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Hav- og kystformidling
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de pædagogisk bedste løsninger indenfor
et begrænset budget.
Her kan du bl. a. se nærmere 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.

Gundlach

har et stort
udvalg af undervisningsmateriel til konkurrencedygtige 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 sammensætningen af biologisk undervisningsmateriel
til din naturskole. Det gælder, hvadenten der skal
opbygges fra bunden af - eller når der skal suppleres.

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 valgmuligheder, som du har brug for, når du skal opnå

Vort meget store program indenfor mikroskoper
og stereoluppe - eventuelt med tilkoblet videoudstyr - 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 brugsrigtigt biologisk
undervisningsmateriel til folkeskoler,
gymnasier og højere læreanstalter samt til rullende
og stationære naturskoler. Derudover har vi forsynet
bl. a. Nordsøcentret, Eksperimentariet og Danmarks 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 biologisk undervisningsmateriel.

GUNDLACH A S
TLF. 86 94 13 88
Lilleringvej 6, Postbox 21, DK-8462 Harlev J.

Hvor skal vi hen, du?

Med afsæt heri tager Fællessekretariatet
nu ansvaret for at videreføre udviklingsprocessen der startede i Grenå. Naturvejlederforeningens bestyrelse vil også
blive inddraget. Det er tanken, at man
hen over vinteren arbejder med at fremsætte et forslag til et konkret udviklingsarbejde med afsæt i konferencens konklusioner og anbefalinger.
Fællessekretariatet tilrettelægger derfor
et seminar, hvortil en række arbejdsgivere, specialister, naturvejledere m.v. vil
blive indbudt for at diskutere, konkretisere og afstikke retningslinier for de nye
formidlingsperspektiver. Resultatet heraf vil blive brugt som beslutningsgrundlag for udpegning af overordnede mål
og strategier, der således efter alt at
dømme vil stille nye krav til naturvejlederens rolle og kompetencer. Vi kan
også se frem til, at der bliver gjort en
indsats for at sikre en forskningsbaseret
effektmåling af resultaterne af naturvejledernes arbejdsindsats. Sidstnævnte ser
bestyrelsen særligt frem til. Forhåbentligt bliver der også afsat midler til dette
arbejde og ikke mindst til at udvikle naNATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

turvejledningens mål og metoder i relation til de nye opgaver.
På konferencen blev der især fra politisk
side sagt mange ord om ”medejerskab til
naturen og til beslutningsprocesser”.
Men hvad med naturvejlederne? Kan
man forvente at naturvejlederne automatisk føler medejerskab til de nye
strømninger, der efter alt at dømme
kommer til at danne rammerne for det
fremtidige formidlingsarbejde? I en del
år har ”kulturmiljø” og ”bæredygtighed”
været kodeord i formidlingsarbejdet. Nu
kommer ”sundhed”, ”livskvalitet”, ”borgerinddragelse” og ”partnerskaber”.
Nogle naturvejledere imødekommer
dette med en vis tilbageholdenhed. Andre gør akkurat, som de har lyst til. Men
det er vigtigt, at også naturvejlederne
følger med samfundsudviklingen og
ændringen af livsstilsmønstre. Ellers går
vi bag af dansen. Men den store opgave
for Fællessekretariatets bliver at inddrage naturvejlederne, så de kommer til at
føle et medejerskab til de nye strategier.
Skal vi blive ved med at formidle ud fra
Naturvejlederordningens definition og
formålsbeskrivelse, der blev vedtaget af
det daværende Naturvejlederudvalg i
1994? Den angiver naturvejledning som
en helhedsbeskrivelse, hvor formålet er
at formidle landskab, hav, klima, planter,
dyr, historie, kultur, naturen i byen, bylivet osv. Det ender i mine øjne med at
blive temmelig meget leverpostej. Jeg
synes, det er mindst lige så vigtigt at fokusere - at man også forholder sig til,
hvad naturvejlederne ikke skal formidle.
Hvad skal vi afvikle?

