ting vi putter i glas
Houens Odde? Flot natur
Teater? Mit andet liv
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Er det fordi mænd er nogle drengerøve, 
der skal ud at lege?

Ja det er nok rigtigt. Piger bliver nok 
opdraget til at passe deres dukker og til 
deres kommende moderskab – det skal 
jeg nok ikke helt kunne sige! Men en 
kendsgerning er det, at der er flere 
mænd ude at ”lege”.

Er det derfor I ikke har nogle kvinder 
med som flagskibe på årskonferencen?

Det er sjovt det har vi ikke tænkt i. 
Men vi har kendskab til nogle kvinder. 
En af de solide er en norsk kvinde fx 
Annette Bishoff, der arbejder på den 
norske folkehøjskole i Bø, som kunne 
sige mange fornuftige ting, men det er jo 
et økonomisk problem at få hende her
ned, når vi nu har valgt Bjørn.

Er der noget godt ved den meget brede 
danske definition på friluftsliv?

Frilufsrådet har jo netop favnet bredt 
ved at tage mange forskellige friluftsor
ganisationer under deres hat. Det giver 
en større indflydelse og man kan måske 
sætte et større fingeraftryk på politiske 
sager, når der står en stor skare bag. 
Man kan få en god og bred diskussion 
mellem brugergrupperne, der måske har 
forskellig observans af, hvordan den 
danske natur skal bruges. Så er Frilufts
rådet netop forum for dialogen.

Hensigten med årskonferencen er at 
præsentere nogle variationer på frilufts
liv, så naturvejlederne kan definere hvad 
friluftsliv er. Vil naturvejlederne læne sig 
op af den norske definition eller define
rer de bredere? Hvad jeg tror de gør – 
med alle de firehjulstrækkere som na
turvejledere kører i.

Ødelægger frilufsliv ikke netop natu-
ren?

Det koster i hvert tilfælde en del slid. 
Og det er jo netop det man kan få en 
dialog om – hvor meget vil man accep
tere! 

Er frilufslivs aktiviteter ikke et kæmpe 
udstyrstykke?

Det behøver det jo ikke at være. Og 
det kunne jo netop være en af de formil
dingskroge, at formidle friluftsliv uden 
de store mængder af effekter.

Du skal bare kunne holde dig tør og 
varm og få noget at spise. Mere behøver 
du ikke.

Erik i Lejre er netop en af de frilufts
formidlere der  arbejder hen imod at 
bruge minimal udstyr i sine friluftsakti
viteter – ressoucefattig frilufsliv.

Jeg er nok mest til det ressourcefattige 
friluftsliv, men ved også, at hvis det kun 
er det jeg står for, så har jeg ingen kun
der i butikken. Heller ikke hos spejder
ne, der netop gennem 100 års virke har 
udviklet sig til luksusspejdere, i forhold 
til de første pionerer.

Vil du går foran som et godt eksempel – 
og hvad er du god til?

Jeg vil ikke gå foran som et godt ek
sempel, men jeg ryger ikke.

Jeg er en ressourcefattigrøv – jeg el
sker at gå en lang tur med begrænset 
udstyr.

Men jeg er vild med at klatre. Så vis 
jeg kommer op i nærheden af bjerge, så 
skal jeg klatre. Men så snakker vi også 
om noget mere ressoucekrævende 
udstyr. 
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Af Svend Ulstrup,  
Naturlivsskolen.

Jeg har valgt at give et 
historisk billede af  
»friluftslivets historie i 
Danmark« - en historie 
som vil være til stadig 
fortolkning udfra de 
strømninger af såvel 
politisk som social art 
der dominerede i sidste 
halvdel af 1800-tallet. 
Sammenlignet kan en sådan dansk fri
luftslivshistorie synes inderligt ligegyl
dig for vore nordiske brødre der næsten 
har patenteret friluftslivet, men jeg sy
nes det var vigtigt at understrege nogle 
kendsgerninger der måske kunne vække 
lidt opmærksomhed.

Danmark er uden tvivl det land i 
Europa hvis natur har været underlagt 
størst forandring i de sidste 200 år. Den 
levende vilde natur blev som digteren 
Johan Skjoldborg skriver i 1897 »med 

Vejledning i friluftsliv – 
og naturvejledning

min hakke, min skovl og min spade« 
endevendt og kultiveret i et hidtil uset 
omfang. På trods af behovet for mad på 
bordet , var der alligevel dem som be
græd denne naturødelæggelse den kulti
verede landbrugsjord afstedkom. Dette 
fik en af vores største danske digtere til 
at stå frem som nordens første miljøak
tivist og brugte ordet og digtningen som 
sit våben , Jeppe Åkjær, som med sit nye 
efternavn ikke levnede tvivl om hensig
ten.

Selv H.C. Andersen lod ikke foran
dringerne ske uden bitre kommentarer 
når han med hestevogn så til hvad der 
var i gang. Dengang var det ikke nød
vendigt at bruge videnskabelig empiri 
for at konstatere naturmiljøets sande 
forandring, for dette var aldeles ligegyl
digt, sagen var sjælelig sorg over »for
blændelsen«, som fremskridtet bød, og 
antog nærmest en følelsesmæssig di
mension som Faust der i Goethes klassi
ske værk sælger sin sjæl til fanden. Det 
kultiverede landskab har været overladt 
os efterkommere til visse udfoldelser, 
ikke mindst vores 7000 km. lange kystli
nie, der ikke står tilbage for andre lan
des kystmiljøer, men instinktet og ge

»Jeg mener, at  
myndighederne  

og det gælder  
især Skov- og 

Naturstyrelsen  
har været for  

sendrægtig i sin 
evne til blot at  
oversætte de  

gældende regler  
for adgangen til  

den »frie« natur.«

Fotos: Thorben Lundø
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nerne i os har alligevel fået os tilbage på 
rette spor. Skjern å er ført tilbage til sin 
»naturlige« snoede krumning , bæveren 
er genudsat, en elg fandt selv vej hertil, 
så nu mangler vi blot at genudsætte 
mennesket i naturen  hvis tilladelse op
nås dertil! Ikke blot er natur med mang
foldigt dyre og planteliv en forudsæt
ning for at naturoplevelser kan blive os 
til del, det er mindst ligeså vigtigt at vi 
får adgang til naturen.

Jeg mener, at myndighederne og det 
gælder især Skov og Naturstyrelsen har 
været for sendrægtig i sin evne til blot at 
oversætte de gældende regler for adgan
gen til den »frie« natur. Når jeg mener 
dette, er det fordi loven på mange måder 
giver os langt større muligheder end vi 
tror  det er imidlertid ikke sådan loven 
har været opfattet, og det er forfærdeligt 
ærgerligt. Det ville være uhørt hvis en 
dansk folkeskolelærer ikke forstod at 
fortolke færdselsloven så børnene kun
ne forstå den. Som naturvejleder og som 
vejleder i friluftsliv har det været for
bundet med stor forvirring og uklarhed 
om hvad vi egentlig må når vi færdes og 
tager ophold i naturen  hvilket for 25 år 
siden blev betragtet som en noget nær 
suspekt handling. 

Det ærgerlige består i, som jeg senere 
kommer ind på, at mange, især højsko
ler, valgte at bruge »hjemmebanen« til at 
træne friluftslivsteknik, for så at udfolde 
det virkelige friluftsliv i Norge og Sveri
ge hvor der ikke lægges snerrende bånd 
på vores gøren og lade.

Slutteligt og i lyset af Øresundsbroens 
færdiggørelse i indgangen til det nye år
tusinde , kan jeg kun glæde mig over at 
vi hermed får Skåne, Halland og Blekin
ge tilbage, således at du fra Rådhusplad
sen i København på mindre enden time 
med offentlig transport kan nå så godt 
som fri uberørt natur med hele den 
svenske allemandsrettens muligheder. 
Det er bare så ærgerligt at myndighe
derne ikke så den store chance for at få 
os ud i den danske natur med en lovlig 
velkomst alle kunne forstå.

Min pointe er at nå frem til vore dages 
natur og friluftsformidling hvor vi med 
resten af verden ikke blot deler bekym
ring over miljøsituationen, men også 
om hvordan vi tilpasser os en anstændig 
levemåde med »bæredygtighed« som et 
af dagsordenens vigtigste punkter. Os 

der i det daglige formidler naturoplevel
ser af forskellig art burde i sagens natur 
være optaget af en fælles indsats for at 
opnå bedst mulige resultater.

Derfor er det med undren at det aldrig 
har lykkedes de såkaldte naturvejledere 
og de såkaldte vejledere i friluftsliv at 
lægge en strategi til samordning og ko
ordinering af anstrengelserne!

Forsøg på samarbejde og tilnærmelser 
til hinanden har været resultatløse set i 
det store perspektiv. Og jeg ved da godt 
der findes eksempler på samarbejde, 
men det hører absolut til sjældenheder
ne. Blot det faktum at der er tale om be
grebet samarbejde vidner om der findes 
to poler der skal søge hinanden i et fæl
les anliggende. Spørgsmålet er så om det 
skyldes en generel modvilje over hinan
dens særpræg eller om man opfatter sig 
som en slags konkurrenter. 
 
Hvad er da det karakteristiske ved naturvej-
ledningen og friluftslivsvejledningen?
Jeg mener at naturvejlederens opgave er 
at lære folk om naturen ( biologisk for
hold og de sammenhænge livet optræ
der i naturen, først og fremmest som 
formidling af viden der appellerer til 
forstanden/hovedet), friluftslivsvejlede
rens opgave er at lære folk at trives i na
turen (lære det basale ved gennem brug 
af kroppen at klæde sig varmt, slå lejr, 
spise, overnatte og være på vej i al slags 
vejr for dermed at være forberedt til at 
suge naturens indtryk til sig).

»Det er aldrig  
lykkedes  

naturvejledere og 
vejledere i friluftsliv 
at lægge en fælles 

strategi for,  
hvordan vi  

tilpasser os en  
anstændig  

levemåde med 
»bæredygtighed«.«

»Naturvejlederens 
opgave er at lære 
folk om naturen   

- friluftslivs-
vejlederens opgave 

er at lære folk at  
trives i naturen.«
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Ingen af disse ting er modsætninger, 
snarere deres forudsætninger for at den 
optimale oplevelse er mulig og for at 
man kan se sig selv som en medspiller i 
naturen der har ansvar for klodens liv 
nu og i morgen!

Parternes oplevelse af hinanden er til
syneladende gensidigt præget af for
domme, myter og misforståelser. Den 
ene part mener den anden er for optaget 
af at se på fugle, dyr ,fisk og planter og 
hele dokumentationen/registreringen 
med navne der følger efter, den anden 
part mener den første dyrker for meget 
»sport« i naturen og ikke ænser det liv 
de passerer. Jeg kan kun håbe at jeg 
overdriver, men grundliggende tror jeg 
det ikke. 

Har de fleste vejledere i friluftsliv for ringe 
viden? 
Min egen opfattelse er at de fleste vejle
dere i friluftsliv generelt er for dårligt vi
dende om mange elementære biologiske 
forhold og hvordan naturen hænger 
sammen. Jeg føler det er skammeligt 
samtidigt med de er stærkt fokuseret på 
smart og bekosteligt udstyr i materialer 
der er stærkt natur og miljøbelastende i 
såvel produktion som bortskafning. 
Dertil kommer at mere og mere frilufts
liv foregår langt fra eget hjem og kræver 
transport af såvel grej som mennesker. 
Aktiviteten er blevet mere og mere 
fremtrædende på bekostning af naturo
plevelsen. Et eksempel er klatring som 
var noget der foregik i bjerge, herhjem
me måtte vi nøjes med at klatre i træer. 
Så handlede det pludselig ikke længere 
om at klatre i et træ , nu blev det til ra
pelling  på udtjente siloer og senest 
som en sportsaktivitet i indendørs op
varmede haller. 

Udstyr og beklædning som tidligere 
var lavet af kendte naturmaterialer som 

træ, stål, uld og bomuld er erstattet af 
aluminium, glasfiber, polypropylen og 
teflon/fluorcarbon laminerede højtek
nologiske materialer ingen kender op
rindelsen af eller vil være vidende om 
hvordan de bortskaffes. Hvem snakker 
længere om miljømoral omsat i synlig 
handling og dermed med pædagogisk 
troværdig overbevisning? . 

Er der gået hat og briller i bæredygtigheds-
princippet?
Set i bæredygtig sammenhæng er der 
gået »hat og briller i udviklingen«  hvor 
var naturvejlederne henne med kritik
ken inden friluftslivet blev afsporet, eller 
røg de selv med på samme limpind da 
der blev viftet med livsstilssymboler til 
brug på naturens catwalkscene?

Mit eget indtryk er at mange naturvej
ledere er for optaget af deres eget fag
biologiske »speciale«, og på trods af de
res begejstring mister de som regel 
forståelsen for sammenhængen mellem 
livet i naturen og løsningsmodeller der 
er håndterbare for den enkelte i daglig
dagen. Den tid der går med et naturvej
lederarrangement er så tidsbegrænset at 
det ikke er muligt at føre en diskussion 
om mål og værdier i naturoplevelsen. 
Vejlederen i friluftsliv har langt større 
mulighed for at sætte fokus på disse 
værdier fordi de gennemleves og er en 
stor del af selve »turen«. Friluftslivsvej
lederens sikrer sig, eller bør i det mind
ste gøre det, at »turen« strækker sig over 
mindst et døgn med overnatning såle
des at de almindelige faser i menneskers 
døgnrytme bliver aktualiseret i nye ram
mer.

Der er for megen pænhed i naturvej
lederens omgang med de »besøgende«, 
det kan ikke alene være et succeskriteri
um at folk kun er glade for deres na
turoplevelse når de går hjem, der skal 

»Hvem snakker  
længere om  

miljømoral omsat  
i synlig handling 
og dermed med 

pædagogisk  
troværdig  

overbevisning?« 
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også problematiseres over temaer der 
kan sætte fokus på vores levemåde og 
livsstil. Større pædagogisk indsigt kunne 
være ønskelig blandt de naturvejledere 
som ikke har en egentlig pædagogisk 
uddannelse bag sig. Målgrupperne børn, 
unge, voksne, børn/voksne og så de util
passede børn og unge samt fysisk, psy
kisk og mentalt handicappede kræver 
en grundig pædagogisk indsigt for at 
formidlingen skal have effekt.

Det kan synes paradoksalt at netop 
den aldersgruppe mellem 15  25 år som 
naturvejlederne betegner som den svæ
reste at få i tale lige netop er den gruppe 
som friluftslivsvejlederne har størst suc
ces med. Denne gruppe har stort behov 
for at bruge kroppen til at opleve med 
og her er den fysiske udfoldelse i natu
ren af største vigtighed.

Hvor jeg fornemmer at naturvejlede
ren primært taler til deltagernes intel
lekt ( hoved) og især stiller sig som 
betragter/tilskuer til naturens liv sætter 
friluftslivsvejlederen såvel krop som ho
ved i sving ( som aktiv 
deltager).Kroppen er så fintfølende 
overfor påvirkninger af såvel mental 
som fysisk/psykisk påvirkning så tilpas

ning for at opleve opholdet udendørs 
som direkte behageligt kræver viden og 
øvelse til en anden levemåde end vi er 
vant til idet daglige.

Min egen baggrund
Jeg risikerer naturligvis at miste min 
upartiskhed ved at afsløre min egen 
baggrund, så i korte træk vil jeg give en 
beskrivelse.

I 1974 deltog jeg i et kursus om 
skiglæde  sneglæde arrangeret af Norsk 
lærerforbund. En af underviserne var en 
meget karismatisk »vejleder i friluftsliv« 
ved navn Nils Faarlund. Hans inspirati
on til en filosofisk indgang til friluftsli
vet var stor og jeg arrangerede i begej
string samme år et seminar på Gerlev 
Idrætshøjskole om »friluftsliv,« det som 
dengang for alle danskere var ensbety
dende med den årlige skitur i Norge.

Jeg studerede på Norges Højfjeldskole 
i 2 år og blev »uddannet« som vejleder i 
friluftsliv. Jeg er også læreruddannet.

Som skovarbejder under statsskovvæ
senet tog jeg initiativ til en række for
midlingsforløb om natur og friluftsliv i 
skoven, men med det skæbnesvangre re
sultat til følge at skovvæsenet ganske en

»Det kan synes 
paradoksalt  

at netop  
aldersgruppen 

mellem 15 - 25 år, 
som 

naturvejlederne 
betegner som  

den sværeste at  
få i tale, 

 lige netop er den 
gruppe som  
friluftslivs-
vejlederne  
har størst  

succes med.«
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kelt nedlagde forbud mod dette, publi
kum skulle ikke blive for nærgående i 
forhold til skovens liv! Det var i1984 og 
jeg havde 2 år før startet min egen skole, 
»Naturlivsskolen«. Året efter blev stats
skovvæsenet til Skov og Naturstyrelsen 
og naturvejledning blev nu et begreb, 
som der blev stillet krav om at skovdi
strikterne skulle gennemføre.

I 20 år har jeg arbejdet med vejled
ning og uddannelse i friluftsliv og hånd
værk i Danmark såvel som i udlandet og 
de sidste 10 år også som underviser på 
friluftsvejlederuddannelsen på institut 
for Idræt. Jeg har haft med såvel børn 
som voksne at gøre og i de senere år 
især psykisk og fysisk udviklingshæm
mede.

Mens inspirationen til naturvejlednin
gen kom fra Skotland, kom friluftslivs
vejledningen fra Norge.

Da Skov og Naturstyrelsen planlagde 
sin Naturvejlederuddannelse som foku
serede på formidling af det egentlige 
biologiske liv i naturen, skete der pri
mært i den danske højskoleverden ( fol
kehøjskoler) en helt anden udvikling i 
forhold til det at være i naturen. Frilufts
liv blev et begreb og et fag med en vold
som tiltagende succes. Det handlede om 
at komme ud i naturen  udfolde sig, 
overnatte, af sted på cykel, i kano og ka

»Friluftsliv bliver 
som »fag« en  

historisk succes i 
undervisnings-
sammenhæng , 
uden egentligt  

uddannede lærere, 
uden fagplaner, 

uden det helt vilde 
udstyr kun lysten 
og begejstringen 

som drivkraft  
- hvornår skete  

noget sådan 
sidst?« 

jak, vandre med rygsæk, sejle i gamle 
udtjente træjoller, klatre i træerne, hygge 
sig ved bålet osv.  »at være«.

Friluftsliv bliver som »fag« en histo
risk succes i undervisningssammen
hæng , uden egentligt uddannede lærere, 
uden fagplaner, uden det helt vilde ud
styr kun lysten og begejstringen som 
drivkraft  hvornår skete noget sådan 
sidst?

Siden da er friluftsliv kommet ind i 
alle undervisningsmæssige sammen
hænge i hele det danske undervisnings
system, og der har været gennemført et 
hav af mere eller mindre autoriserede 
friluftslivsvejlederuddannelser og for 10 
år siden etableredes en egentlig fri
luftsvejlederuddannelse på Danmarks 
Højskole for Legemsøvelser, det som i 
dag hedder Institut for Idræt under Kø
benhavns Universitet

I den samme periode er der skudt Na
turskoler op i alle landets afkroge hvor 
man kan komme ud sammen med en 
naturvejleder som guide for at få den 
»daglige naturoplevelse«. Misforstå mig 
ikke, men naturoplevelsen bliver i 
positiv forstand den jævnligt indtagede 
vitaminpille. 

Et egentligt samarbejde mellem naturvejle-
dere og friluftsvejledere ønskes!
Jeg håber det næste kapitel i naturfor
midlingen bliver en planlægning og et 
egentligt samarbejde mellem naturvejle
dere og friluftslivsvejledere om at give 
befolkningen et bredt tilbud om natur
vejledning og friluftsliv med kompetent 
vejledning der passer til deres tempera
ment. Kun gennem en alsidig præsenta
tion af friluftslivets mange facetter er 
det muligt at dæmme op mod den eks
treme kommercialisering af eventyret i 
naturen som i disse år hærger enhver 
afkrog af kloden og hvor hensyn til såvel 
natur som medmennesker sjældent fin
der plads.

At skabe en bæredygtig relation mel
lem mennesker og natur kræver en 
omlægning af vores livsstil med mange i 
dag ukendte konsekvenser, men gennem 
friluftslivet kan vi øve os i at finde en 
anden levemåde og der behøves vejlede
re med talent , stor viden, konsekvens, 
optimisme og visioner.  
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Det at være ude – at 
færdes i skov og på 
strand – er danskernes 
foretrukne måde at 
tilbringe deres fritid på. 

Der findes et væld af aktiviteter, som 
foregår i naturen. Friluftsrådet dækker 
en stor del – medlemsorganisationerne 
er en broget flok og de aktiviteter, der 
foregår,  spænder fra motorsport i natu
ren over adventurerace og til fugle
kiggeri. 

På trods af mangfoldigheden skulle 
der dog gerne i disse tider med stærk 
fokus på miljøet være stærk opbakning 
til at naturbrug, naturbeskyttelse og 
naturoplevelse går hånd i hånd.  Skov og 
Naturstyrelsen lavede for nogle år siden 
en undersøgelse af danskernes brug af 
naturen som fritidsfænomen. En af 
konklusionerne er at naturoplevelsen er 
hovedformålet.

Til gengæld har danske børn aldrig 
tilbragt så lidt tid ude med selvorgani
seret leg i det fri, i ujævnt terræn med 
bevægelsesmæssige udfordringer og 
sansemæssige og motoriske oplevelser i 
form af vind og vejr. Vi har i løbet af 
den sidste generation fået et skift fra ude 

til indekultur, fra selvstyret til voksen
organiseret aktivitet, fra meget daglig 
bevægelse til mange timers stillesiden 
foran skærme – noget som alt sammen 
er med til at gøre en stor indsats for 
mere krop og mere fysisk udfoldelse ude 
meget vigtig.

Naturoplevelse og fysisk aktivitet er 
hovedhjørnestenene i det arbejde, vi gør 
i Dansk Forum for Natur og Friluftsliv 
(DFNF). At være på tur til fods, på ski, i 
kano, kajak eller sejlbåd, til hest, men 
hvor hovedsigtet ikke er at komme frem 
så hurtigt som muligt, men med så store 
naturoplevelser som muligt.

Hvad er friluftsliv ?
I Danmark – såvel som i Norge og 
Sverige – har vi i mange år prøvet, at 
definere præcist hvad ordet friluftsliv 
dækker over. Der er lavet mange gode 
bud, som er gode udgangspunkter, når 
vi indforståede diskuterer, og jeg skal 
også nok her komme med et bud – men 
hånden på hjertet, i folkemunde dækker 
ordet friluftsliv en meget bred vifte. Og 
mange af disse aktiviteter kan have lige 
så store værdier, som dem vi i Dansk 
Forum for Natur og Friluftsliv gerne vil 
arbejde med og fremme. 

Men måske netop fordi der også er 
kommet så mange moderne friluftsakti
viteter, hvor bevægelsen, konkurrencen 

At gøre det svære  
med et smil !

Af Johnnie Bøtker Laursen,  
lærer i friluftsliv på  
Gymnastik og Idrætshøjskolen 
ved Viborg og  
formand for Dansk Forum for 
Natur- og Friluftsliv.

»Vi har i løbet af 
den sidste 

generation fået et 
skift fra ude- til 

indekultur«

»Friluftsliv er  
et liv ude  

i samhørighed  
med landet  
og naturen«

Fotos: Thorben lundø
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og den fysiske udfordring er i højsædet, 
er det vigtigt at bibeholde arbejdet med 
friluftsliv i den form som er klassisk – 
med turbegrebet, det sporløse og enkle, 
med naturen i centrum og plads til ro 
og fordybelse.

Hvis jeg skal give et bud på en defini
tion af, hvad ordet friluftsliv betyder for 
mig, hælder jeg mest til Ib Dahls måde 
at udtrykke det på. Han siger: Friluftsliv 
er et liv ude i samhørig hed med landet 
og naturen. Udøveren af friluftsliv 
bestræber sig på at have evnen til at leve 
ude og med enkle midler være tør, varm 
, mæt, udhvilet, godt tilpas og åben for 
indtryk. 

For mig er det en enkel og forståelig 
måde at sige det på. Det gælder ikke om 
at placere deltagere i ubehagelige situa
tioner i mørke skove, utilstrækkeligt 
klædt på og med dårlige naturoplevelser 
til følge, som nogle former for overlevel
sesture ønsker at ”styrke” deltagerne 
igennem. Vi vil gennem gode natur
oplevelser give et fundament for at 

holde af at være ude. Det udelukker så 
ikke, at når man har færdighederne, kan 
man udfordre sig selv i pressede situa
tioner, på længere ture og i sværere 
terræn og dårligere vejrforhold.

Friluftstraditioner i et dansk og nordisk 
perspektiv.
DFNF har eksisteret i mere end 15 år. 
Foreningens mål er at skabe, udbygge og 
vedligeholde kontakt mellem personer, 
der arbejder med undervisning og 
vejled ning i natur og friluftsliv. 

Foreningen skal arbejde for at styrke 
danske naturoplysnings og friluftslivs
traditioner i samarbejde med vore 
nordiske nabolande, med det formål at 
skabe harmoni mellem mennesker og 
natur, såvel som mellem mennesker.

Hvad er det så for naturoplysnings og 
friluftslivstraditioner? Jeg vil prøve i det 
følgende at ridse centrale kendetegn og 
værdier op. Af hensyn til omfanget er 
det i stikordsform.

Overskudsliv:
Friluftslivet er et overskudsliv. Det op
stod først, da vi flyttede væk fra naturen 
og ind i byerne. Det kan ikke forstås 
uden kendskab til industrialisering og 
konsekvenserne af overskud af tid og 
penge (og måske nødvendigheden af at 
genopbygge arbejdskraft). Naturlivet har 
rødder i ældre traditioner, hvor brug af 
naturen i form af jagt, fiskeri og bær
samling er essentiel.

Allemandsret: 
Javel, mest udpræget i Norge og Sverige, 
men i vores egen afskygning med delvis 
adgang til også private skove og marker 
en vigtig forudsætning. Her er det spæn
dende at se på forskelle mellem central
europæiske og nordiske retstraditioner.

Naturvenlig færdsel:
Vi må færdes så sporløst, som muligt for 
ikke at forringe mulighederne for 
naturoplevleser i så fri natur som muligt 
og for at beskytte dyr og planter. Vi må  
færdes med så lidt social støj, som 
muligt og have kendskab til dyr og 
planter som vi møder.

Naturoplevelser: 
Det, der skiller friluftslivet fra så mange 
andre gode aktiviteter ude, er netop, at 
hovedsigtemålet er gode naturoplevelser 
– det vi sanser, hører, ser, lugter, smager 
og mærker.

Enkelt udstyr: 
At prøve at medbringe så få ting, som 
muligt i modsætning til det moderne 
tingliv og at kunne klare sig med sim
ple midler (det her er svært i disse tider, 
hvor der produceres så meget velfunge
rende og indimellem også overflødigt 
friluftsgrej).

Heterogene grupper: 
Et grimt ord, men meningen er god nok. 
Det, at deltagerne i friluftslivet og på 
turene er forskellige – køn, alder, forud
sætninger – og kan tage af sted sammen, 
er vigtig. Vi lever ofte nok i opsplittede 
sammenhænge – tænk bare på idræt
tens måde at inddele mennesker på. Der 
er store pædagogiske perspektiver i, at 
folk kan lære af hinanden.

Dansk Forum for Natur- og  
Friluftsliv udgiver bladet  
»Dansk Friluftsliv«, der  
udkommer fire gange om året. 
- se også hjemmesiden: 
www.danskfriluftsliv.dk
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Overlevelsesteknikker: 
I sidste halvdel af det forrige århund
rede var brugen af mange traditionelle 
redskaber og måder at færdes på ved at 
gå i glemmebogen. Det er mellem andre 
faktorer også  friluftslivets fortjeneste, at 
dette ikke er sket. At tænde et bål, at 
flette med pil, at sejle en smakkejolle er 
praktiske bidrag til kulturhistorie, men 
også en måde at klare sig på, hvis vores 
ellers så sikre verden en dag skifter 
karakter ( eller strømmen forsvinder i 
en uge ).

Vejledning:  
Vi arbejder med en speciel form for 
pædagogik, friluftslivsvejledning. Den 
har som mål at deltagerne ansvarlig
gøres så meget som muligt i forhold til 
situationen, at vække nysgerrighed og 
videbegær og at lære deltagerne at 
kunne klare sig selv. 

Vi bruger også instruktion og guid
ning i mange situationer, men målet er, 
når tidsforløbene er lange nok, at bruge 
vejledningsmetoden, også kaldet 
bedstefarmetoden.

Tur efter evne: 
Målet er gode naturoplevelser, så grup
pens forudsætninger skal være større og 
med god margen til de krav, som turen 
kræver. Det lyder let, men kræver erfa
ring og selverkendelse af vejlederen.

At gøre det svære  
med et smil: 
At sikkerhed, naturoplevelse og uldtøj er 
vigtigt betyder ikke at vi ikke stræber 
efter at gøre vanskelige ting . Det, at 
mestre en havkajak i store bølger, er i 
høj grad en del af friluftslivet, men vi 
stræber efter at have overskud i forhold 
til det, vi laver, så vi kan gøre det svære 
med et smil.

Et spændende, men måske lidt 
misbrugt, billede, er Amundsens og 
Scotts to vidt forskellige måder at 
komme til og fra Sydpolen på – en 
sammenligning af den nordiske og den 
angelsaksiske tradition. Tilsyneladende 
går det legende let for den velforberedte 
Amundsen.

Samhørighed med kultur  
og natur: 
At føle sig hjemme i den natur, man er 
omgivet af, er også at kende den og 
vedkende sig den. Mange bliver frem
med gjorte – vi bor i byer og flytter 
mange gange i løbet af et liv . Vi er 
bange for at bruge store ord, men det er 
stadigt muligt at føle et sug i maven, når 
man står på en bavnehøj og talen går på 
alle de generationer, som har dyrket 
landet og levet her før en selv !

Noget er større end en selv: 
I byerne mærker vi mest menneskenes 
kræfter – vi lukker naturen ude og tror, 
vi kan alt selv. Når man færdes meget 
ude i naturen, får man lettere følelsen af, 
at der er noget, der er større end en selv. 
Det er ikke kun op til dig selv at skabe et 
liv, et livsgrundlag og en livsforståelse – 
her er der værdier, som mennesket altid 
har dyrket og kræfter, der er stærkere 
end os (Gik alle konger frem på rad i 
deres magt og vælde, de magted’ ej det 
mindste blad at sætte på en nælde 
(Brorson)).

Rent praktisk lægger situationen om
kring bålet mere op til samtaler om tro 
og følelser end halvcirklen omkring 
fjernsynet.

Fortælling og sang: 
Som ovenfor beskrevet, er cirklen om 
bålet et godt sted til fortælling og sang – 
om følelser og oplevelser af, hvorfor vi 
er til. Nordisk mytologi er skabt til det 
og siger stadig moderne mennesker 
noget. Men bare det at vi stadig prøver 
at kunne underholde os selv – uden 
fjernsyn og computere, og måske endda 
uden bøger – at kunne noget udenad – 
at have noget på hjerte.

Eventyret: 
Vi må ikke glemme, at sammen med 
turen hører også legen og drømmen. En 
tur til dammen på den anden side af 
vejen, kan være turen til Nilens kilder. 
En langrendstur kan have samme effekt, 
som en tur over Sydpolen – vi drømmer 
og ”leger” ekspeditionsfriluftsliv, vi er 
væk fra hverdagen.
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Det var nogle bud på centrale begreber i 
den form for dansk og nordisk friluftsliv, 
som vi gerne vil arbejde for. Jeg forestil
ler mig, at det ikke er så fjernt fra det 
Naturvejlederforeningen sigter mod, når 
der spørges om mere friluftsliv i natur
vejled ningen. Til gengæld kunne vi i 
friluftslivet helt sikkert godt bruge mere 
naturformidling i friluftslivet. Men det 
er oppe mod hårde modstandere. Vi må 
også se i øjnene at mulighederne for at 
få en stor gruppe unge i tale, ligger i det 
mere aktivitetsprægede friluftsliv. 

Friluftsliv og adventure  
– to sider af samme sag ?
Her på Gymnastik og Idrætshøjskolen 
ved Viborg, hvor jeg til dagligt arbejder, 
holder vi fast i den friluftslivstradition, 
som også DFNF står for. Et sikkert og 
naturvenligt friluftsliv, hvor ro, fordy
belse og mestring er værdier, vi gerne vil 
give videre.

Selv om denne tradition er trængt, 
ikke mindst når det gælder om at finde 
nye og spraglede former at skaffe elever 
på, tror jeg på, at vi i stedet for at afvikle 
eller indvikle det klassiske friluftsliv skal 
udvikle det side om side med cross 
eller adventurebegrebet.

Vi fortsætter som sagt det gode arbej
de med det klassiske friluftsliv på frilufts
linien – uddannelsen af kompetente 
ledere til aktiviteter og ture – men 
forsøger os også med andre aktiviteter. 
Kajakområdet har fået nye vinkler, 
foskajak, polokajak, surf i store bølger, 
men også klatring på væg og i træer 
ændres og udvides. I samarbejde med 
idrætscross prøver vi at give mulighed 
for at de elever, der vil bruge deres 
færdigheder i konkurrence, kan komme 
til det. Crosschallenge og adventure er 
nye ord på banen. Når deltagerne har de 
fornødne fysiske færdigheder, mestrer 
de anvendte transportformer og naturen 
ikke lider overlast, er konkurrence en 
måde at afprøve friluftsfærdigheder i 
pressede situationer på.

Og for mig er det fuldt forståeligt, når 
nogle af vores elever har lyst til at prøve 
deres færdigheder i pressede situationer. 
Skulle man kigge tilbage på Fridjof Nan
sen, er der heller ikke tvivl om at han 
prøvede sig selv i konkurrence og pres
sede situationer. Det giver kun en ekstra 
dimension til det arbejde vi laver – så 
længe vi ikke glemmer naturoplevelsen, 
roen, samarbejdet og mestringen.

Dette ligger helt i tråd med, at jeg i 
indledningen nævnte behovet for ikke 
blot fokus på naturoplevelse, men også 
på børn og unges motoriske udvikling, 
hvor naturen byder på så meget bevæ
gelse og udfordring, som ikke eksisterer 
på et fladt halgulv eller en pædagogisk 
total sikret legeplads. 

En fælles udfordring
Afslutningsvis kan jeg nævne, at det er i 
dette rum mellem behovet for at ud vikle 
friluftslivets bevægelsesmæssige kvali
teter til fordel for en generation, som 
motorisk set er ved at gå tabt og behovet 
for at naturoplevelse, ro og for dybelse, 
stadig har plads, at jeg ser udfor dringen 
både for friluftslivets under visere og 
naturvejledningens ugler! 

»DFNF 
frilufslivtradition  

er et sikkert og 
naturvenligt 

friluftsliv,  
hvor ro,  

fordybelse og 
mestring er 

grundværdier«
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Friluftsliv og  
kulturformidling

Af Jacob Haahr,
Cand. mag. i historie og friluftsliv, 
kultur- og naturvejledning +
naturvejleder i Rimfakse og på 
Helnæs Mølle Naturskole og 
Friluftsgård +
undervisningsass. i friluftsliv på 
Syddansk Universitet.

En smakkejolle et sted på 
havet derude i det sydfynske 
øhav . Der er en duft af tjære, 
vind kommer ind agten for 
tværs, bølgerne bryder og 
skum hvirvler op , en toppet 
skallesluger  flyver målrettet 
mod solnedgangen i havet .

- Hvilken betydning har det 
at sejle en ældre smakkejolle 
på havet? 
- Hvilke værdier knytter sig 
til denne form for friluftsliv i 
en ældre jolle af træ? 
- Hvad er friluftsliv og kultur-
formidling og hvilke værdier 
knytter sig til dette?

At sejle i jollen er først og fremmest en 
eksistentiel oplevelse i sig selv. Det  er 
koncentrationen, intensiteten og oplevel
sen  af at få at den veltrimmede jolle til 
at skyde optimal fart, og det er en stor 
sanseoplevelse at føle tjære duften i næse
bordene og  mærke knirkende træ og 
bølgesprøjt. Det er glæden ved at mestre 
at kunne manøvrere et fartøj ved at hive 
og slække et storsejlsskøde .

Så sidder vi der i båden langt ude på 
havet – 3 dage væk hjemmefra og tiden 
er naturtid og tankerne begynder. Vi 
indlever os i den gamle kultur. Der er 
etableret et form for kulturmøde, som vi 
også kan opleve når vi med vabelramte 
og røde hænder røgter garn.  Pludselig 
står den gamle fisker foran os, og vi kan 
næsten mærke hans sydvest  vi fore stil
ler os hvordan han har røgtet garnene, 
barket sejlene og  kørt med trillebøren 
ned af klinten. Disse kulturmøder giver 
respekt. Vi lærer at respektere deres 

»Den, som ikke kan føre sit 
regnskab over 3000 år, lever 
blot fra hånden til munden.«

 Goethe

Foto: Jacob Haahr

Terje Skratteberg viser,  
hvordan en elvebåd stages.
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hånd værk og kundskab. 
Disse kulturmøder kan sætte perspek

tiv på vores hverdag,  de kan give inspi
ration til at leve og takle de problemer 
vores egen kultur står over for – f.eks. 
økologiske og pædagogiske.

Smakkejollen er i dette tilfælde ker
nen i kulturmødet – det er den der giver 
tanker og  associationer. Uden den in
gen fortællinger og skrøner. Både ver
den og selvforståelse bliver større om 
bord på en smakkejolle. Man kan sige at 
den enkeltes identitet bliver styrket  det 
er væsentligt i en tid og i en verden der 
hastigt er under forandring. 

Friluftsliv og kulturformidling
Jollen gør det ikke alene. Vejlederen er 
væsentlig. Det er vejlederen der er 
garant for at kulturmødet opstår. Det er 
vejlederen der i samarbejde med grup
pen reflekterer og bearbejder tanker og 
oplevelser.

Friluftsliv er i pædagogisk henseende 
en god måde til at arbejde mod forskel
lige mål og med forskellige værdier. Det 
kan f.eks. være teambuilding  og  person
lig udvikling eller det kan være værdier 
og mål i relation til sundhed, helse og 
økologi mv. Det er min erfaring, at man 
ved at indarbejde den kulturelle dimen
sion i friluftslivet ikke blot kan lave god 

kulturformidling, man får også endnu 
flere tangenter at spille på i  bestræbel
ser på at nå f.eks. de føromtalte mål. 
Sejlads i en gammel smakkejolle er altså 
ikke blot nostalgi. Det er også i formid
lings sammenhæng et rigtig godt red
skab til at  arbejde med mennesker.

 I mit arbejde med friluftsliv og kultur
formidling har jeg særligt haft positive 
erfaringer med kulturformid lingen når 
et kulturobjekt har skabt en formidlings
ramme. Eksempler på dette er smakke
jollen, elvåbådene, den samiske gamme 
og de grønlandske kajakker.

Men objektet kan også være et hånd
værk – f.eks. rebslagning, tjærebrænding 
eller smedning – desuden har jeg gode 
erfaringer med kulturformidling på 
vandre eller rideturen, hvor det som re
gel er kulturlandskabet, der udgør ob
jektet for kulturmødet.