Tove Stockmarr er formand
for Naturvejlederforeningen i
Danmark.

Leder

Så kom det. – Fællessekretariatets notat
med status efter konferencen i Grenå
om ”Naturvejledning i det 21. århundrede”. De naturvejledere, der ikke deltog,
kan læse notatet på Naturvejledernet,
hvor der er oprettet en ny konference
under Fællessekretariatets ikon med titlen ”NV 2100 årh NVNO”. Her ligger
desuden alle oplægsholdernes manuskripter til nærmere granskning. Godt
150 personer deltog i konferencen,
hvoraf lidt under halvdelen var naturvejledere. Efter oplæg fra miljøministeren samt Friluftsrådets og Naturvejlederforeningens formænd om deres
visioner for naturvejledningen og oven i
det et par refleksive indlæg fra eksterne
foredragsholdere blev resten af programmet afviklet som fire gruppedrøftelser med hvert sit fokus. Konklusionerne af disse drøftelser udgør nu
sammen med Skov- og Naturstyrelsens
og Friluftsrådets debatoplæg kernen i
det videre arbejde med at udvikle de nye
formidlingsperspektiver.

Lad os give Naturvejlederordningens
definition og formålsbeskrivelse en tiltrængt modernisering, så den kan rumme de nye tiltag, der gøres for naturvejledningen i det 21. århundrede.
Naturvejlederforeningen har foreslået
en sådan. Se den, eller gense den på Naturvejledernet, og brug tid på at granske
forslaget.
Tove Stockmarr
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Hav- og kystformidling
- en verden af muligheder

Foto: Dorrit Hansen.

I et lille land som Danmark
med 7300 km kystlinie, er det
ikke overraskende at en del
af naturvejlederne hænger
lidt yderligt på soklen og
derfor har kastet sig over at
formidle det våde og salte
element.
Måske er du en af disse havfruer m/k, eller måske er du
en af dem der blot pønser på
at gøre noget i den dur.
Vi håber der i dette blad er inspiration
til både den jomfruelige havfrue m/k og
dem med lidt mere ulden algebevoksning på brystet.
Alle kan nok have glæde af artiklen Til
søs i naturvejledningen om ansvar, regler og risici fra Jan Tidemand og fascineres af ideen om naturstier under vandet fra det fjerne Australien.
Kulturmiljøet bliver atter vendt i lufNATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

ten – eller vandet kunne man fristes til
at sige, i artikler som ”Krudtugler i Københavns havn” af Dorte Nielsen og i
Jørn Chemnitz´ artikel ”Under overfladen”. Vi hopper ikke i vandet i alle artikler, men bliver på stranden bl.a. for at
opklare om menneskeøret duer som
sandfang i Carlo Sørensens artikel ”Når
noget flytter noget”. Og så er der alt det
andet…
Vi har valgt ud mellem mange muligheder, men håber ingen områder er helt
forsømt. Men måske er der basis for et
bind 2, det skulle i så fald ikke være 1.
gang i bladets historie. Under alle omstændigheder er der muligheder for at
supplere temaet med uopfordrede artikler i de følgende numre, så kom ud af
søsalaten, hvis du har noget af fortælle,
som ikke bliver fortalt på den kommende mange sider.
God fornøjelse
Temaredak-tanterne
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Under overfladen
- snorkeldykning i naturvejledningen
Diskussionen om, hvorvidt
udbyttet af naturvejledningen stiger proportionalt med
prisen eller vægten på det
anvendte udstyr, kommer
ofte op at vende, når det
gælder havformidling.
Her er et godt bud på vel
anvendte ressourcer i det
salte miljø omkring Kolding.
Dyk ned i historien