Rammer og rum for friluftsliv og 
kulturformidling
Det er vigtigt at vejlederen eventuelt i 
samarbejde med gruppen skaber gode 
rammer og rum for kulturformidlingen. 
Virkeligheden sætter nogen gange 
begrænsninger, men er det muligt at 
overholde følgende 6 punkter, så er det 
min erfaring at forudsætningerne for 
god formidling er tilstede.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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Metode:
Filosoffen og fænomenologen Heideg
ger vil sige, at hvis vi skal forstå støv
suger ne er det ikke nok at læse brugs
anvis ningen eller iagttage den, vi er nødt 
til at bruge den. På samme måde er det 
med kulturformidling. Såfremt vi for
søger at formidle kundskaben om 
smakke jollen i et klasseværelse, vil vi 
hurtigt indse, at denne formidlingsform 
har en række be græns ninger. Problemet 
med denne formidlingsform er, at den 
kun hen vender sig til intellektet,  
imidlertid gemmer en stor del af 
kundskaben  om smakkejollerne sig i 
handlingen.

Vi henvender os ikke blot til menne
skets intellekt, når vi bruger frilufts l ivet 
som formidlingsform. Vi henvender os 
til det hele men nes ke  såvel krop, føl el
ser, sanser og intellekt. Det særegne ved 
kundskabsprocessen er, at her integreres 
hele vores sanseapparat og begge hjerne
halvdele, og således fæstner det indlærte 
sig til såvel hjernen, i kroppen (handlin
gen ind læres i kroppen) og til vores 
følelser.  Og når vi til lige bruger naturen, 

får vi muligh eder for at ans kue, erk ende 
og forstå ver den, naturen, kulturen og 
men nesket i dybe re dim en sioner. Dette 
er vigtigt for at realisere os selv som 
men neske, men giver os også indsigt og 
handleerfaring.

Elvebådene fra Eiker  
– et formidlingseksempel
Elvebådene fra Eiker er her brugt som 
formidlingseksempel, men det kunne 
lige så godt have været smakkejollen, 
rebslagerhåndværket eller noget helt 
andet. Overførselsaspekterne er mange 
– den traditionelle kultur i Danmark og 
i Norge ligner hinanden på samme 
måde som den moderne kultur grund
læggende udleves ens.  Intentionen er at 
præsentere et kulturmøde mellem den 
gamle og den nye kultur Dette kultur
møde skal udover historisk indsigt og 
selvforståelse give perspektiver i relation 
til den moderne tid vi lever i og give os 
inspiration til at takle problemstillinger 
på en anderledes måde.

Det konkrete kulturmøde med elve
bådskulturen skal her give indblik i en 
nuanceret og mangesidig kultur.  Speci
fikt vil jeg sætte fokus på kundskab og 
kundskabsoverførsel i den traditionelle 
kultur. Dette kulturmøde og den kund
skabsindsigt vi får i den traditionelle 
kultur skal få os til at stille spørgsmåls
tegn ved den måde vi betragter kund
skab. Kulturmødet og den traditionelle 
kulturs pædagogiske tradition  kan end
videre give os inspiration til ny formid
ling.

Thore Borgersen og Birger Borgersen 
er begge bådebyggere. De bor begge ved 
Drammenselven i den lille by Hokk
sund, der ligger omtrent 30 kilometer 
nordvest for Drammen i Norge. Birger 
Borgersen bygger  Sunnbaksbåde, imens  
Thore Borgersen bygger Bentebåde. 
Bådtyperne, der for begge slægters ved
kommende kan føres mange genera tio
ner tilbage, er næsten ens. Der skal et 
trænet øje til at kende forskel på dem. 

De klinkbyggede elvebåde har tradi
tionelt været brugt til tømmerflødning, 
vare og persontransport samt fiskeri. 
Det er disse brugsforhold, der i kombina
tion med Drammenselvens karakter har 
været bestemmende for elvebådenes 
udformning og egenskaber igennem 
generationer. Tømmerflådningen, 

Forudsætninger for den 
gode formidling:

1) God tid – gerne 5 dage til en smak
ke tur i øhavet – giver ro, indlevel
ses mulig heder og perspektiv.

2) Overskuelig gruppe – gerne under 10-
12 personer  - mulighed for åbenhed, 
intimitet og fordybelse.

3) Geografi –  det er en fordel at kul
tur objektet er knyttet til det 
geogra fiske område men ikke 
nogen forud sætning.

4) Autenticitet – Det er eksempelvis 
nemmere at udøve 
kulturformidling ved at benytte 
grønlandske kajakker fremfor at 
benytte moderne havkajakker.

5) Forholdsvis fri natur – når et 
kulturmøde skal etableres er det 
vigtigt, at der ikke er for meget 
”støj på linien”.

6) Tur efter evne –  De forudsæt nin
ger gruppen og vejlederen har  
skal være større end de krav turen 
stiller.
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fiskeriet og vare og persontransporten 
eksisterer ikke længere og elvebåden 
udgør derfor ikke længere et nødvendigt 
basisfundamentalt redskab for folket 
ved Drammenselven. Efterspørgslen  
efter elvebåde er aftagende og  der er en 
risiko for, at et bådbyggerhåndværk og 
mange håndværk knyttet til kulturtradi
tionen, der i lige linie kan føres tilbage 
til vikingetiden, vil uddø.

Om kundskaben i elvebådskulturen
Jon Godal har arbejdet meget med den 
traditionsbærende kunds ka bsforståelse. 
Han skelner mellem kundskab og viden
skab. Or dene knytter sig til verberne at 
kunne og at vide. Til en for ståel se af 
dette kan gives følgende eksempel: Jeg 
ved,  hvor dan man skal bygge en båd 
(videnskab), men jeg kan det ikke (kund
skab ). Der imod kan jeg lave en eskimo
rulle i en kajak (kundskab), men jeg ved 

ikke, hvordan jeg gør det.(videnskab).
 Det er ka rakteristisk for det 18. og 19. 

århundredes for hold til kun ds kab, at 
kundskaben for tømmerfløderen, hånd
værkeren, fis keren og elvebådsbyggeren 
er uudtalt. Den er ikke ver baliseret. 
Kundskaben gemmer sig derimod i 
handlin gen.. Vi kan kalde denne 
kundskab for tavs kundskab. Handl in
gsmønstret bli ver udført på en helt 
speciel måde, man kan tale om ritualer. 
Hver handling skal udføres på et 
bestemt tidspun kt.

Kundskaben som fænomen i forbin
delse med den traditionelle bådebyg
ning er så præcis, at den moderne 
forskni ng ikke har kunnet få eksakt 
indsigt i den ku nd s kab, der er videre ført 
gennem generationer. Elvebådene blev 
frem til begyndelsen af 19hundredtallet 
bygget på næsten samme måde, som 
man konstruerede dem i vikingetiden. 
Bådenes konstruktion og form i en 
typologisk sammenligning med 
arkæologiske fund vidner om dette. Der 
er tale om en skriftløs kultur, der har 
formået at ak kumulere århundredes 
erfaringer. Kundskaben er bevaret og ud
viklet til dette niveau igennem ubrudt 
tradition i mere end 1000 år uden 
formel skolegang og uden abstrakt 
matematik. 

Hvad er det for en oplæringsproces, 
der har gjort det muligt at fre melske den 
kundskab og forståelse, der bl.a. 
kommer til udtryk i disse både?

Et af hovedprincipperne for denne 
oplæringsproces var at give ungerne lov 
til at deltage og at være medansvarlige 
for bygni ng af båden e. Johan Borg ersen  
(Birger Borgersens far) var således med 
til at bygge både, fra han var 7 år gam
mel  han fik lov til at være med til 
noget, som lig nede nyt tigt arbejde. På 
den måde lærer man så tidligt, at man 
knapt ved, at det drejer sig om at lære, 
på samme måde som børn ikke ved, at 
de lærer at tale.

Et  andet hovedprincip var hemme
lighedskræmmeriet  Tore Borg er sen 
giver et eksem pel: 

»Der skulle næsten altid være lidt hem
melighedskræmmeri  det var næsten 
vanskelig at få lov at lære det. jeg fik al
drig lov til at være med bedstefar i 
bådebyg geriet  jeg har lært det af min 
far.« (kilde Guldskogen muse um). 

Bådebygger Birger Borgesen i sit 
bådeværksted.

Foto: Jacob Haahr
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Hemmelighedskræmmeriet medførte, 
at man skulle være på vagt, man skulle 
se efter, at ingen kom og fortalte en nog
et,  t værtimod så prøvede »læreren« at 
holde det hem meligt, som man s kulle 
lære. Kun ved at spænde sig til det yde
rste  refl ekte re og se efter kunne man 
afsløre de af gørende punk ter, der førte 
frem til, at man kunne mestre håndv
ærket. 

I modsætning til i dag var undervis
ningen ikke formaliseret.

Ungerne fik selvstændige opgaver af
hængig af alder og modning  først 
skulle man ”tulle si”, siden høvle tofte 
etc. Bådebyg gerlærlingen arbejdede ved 
siden af mere erfarne personer, hvor 
han forsøgte at efterligne bevægelser, 
mønstre, rytmer og rit ualer.

Man kan desuden tale om en cyklisk 
tidsopfattelse og faste pr ocedurer. 
Enhver ting blev udført til sin tid. 
Bedstefa ren var den ældste og vidste 
dermed også, hvor dan man skulle gøre, 
og hvad der var rigtigt. Træet blev 
fældet i skoven om eft erå ret, hentet ind 
på kælke om vinteren og bådebygnings
pro cessen havde sin faste gang. Det, at 
man gjorde tingene ens fra gang til 
gang, gav rytme og refleksmæssige 
handlinger  der var in gen uklarhed. 
Dette er i kontrast til i dag, hvor sam fun
det er i konstant bevæ gelse. Børn på 11 
år kan have set en ud sendelse i fjernsy
net, der giver dem mere viden end bed
ste fa r på et givet felt.

Kulturkontrasten er også at afspejle i 
sproget. Det sprog, som er tilknyttet 
både byggerhåndværkerne i Eiker, er 
uhyre nuanceret. Lad os blot fr em hæve 
benævnelserne i tilknytning til bådene 
og byg geprocessen: Kølen blev »snora« 
og stemplet fast på 3 »knek ter«. Det hed
der »sandbor«, »vindhærser«, »roskip
pe« og »sess kr ø k le« og »båtbønn« 

 Sproget er konkret og i bund og 
grund knyttet til naturen i modsætning 
til nutidens meget abstrakte sprog  ord 
som mar ked søkonomi, markedsanalyse, 
konvergenspolitik og profitana lyse 
fandtes ikke i Hokksund for 150 år 
siden.

Når den handlingsbundne kundskab 
formidles videre  i bådebyggerens til
fælde overlevering fra far til søn, så var 
den han dl ingsbundne kendskab mo
ralsk bundet. Når bådebyggeren skulle 

for midle sin kundskab vide re til sin søn, 
var det nødvendigt, at sønnen var ind
stillet på at overholde de nor mer og 
regler, der var knyttet til kundskaben. 
Der var m.a.o. behov for et gen sidigt 
tillidsforhold mellem far og søn for at 
overleve ring en kunne finde sted. 

I dag er kundskaben knyttet til bøger. 
Vi kender eksemplet fra diskussionerne, 
hvor autoriteten holder bogen op og 
siger: »Det er sådan, fordi det står her i«. 
Det er den akademiske tæ nk emåde, som 
står i centrum. Kundskaben er sjældent 
proces afh æ ng ig, d.v.s. kan ikke altid 
relateres til en sammenhæng. 

K und ska ben er knyttet til magt. Den 
kundskab, som akkumuleres i år 2002, 
skal bruges til at tilstræbe et som oftest 
abstrakt mål.

Friluftsliv og den levende  
kulturformidling i praksis:
Som i al anden formidling er det vigtigt, 
at have et mål med det man gør. Da jeg 
havde en gruppe af sted på tur på 
Drammenselven var målet at etablere et 
møde mellem de to kulturer og deres 
kundskabssyn. Deltagerne skulle udover 
indsigt i elvebådskulturen og ”gode 
mestringsoplevelser”  på egen krop 
erkende og erfare en anden måde at 
erhverve sig kundskab på.

Før turen er der en planlægningsfase.  
Det er en stor fordel hvis gruppen kan 
være med til at bestemme hvordan tu
ren skal udformes, idet det giver ejer
skab og dermed også større medansvar 
for at turen skal lykkedes. Rammerne er 
som tidligere beskrevet: God tid,  auten
ticitet, overskuelig gruppe, tur efter 
evne, geografi og forholdsvis fri natur.

Foto: Thorben Lundø
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På den konkrete elvebådstur sejlede, 
stagede og roede vi i elvebåd på stræk
ningen mellem Vestfossen og Drammen 
i Norge. Vi gik på opdagelse i kulturland
skabet, besøgte en bådebygger og mange 
kulturminder, og vi overnattede i telt 
flere steder på strækningen.  Deltagerne 
synes at det var særdeles sjovt og ud
fordrende at stage og ro elvebåden. De 
mente sagtens at den kunne måle sig 
med en kano eller en kajak. Vi snakkede 
om det absurde i at kanoer og kajakker 
efterhånden havde fået monopol på 
samtlige åer og floder  og vi blev enige 
om at løsningen for elvebåden ikke kun 
er at stille den på museum, men 
derimod at benytte den i friluftslivet.

Deltagerne blev dog ikke gode til at 
stage elvebåden, men de kunne sejle på 
elven. Netop det, at de ikke var i stand til 
at stage båden gav en respekt for de 
gamle ”elvakarres” kundskaber. At sejle i 
en elvebåd gav endvidere forståelse for 
de gamle ”elvakarres” daglige levevis.  
Da vi  evaluerede turen, sagde en af del
tagerne: ”Historien bliver nærværende, 
når man selv sejler i elvebådene. Man 
forstår først hvordan det har været for 
røyerterne at ro og  transportere varer 
frem og tilbage mellem Drammen og 

Vestfossen, når man selv har prøvet det.” 
Der skabtes altså en ramme og  et rum, i 
hvilket vi mødte kulturen ved elven i 
fortid og nutid. Tidsperioden og miljø
omgivelser var væsentlige aspekter for 
»afkastet« af kulturindlevelsen. Ligele
des blev der skabt et perspektiv på vores 
kultur og vores kundskabsforståelse 
igennem fokus, diskussion, teoretisk og 
praktisk formidling 

Man kan selvfølgelig diskutere vær
dien af denne »kulturindle velse«. Man 
kan aldrig indleve (sig i) eller forstå en 
kultur fuldstæn digt.  Alligevel er det 
min erfaring fra denne og mange andre 
ture,  at ”kulturindlevelsen” og erkendel
sen er relativ stor. 

Vi henvender os ikke kun til menne
skets intellekt når vi bruger friluftslivet 
som formidlingsform. Vi henvender os 
til det hele menneske – såvel krop, 
følelser, sanser som intellekt. Friluftslivet 
force er i modsætning til den 
traditionelle skole,  at helhed vægtes før 
del, indlæringen er delvis induktiv og 
der lægges vægt på oplevelse og 
refleksion fremfor indlæ ring af faktuelt 
stof. Igennem friluftslivet formidles et 
bredere kundskabssyn, der igen kan 
udvikle vores tænke og handle måder. 
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På turen har jeg god  
erfaring med at  
arbejde med følgende  
vejledningstek nikker:

Vejledning:  
Vejlederen  fører gruppen ind i problem-
komplekset. Det er så gruppens opgave, 
at  lære i og af de konkrete situationer , at 
lære i og med en gruppe, at lære igen-
nem det at handle. Arbejdsformen enga-
ge rer delta ger ne meget og på mange 
plan.  Arbejdsmetoden rummer mulighe-
den for at opdage nye problemkomplek-
ser, som man i fællesskab kan gå i dyb-
den med. Vejledningsformen inde bærer 
at man lærer i og af et direkte ”autentisk”  
møde med kulturen og naturen.  I meto-
dik ken ligger implicit en gruppebearbej-
delse og tolkning af dagens oplevelser 
og erfarin ger, der gerne skal bane vejen 
for en dy be re forståelse.

Instruktion:
 Vejlederen viser hvor dan f.eks. konkrete 
roteknikker skal udføres og  deltagerne 
forsøger at kopiere færdighederne. I 
eksemplet med elvebådene omhandler 
instruktionen færdighedstræning i at ro og 
stage.

Den handlingsbundne 
kundskab: 
Her formidles kundskaben ikke ekspli cit, i 
stedet kopiere deltagerne greb og 
begreber hos vejlederen. Deltagerne 
kopiere også delvis normstrukturer og 
moralkodeks.

Teoretisk formidling:
Det praktiske kobles sammen med det 
teoretiske når der opstår situationer eller 
muligheder for dette, f.eks. omkring bålet 
om afte nen eller når en aktuel situation 
opstår. Formidlingsformen kan både være 
fore drag, fortælling og diskussionsoplæg.
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Paradokser i naturvejledningen?
Det har ofte slået mig som et paradoks, 
at man over hele landet har opbygget 
naturskoler, der langt hen ad vejen over
vejende er et supplement til skolernes 
egen undervisning i naturfagene.  Dy
best set burde skolerne vel kunne klare 
det selv.

Oven i købet lyder det ofte fra natur
skole folk, at de har problemer med at få 
lærerne engageret i forløbene på natur
skolerne.

Prøv at tænke tanken, at hver gang 
man synes, der var områder skolerne 
ikke klarede så godt, eller som skulle op
prioriteres, så lavede man supplerende 
tiltag uden for skolerne med læsning og 
stavning, idræt, matematik, sprog osv.  

Jeg ved godt, at der foregår andet på 
naturskolerne end at arbejde med skole
elever, og at der foregår et stort, dygtigt 
og engageret arbejde over hele landet på 
naturskolerne. Jeg er heller ikke i tvivl 
om, at det er godt for eleverne at besøge 
naturskolerne.

Så det er ikke en kritik af mine kolle
gers arbejde, men en undren over det 
paradoks, jeg synes, det er, at man har to 
» systemer« til at tage sig af naturfagene.

Naturfaglig formidling >< anden formidling
Et andet paradoks som jeg ser, og som 
hænger sammen med ovenstående, går 
på, hvad det er man lærer, og hvad man 
så kan bruge det til resten af livet, hvis 
man ikke lige skal bruge det i job eller 
udannelsessammenhæng.

Fordi megen undervisning i natursko
lerne og andre steder i naturvejleder
ordningen knytter sig til det naturfagli
ge, så står man som deltager bagefter 
tilbage med en vis mængde naturfaglig 
viden.

Men hvad er det egentlig, man har 
brug for efter (natur)skolen som ung og 
siden hen voksen?

Hvad er det i naturen, man vil gøre 
med sine børn, sammen med venner og 
bekendte eller resten af familien?

Oftest vil man ikke være voldsomt na
turfaglig. Man vil tage på tur, på cykel, i 
kano, i kajak, på ski, gående/ vandre el
ler ud og lave bål, finde svampe, fiske, 
overnatte osv.

Når jeg tænker tilbage på min ung
dom og tiden, da mine børn var små, så 
var det den slags aktiviteter, der domi
nerede.  

Da jeg er miljøskadet, blev der sam
men med børnene også inddraget viden 

Paradokser  
i Naturvejledning 

Af Lars Borch Jensen, 
naturvejleder for  
Landsforeningen Ungdomsringen 
og Efterskolerne.

»Kombinerer man  
i højere grad 

vidensformidling 
med friluftsliv,  
har vi måske  

et endnu mere 
langtidsholdbart 
produkt til vores 

målgrupper«

eller om brug af natur og friluftsliv - hele livet! Fotos: Thorben Lundø
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om naturen og landskabet.  Jeg siger 
heller ikke, at viden om naturen skader 
naturoplevelserne senere i livet, tværti
mod, men man er også nødt til at give 
nogle redskaber, så folk føler sig trygge 
til selv at tage ud i naturen samt at vise 
nogle muligheder for aktiviteter, som 
man kan have glæde af resten af livet i 
de sammenhænge, man nu er i.

Kombinerer man i højere grad videns
formidling med friluftsliv, har vi måske 
et endnu mere langtidsholdbart produkt 
til vores målgrupper, i hvert fald til nog
le af dem. 

Ser man på de offentlige ture, så lyder 
det stort set fra alle naturvejledere, at 
man ikke ser unge mennesker der.  Og 
det har man ikke gjort i tretten år!

Har man bare affundet sig med at så
dan er det eller er turene slet ikke bereg
net på unge?

Så må det vel være nærliggende at 
spørge, om  man har de rette ture de rig
tige steder. I det hele taget kan det på 
mig virke, som om formidling af natur
faglig viden er meget højt prioriteret i 
naturvejlederordningen. Det er måske 
sket på bekostning af oplevelser og an
dre redskaber til at åbne naturen.

Ser vi på definitionen for natur vejled
ning, så siger den:

»Naturvejledning er en helheds-
beskrivelse og en forklaring af et 

landskabs eller et områdes 
karakteristiske elementer og 

sammenhænge, der igennem direkte 
oplevelser fører til opdagelse af, 

kendskab til, viden om, respekt og 
omsorg for naturen og miljøet.«

Her er viden kun en del af indfalds
vinklen til landskabet og naturen.  Ord 
som kendskab til, opdagelse af, respekt 
og omsorg for, indikerer at naturvejled
ningen skal spille på mange andre stren
ge end vidensstrengen.  

Så står vi igen med et paradoks, hvis 
jeg har ret i min påstand om, at videns
formidling er meget højt prioriteret.

Jeg oplever i hvert fald ofte, at det er 
det. Jeg  synes  ligefrem, at jeg har mødt 
naturvejledere, der  regnede vidensfor
midling for »finere« end anden natur
vejledning.

Det er jo ikke fordi jeg vil af med na
turfaglig formidling og naturskoler, men 
fordi jeg gerne vil slå et slag for, at man 

»Jeg vil ikke af  
med naturfaglig 

formidling og 
naturskoler, men 

jeg vil gerne  
slå et slag for,  

at man gør 
tilbudene og 
metoderne  

endnu bedre  
og bredere«
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»Friluftsliv giver 
masser af fysisk 

aktivitet,  
så meget at 

Friluftsrådet har 
taget et nyt 

indsatsområde op, 
der hedder 

»friluftsliv og 
sundhed«

gør tilbudene og metoderne endnu 
bedre og bredere.

Friluftsliv i naturvejledning
Derfor vil jeg, set i lyset af temaet 

Friluftsliv for årskonferencen 2003 give 
et kort bud på nogle af kvaliteterne i 
friluftsliv som en af metoderne til at 
gøre naturvejledningen endnu bedre og 
bredere.

I forbindelse med min projektopgave 
til kurset i Kursusledelse, vejledning og 
pædagogik i 1999 arbejdede jeg på at 
indkredse »essensen« af den gode fri
lufts og naturoplevelse. Hvorfor er der 
situationer/oplevelser, der sætter varige 
spor. Jeg lavede en lille undersøgelse. Jeg 
bad erfarne friluftsfolk om at beskrive 
en af deres største oplevelser med fri
luftsliv og bagefter at reflektere over, 
hvorfor den oplevelse ragede op over 
andre oplevelser.  Tanken var gennem 
refleksionerne at finde fællesnævnere, 
der kunne pege på, hvad der skulle til 
for at finde ind til »essensen«.

Meget kort fortalt var resultatet føl
gende: 

En længere tur i natur, hvor der var 
god tid, indgik i alle tilfælde. Det var en 
forudsætning, at man var i naturen! Des
uden skulle man være tør, varm og mæt!

En anden faktor var tryghed og fælles
skab. Det at man følte sig tryg i gruppen 
og situationen. Altså også det at »me
stre« situationen (vejret, at finde vej, 
bølgerne og vinden m.m.).

Fællesskabet betød både noget for 
trygheden, men også som et forum for 
snak/debat, hvor man også var tryg ved 
at diskutere selv større filosofiske 
spørgsmål. Man er fælles om oplevelser 
og om at kunne undres og stille 
spørgsmål.

Et andet gennemgående emne var det 
at føle sig lille (og dog stor) i forhold til 
naturen. En nævnte, at i de situationer 
når man helt ind til sjælen. Man når i de 
sammenhænge også ind til følelserne, 
hvilket gør, mener jeg, at oplevelserne 
meget lettere sætter varige spor. Og når 
man har rørt følelserne, så får man nok 
også lettere ved at vise respekt og om
sorg for naturen og miljøet.

Jeg har ofte i min tid som efterskole
lærer siddet med elever omkring bålet 
efter en lang dag ude, hvor vi er kommet 
ind på emner, som vi ikke havde kunnet 
tage op i andre rammer.

At friluftslivet så også giver en række 
færdigheder, som kan være med til at 
lukke naturen og landskabet op. Jeg 
tænker på at kunne finde vej, at kunne 
klæde sig på efter vejret, at kunne lave 
lejr med bål, madlavning osv., at kunne 
lære at mestre en kano, en mountain
bike, en kajak, eller at vandre.

Oven i købet giver friluftsliv masser af 
fysisk aktivitet. Så meget at Friluftsrådet 
har taget et nyt indsatsområde op, der 
hedder »friluftsliv og sundhed«.

Al denne færden i landskabet vil jo 
også nok hen ad vejen give en hel del 
opdagelse af, kendskab til, viden om, re
spekt og omsorg for naturen og miljøet, 
for nu at citere definitionen af naturvej
ledning igen.

Jeg vil ikke hævde, at friluftsliv er det 
eneste saliggørende, men det har mange 
kvaliteter som fortjener at blive brugt i 
naturvejledningen i højere grad 
end det sker i dag. 
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Elevers aktivitetsniveau 
på skole- og naturdage

3. klasse som også kaldes naturklassen 
undervises i 20% af skoletiden i naturen 
(skoven), dvs, en dag hver uge fra august 
2000 og frem til august 2003.

Et af perspektiverne som artiklen når 
til er, at undervisning i naturen supple
ret med idrætsundervisning kan bidrage 
til at imødegå den uheldige udvikling i 
befolkningen sundhedstilstand. Og sti
muleres børnene i de små klasser er 
chan cerne for at skabe gode motions
vaner øgede. 

For en naturformidler rejser projektet 
en lang række spændende nye spørgs
mål. Når undervisningen delvis foregår i 
skoven, lærer eleverne så mere om natu
ren end andre børn?, Bliver de senere i 
livet mere miljøbevidste? Vil de blive 
aktive friluftsmennesker?

”Rødkilde projektet vil helt givet sætte 
skub i mange diskussioner , nye 
undersøgelser og forhåbentlig en øget 
politisk bevågenhed.  

Af Ulla Didriksen,
redaktionen

Artiklen handler om at børn og unges 
hverdag i dagens Danmark i stigende 
grad bruges til stillesiddende arbejde, og 
at det har betydning for børns sundhed 
og helbred, bl.a kan de få fedmeproble
mer.

Forfatteren mener, at alternativer i 
skolen må medtænkes i højere grad end 
tilfældet er i dag, hvis den generelle 
negative udvikling i sundhedstilstanden 
skal vendes.

Artiklen fremlægger og diskuterer de 
første resultater af aktivitetsmålinger 
gennemført på en 3. klasse på Rødkilde 
skole i Vanløse udfra følgende problem
stilling:

Hvilken indflydelse  har forskellige 
undervisningsmiljøer på elevernes 
aktivitetsniveau, når den skemalagte 
undervisning gennemføres henholdsvis 
en dag i et skovområde og en almindelig 
skoledag med klasseundervisning?

Aktivitetsmålingerne udgør et del
projekt af ”Rødkilde projektet”, der over
ordnet gennemfører en flerfacetteret 
ana lyse af, hvilken betydning to forskel
lige undervisningsmiljøer har på elever
nes generelle trivsel, faglige og sociale 
udvikling.

Læs artiklen af 
Lektor, ph . D . 
Erik Mygind, 
Afdeling for 
Praktik, 
Pædagogik og 
Psykologi i  
tidskiftetet:  
”Focus Idræt”  
nr . 3, 2002 – 26 . 
årgang, eller 
find artiklen 
som pdf-fil på 
Naturvejleder-
foreningens 
hjemmeside:
www .natur-
vejleder .dk

Foto: Thorben Lundø
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For 400 år siden var lyst-
fiskeri en agtværdig hobby 
for engelske adelsmænd, 250 
år senere var det kun landsby-
tosser og små drenge, som 
brugte deres tid på det, men 
i dag er det en af de mest po-
pulære fritidsbeskæf tigel ser 
i Danmark med 600 .000 ud-
øvere . 
Alt for få naturvejledere har 
fået øjnene op for denne 
massive og broget sammen-
satte skare . 
Men når det sker bliver resul-
tatet ofte godt, og den lidt 
slidte frase ”holdning skaber 
handling” viser sig ikke blot 
at være en floskel, når lyst-
fiskere fodres med viden om 
naturen .   

Lystfiskere  
- den oversete målgruppe

Af Kaare Manniche Ebert,  
naturvejleder i Danmarks  
Sportsfiskerforbund.

Lystfiskeriets historiske udvikling fra 
ædel sport til at være en hobby, som de 
fleste danskere på et eller andet tids
punkt stifter bekendtskab med, er et 
resultat af, at vi i dag ikke behøver at 
slide i døgndrift for føden. Når 600.000 
danskere ifølge Gallup mindst én gang 
om året er ude med snøren, må det 
skyldes, at fiskeri indeholder mange af 
de værdier, som langt de fleste sætter 
pris på. 

»Fiskeri indeholder elementer, der 
appellerer til vildmanden i os alle«

Stilhed, naturoplevelser og tid til at være 
sig selv for blot at nævne nogle af dem. 
Men fiskeriet indeholder også elemen
ter, der appellerer til vildmanden i os 
alle. Det at snige sig ind på fisken, kroge 
den og til sidst dræbe den og herefter 
slæbe den hjem til middags bordet, er for 
mange lystfiskere en vigtig del af fornø
jelsen. Lystfiskeri er med andre ord en 
hobby, som både inde holder såkaldte 
bløde værdier og de mest bestialske.

 

Glæden ved en god fangst er 
drivkraften bag lystfiskernes  
store engagement.

Foto: Kaare M. Ebert
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Vær kynisk
Det er sandsynligvis denne blanding af 
nogle af de mest universelle følelser, der 
gør, at mere end hver tiende dansker 
mindst en gang om året opsøger sjæle
roen eller sit indre urmenneske med 
fiskestangen som medium. De mange 
lystfiskere – eller de kommende – er det 
rene guf for naturvejledere:  Der er 
mange af dem, de kommer fra alle 
samfundslag og aldersgrupper, de vil 
gerne ud i naturen, og så har de mest 
ivrige et blødt punkt, som vi naturvej
ledere bør være kyniske nok til at ud
nytte: De er villige til at yde en indsats 
for miljøet. Men inden lystfiskeri kan 
blive en del af naturvejledernes hverdag, 
er der nogle hurdler, der skal over
vindes.  

»Hver tiende dansker opsøger 
mindst en gang om året sjæleroen 

eller sit indre urmenneske med 
fiskestangen som medium«

Planlægning en forudsætning
Relativt få naturvejledere har lystfiske

ri på programmet, og det er sådan set 
forståeligt. En fugletur uden fugle, en 
svampeekskursion uden én eneste 
svamp, eller hvad med en botanisk tra
vetur uden planter? Et mareridt for en

hver naturvejleder, men for os, der har 
med lystfiskeri at gøre, er det ikke 
usandsynligt, at fisketuren ender uden, 
at en eneste fisk har vist sig for deltager
ne. Lystfiskeri er en aktivitet, hvor plan
lægning er en forudsætning for et godt 
resultat, men selv med den bedste plan
lægning viser fiskene sig ind imellem at 
være alt andet end samarbejdsvillige. 
Derfor er det vigtigt at have andre ting i 
baghånden; det kan for eksempel være 
insektnet og insektnøgler, ørreder til 
dissektion og en røgeovn til at tilberede 
de medbragte fisk. Endnu vigtigere er 
det selvfølgelig at optimere chancerne 
for fangst ved at udvælge sig et passende 
fiskevand samt målrette fiskeriet efter 
arter, der er hugvillige under de givne 
omstændigheder. Men forskellen mel
lem fangstmæssig succes eller fiasko kan 
være hårfin: En lidt for stor krog, en lidt 
for kraftig line eller lidt for megen var
me eller kulde – mere skal der ikke til. 
Selv om manglende fangster ikke nød
vendigvis betyder, at arrangementet bli
ver dårligt, vil selv et par småaborrer al
tid pynte gevaldigt på tilfredsheden hos 
deltagerne og på naturvejlederens mod 
til at binde an med lystfiskeri en anden 
gang. Det ligger uden for denne artikels 
formål at give praktiske tips til at opti
mere fiskeriet, men alle er selvfølgelig 
meget velkomne til at henvende sig til 

Foto: Kaare M. Ebert

Lystfiskere er ikke bange for at gå 
i gang med store opgaver.....



31
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 1  •  2003 

mig. Jeg hjælper gerne med alt lige fra 
gode råd samt kontakt til lokale lystfi
skere. Men hvorfor i det hele taget be
skæftige sig med lystfiskeri i naturvej
ledningen? 

»Lystfiskeri er en aktivitet, hvor 
planlægning er en forudsætning 

for et godt resultat«

Ryster folk sammen
Der er flere indfaldsvinkler til dette 
spørgsmål: Vil man have kunder i 
butikken, er lystfiskere en god 
målgruppe, da de sandsynligvis er den 
største interessegruppe, der udøver 
deres hobby i naturen. Samtidig er 
lystfiskeri en glimrende måde at komme 
i kontakt med 2 målgrupper, der ikke 
normalt benytter sig af vore tilbud, 
nemlig flygtninge og indvandrere samt 
psykisk og fysisk handicappede. En 
anden indfaldsvinkel er, hvad lystfiskeri 
giver til sine udøvere. Set gennem mine 
– næppe helt objektive – briller, giver 
lystfiskeri deltagerne alt, hvad en 
naturvejleder kan ønske sig: 

 Et naturligt forhold til og respekt for 
naturen.

 en praktisk viden om fiskegrej, fiskeri 
og dyrelivet.

 kompetence til at begå sig ved 
fiskevandet og blandt andre 
lystfiskere. 

At det forholder sig sådan er nemt at 
konstatere under og efter en vellykket 
fisketur: Hvis jeg fortæller sandfærdige 
skrækhistorier om forkert aflivning af 
fisk, lyser forargelsen ud af alle 
deltagere, og de kan efter den vellykkede 
tur uden problemer skelne en rovfisk fra 
en fredfisk ud fra fiskens tænder. 
Stoltheden over et vellykket kast er lige 
stor hos alle aldersgrupper, og når en 
deltager får linkludder, hjælper de andre 
med stor selvfølgelighed, ligesom alle 
børn og voksne viser hensyn ved 
fiskevandet. En fisketur ryster folk 
sammen og nedbryder barrierer, og det 
viser sig mange gange, at for eksempel 
børn, der bogligt set ikke er de store lys, 
ofte genvinder noget af deres tabte 
selvværd på fisketuren, fordi de er gode 
til at begå sig med fiskestangen.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
I forbindelse med f.eks. vandløbs-
restaureringer er det meget let at 
engagere lokale lystfiskere.
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Lystfiskeri er holdningsdannende
Eet er dog, hvad en enkelt fisketur gør 
ved deltagerne – noget andet er, om lyst
fiskeri som hobby har betydning for den 
personlige udvikling og holdningsdan
nelse. Min påstand er, at lystfiskeri selv
følgelig har en stor positiv indflydelse på 
personligheden. Et eksempel på det er 
fra efteråret 2002, hvor jeg i samarbejde 
med en pædagogstuderende fra Odense 
havde to hjerneskadede personer med 
på 2 fisketure. Jeg var med som garant 
for, at der kom fisk på land – vi fangede 
intet – mens den studerende blandt an
det skulle observere, hvordan hele pro
cessen op til fisketuren påvirkede delta
gerne. Hans konklusion var, at begge 
åbenlyst havde udviklet sig på den korte 
tid, projektet havde fundet sted. De var 
blevet mere åbne og initiativrige, og den 
ene havde oven i købet taget initiativ til 
at melde sig ind i en lokal fiskeklub. Den 
samme oplevelse havde jeg med en 
gruppe bestående af 6 flygtninge, som 

jeg i samarbejde med Dansk Røde Kor 
lavede et kursus i lystfiskeri for. Efter 2 
fisketure, et besøg på Aqua og nogle lek
tioner i teori, var 3 af dem klar til at stå 
på egne ben. De havde fået mod på selv 
at tage på fisketure og på den måde bry
de den selvvalgte isolation fra samfun
det, som langt størstedelen af deres 
kammerater havde valgt. 

Slut med at iagttage
Der er mange eksempler på, at mere ”al
mindelige” lystfiskere – det være sig 
både børn og voksne – efter kortere un
dervisningsforløb, hvor temaet har væ
ret lystfiskeri og miljø, har besluttet sig 
for ikke kun at være iagttagere, men i 
stedet aktivt være med til at ændre på 
forhold, de finder urimelige. Med andre 
ord et eksempel på, at viden eller hold
ning skaber handling. Det bedste ek
sempel var en 8. klasse, der i løbet af et 
undervisningsforløb fandt ud af, at de
res lokale vandløb var stærkt belastet af 
gift fra et villakvarter. De skrev til kom
munen, kom på det lokale dagblads for
side og fik herefter 3.000 kroner af kom
munen til at lave en gydebanke. Læreren 
evaluerede projektet meget positivt: I lø
bet af 10 lektioner havde hans elever 
lært om fiskeri, ørreders biologi, etable
ring af gydebanker, insekter, hvad få liter 
gift betyder for et lille vandløb, hvordan 
man skriver til kommunen samt på 
hvilke præmisser pressen opererer. 

Åbn øjnene, venner
Så meget førte et uskyldigt f skeprojekt 
med sig, og eksemplet er som sagt ikke 
enestående. Rundt omkring i hele landet 
er der mange aktive mennesker, der via 
kurser i lystfiskeri og vandmiljø samt 
deltagelse i arrangementer med natur
vejledere har fået øjnene op for, at 
almindelige mennesker har meget gode 
mulig heder for være med til at præge 
udviklingen inden for natur og miljø. 
Spørgsmålet er så, hvornår den store 
gruppe af naturvejlederne får øjnene op 
for, at lystfiskeri giver en glimrende 
mulig hed for at nå en ny og meget stor 
målgruppe…?  Oven i købet en målgrup
pe, der aktivt vil bidrage til den offent
lige debat og tage del i miljøforbed
ringer. 

 

»Stoltheden over  
et vellykket kast  

er lige stor  
hos alle  

aldersgrupper«

Foto: Kaare M. Ebert
Sten i åen - mere skal der ikke til 
for at gøre en død rende til et liv-
fuldt vandløb med levesteder for 
insekter, fugle og fisk.
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Flere og flere vil ud i naturen 
og det er skønt! 
Snart vil læger ordinere skov-
ture som et godt middel mod 
folkesygdomme . 
Friluftsrådet sætter fokus på 
friluftsliv og muligheden for 
indflydelse og oplevelse i 
naturen .

Kære naturvejleder: Forestil dig følgen
de scenarie: 

”På engen op til skoven går en fami
liegruppe på 67 personer. De snakker 
lidt med køerne, og ser til, at der er rige
ligt vand til dem. Det er en varm dag.

Lidt længere inde i skoven er en lys
ning blevet ryddet. Her er svalt, for træ
ernes kroner kaster skygge. Lysningen 
rummer et shelter, som for nylig er ble
vet bygget af børn og forældre fra det 
nærliggende lille bysamfund. Der er 
også en bålplads, og et par børn er ved 
at sanke optændingsbrænde fra under
skoven, mens deres fædre er ved at kløve 
større kævler op til senere brug en an
den gang.”

Af Bent Agerskov, 
formand for Friluftsrådet

Sådan kunne der se ud mange steder 
rundt om i Danmark. At få det til at ske 
er en udfordring. 