Af Jørn Chemnitz,
naturvejleder og leder af
Kolding Naturskole.
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Gennem de sidste to år har Kolding Naturskole haft snorkeldykning på programmet. Vi tager skoleklasser fra 8-10
klasse med på snorkeldykkerture i Kolding Fjord og i Lillebælt. Turene har typisk en varighed af 3-4 timer, hvor eleverne er i vandet ca. 1 time afhængigt af
vandtemperaturen.
Ideen med at inddrage undervandsaktiviteter i vores formidling opstod i forbindelse med et projekt ”Dyk ned i historien” omkring undervandsarkæologi

især i forbindelse med Ertebølletiden.
En af kommunens lærere fik et antal
timer til at udforske og affotografere undersøiske bopladser fra Ertebølletiden.
Billederne skulle fremvises via en hjemmeside, og der skulle afholdes besøg på
skolerne, hvor billeder og fund fra havbunden skulle præsenteres for børnene.

Et skridt videre

På naturskolen ville vi gerne gå et skridt
videre og vise eleverne havbunden og
bopladserne i virkeligheden, og da Pædagogisk Central, Kolding Kommune
var med på ideen og havde pengene til
indkøb af våddragter og udstyr, var der
ikke langt fra tanke til handling.
Aktiviteterne foregår efter Kolding
Kommunes baderegler med et afmærket
område langs kysten, hvori 10 elever ad
gangen får lov til at boltre sig efter behørig instruktion. Yderst har vi en eller
to af vores ansatte og på land har læreren opsyn og overblik. Våddragterne
fungerer som flydedragt på grund af opdrift, så det er enkelt at overskue gruppen.
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En 6000 år gammel hasselnød!

På de undervandsarkæologiske ture finder vi mange forskellige forarbejdede
flinteredskaber, træstammer, der vaskes
fri af erosion og strøm samt gytje – organisk materiale aflejret på havbunden.
Det er en stor oplevelse for eleverne at
stå med et 6-8000 år gammelt redskab
eller en hasselnød af samme alder, som
de selv har fundet på bunden af havet.
Her er virkelig tale om historiens vingesus. Det findes overalt derude, og de steder vi kommer, ligger genstandene på
½-1½ meter vand!
Kig eventuelt på Nationalmuseets
hjemmeside, hvor I kan se placeringen
af bopladser med stor nøjagtighed. Den
del af eleverne, der ikke er i vandet arbejder ofte med andre ting relateret til
emnet f.eks. bueskydning eller tilberedning af mad på bål eller de leder efter
redskaber, der er skyllet op på stranden.

Biologiske ture

Det er oplagt også at få indblik i livet
under overfladen. Der er faktisk en
spændende verden dernede med rejer,
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krabber, muslinger, rurer, gopler og
spændende fisk. At det hele bliver 25%
større, når det ses gennem en dykkermaske, gør det ikke mindre fascinerende. Eleverne får livet på havbunden ind
på en meget konkret måde. De får også
oplevet floraen på nært hold – at ålegræs er blomsterplanter med rødder, der
stabiliserer havbunden og at tang er
fastsiddende alger. Der er stor forskel på
at opleve dyr fanget med net i bakker og
akvarier og dyr i deres rigtige miljø og
live!

Iltsvind

År 2002 var et sort år for dyrelivet på
havbunden i DK. I vores område var
især de beskyttede dele af fjorden hårdt
ramt, men hvordan formidler vi det?
Hvordan får vi befolkningen til at forstå,
at havbunden på et område større end
Sjælland er dødt? Det er sgu for abstrakt
for de fleste. Vi kan forsøge med beretninger om dyr, der kravler op på hinanden i kampen for at komme op, hvor der
er lidt ilt. Eller se døde havdyr, der skyller op på en strand. Eller den kreative
version med beskrivelser af en fiktiv køretur over Sjælland med døde køer, rådyr, hunde, katte, træer, urter og mennesker liggende med benene i vejret og i
en stank af død og ødelæggelse, mens
enkelte fugle kredser rundt i stor højde
og leder efter frisk føde og luft. Helt ærligt er den nok også for abstrakt for de
fleste.
Men en tur i vandet langs kysten fra
frisk og sund havbund henover områder
med liglagen og død – det gør indtryk
selv på elever i blomstrende pubertet.
Det giver stof til eftertanke først at se levende rejer, kutlinger og krabber pile af
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Det giver eleverne en hel anden forståelse for komplicerede sammenhænge,
når de ser tingene live. Eleverne tænker
meget i lyd og billeder, og med snorkeldykning får de nogle billeder, de ellers
aldrig ville se. En del af klasserne arbejder med miljøundervisning på skolerne,
men vi vil bruge dykkeraktiviteterne til
en satsning de kommende år på undervisningsforløb omkring Coastwatch fra
Forum For Miljøundervisning (se
ffm.dk) og Baltic Sea Projekt, der er et
UNESCO-projekt.