Gang i friluftslivet
En udfordring for hele befolkningen. 
Tør vi samle bolden op og vise ansvar
lighed og vilje til at spille den tilbage? 
Har vi fantasi til at se mulighederne og 
få vores ønskesedler opfyldt? 

JA! I Friluftsrådet ser vi mange mulig
heder i at friluftslivets ildsjæle – f.eks. 
naturvejledere, men også natur og fri
luftsorganisationer – påtager sig rollen 
som den gode fe, der sætter gang i det 
lokale miljø for at forbedre muligheder
ne for at dyrke friluftsliv.

Alle naturvejledere kunne tage initia
tiver, der på ansvarlig vis giver mulighed 
for at eksperimentere med såvel ad
gangsforhold, formidling, stisystemer, 
overnatning og meget, meget mere.

Friluftsliv bidrager til både den men
tale og fysiske sundhed. Bevægelse og 
aktivitet i naturen forebygger sygdom. 

Inddragelse af lokale
Friluftslivets tips og lottomidler støtter 
med løntilskud direkte 50 af landets ca. 

Ud vil vi – ud! 

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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250 naturvejledere. Alle er ansat i for
skellige formidlingsprojekter. Nogle har 
deres base og ophæng i landsdækkende 
natur og friluftsorganisationer; Ung
domsringen, Dansk Ornitologisk For
ening, Danmarks Jægerforbund, KFUM
spejderne, Det Danske Spejderkorps og 
Frie Børnehaver, for blot at nævne et 
udpluk. Årligt kommer naturvejlederne 
i kontakt med ca. 800.000 mennesker. 
Jeg ser et enormt potentiale i dette 
møde. 

Nogle naturvejledere har længe været 
i gang med at inddrage lokalbefolknin
gen i naturovervågnings og naturgen
opretningsprojekter. Det er et område, 
der kan udvikles og omfatte både meget 
små projekter (specielle dyrearter, et 
særligt åløb el. lign) og det kunne være 
store projekter som f.eks. Skjern Å efter 
den er blevet retableret. Her er befolk
ningens bevågenhed i top.

Vi støtter nye initiativer
Som administrator af ”Tips og lotto
midler til friluftsliv” støtter Friluftsrådet 
årligt ca. 700 projekter, store som små, 
med organisationer eller uorganiserede 
borgere som initiativtagere.

Vi ser store muligheder for at hjælpe 
arbejdet med mulighederne for frilufts
livet og sundheden på vej via tilskud til 
nye aktiviteter. Friluftsrådet prioriteter 
fortsat projekter/aktiviteter, der vareta
ges af borgergrupper eller andre organi
sationer. 

Med Skov og Naturstyrelsens Vel
færdsprofil i hånden er der endnu mere 
incitament til at opmuntre befolkningen 
til at komme ud i naturen, nyde den el

ler bruge den, og jeg ser det klart som 
en oplagt mulighed til nye støtteinitiati
ver.

Zapperkultur og spejderliv
Familien Danmarks fritidsholdning 
kan skitseres nogenlunde således: vi vil 
gerne gøre noget og engagere os, så læn
ge, vi får noget ud af det. Ellers zapper vi 
over og prøver noget nyt. Vi vil gerne 
danne et kogræsserlaug i boligforenin
gen, eller adoptere en nyplantet løvskov 
sammen med børnenes skole. Vi vil ger
ne prøve at fiske eller lære at lave et bål. 
Men måske vil vi ikke være spejder eller 
”adoptiv”forening i længere tid, for der 
er jo så meget andet, vi også har lyst til 
og mulighed for …?

Hvilke udfordringer giver det frilufts
livets ildsjæle? Dér, hvor vi trives, får lov 
at udfolde os og får et modspil, vil vi 
gerne være. Det giver nemlig mening og 
en følelse af at være værdsat og nødven
dig.

Jeg har ikke noget endeligt bud på, 
hvordan organisationerne og forenin
gerne skal håndtere udfordringen fra 
zapperkulturen, men jeg tror, at det er 
vigtigt at give mening med oplevelsen. 
At der er en helhed i et forløb, en sam
menhæng.

Det kan være, at der bliver trængsel i 
naturen. Også på dette område har fri
luftslivets ildsjæle en vigtig rolle at spil
le, for som der står i naturvejledernes 
gamle formål skal naturen beskyttes og 
benyttes. Også for Friluftsrådet er det et 
grundlæggende fundament. Der skal 
være plads til alle; mennesker, dyr, fugle 
og planter. 
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NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK

v/ Torben Bøgeskov,  
Naturcenter Koutrupgård,
Koutrupvej 17, Hammer,  
7160 Tørring
E-post: tob@sns.dk

Bestyrelsen:
Torben Bøgeskov (formand),Dorrit Hansen,  
Kirsten Blicher Friis, Tove Krogh Stockmarr, 
Allan Guido Nielsen, Morten D.D. Hansen, 
Helle-Marie Taastrøm (kasserer). 
 

Naturvejlederforeningen på Internet:
http://www.natur-vejleder.dk
E-mail: ugler@natur-vejleder.dk  

Kasse og regnskab:
Helle-Marie Taastrøm, Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde
(Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent, er  
især vigtigt ved homebanking )

Medlemsskab og adresseændring:
Morten DD Hansen, Molslaboratoriet,  
Strandkærvej 6-8, Femmøller, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8752 7272 - E-mail: mortendd@molslab.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark 
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og 
naturskolepersonale 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 natur
vejlederne for mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt 
mange forskellige former for uddannelse. 

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, som udkommer 4 gange årligt, 
og som indeholder temaer, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der er rele
vante for naturvejledere i hverdagen. 

Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der foregår på naturformidlings
området rundt om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. 
Derudover bringer bladet nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og 
naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs.  
Friluftsrådet og Skov og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er samlingspunktet for naturvejlederne i Danmark. Den næ
ste Årskonference afholdes på Houens Odde Spejdercenter it til dagene 5. 7. 
marts 2003. Hver årskonference har sit eget tema, ligesom Naturvejlederfor
eningens generalforsamling afvikles i forbindelse med årskonferencen. Her 
kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 
foreningens mål og virke samt links til naturvejlede-
re og naturskoler i Danmark.
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For ikke så lang tid siden 
deltog Naturvejleder-
ordningen sammen med fire 
andre lokale ordninger og 
vejledningsstrukturer 
omkring miljø-, energi- og 
naturforhold i en omfattende 
tværgående evaluering . 

Evalueringen udsprang af finanslovs
aftalen for 2001. Projektet blev som 
bekendt foretaget af rådgivningsfirmaet 
NIRAS og afsluttedes i september 2001 
med udgivelsen af rapporten ”Lokale 
miljø, energi og naturvejledere – 
Tværgående evaluering”. Naturvejleder
ne bestod evalueringen, endda med 
”pæne karakterer”. Der var stort fokus 
på bæredygtighedsbegrebet og formid
ling af samme i rapporten.  

Evalueringen har allerede halvandet år 
på bagen. Siden er der sket meget. Med 
udgangspunkt i regeringsskiftet er flere 
råd, nævn og ordninger blevet nedlagt, 
hvilket også for naturvejlederne bør give 
stof til eftertanke. Til gengæld har vi fået 
et Institut for Miljøvurdering, der i den 
seneste tid har været nok så meget i 
fokus. I skrivende stund ser det ud til at 
instituttet også fremover vil have politi
ker nes og offentlighedens bevågenhed. 

Tænk, hvis vi – naturvejlederne – 
kunne opnå en tilsvarende grad af syn
lig hed! Her tænkes ikke på den negative 
synlighed, der er affødt af forkert formid
lede resultater om natur og miljøspørgs
mål, men den synlighed, der er affødt af 
en professionel formidling og synliggø
relse indenfor vores virkefelt. Et virke
felt, der i det 21. århundrede mere og 
mere kommer til at fokusere på 
samfundets bestræbelser på at fremme 

en bæredygtig udvikling. Tiden er 
moden til at kigge indad. ”Virker” vore 
formidlingsmetoder, også når vi formid
ler bæredygtighed? Vil vi stadig kunne 
arbejde ud fra devisen om, at formidling 
af viden danner grobund for at modtage
ren danner sig holdninger, som fører til 
(ansvarlige) handlinger? 

Tiden synes at være mere end moden 
til, at vi kigger med kritiske øjne på 
naturvejledningens definition og 
idegrundlag med henblik på en moder
ni sering af formidlingsindsatsen og 
metoden. I Fællessekretariatet for Natur
vejled ning arbejdes der således på at 
tage hånd om naturvejledningens 
formid lingsindsats så den fremover 
kommer til at afspejle samfundets 
bestræbelser på at fremme en bære
dygtig udvikling. I dette arbejde deltager 
også Natur vej leder foreningen.  

Nogle naturvejledere finder det vanske
ligt at implementere ”bæredygtighed” i 
deres daglige arbejde. Andre finder, at 
”sundhed” og ”velfærd” er diffuse begre
ber, der må vendes, drejes og fortolkes af 
den enkelte, før de kan integreres i for
midlingsarbejdet. Sådan vil det formo
dent ligt altid være. Men naturvejlederne 
slipper næppe for at tage stilling til det 
21. århundredes strømninger inden for 
natur og miljøområdet. 

Mange natur vejledere er ansat med 
tæt kontakt til folkeskolen, hvor børn i 
613 års alderen udgør den primære 
målgruppe. Måske er det værd at holde 
sig for øje, om det i nær fremtid vil være 
hensigtsmæssigt, at etablere nye tiltag og 
indsatsområder der retter sig mod 
førskolebørn og dagplejeinstitutioner og 
de ældste elever.

Med udgangspunkt i dette vil besty
relsen i det kommende arbejdsår 
arbejde for at:

Naturvejlederforeningens 
indsatsområder 2003

Nyt fra Naturvejlederforeningen 



37
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 1  •  2003 

Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Nature Interpretation in Denmark
Mange læsere blev sikkert en kende overrasket da NATURvejleder 4-2002 dumpede ned i postkassen. Ikke længe efter nytår ringede 
telefonen da også: »Jeg troede jeg abonnerede på et dansksproget magasin, hvad skal jeg stille op med et på engelsk ?«. 

Det er jo dejligt at være redaktør når læserne giver respons på redaktionens arbejde. Spørgsmålet var selvfølgelig meget relevant og det 
ærgrer mig da også at der ikke var en forklaring på sprogskiftet, men som det ses er vi nu tilbage på dansk. At NATURvejleder ville udkomme 
på engelsk var dog annonceret i kolofonen i oktober nummeret.

Idéen at lave et engelsksproget nummer om den danske naturvejleder opstod 
sideløbende med forberedelserne til den internationale konference i Helsingør. 
Redaktionen valgte at fortsætte arbejdet med det engelske nummer selvom 
konferencen blev aflyst. Grunden hertil var dels at producere et blad som kan 
uddeles til de mange udenlandske gæster der besøger de danske naturvejledere, 
dels at promovere den danske naturvejleder på IRF 4th World Congress i Melbourne 
sidst i marts. 

Der er trykt ca. 1200 flere ex. end ved en normal udgivelse. Skov- og Natur styrelsen 
der har støttet udgivelsen har modtaget 250 stk., Friluftsrådet 250 stk., der sendes 
300 stk. til Australien og til et igangværende projekt i Baltikum anven des 100 stk. 
De resterende 300 eksemplarer findes i Naturvejlederforeningen. 

Enkelte eksemplarer kan gratis, hvis de anvendes til repræsentative formål med 
promovering af forening og ordning for øje, bestilles ved at kontakte Morten DD 
Hansen på e-post: mortendd@molslab.dk. Bestillinger af større portioner vil blive 
koordineret med bestyrelsen. 

Lars Stubkjær Nielsen

Generelt vil Naturvejlederforeningen:•  Medvirke til en fortsat udvikling af natur vejled-
ningen, så den indgår i en helhedsorienteret 
ramme hvad angår natur, miljø, bæredygtig-
hed, sundhed, og velfærd i det 21. århundrede 
i tæt samarbejde med Fællessekretariatet for 
Naturvejledning.•  Styrke, fremme og udvikle naturskoleområdet.

Med henblik på at følge udviklingen af naturvej le-
der uddannelsen og korte efteruddannelseskurser 
for naturvejledere o.a. vil foreningen fortsat:•  Søge sig repræsenteret i arbejdsgrupper og 

inddraget i udviklingen af naturvejleder-
uddannelsen og øvrige kursustilbud.•  Styrke og udvide udbuddet om korte faglige/
tematiske kurser.

For at udbrede kendskabet til dansk naturvejledning 
i internationalt regi vil Naturvejlederfore nin gen:•  Repræsentere foreningen, deltage og medvirke 

i Verdenskonferencen i Australien•  Arbejde videre med at etablere og formalisere 
et nordisk-baltisk naturskolesamarbejde

For at støtte, styrke og fremme foreningens virke 
og medlemmernes interesser, vil bestyrelsen 
arbejde for at:•  Modne ideen hos medlemmerne om at sam-

mensætte en bestyrelse, der videst muligt 
repræsenterer de tidligere regionale netværk 
med henblik på en vedtægtsændring, som 
tilgodeser bredest mulig rekruttering af 
bestyrelsesmedlemmer.•  Fortsat støtte og medvirke til udgivelse af 
foreningens blad NATURvejleder.

Naturvejlederforeningen, Bestyrelsen

Naturvejlederforeningens indsatsområder:
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Skemaet udsendtes til de 250 
A-medlemmer, og 118 ind-
sendte skemaet til forman-
dens (lidt forkert angivne) 
adresse .  
Folk med stor viden inden for 
spørgeskema-undersøgelser 
havde efterfølgende adskilli-
ge forslag til forbedringer – 
det skal vi absolut huske til 
en anden gang .

Ud af 118 indkomne besvarelser var 31 
kvinder og 86 mænd, hvilket er ganske 
repræsentativt for Naturvejlederfor
eningens pt. 258 Amedlemmer, som 
fordeler sig med 188 mænd og 70 kvin
der. Der er altså tre gange så mænd som 
kvinder i dansk naturvejledning! Avra 
for Laura. I gennemsnit er de kvindelige 
naturvejledere lidt yngre (41 år) end 
mændene (44 år), så man kan håbe på, 
at udviklingen går mod en mere ligelig 
kønsfordeling. 

Gennemsnitsalderen for naturvejle
derne er 43 år – 3 er under 30, 31 er i 
30’erne, 35 er i 40’erne, 18 i 50’erne og 5 
er i 60’erne.

Hvad er naturvejledere uddannet som? 
Den typiske fordom er, at naturvejlede
ren enten er lærer eller biolog, og det er 
ganske rigtigt. Der er 27 biologer og 22 
lærere, men også skov og landskabsin
geniørerne melder sig på banen med 10 
af slagsen. Generelt kan man dog sige, at 
naturvejledere er enormt diverse. Blandt 
de 118 indkomne besvarelser finder 
man hele 23 forskellige uddannelser!

Hvor er naturvejlederne ansat? 
Mange, faktisk hele 36%, er ansat på 
kommunale naturskoler. I staten, hvilket 

primært vil sige Skov og Naturstyrel
sen, finder vi 24%, mens andre 24% er 
ansat på selvejende insitutioner, hvilket 
primært vil sige museer og naturcentre. 
I de grønne foreninger finder vi ca. 7% 
af naturvejlederne, og samme beskedne 
brøkdel angiver, at de arbejder som free
lancere. 

Stillingsbetegnelse
90% er ugler eller uglinger, men det er 
overraskende, at 1/3 er de uddannede 
naturvejledere ikke bærer stillingsbeteg
nelsen naturvejleder. En del har angivet 
deres stillingsbetegnelse som natursko
leleder, som i denne sammenhæng er 
blevet henført til naturvejledere. 

Finansiering
Midlerne, der finansierer gildet, er i høj 
grad offentlige. 80% angiver, at de helt 
eller delvist er offentligt finansieret, 
mens ca. 20% selv tjener deres penge el
ler er ansat, fordi det lønner sig for virk
somheden. 27 naturvejledere angiver, at 
de er ansat på løntilskud, som uddeles af 
Friluftsrådet.

Hvor er naturvejlederne organiseret?
Over 1/3, faktisk hele 45 af de 107 na
turvejledere, der har besvaret spørhsmå
let, er organiseret i Dansk Magisterfor
ening. På en delt andenplads finder vi 
Danske Skov og Landskabsingeniører 
samt Danmarks Lærerforening, der beg
ge kan mønstre 18 naturvejledere. Ene
ste anden fagforening med mere end 3 
naturvejledere er SID, hvor bl.a. de fleste 
skovarbejdere er organiseret. Det var 
forventeligt, at naturvejlederne generelt 
angiver, at fagforeningerne ikke vareta
ger de rent faglige interesser. Det illu
strerer, at Naturvejlederforeningens en
gagement i naturvejledernes 
arbejdsforhold har sin berettigelse. 

Naturvejlederforeningens 
spørgeskemaundersøgelse

Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Sidst på  
sommeren 
udsendte  
Naturvejleder-
foreningen et 
spørgeskema 
til foreningens 
medlemmer, 
hvor vi bad 
om svar på 
spørgsmål 
om specielt 
naturvej-
ledernes  
arbejds-
forhold. 
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Arbejdsvilkår
Og hvad er det så for nogle vilkår, na
turvejlederne er ansat under? 55% af 
naturvejlederne er overenskomstansat
te. Disse optjener alle pension, og hele 
76% får individuelle tillæg. Uden for 
overenskomsterne optjener 82% pensi
on, hvorimod kun 48% får individuelle 
tillæg. De fleste, 55% af naturvejlederne, 
har ingen tillidsmand og må derfor selv 
forhandle løn og arbejdsvilkår. 

Hvad er en naturvejleder værd? 
Lønnen afhænger af uddannelsen, og 
hvis man tager højde for alder, ligger 
magistrene højest. Men selv de højest
lønnede, privatansatte naturvejleder
magistre ligger stadig betydeligt lavere 
end det, fagforeningens lønstatistik an
befaler. Naturvejledertjansen er ingen
lunde højtlønnet, så hvis man i det  
private kan få det samme som over ens 
koms ten (husk i så fald pension og til
læg), skal man vist være godt tilfreds!

Overarbejde
En tredjedel af naturvejlederne har 
overarbejde i mere end halvdelen af ar
bejdsugerne. Det svarer meget godt til 
normalen for den danske arbejdsstyrke. 
Overarbejdet afspadseres og kommer 
kun sjældent til udbetaling som løn. 
23% angiver, at de ikke kan nå at afspad
sere al overarbejdet og i realiteten arbej
der gratis. 

Fysiske rammer
48% af naturvejlederne er delvist eller 
meget utilfredse med de fysiske rammer 
på arbejdspladsen. Her fordeler mangel 
på IT, plads og feltudstyr sig med hver 
deres tredjedel af årsagen! Generelt må 
man nok være opmærksom på, om der 
nu også følger driftsmidler med til na
turvejlederstillingerne. Uden ordentlige 
faciliteter bliver jobbet hurtigt frustre
rende. 

Opbakning fra arbejdsgiveren
54% oplever en tilfredsstillende opbak
ning fra deres arbejdsgiver. 38% angiver, 
at opbakningen er lidt lunken, mens 8% 
totalt savner opbakning.

Fagligt netværk
23% angiver, at de mangler et fagligt 
netværk.

Ansættelsessikkerhed
54%, at de føler, at de sidder sikkert i 
sadlen, mens 25% er rimeligt sikre, og 
21% føler, at de sidder på et yderligt 
mandat. 20% er ansat på tidsbegrænsede 
kontrakter – et overraskende lavt antal. 

Jobkskifte
70% svarer, at de i løbet af de seneste 10 
år har haft mindst to forskellige jobs. 
Det hyppigste svar er to jobs, men 35% 
har haft tre eller flere forskellige jobs. 
Ansættelseslængden varierer selvsagt 
meget. 50% af naturvejlederne har været 
ansat i under 6 år i samme stilling, og 
kun 29% har siddet i mere end 10 år. 
28% angiver, at de bijobber.

Efteruddannelse
Langt de fleste naturvejledere får lov til 
at efteruddanne sig – tallet er 82%.

Stress
45% af naturvejlederne stresser ”nogle 
gange”, mens 18% angiver, at de ofte er 
stressede. Der findes dog også en grup
pe naturvejledere, der angiver, at de 
overhovedet ikke stresser. Disse finder 
man især blandt de ældre naturvejlede
re, som ikke længere behøver at knokle 
ruab (gæt selv, hvad forkortelsen dæk
ker) for at bevise deres værd. 

Arbejdsopgaver
Naturvejledere har mange arbejdsopga
ver ud over den direkte formidling: 25% 
står for dyrehold, 50 % har lederansvar, 
aktivering af arbejdsløse varetages af 
46%, forskning er der 13%, der beskæfti
ger sig med, 72% har administrative op
gaver, fundraising udføres af 26%, og 
70% har drifts og vedligeholdsopgaver. 
Det er interessant, at så mange naturvej
ledere i dag har ledelsesansvar. Det tyder 
på, at naturvejledning visse steder er 
blevet så veletableret, at der er plads til 
flere medarbejdere. Ligeledes vækker 
det opsigt, at næsten halvdelen af natur
vejlederne bidrager til aktiveringsopga

Nyt fra Naturvejlederforeningen 



40
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 1  •  2003 

ver; dette er specielt tilfældet i kommu
nerne, hvor 65% af naturvejlederne 
medvirker til aktiveringen. 

Ønskejob?
Sidder folk i deres ønskejob? 81 ud af 
115 siger ja til spørgsmålet, mens 25 si
ger nej! Det er interessant at se på for
skellene mellem ja og nejsigere. Det er 
logisk nok, at de ældste naturvejledere 
er de mest tilfredse – man bliver først 
hængende, når jobbet er sjovt. 

De folk, der angiver, at de ikke sidder i 
deres ønskestilling, kan karakteriseres 
på følgende måde: De er på løntilskud 
eller ansat en midlertidig stilling, og de 
oplever en dårlig opbakning fra ledel
sen. 

Til gengæld betyder hverken arbejds
sted, arbejdstid, overarbejde eller week
endarbejde noget for tilfredsheden. Man 
kan kun håbe, at Friluftsrådet endnu en

gang vil understrege over for arbejdsgi
verne, at et løntilskud gives under for
udsætning af, at der arbejdes for, at 
stillingen bliver permanent selvfinan
sierende. En naturvejleder skal ikke 
være nærgratis arbejdskraft i 312 år....

Egen målsætning?
Hvad er folks mål med deres naturvej
ledning? 41% vil gerne stå ved, at de 
også gør det for deres egen skyld. Den 
suveræne topscorer er at formidle viden 
om naturen, som 89% har sat kryds ved. 
Miljø får 75%, og bæredygtighed får 
72%

Hvad bør opprioteres? 
Mere naturvidenskab svarer 56%, fri
luftsliv får 59%, bæredygtighed 65%, 
kultur 45%, globalt miljø 32% og et for
maliseret samarbejde med folkeskolen 
58%.  

Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Foto: Morten D.D. Hansen
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I forbindelse med den store 
spørgeskemaundersøgelse 
om naturvejledernes arbejds-
forhold, har vi talt med tre 
naturvejledere om netop  
deres arbejdsforhold .

De tre naturvejledere er blevet bedt om 
at beskrive deres job, fortælle hvad de er 

Jeg er uddannet lærer og har inden 
dette job arbejdet som formidler i Zo

ologisk Have og på Kattegatcentret. 
I dag arbejder jeg med direkte og indi

rekte formidling på Fugleværnsfondens 
reservater. Jeg arrangerer offentlige ture 
og medlemsture i reservaterne og udar
bejder standere og foldere om stederne. 

I reservatet Vaserne ved Furesøen og 
på trækstedet Hyllekrog har jeg endvi
dere en del arrangementer med skole
klasser. 

Jeg er ansat på løntilskud fra Frilufts
rådet, idet Fugleværnsfonden ikke selv 
har midler til at finansiere stillingen. Jeg 
har selv forhandlet løn mv, og jeg er ud
mærket tilfreds med resultatet, om end 
det halter med at få afspadseret al over
arbejde. 

Min stilling indebærer meget week
end arbejde, så det gælder om at få af
spadseret, når man kan – dvs. primært 
vinter og sommer. Der er travlest i træk
tiderne! 

Jeg er glad for den frihed, min stilling 
giver. Jeg tilrettelægger selv min ar

bejdsdag, og jeg vælger selv mine for
midlingsmetoder. I kraft af, at jeg er på  
løntilskud, følger der en del udviklings

Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Naturvejlederes arbejdsforhold
Tre naturvejledere fortæller...

glade og mindre glade for, og endelig er 
de blevet bedt om at komme med deres 
anbefalinger til andre, der kunne tænke 
sig et lignende job. De tre naturvejledere 
er hhv. ansat i Skov og Naturstyrelsen 
(NS), i en kommune samt i en forening. 
I næste nummer af bladet følger inter
views med en selvstændig naturvejleder 
samt en naturvejleder ansat på en selv
ejende institution.

arbejde med, hvilket giver mig et stort 
fagligt udbytte. Man skal heller ikke 
glemme, at jeg kommer meget ud i Dan
marks smukkeste naturområder og dér 
med god samvittighed kan beskæftige 
mig dyr og planter, som interesserer 
mig. 

Jeg gentager næsten aldrig mig selv, 
for der er altid noget nyt at formidle. 
Jobbet bliver aldrig rutine.

Ulemperne er der dog også. Arbejds
dagene bliver ofte lange, når jeg er i 

den anden ende af landet, og jeg er me
get væk fra familien. Der er nok lidt for 
meget arbejde til en 37timers uge, og 
jeg har svært ved at få det afspadseret. 
Selv om jeg er glad for Friluftsrådets 
løntilskud, er det dog en usikker tilvæ
relse, og det fylder meget inde i hovedet.

Jeg vil anbefale andre, at de skal få ud
arbejdet klokkeklare regler om ar

bejdsforhold, bl.a. weekendarbejde og 
afspadsering. For familiens skyld bør de 
planlægge meget langt frem i tiden, så 
de ved, hvad de har at holde sig til. Rent 
fagligt skal man være åben for at lære 
nyt!

Allan Nielsen (uddannet lærer)
naturvejleder i DOF/Fugleværnsfonden
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Jeg er uddannet geograf og er ansat 
som leder af Skovlyst Naturskole i ud

kanten af Åbenrå. Min hovedmålgruppe 
er folkeskoleelever i to kommuner, men 
derudover servicerer jeg alle, lige fra fri
tidshjem til virksomheder. 

Jeg havde 1200 besøgende det første 
år, men nu ligger tallet på knap 6000. 
Alle betaler, men der er differentieret 
brugerbetaling. 

Jeg er overenskomstansat og generelt 
tilfreds med arbejdsforholdene. Jeg star
tede naturskolen op fra bunden for 3½ 
år siden, og det krævede enormt meget 
arbejde i opstartsfasen. Mit overarbejde 
blev hovedsageligt afspadseret. Nu ser 
man gerne, at arbejdstiden i gennemsnit 
forbliver på 37 timer/uge, som selvfølge
lig bliver fordelt med meget arbejde om 
sommeren og mindre om vinteren. 

Det bedste ved jobbet er den frihed 
og selvstændighed, som jobbet gi

ver; jeg kan selv tilrettelægge, hvad jeg 
vil tilbyde og tage ind, og hvis der skal 
bruges tid på et projekt, kan jeg gøre det. 
Det er mit ansvar, om det går godt eller 
ej, og den kontante afregning kan jeg 
godt lide. 

Det allerbedste ved jobbet er, at det 
foregår udendørs. Det er igen det med 
friheden. Når man stresser lidt, skal man 
huske på, at man ellers kunne have et 
job, hvor man hele tiden sidder stille in
dendørs. Jeg kan også godt lide, at man 
ofte får muligheden for at ”flytte folk”, 
om det så er, at de overskrider deres 

grænser eller får en naturahaoplevelse, 
så er det skønt at være med til. Et eller 
andet sted handler vores arbejde jo 
egentlig om at give folk positive oplevel
ser og viden, så det er jo som regel glade 
mennesker vi har med at gøre. 

En ulempe ved jobbet er, at man ofrer 
den bedste tid på året i naturen til 

andre mennesker. Dermed har man ikke 
så meget tid til at dyrke sine egne fri
tidsinteresser derude. Fra maj til sep
tember er der næsten kun plads til ar
bejde, selv på en afslappende spadsere
tur i naturen i fritiden, forbereder man 
sig allerede på næste dags arrangement: 
»Nå, nu blomstrer døvnælderne, det skal 
vi huske i morgen...«  Naturvejledning 
er da ekstremt energikrævende. Når det 
bliver vinter, har man derfor behov for 
at lade batterierne op, så man er klar til 
næste sæson.

Min anbefaling til andre, der kunne 
tænke sig sådan et job, er, at man 

skal være klar over, hvad man går ind til. 
Man skal virkelig ønske sig det, for det 
er næsten en livsstil, idet man bruger så 
megen tid på det – som sagt også i friti
den. Hvis man tager springet, skal man 
have en masse entusiasme med sig. Man 
skal dog huske at indtænke familien og 
passe på med weekend og aftenarran
gementer, især hvis man har børn. 

Faktisk er det vigtigste nok, at man 
skal lære at kunne sige nej, selv om det 
er kunder i Butikken.

Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Jeg holder til i et naturcenter på Vesta
mager, hvor vores naturskole udeluk

kende servicerer kommunens folkesko

leelever, fra 3. til 10. klasse. Tårnby 
Naturskole og Skov og Naturstyrelsens 
naturvejledere har også til huse på Na

Trine Sørensen (uddannet geograf )
naturvejleder ved Skovlyst Naturskole,  
Skov- og Naturstyrelsen, Aabenraa Statsskovdistrikt

Dorte Nielsen (uddannet biolog)
naturskoleleder ved Kalvebod Naturskole,  
Københavns Kommune
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Bliv medlem
Udfyld kuponen og send den til:

Naturvejlederforeningen i Danmark v/ Morten DD Hansen
Molslaboratoriet, Strandkærsvej 6-8, Femmøller 

8400 Ebeltoft
 Navn: 
 Adresse: 
 Postnr. og by:  

 Medlemskab 2003 500, kr.
 Personligt abonnement (1 eks. af bladet) 200, kr.
 Virksomhedsabonnement (op til 5 eks. af bladet) 600, kr.
 
 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75, kr.

turcenteret, og de sidstnævnte tager 
imod alle de øvrige målgrupper. Vi af
holder dog også enkelte lærerkurser. 

Naturvejledningen foregår i alle bioto
per, og der er mange forskellige aktivite
ter. Målgruppen er dog meget ensartet, 
og niveauet ligeså. 

Man kommer sjældent op at diskutere 
faglige problemstillinger. Det handler 
mere om at komme ud end om det fag
lige. Så er det til gengæld rart at være 
engageret i netværksarbejdet, hvor man 
kan få noget igen.

Som naturskoleleder står jeg for ad
ministrationen. Det er mig, der sør

ger for at regninger bliver betalt, at ren
gøringen får løn, og at kontakten til 
kommunen bliver plejet. 

Jeg er overenskomstansat og generelt 
godt tilfreds med vilkårene. Jeg er blevet 
bedre til at holde fri, end jeg var i star
ten, og det smarte ved at have min mål
gruppe er, at ferien kan lægges inden for 
skoleferien, ligesom jeg heller ikke har 
meget aftenarbejde! Det gør livet nem
mere. 

Stadig får jeg dog ikke afspadseret al 
overarbejde – et eller andet sted kan vi 

jo lide arbejdet og giver den en ekstra 
skalle. Som naturvejleder i en stor kom
mune har jeg dog ofte en oplevelse af, at 
jeg er den eneste af min slags. Der er in
gen at sammenligne med, hvad arbejds
forhold angår.

Det bedste ved jobbet er den frihed 
og selvstændighed, det indebærer. 

Jeg har en meget varieret arbejdsdag 
både ude og inde, og jeg sætter selv 
mine mål! 

Til gengæld er det lidt hårdt, at mål
gruppen er så ensartet. Jeg savner lidt 
udfordring.

Min anbefaling til andre må være, at 
man skal være disciplineret og 

være god til at arbejde selvstændigt. In
gen holder én i hånden. Man skal selv
følgelig kunne lide udelivet, men også 
det mere administrative: Kommunen, 
dvs. politikere og embedsfolk skal også 
serviceres. De bevilger pengene! 

Sluttelig skal man sørge for at kræve 
tid til udvikling. Politikerne dividerer 
blot besøgstal/udgifter og forventer, at 
tallet kan stige uendeligt. Det kan det 
ikke! 

Nyt fra Naturvejlederforeningen 
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          Nyt fra Fællessekretariatet 

Lige før jul samlede Friluftsrådet de 46 
naturvejledere, der er ansat med løntil
skud fra tips & lottomidler. På mødet 
blev der bl.a. taget initiativ til at begyn
de udviklingsarbejde i temanetværk. Te
manetværk er netværk af naturvejledere 
(og andre med interesse og engage
ment…) der arbejder sammen om at 
udvikle formidling eller andre emner i 
tilknytning til naturvejlederarbejdet. 
Samarbejdsformer og arbejdsmetoder 
vil være mangfoldige.

Herunder er et kort resume af hvad 
der blev drøftet og sat gang i. Tøv ikke 
med at tage kontakt, hvis du er interes
seret i at deltage. Invitationen glæder 
samtlige naturvejledere og ligesindede. 
Du er også velkommen til at kontakte 
mig i Friluftsrådet, der søger at overskue 
hvad der rør sig og kan give gode råd i 
forbindelse med ansøgninger om øko
nomisk støtte til arbejdet i netværk.

Jacob Jensen (nvl@friluftsraadet.dk)

”Friluftsliv og sejlads”
Formålet med Temanetværket er at få et 
forum at diskutere fælles problemstillin
ger, udvikle gode idéer og være hinan
dens sparringspartnere. Desuden vil vi 
bruge dette netværk til at udbrede kend
skabet til friluftslivet, og dermed få flere 
ud i naturen. Vores foreløbige mål er at 
lave et Naturvejlederefteruddannelses
kursus i Friluftsliv. Kurset skal præsen
tere følgende emner: ”Minimalistisk fri
luftsliv”, sejlads (kajak og med sejl) og 
ekstrem, samt give en formidlingsmæs
sig og pædagoisk vinkel på friluftslivet. 
Det er planen at kurset skal afholdes i 
2003.

Temanetværket består pt. af følgende:  
Bodil Kristensen, Thorben Lundø, Mor
ten Dahl, Erik Gregersen og Torben 
Bürgel Nielsen. Nye ansigter er velkom
ne, kontakt os på email: 
tbn@smakkecenter.dk

Kulturmiljø
I kulturmiljøgruppen arbejder vi for at 
udbrede kulturmiljøtankegangen så 
den bliver en naturlig del af formidlin

gen. Ligeledes vil vi arbejde for en koor
dineret udveksling af erfaringer, hvor
ved der foregår en løbende udvikling af 
formidlingen. Pt. drejer det sig om erfa
ringsudveksling på følgende sammen
lignelige projekter:

Befolkningens egen udpegning af kul
turmiljøer / På Opdagelse i Kulturmiljø
et. Gennemførelse af projekt om udpeg
ning af kulturmiljø, bl.a. via udvikling af 
et GISprogram (mapinfobaseret), der 
kan betjenes af alle. Nærmere interesse
rede kan kontakte Gert Hougaard Ras
mussen, Vejle Amt eller Jens Futtrup, 
Myrthuegård. 

Genetablering af lodssti / Etablering 
af sti til de preussiske kanonstillinger på 
Broagerland. Erfaringsudveksling om
kring etablering af historiske stier ude
lukkende baseret på frivillige aftaler. For 
nærmere uddybning kontakt Carsten 
Enemark, Naturcenter Randers Fjord el
ler Lars Sønderby, Landskabsværkstedet 
på Skansegården.

Herregårdsfiskeri/restaurering af fi
skedamme. Fællesprojekt omkring ud
vikling af metoder til formidling af hi
storiske fiskemetoder. Herunder indgår 
bl.a. rejsning af midler til et kursus. In
teresserede kan kontakte Karen Schacht, 
Gl. Estrup Herregårdsmuseum eller 
Mette Thorsdal, Moesgård museum.

Oprettelse af kulturmiljølaug / hø
slætslaug / stævningslaug. Erfaringsud
veksling omkring metoder til oprettelse 
af frivillige laug, der arbejder med pleje 
af kulturmiljøer/kulturhistoriske ele
menter. Interesserede kan kontakte Car
sten O. Hansen, Naturskolen Åløkkeste
det, Karen Schacht eller Lars Sønderby.

Næste møde afholdes mandag d. 31. 
marts 2003. Gruppen udgiver et tema
nummer om kulturmiljø i forårsudga
ven af NATURvejleder. »Temadage om 
Kulturmiljø« finder sted den 9.10. ok
tober på Friluftsgården v. Århus. En lang 
række personer er aktive i netværket.  Er 
du interesseret i at være med så kontakt 
Lars Sønderby på telf. 7448 9000 / 4075 
3109 eller email: lars@1864.dk . Se også 
kulturmiljøkonferencen på Skolekom.

Nyt om Temanetværk  

»Temanetværk  
er netværk af  
naturvejledere  
(og andre med  
interesse og  
engagement…), 
der arbejder  
sammen om at  
udvikle formidling 
eller andre emner i 
tilknytning til 
naturvejleder-
arbejdet.«
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          Nyt fra Fællessekretariatet Nyt fra Fællessekretariatet 
Temanetværk om nationalparker
Naturparker bør være et så rummeligt 
begreb, at det omfatter ikke bare natur
bevarelse, men kulturmiljø, friluftsliv og 
bebyggelse og produktion, naturligvis 
på et bæredygtigt grundlag.   

En af naturvejledernes vigtigste opga
ver i forbindelse med etablering af for
valtning af naturparker bliver at invol
vere lokalbefolkningen i området og 
oplyse om projektet. Erfaringer herom 
udveksledes og ideer ud over den tradi
tionelle formidlerrolle blev forslået. I 
kulturhistoriske tiltag er inddragelse af 
lokalbefolkningen et »must«, det er i vid 
udstrækning dem, der er er bærere af 
den kulturhistoriske arv. Moniteringen 
og overvågningen af dyre og planteliv 
bør organiseres således, at den interesse
rede borger og de naturhistoriske for
eninger inddrages i samarbejde med de 
professionelle. Naturpleje, som det f. eks. 
bliver organiseret hos fugleværnsfonden 
er et oplagt initiativ.

Vi vedtog i gruppen at arbejde videre 
med opgaven gennem afholdelse af et 
netværksseminar på Vildmosegaard i 
Lille Vildmose afholdt den 23. og 24. 
september 2003. Deltagere: Dion Abra
hamsen, Søren Kiel Andersen, Thomas 
Jensen og Thorkild Lund (kontaktper
son)

Naturcentre
I gruppen mente man, at der er et behov 
for at udvikle den form for naturvejled
ning, der foregår ud fra naturcentre, 
samt at udnytte de erfaringer, der er 
gjort rundt om i landet. Man ønsker li
geledes at kunne udvikle metoder, tilbud 
og pædagogik, som er egnet til de mål
grupper det besøger naturcentrene.  
Hvordan udnytter man optimalt natur
centret i forhold til naturvejledning i 
den omgivne natur? Hvordan laver man 
gode udstillinger med naturvejlednings
indhold? Gruppen håber på at naturvej
ledere med denne baggrund får mulig
hed for at kunne mødes et par gange om 
året. At de får mulighed for at kunne få 
inspiration fra andre projekter også fra 
udlandet. Arbejdet i gruppen kunne evt. 
udmunde i et særnummer af Naturvej
leder eller i et mini  seminar.