Personlig udvikling

sted over sandbunden for 50 meter længere henne at opleve katastrofen med
død og ødelæggelse og dyr i lag gispende efter livgivende ilt.

Miljøundervisning ”live”

I august 2003 anskaf fede vi et digitalkamera med undervandshus, og da vi blev
bedt om at skrive denne artikel tog Jan
Vestergaard kameraet med på dets jomfrutur under vand. Desværre for artiklen men heldigt for miljøet var blæsevejret sat ind et par dage tidligere, så
havbunden så vældig sund ud. Vi regner
dog med at få chancen for at vise billeder af liglagen senere i år ellers i 2004
eller 5, 6, 7, 8………
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Mange elever får overskredet personlige
grænser ved at få hovedet under vand
og oplever det, der er dernede. Bare det
at holde en krabbe i hånden selvom det
er med handsker på kan være voldsomt
grænseoverskridende. Det er en faktor
som også har betydning i forbindelse
med snorkeldykkeraktiviteter. Vi tager
kun elever fra overbygningen 8-10klasse
samt lærere og i begrænset omfang pædagogstuderende med på snorkelture.
En del lærere bestiller turene med det
formål at ryste klasserne sammen, og fra
diverse evalueringer kan vi se, at det
faktisk virker. Klasserne fungerer bedre
efter fælles oplevelser. Den enkelte elev
får styrket selvværd til gavn for personen og gruppen.
Eleverne er også glade for at instruktørerne er ”hysteriske” omkring sikkerhed og overholdelse af de regler vi fastsætter – det kan give stof til eftertanke
hos os. Er vi bløddyr i hverdagen?
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Når noget flytter noget
-naturprocesser ved Vesterhavet
Foto: Finn Lillethorup Hansen.

Det var en herlig tur på stranden i dag med en 5. klasse.
Det blæste frisk, der var
skum på bølgerne, og børnene og jeg har lige brugt 10
minutter på at grave sand ud
af ørerne og på at studere
hinandens fund.
Vi var enige om, at ører er gode til at
fange sand med, og at sandet var fint og
velsorteret. På baggrund af de forudgående to timers naturvejledning om naturens processer og dynamik gav det
mening.

På stranden

Bevæbnet med luppe, flade trælister,
dobbeltklæbende tape og små plasticposer startede vi med at tale om havet og
stranden med udgangspunkt i elevernes
erfaringer og deres umiddelbare indtryk
af det, de så omkring sig.
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Hvad er det for nogle bygninger, og
hvorfor ligger de halvt begravet, og
hvorfor har de bygget sådan nogle ting
ud i vandet? –lød de første spørgsmål,
der gav anledning til en nærmere undersøgelse af både høfder og bunkers på
stranden og til formidling af både naturens kræfter og menneskets prøven
kræfter med naturen med kystsikring.
Bunkerne var jo oprindeligt bygget 50
lange skridt inde i landet fra stranden
og vi fik en idé om, hvor meget havet
har taget siden krigen, da vi efter få
skridt stod i vandkanten.
Vi talte om bølgerne og målte bølgehøjder, -retning og vindhastighed og retning. Sådan en dag er ikke til badning
i havet men til ”hands-off ” formidling
om understrømme. Dem kunne vi udpege, hvor bølgerne var lidt lavere end
andre steder langs stranden, og der var
skum på overfladen. De blev dannet,
fordi det vand bølgerne flyttede op på
stranden, jo måtte løbe tilbage. Der var i
alt fald ikke tegn på, at vandstanden
blev ved med at stige.