Temanetværket består pt. af følgende:  

John Holst Kongskilde Friluftsgård; Lars 
Bøgh, Århus Hadsten Landboforening; 
Carsten Enemark, Randers Fjord Natur
center; Klaus Melbye, Vadehavscentret 
og Lars Nygaard, AQUA Sø og Natur
center (Kontaktperson).

Naturgenopretning og borgerinddragelse
Naturopretning skal her forstås bredt – 
og dække alt fra baggårde på Østerbro, 
over vandløb, til anlægelse af stier, ko
græsserselskaber etc. Gruppen vil bl.a. 
søge at sætte fokus på:
  Naturvejlederen som katalysator. 

Hvordan etableres projekter og ikke 
mindst hvordan sikres at de bliver 
selvkørende når vi som katalysator 
trækker os ud og går videre til næste 
projekt?

  Agenda 21 
  Handlingskompetence
  Børn – naturgenopretning og bære

dygtighed. 

Vi  ønsker at lave: 
  Eksempelsamling; Lovvejviser; Hur

del–vejviser; Finansieringsvejviser; 
Gule sider der samler netværk af res
sourcepersoner i og uden for NV
kredse. Andre produkter kunne være:

  Fælles temadag for rigtig mange na
turvejledere – hvor vi på en dag over 
hele landet sætter fokus på en slags 
projekt – markere os samlet og får 
hele verdenspressen med. Evt. årligt 
tilbagevende begivenhed: »3293 børn 
restaurerer på mandag  43 km vand
løb.«, »Børn sætter 4235 stærekasser  
op på 3 timer«, »32 landsbyer restau
rerer deres branddam på en eftermid
dag« etc.

  Temanummer af NATURvejleder; 
»Håndbog om naturgenopretning og 
borgerinddragelse«.  

Kontaktperson Leif H. Sørensen, Trente 
Mølle.

Bæredygtig turisme
Netværket konstitueres den 6. februar. 
Mere information følger på Naturvejle
derNet og i kommende nummer af NA
TURvejleder.

TænkeTanken! 
Formål: TænkeTanken! skal medvirke til 
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udvikling af naturvejledningen i Dan
mark  både den enkelte praksis og ord
ningen som sådan.

Delmål: 
a. TænkeTanken! vil kortlægge naturvej

ledernes behov for centrale og net
værksdannende tiltag.

b. TænkeTanken! vil medvirke til udvik
le og præcisere formål, mål og midler 
i den danske naturvejledning.

c. TænkeTanken! vil sikre, at den nyeste 
forskning i naturpædagogik og di
daktik bliver gjort tilgængelig for na
turvejlederne.

d. TænkeTanken! vil komme med inputs 
til, hvor der er behov for udviklings
projekter

e. TænkeTanken! vil sikre, at naturvej
ledning bliver evalueret så godt som 
muligt, og at der følgelig knyttes 
forskningsprojekter til den danske 
naturvejledning.

f. TænkeTanken! vil bidrage til, at natur
vejledningen markedsføres professio
nelt!

g. TænkeTanken! vil sikre, at der i langt 
højere grad inddrages resurseperso
ner (ikkenaturvejledere) fra verden 
omkring os i netværksarbejdet.

h. TænkeTanken! vil bidrage til at sikre, 
at udviklingsprojekter også bliver ud
viklende for andre end dén naturvej
leder, der har kørt projektet.

Medvirkende: Karen Schacht, Allan 
Gudio, Tina Nyrop og Morten DD 
(Kontaktperson).

Mere friluftsliv
Iforbindelse med Årskonferencen arbej
der en gruppe naturvejledere på at få 
gang i et netværk om tematet “Mere fri
luftsliv i Naturvejledningen... Mere na
turvejledning i friluftslivet!” Kontakt
personen er foreløbigt Jørn Chemnitz. 

Naturskoleudvikling
Seminariet der afholdes i Odense 56/2 
er rettet mod at etablere et eller flere te
manetværk omkring “Naturskolen i fol
keskolen.” Flere oplysninger følger. Kon
taktpersonen er foreløbigt Dorrit 
Hansen. 

          Nyt fra Fællessekretariatet 
Kursus for Natur-
centermedarbejdere

D. 28. april går startskuddet for an
den gennemførelse af kursus for Na
turcentermedarbejdere. På kurset vil 
kursisterne få kompetencer til at 
planlægge og gennemføre naturfor
midlingsture og blive kvalificerede 
til at assistere naturvejledere på na
turskoler, naturcentre mm. Kursus
lederne er ligesom i 2000, naturvej
lederne Tage Madsen og John Holst. 

Kurset afholdes i to moduler fra 28. 
april – 2. maj på SkjernEgvad Mu
seum og d. 22. – 26. september på 
Kongskilde Friluftsgård. 

Tilmeldingsfrist er d. 17. marts 2003. 
Prisen er 11.900 kr. for begge uger, 
inkl. kost og logi. 

Du kan rekvirere en særskilt folder 
hos Line Wadum, Skovskolen, tlf. 48 
40 10 72.

Kurset udbydes i et samarbejde mel
lem Naturvejlederordningen, 
Kongskilde Friluftsgård og Skjern 
Egvad Museum med støtte fra Fri
luftsrådets Tips og Lottomidler. 

Naturvejleder-
uddannelsens hold 16

Fællessekretariatet har nu udvalgt 
kursisterne til det kommende natur
vejlederhold. Kursuslederne bliver 
Torben Stæhr og Lars Nygaard. 

For første gang nogensinde afhol
des det første kursus ikke på Hol
strupgård ved Grimstrup – men i ste
det på Nordisk Lejrskole i Hillerød. 
Lejrskolen ligger i flotte omgivelser 
og har også god forplejning, så mon 
ikke det også bliver et godt kursus  
selvom det er trist at skulle sige farvel 
til Lisa og Holstrupgård.
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          Nyt fra Fællessekretariatet Nyt fra Fællessekretariatet 
Naturvejleder konference i 
Grenå d. 19. maj 2003

Fællessekretariatet er ved at forberede 
konferencen »Naturvejledning i det 21. 
århundrede« på Den Kommunale Høj
skole i Grenå.

Naturvejledningen står overfor mange 
og spændende udfordringer i det 21. år
hundrede. Det skal give borgerne gode 
naturoplevelser som et vigtigt bidrag til 
vort velfærdssamfund – og samtidig bi
drage til at fremme en bæredygtig ud
vikling i samfundet. Lokalt kan det være 
med til at fremme, igangsætte og støtte 
borgerinddragelse, borgerengagement, 
aktivitetsudfoldelse og ansvarstagen.

Skov og Naturstyrelsen og Friluftsrå
det finder det vigtig for naturvejlednin
gens udvikling, at parterne bag Natur
vejlederordningen mødes og diskuterer 
hvordan naturvejledningen kan udvik
les, så den til stadighed er »på forkant 
med udviklingen« og klar til at løse op
gaverne i det 21. århundrede.

Vi har inviteret en række spændende 
oplægsholdere til at komme til Grenå – 
og så vil vi i fællesskab prøve at kigge 
ind i fremtiden og diskutere, hvordan vi 
ruster os til at løse opgaverne.

I korte træk byder programmet på op
læg og diskussioner om: 
 “Visioner for Naturvejledningen i det 

21. århundrede”
 “Naturvejledning i fremtidens ople

velses og netværkssamfund” 
 “Naturoplevelser, friluftsliv, sundhed 

og livskvalitet i fremtidssamfundet” 
 “Borgerinddragelse –hvordan får vi 

reel indflydelse ?« 
 “Naturvejledernes samarbejde med 

fremtidens  folkeskole”.
 “Naturvejledning, sundhed og livs

kvalitet”. 
 “Naturvejledning, partnerskab, kom

mercielle interesse, turisme«.

Målgruppen for konferencen er først og 
fremmest naturvejledernes arbejdsgive
re, men naturvejledere er velkomne i 
selskab med deres arbejdsgiver. 

Invitationen kommer snart. 

»Nature interpretation  
as a tool in promoting  
sustainable development«
I forbindelse med aflysningen af 
Verdenskonferencen i Danmark i 
sommeren 2002 var der mellem 
Friluftsrådet og Skov og Naturstyrelsen 
enighed om, at det forarbejde, der var 
gjort, skulle udnyttes bedst mulig såvel i 
Danmark som internationalt.

Fællessekretariatet tog straks kontakt 
med IRF om mulighederne for at kom
me videre med konceptet » Nature In
terpretation as a tool in promoting su
stainable development« under IRFs 
konference i Australien i marts 2003.  
Svaret var  positivet.

Derfor leder Danmark under IRF
konferencen i Australien den 24. marts 
2003 en session om naturvejledning 
som et redskab til at fremme en bære
dygtig udvikling. Arbejdet vil udmøntes 
i en international  »Code of Conduct« i 
»God formidling til fremme af bære
dygtighed« og en håndbog, hvor prin
cipperne i en sådan »Code of Conduct« 
vil blive var illustreret med praktiske ek
sempler på hvorledes man som formid
ler inddrager bæredygtig udvikling i 
hverdagens formidling.

Resultatet af processen vil blive et in
ternationalt papir til fremme af natur
vejledning som et redskab til fremme af 
en bæredygtig udvikling. Papiret vil 
være klar til  konferencen den 19. maj, 
hvor vi skal diskutere visioner og opga
ver for naturvejledningen i det 21. 
århundrede.  

Møde mellem Fællessekretaria-
tet og Naturvejlederforeningen
Den 22. januar 2003 var der fællesmøde. 
Vi diskuterede visioner om naturvejled
ning i det 21. århundrede som oplæg til 
konferencen i Grenå den 19. maj, Natur
skoler/ naturskoleseminar, problemer 
med »Bålmad« i relation til Fødevare
kontrollen og Naturvejlederforeningen 
orienterede om medlemsundersøgelsen.

Det var et spændende og konstruktivt 
møde, og parterne var enige om at 
fortsætte disse møder. 

Folderen 
på engelsk, om den 
danske naturvejlederordning, 
er på vej i en ny udgave. 

Mød Lomborg
Mandag den 5. maj får 
du mulighed for at mø-
des med Bjørn Lomborg.
 Hvis du ønsker at delta-
ge i mødet skal du melde 
dig til på Naturvejleder-
nettet eller ved at sende 
e-mail til Torben Stæhr 
på tgs@sns.dk. 
 Lokaliteten, som bliver 
et sted i København, af-
hænger af deltagerantal-
let. Det vil du få nærmere 
besked om.

Med venlig hilsen
Torben Stæhr

Nyt !
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NY !

Stopper

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Netværkskonsulenter

Lokalredaktører
Karin Krogstrup (KK) 
Læsø Kommune 
Tlf.: 9849 1300 
natur@laesoe.dk

Esben Buch (EB) 
Ålborg kommune 
Tlf: 9930 2071  
park.natur@aalborg.dk

Jens Frydendal (JF) 
Naturskolen ved Hald 
Tlf.: 8663 8500 
Jens.Frydendal1@skolekom.dk

Henrik Sell (HS) 
Naturhistorisk Museum 
Tlf.:8612 9777 
sell@nathist.aau.dk

Lars Jørgen Grønbjerg (LJG) 
DDS, Stevninghus Spejdercenter 
Tlf: 7468 7180 
ljg@dds.dk

Trine Sørensen (TS) 
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt 
Tlf: 74626414 
trs@sns.dk

Jesper Vagn Christensen (JC) 
Fyns Statsskovdistrikt 
Tlf: 6265 1777 
jvc@sns.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF 
Tlf: 3331 0512 - 28 
allan.nielsen@dof.dk

Peer Nørgaard (PN) 
Stevns Natur Center 
Tlf: 5650 2234 
peer@post2.tele.dk 

Ordningen er ophørt, konsulenterne  
findes ikke mere, heller ikke på dette  
Danmarkskort.
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Naturvejlederordningen i Grønland lever videre!
Pilotprojektet med Naturvejlederordningen i Nuuk, som var finansieret af 
Friluftsrådet i Danmark, Grønlands Hjemmestyre og Nuuk Kommune sluttede 1. 
august 2002. Heldigvis er det ikke slut med naturvejledningen på Grønland, for 
Nuuk Kommune overtog ordningen pr.1. september 2002 og har fastansat Îsâvaraq 
Petrussen, som har varetaget jobbet i 3 år siden 1. august 1999. Îsâvaraqs målgruppe 
er primært børnehavebørn og folkeskolen. 

Kommende aktiviteter i vinter halvåret bliver: 
• Emnedage om lomvien fra børnehavebørn til 3. klasser
• Besøg skindsystuen og prøv at sy en lille pung. Tilbud til 4. – 5. klasser.
• Emnedage om rensdyr, mens der er vinterjagt. Tilbud til 7. – 11. klasser.
• Undersøgelse af grønlandssæler. Se sælen i en større sammenhæng. Tilbud til 6. – 

11. klasser.
• Vandretur med ski, for folkeskolens special klasser.

Îsâvaraq Petrussen

Lars Jørgen Grønbjerg til Klostermølle
Naturvejleder Lars Jørgen Grønbjerg, som hidtil har naturvejledt hele Det Danske 
Spejderkorps, skifter pr. 1. februar 2003 til at blive naturvejleder for Natur og Ung
dom. Basen bliver Klostermølle. Lars afløser naturvejleder Morten Dahl.
En af Lars’s større opgaver bliver at opbygge en mininaturvejlederuddannelse for 
f.eks. ledere af naturklubber.

Tove Krogh Stockmarr på Internettet
Naturvejleder og geolog Tove Krogh Stockmarr vil frem til sommeren fortsat være 
fuldt beskæftiget med et meget spændende ITprojektet om ”Danmarks geologi på 
Internettet”, der snart vil være tilgængeligt på www.naturnet.dk med de første sted
beskrivelser.

Trine Sørensen ny lokalrdaktør
Naturvejleder Trine Sørensen, Skovlyst Naturskole ved Aabenraa, er fremover regio
nalredaktør og meddeler til NATURvejleder – husk næste deadline og skriv til 
trs@sns.dk (LJG)

Ny Øresundsmiljøskole
Natur – miljø – kultur og friluftsliv bliver nøgleordene for en ny 
Øresundsmiljøskole som Københavns kommune sætter i søen i foråret 2003. 
Dorte Nielsen forlader Kalvebod Naturskole for at starte Øresundsmiljøskolen, med 
hjælp fra Jonas Jørgensen. 
Aktiviteterne startede med et pilotprojekt i efteråret 2002, hvor Jonas har afprøvet 
natur og kulturaktiviteter for skoleklasser. 
”Øresundsmiljøskolen får til huse i et gammelt ammunitionsdepot på Carls Bastion 
på Christianshavn. Der skal indrettes et lille havlaboratorium i underetagen, hvor 
børnene kan rode med mudder, dyr og tang. Desuden forsøger vi at få etableret 
primitive overnatningsmuligheder, så en svensk skoleklasse eller en norsk 
gymnasieklasse kan deltage i aktiviteterne sammen med deres danske 
venskabsklasse” fortæller Dorte. ”Vi går i gang her i foråret, så kommer du til 
København, så kig indenfor på Carls Bastion”. 
På Kalvebod Naturskole bliver Peter Lawaetz konstitueret naturskoleleder. 

Nyt om navne og arbejdspladser
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Naturvejlederprojektet i Gram Lergrav er nedlagt
Naturvejlederstillingen har siden 1997 været begunstiget af løntilskud fra Tips og 
Lottomidler. Det nuværende løntilskud til naturvejlederstillingen i Gram Lergrav 
var bevilliget under forudsætning af at Sønderjyllands Amt og de tre 
midtlandskommuner overtog udgifterne til stillingen når løntilskuddet fra 
Friluftsrådet bortfaldt ved udgangen af 2002. 
Medio 2002 meddelte Sønderjyllands Amt, at de ikke ønskede at overtage driften af 
naturvejlederstillingen ved Midtsønderjyllands Museum efter årsskiftet 2002/03. 
Hermed blev naturvejlederprojektets fremtid endeligt afklaret, idet det nedlægges. 
Da Gram Lergrav er omdrejningsakse for museets virke, vil man dog fremover 
forsøge at videreføre formidlingsaktiviteterne, og prøve på, at imødekomme den 
efterspørgsel der stadig er fra skoler, undervisningsinstitutioner og andre grupper 
der gerne vil vejledes udi områdets geologi. Museumspædagog Martin 
Abrahamsson vil fremover stå for formidlingsaktiviteterne i Gram Lergrav. 
Tove Krogh Stockmarr vil gerne benytte lejligheden til at takke Friluftsrådet for de 
mange Tips og Lottotilskud som projektet igennem 6 år er blevet tildelt. Uden disse 
bevillinger havde det næppe været muligt at etablere og udvikle det geologiske 
formidlingsprojekt.

Naturbase nær Gråsten
September 2002 indviede miljøminister H.C.Schmidt en base for naturaktiviteter i 
Gråstenskovene. Basen rummer en bålplads med omkransende bænke og i 
periferien af pladsen fire shelters. Der er forberedt opsætning af yderligere tre 
shelters, så overnatningskapaciteten når op på 40! Basen ligger ikke langt fra 
Gråsten og midt i et skønt og varieret skovlandskab. Her er utallige muligheder for 
oplevelse, fordybelse og undervisning. Målgruppen for brugere af basen er først og 
fremmest skoler og øvrige børneinstitutioner, men pladsen er principielt åben for 
alle. Dog kræver Gråsten Statsskovdistrikt at man reserverer plads på basen, der er 
gratis at benytte. (LJG)

Myrthuegård skal udvide – igen!
Det meget dynamiske Kultur og Naturformidlingscenter Myrthuegård ved Ho Bugt 
er i fuldt trav med indsamling af midler til udbygning af stedet til dets 3. fase. I alt 
ligger der planer for 9 mill. kr. hvoraf godt en million endnu mangler at komme i 
hus. Planerne går bl.a. på permanent udstilling om et stort naturgenopretningsproje
kt, oprettelse af et Kulturhistorisk Miljøværksted og direkte kulturmiljøformidling. 
Myrthuegårds gode medarbejdere har for Skov og Naturstyrelsen udarbejdet en 
læseværdig pjece med den underfundige titel ”Ud med børnene”. Den kan læses 
online på sns.dk. 
Myrthuegård er også hjemsted for et stort naturlegelandskab, som er udviklet i 
samarbejde med Esbjerg Skolevæsen. Her kan nutidige børn lære at lege gamle 
idrætshistoriske lege og derved opnå inspiration til at udvikle og (gen)opdage en 
bedre legekultur på de enkelte institutioner. Ja, Myrthuegård er et sted i stadig ud
vikling, selv 7 slørugleunger blev der udviklet på stedet i 2002! (LJG)

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Udstillingsaktiviteter landet rundt

Største sørestaurering i Danmark
Fiskebæk Naturskole og Frederiksborg Amt etablerer sammen en udstilling om 
restaureringen af Furesøen. Udstillingen forventes at åbne 1. april og kører 
indtil foråret 2007. Projektet med at restaurere Furesøen kommer til at 
foregå via en massiv opfiskning af skalle og brasen over en 23 årig periode 
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og samtidig ved at ilte bundvandet i sommerhalvåret. Udstillingen vil 
forklare hvorfor det er nødvendigt at lave en restaurering, hvad man 
forventer at få ud af det og med hvilke tiltag restaureringen vil foregå. 
Projektet der er støttet med EUmidler gennem LIFE programmet kan følges på 
www.furesoe.dk.

Lars StubkjærNielsen

”Vandets liv” – ny udstilling på Vestamager
Vestamager er omgivet af vand og store dele af det inddæmmede område er søer 
og sjapvand. Man kan sige, at Vestamager er en stadig kamp med og mod vand. 
Dæmningerne skal holde vand ude, men samtidig opstemmer vi de mange kanaler, 
så der opstår nye vandområder. Disse vandområder og kanaler er med til at 
give Vestamager sin helt egen karakter og har stor betydning for den natur 
der udfolder sig på stedet.

Udstillingen og de mange aktiviteter skal bibringe de besøgende en 
fornemmelse for hvor meget vand betyder for områder, hvor vigtig en resurse 
det er, og hvilket liv der knytter sig til vandet. 

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Hovedtemaer i  udstillingen er: 
• Vandets kredsløb på Vestamager 
• Tilpasning til liv i vand 
• Mennesker og vand 
• Vandkvalitet  
 

Aktiviteter: 
• Fange vanddyr i lokale vandhuller 
• Kikke på vanddyr i mikroskop  
• Undersøge vandkvalitet 
• Små forsøg omkring vandforbrug 

Åbningsperiode: Fra torsdag d. 17. april 2003 (påske) til 14. september 2003. Åbent 
for institutioner i juli måned.

Jes Aagaard

Tigerformidling i Zoo
For 3. år i træk deltager Zoologisk Have i København  i den europæiske zoounion,  
EAZA´s kampagne for truede miljøer. For 2 år siden handlede det om Bushmeat og 
de problemer som det bringer med sig af. Sidste år var det kampen for den 
transatlantiske kystregnskov, hvor hovedvægten i Zoo blev lagt på formidlingen af 
den gyldne løveabes levevilkår.

I år handler det om den sibiriske tiger (amurtigeren). Tigeren er en truet dyreart 
og specielt amurtigeren er efterstæbt. Selv om det østrussiske naturområde, hvor 
Amurfloden skærer sig igennem, er kæmpestort  nok til mange tigere, er det netop 
her den trues af bla. krybskytteri. Tigerdele og forarbejdede tigerprodukter sælges i 
store mængder i Kina. Der er stadig stor efterspørgsel på tigerprodukter, og man 
kan konstatere at denne gamle kultur, hvor tigerprodukter er helsebringende er me
get svær at aflive.

I Zoologisk Have sætter vi focus på tigeren, når vi fortæller om tigerens liv og de 
mange trusler, som den udsættes for. Der vil blive fortalt om de mange lokale og 
globale projekter der er sat i gang for at bevare arten..

Zoogæsten vil blive introduceret til tigerområdet, når de bevæger sig gennem en 
lille oplevelsessti, hvor de sættes til at finde spor efter tigeren. Herefter opfordres de 
til at følge rangerne i område og være med til at ”mærke” tigerne med radiosender.

Opgaven er selvfølgelig at få folk til at kombinere iagttagelser af den levende tiger 
med de mange interaktive oplevelser som udstillingen giver.

Til sidst i udstillingen krydser man grænsebommen til Kina. Her ender man i en 
lille gade hvor der sælges tigerprodukter, og det er her der fortælles om det største 
problem, der truer alle tigere – brugen af tigermedicin.

 Udstillingen åbner i marts 2003. EAZA kampagnen for truede miljøer varer til 
oktober, men selv tigerstien vil for den besøgende Zoogæst fremover være en del 
Zoooplevelsen.     Ulla Didriksen
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Pust en pind
Lokalredaktøren har haft tid til at snuse 
på nettet efter nye og spændende for
midlingstiltag. Prøv lige at klik ind på: 
http://pind.hjem.wanadoo.dk  og se de 
herlige billeder og læs mere om arrange
mentet, som naturvejleder Dorte Abra
hamsen har søsat. Her lidt tekst sakset 
fra hjemmesiden: ”Forunderlige fortæl
linger fortalt af Dorte Abrahamsen i sel
skab med pindene  hovedpersonerne, 
hvis sære historier væver sig ind i hin
anden. 

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

På dybt vand

Fortællingerne sættes i gang ved at børnene puster til mærkelige figurer, lavet af 
drivtømmerpinde og ophængt i snor. På denne måde giver børnene figurerne liv, 
og deres historie kan nu fortælles. 

Arrangementet varer en til halvanden time, og er for børn i alderen 611 år, hen
vendt til biblioteker og skoler”. (AN)

Og så lidt hygge ude fra landet

Var der nogle der sagde naturvejleder? 
Nej i Indien hedder det RANGER !!!

(Redaktionen har ingen anelse om, hvordan billedet er dukket op  
hos bladmagerne, men sjovt er det da!)

Agenda 21 og miljø

Økolariet slår dørene op d . 10/10 kl .10
Vejle Kommune har nu besluttet at lukke det sidste hul i økonomien omkring det 
stort anlagte udstillingscenter Økolariet, der skal formidle om natur, miljø og energi. 
Med finansieringen på plads er der også lagt en endelig tidsplan for det nye Agenda 
21center  der bliver åbnet for dørene d. 10/10 kl. 10. Se mere på www.okolariet.dk.

Finn Lillethorup Hansen
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Tårnby Naturskole griber knoglen
I det sene efterår blev Tårnby naturskole kontaktet af Sara Vebæk Gelskov fra Zoo
logisk Museum, fordi de var interesseret i et komplet skelet af en udvokset dåhjort.

På Tårnby Naturskole faldt vi for idéen og har derfor inviteret en 7. klasse til at 
deltage i arrangementet. Som det første vil klassen besøge naturskolen hvor vi vil 
forlægge en hjort og snakke om skelet og muskulatur. Ugen efter vil vi så besøge Zo
ologisk Museum for at se hvor skelettet kommer hen når det er færdigt og hvad det 
kan bruges det til.

Følg med i næste nummer af NATURvejleder, hvor vi måske vil svinge os op til 
indgående at beskrive forløbet.

Rikke Mortensen 

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Nyt og alligevel mest noget gammelt

 
Da hjorten jo skulle brækkes før 
den skulle hænge, var det oplagt 
også at indrage elever her. 
På billedet ses Jes Aagaard,  
der brækker hjorten for både 
en klasse fra Tårnby og Køben-
havn. 

Københavnergruppen:
Københavnergruppens årsplanlægningsmøde blev den 8. januar afholdt på Fiske
bæk Naturskole. Efter lidt glatbanekørsel omkring naturskolen blev de 31 fremmød
te enige om følgende program for 2003:

Temadage:
Naturfag i skolen/Naturfaglig metoder på naturskoler. (Nok den 19.3. Mere flg). 
Tovholdere: Asta og Karen.

Lange forløb i brudstykker. (Afholdes den 13.5 på Pederstrupgaard). 
Tovholdere: Stephan og Keld.

Edderkoppen - nyt fra netværkene
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derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører

Tlf 59 91 81 13      www.Design-Produktion.dk

BÅLPLADSUDSTYR
Stort udvalg - høj kvalitet

Design & Produktion

Vi har mere end 10 års erfaring, eget
værksted og stort  lager.
Leverer udstyr til mere end 1000
institutioner, skoler og andre
bålentusiaster over hele Danmark.

Grillriste og bageplader, gryder og
grydestativer, og den populære
popcornsgryde.
Store og små stegepander, rygeovne,
bageovne og en masse mere.

Formidling af bier (m. sommerfest!). Afholdes ca. 13.6 
Tovholdere: Johnny, Flemming og Hans Jørgen.

Teambuilding - og hvorfor?  
Tovholdere: Tina Flensburg og Asta. 

Landskabsmaling. Afholdes den 4.9 kl. 1016. Mere flg. 
Tovholder og instruktør: Signe.

NETVÆRK / ERFA: 
Havformidling. Tovholder: Dorte.
Naturvejledning for gymnasier. Tovholder: Jes.
Tosprogethed og natur. Tovholdere: Ayla og Ulla. 
Evaluering. Tovholder: Thomas.
(AN)

Syd- og Sønderjylland:
Det sydjyske netværk holdt årsmøde midt i januar med 10 deltagere. Her blev det 
blandt andet vedtaget at arbejde med en fælles markedsføring af naturvejledere i det 
syd og sønderjyske – måske via en fælles PRdag i august. Der blev orienteret om 
kulturmiljøarbejdet blandt naturvejledere og vi diskuterede om det regionale års
møde er en død sild. Det var der brev enighed om at det er det ikke! Der blev også 
tid til en kollegial fagsnak under en gåtur i den kuperede Årup Skov.  
(LJG)



Kaste- / flydenet
Det ideelle net til at kaste ud fra
bredden eller fra en bro. Nettet
er let og holder sig højt i vandet
når det trækkes ind.
Det er fremstillet af meget stærkt
kunststof med forstærkning på kan-
terne. Diameter: 27 cm. Inkl. 12
meter line på vindsel.
Pris kr. 220,-

I mere end 30 år har Scandidact
leveret udstyr til faget:

  Biologi - og i nyere tid til:

    'Natur/teknik'

Derfor er det også helt naturligt at
kontakte os, når det drejer sig om
indkøb, hvor vi så også har mulig-
hed for at rådgive og komme med
forslag, baseret på de mange års
erfaring ...

TEL:  49 13 93 33    FAX:  49 13 83 85

E-mail:  admin @ scandidact.dk

OLDENVEJ 45 · 3490 KVISTGÅRD

              Guldbergsgade 36, 8600 Silkeborg

E-mail: DanFauna@DanFauna.dk. Hjemmeside: www.DanFauna.dk

8681 3652 Fax: 86800322. Øst for storebælt  58533853

Stor hornugle udstoppet for Skov-
og Naturstyrelsen på eget autorise-
rede konservatorværksted.

Materialer til undersøgelser af miljøet
Laboratorieudstyr
Ekskursionsudstyr
Præparationsudstyr
Meteorologi
Litteratur
Etologi
Zoologi
Anatomi
Fysiologi
Genetik
NaturTeknik-udstyr
Mikroskoper
Stereolupper
Mikrobiologi
Akvarieudstyr
Værktøj
Friluftsudstyr
og meget mere

Rekvirer gratis katalog



Hvordan formidler du kulturmiljøet i landskabet? 
 Findes der andet end kulturmiljøer i Danmark! 

Kend din historie - kend dit landskab!
Kend dit landskab - kend din historie!

Vores natur er også et resultat af vores kultur!
Formidling af kulturmiljøet er helhedsformidling!

Passer du på kulturmiljøet i landskabet?
Hvad rager kulturmiljøet os?

Kulturmiljøet er for dyrt!
Er biotoper ikke kulturmiljøer - tænker du over det?

Bevarelse af kulturmiljøer er med til at sikre  
en historisk bevidsthed og identitet! 

I alt den tid vi mennesker har været her i landet, har vi brugt naturen 
 Vi har jaget dyrene og tæmmet dem, fældet træerne, dyrket jorden,  

plantet, reguleret og afvandet, genoprettet, sat minder etc .  
 

Kort sagt har vi levet i og af naturen og sat vores spor overalt . 

Samtidigt med, at vi har brugt landskabet og herved naturen, har vi begrænset såvel 
som vi har forøget mulighederne for naturen . Kulturen og naturen hænger derfor nøje 
sammen og overalt i det danske landskab ses sporene efter generationers brug af den . 
Disse spor udgør hver især og eller tilsammen kulturmiljøer og er med til at fortælle en 
masse om menneskets tidligere og nuværende brug af landskabet og fortæller om det 
landskab vi har i dag . Det er derfor af stor vigtighed, at vi naturvejledere prøver at tage 
»kulturmiljø-brillerne« på, da en inddragelse af kulturmiljøet giver helhed i naturvejled-
ningen . Det kobler fortid og nutid, menneske, landskab og natur sammen til helhed .

 

Glæd dig til næste nummer af NATURVEJLEDER,  
hvor der sættes fokus på kulturmiljø
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Tips & Tricks

&Tips
Tricks

Overnatning               
i det fri

Når naturformidling i friluftslivets  
ramme får den  tid, som er nødvendig, 
opstår der tit behov for overnatning ude. 
Vist kan man bruge telt, lavvuu osv., men 
selve dette at gøre sin egen bolig er også 
en glimrende aktivitet i sig selv. 

Byg en bivuak
Bivuaken er formidabel hertil. Dels er det 
en enkel og lettilgængelig overnat-nings-
form, dels kan alle fremstille en sådan.
Uanset formen består en bivuak af et 
skelet, hvorpå et tætningsmateriale 
er fastgjort. Skelettet laves typisk af 
rafter eller grene, som enten bindes sam-
men eller bindes til stående træer. 
Bivuaken kan laves til få eller flere perso-
ner, men til de få, er den nemmest at få 
tæt. 

A-bivuakken
En A-form kan nemt bygges til 4 per-
soner, mens der må en bredere konstruk-
tion til flere.                             

Af Thorben Lundø,
Houens Odde Spejdercenter

Kan man bygge op ad et træ, bruges 
dette –ellers må et buk samles først. 
Dernæst placeres en overligger, der går 
skråt ned mod jorden. Siden placeres 
mindre grene til at bære tætningensm-
aterialet. 

Til dette kan friske grangrene, bregner 
og evt. tagrør benyttes, men der bruges 
temmelig meget materiale, hvis bivuaken 
skal være tæt. Derfor er naturens mate-
riale ikke altid særligt tilgængelige, men 
man kan jo være heldig at skulle bivuakere 
ved en plantage, hvor granerne i forstple-
jen netop er stammet op – og skovbun-
den flyder med friske grangrene. 

I modsat fald må man ty til andre 
tætningsmaterialer, hvor lærredspre-
senningen er den mest robuste og genan-
vendelige, men også den tungeste. 
De tynde presenninger, model ”Harald-
Nyborg”, kan dog også anvendes. 
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En bivuak kan bygges af 1-2 presen-
ninger eller eventuelt et regnslag, noget 
snor og nogle træpløkke. Ved en ordentlig 
opspænding opnår man nemt en vandtæt 
„bolig“. Åbningen bør være til strækkelig 
høj/stor, så man „mærker“ natten! Samti-
dig bliver det lettere at komme ud og ind. 
Jeg bruger normalt en presenning på 3,6 
m x 2,6 m til en 4-mandsgruppe. Ved at 
supplere med en sideaflukning af endnu 
en presenning kan den rumme seks per-
soner med udstyr. 

Hold varmen
Når vi kommer hen på efteråret er det 
selvfølgelig køligere i en bivuak end i et 
telt. Det kræver derfor et godt liggeun-
derlag og en fornuftig sove pose, ellers 
kan strabadserne med det at holde 
varmen nemt overskygge den positive 
oplevelse af nattens nærhed!

Overnat mere i det fri

Lav dit eget vindskjul
Et færdigsyet vindskjul er også en 
mulighed. På Himmelbjergegnens Na-
tur-  og Idrætsefterskole ud viklede vi 
for nogle år siden en model, som har vist 
sig meget funktionel. Se sy-vejledningen. 
Det vejer kun 3 kg og rummer 6 perso ner 
med udstyr. Det er lavet i nylon-teltdug, 
150 cm bred, ca. 13 m købt hos Vejle 
Teltfabrik, Grejsdalsvej 230, 7100 Vejle 
(75828536). Andre materialer: 4 m 
gjorder til stropper, 4 rin ge suppleret af 
en læderrest til teltstangshuller, bardun-
snor og eventuelt 2 justerbare telt-
stænger (Spejdersport). Samlet pris ca. 
600 kr. Friluftslageret ved Ole Klausen i 
Glamsbjerg (64723532) syr og sælger 
det for under 1500 kr. 

Af Flemming Johannsen, 
tidligere Him melbjergegnens 
Natur- og Idrætsefterskole, 
nu Silkeborg Højskole

Shelters
Endelig er shelterover-
nat-ning en god mulighed 
spec-ielt ved vintertide. 
Der findes efterhånden en 
del shelters rundt omkring 
på spejderlejrpladser og 
ved efterskoler, og i Sverige 
bruger man dem ofte ved de 
primitive lejrpladser. Hvis 
man fylder shelteret med 
halm, kan det blive en rigtig 
lun og behagelig nat.

Nærvær i naturen
Overnatning i bivuak, vind-
skjul eller shelter giver et 
stort nærvær med natu-
ren omkring os. Søvnen 
bliver måske mere urolig og 
afbrudt end ellers, men „ge-
vinsten“, oplevelsen, står ri-
geligt mål med dette. Vi får 
mulighed for at fornemme 
natten med dens mørke, lys, 
lyde og indtryk!
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Overnatninger i naturens rytme
med skoleklasser

Projektet
Et skoleår med fire overnatningsture 
fordelt over årets fire årstider. Formålet 
med turene er at give eleverne redska-
ber til selv at planlægge og gennemføre 
overnatningsture i Danmark, så at de 
derigennem får en større forståelse for 
menneskets samspil med naturen.

Døgnets og året rytme 
Turene tager udgangspunkt i naturen 
rytme – døgnet rytme og årets rytme. 
Eleverne oplever, hvordan lyset påvirker 
deres egen rytme og de stifter kendskab 
med kulde og varme således at de bliver 
i stand til at planlægge og klæde sig 
efter årstiden. Jeg har desuden fundet 
inspiration i Frilufttræet, dels for at give 
eleverne et solidt fodfæste, dels for at 
sikre en bred vifte af turformer

Færdigheder forfines
På sommerturen introduceres basis-fri-
luftsliv, der giver eleverne får et fælles 
udgangspunkt og nogle redskaber til at 
planlægge og gennemføre de øvrige ture. 
Turen er koncentreret om en fast base, 
hvor alle aktiviteter forgår. De lærte 
færdigheder fra sommerturen benyttes 
og forfines på de øvrige ture. Desuden 
er der progression på turene, således at 
eleverne får større og større ansvar for 
planlægning, rutevalg og indkøb. 

Projektet er afprøvet med en 9. klasse 
fra Nyboder Skole skoleåret 2000-01.

Af Peter Bjerregaard,  
Naturskolen i Raadvad
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Send dine Tips & Tricks til NATURvejleder
Tips & Tricks i NATURvejleder lever kun så længe erfaringsudveksling mellem bladets læsere prioriteres af mindst én af 
hverdagens helte hvert kvartal. Vi ønsker at dygtige og eksperimenterende naturvejledere rundt i landet delagtiggør 
hinanden i deres erfaringer med sjove, gode, velfungerende  aktiviteter, installationer, produkter og lignende krydret med 
formidlingsmæssige/pædagogiske overvejelser. Lige til at gå til og lige til at bruge „derhjemme“.
Siderne kan hives ud og samles i en mappe eller bunkes op, der hvor du har dine andre uundværlige tips og tricks til dagligt 
arbejde og udvikling. Indlæggene kan have forskellig karakter og længde, men må gerne fylde enten en, to eller fire A4-sider 
og være beriget med tegninger eller fotos. 
Men en dag må de i sagens natur også komme fra DIG - og vi behøver ikke at ringe til dig først, vel?!      
 Alle offentliggjorte bidrag belønnes jo med et par flasker velsmagende rødvin.
Skriv til Tips & Tricks redaktør Dorrit Hansen på e-post-adressen Dorrit.Hansen@skolekom.dk &Tips
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Uldtæppets venner!
Der findes stadig fritidsfolk, som med entusiasme foretrækker træski frem for „olie-
produkter“, og som vistnok har dannet en sammenslut ning, der kalder sig „Træskienes 
Venner“. Tilsvarende findes der en flok ildsjæle, som har sluttet sig sammen i „Trækano-
ens Venner“. Men hvad men endnu en forening, der f. eks. kunne kalde sig „Uldtæppets 
Ven ner“?!?  Hvis man er tilhænger af det enkle friluftsliv, må det lige være sagen! Se 
blot på tegningerne nedenfor!

En lun sommernat vil et rimeligt tykt uldtæppe sikkert være tilstrækkeligt. Man læg-
ger sig på den ene tredjedel og „ruller“ resten over og under sig. Så er der to lag mod 
jordkulden. Til sidst bøjes fodenden ind under „pølsen“. Er det køligere, kan man med to 
tæpper gøre som vist på tegning nummer to.

Af Terkel Berg-Sørensen

Medbringer man et liggeunderlag, kan man nøjes med et enkelt lag un der sig og lade 
tæppet ligge dobbelt over sig, som vist på den sidste tegning, hvor der tillige er tale 
om en slags „bivuak“ over hovedet. 

Kilde: „Friluftsliv - en livsstil“ nr.4, 1994, som er inspireret af „Wildwood Wisdom“ af 
Ellsworth Jaeger, Mac Millans Forlag, 1972.