Af Carlo Sørensen,
naturvejleder.
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Tagfat i bølgeopskyl

Eleverne fandt ”målesten” og vi skiftedes
til at lægge en sten ved hvert bølgeopskylsmærke, der markerede sig ved en
tynd linie i sandet. Vi så, at bølgerne er
meget forskellige i størrelse, og at de
største bølger også er dem, der flytter
mest; af både sand og de sten, som allerede var lagt ud. Vi kunne også se, at der
tilsyneladende blev fjernet sand af bølgerne nogle steder på stranden, medens
der blev bygget op andre steder.
Herefter gjaldt det om at nå så langt
ud mod vandet mellem to bølgeopskyl
og hjembringe en håndfuld sand. Nogle
blev meget våde, men vi fik en masse
håndfulde, der blev langt op ved siden
af hinanden i rækkefølge efter, hvor
langt ude de var taget. Det var tydeligt,
at de yderste prøver også var de groveste.
Så gravede vi med hænderne nogle
store huller i stranden, indtil vi nåede
grundvandet. Sandet lå i lag og der var
både sandlag, gruslag og lag, der både

indeholdt sand og grus.
Disse 3 små øvelser havde hensigten,
at gøre eleverne opmærksom på, at
stranden er et dynamisk system, der
hele tiden ændres, at give et rumligt
indtryk af strandens opbygning og at
sætte fokus på de processer, der forårsager ændringerne.

Havstrømme og vindtransport

Eleverne blev sendt på opdagelse et
kvarter og skulle hver komme tilbage
med mindst et stykke affald, de havde
fundet. Lidt miljøformidling blev sneget
ind, og efter at have undersøgt effekternes herkomst kunne konstateres, at der
bl.a. var juicekartoner fra Holland, legetøj fra England og tysk skrammel, der
alt sammen måtte være kommet hertil
med strøm og bølger. Det gav anledning
til at formidle storskala cirkulation i
Nordsøen.
Affaldet lod vi ligge spredt ud på
stranden og gik i gang med at undersøge, hvordan vinden transporterer san-

Foto: Finn Lillethorup Hansen.
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det. Eleverne blev delt op i tre grupper,
der hver på tværs af stranden og op i
klitten skulle undersøge sandet, og hvordan det blev transporteret. De fik udleveret flade trælister. På trælisterne var
sat dobbeltklæbende tape og beskyttelsespapiret blev fjernet, når listen blev
stukket ned og tapen nåede overfladen
på stranden. På den måde kunne eleverne undersøge og sammenligne, hvor
højt op i luften sandet blev transporteret, nogenlunde hvor meget der blev
transporteret (hvor meget der blev afsat
på tapen), og de kunne bagefter undersøge, om der var forskel i sandkornenes
størrelse.

Sandkornets hemmelighed

Når vinden blæser henover en strand
kommer der tit flotte former i sandet
med stor regelmæssighed. Tit er de kun
få millimeter høje, så det kræver virkelig, at man går i detaljen, når man skal
aflure hemmeligheden bag de enkelte
sandkorns transport. Det lykkedes eleverne at finde ud af, at nogle sandkorn
kravlede, nogle hoppede og andre igen
fløj. Der var også både brune og sorte
sandkorn og specielt de sidste, tungsandet, kunne lave flotte mønstre.
Nærstudiet af overfladen og forsøget
med listerne viste også, at langt det meste af transporten foregik meget tæt på
overfladen, bortset fra oppe i klitterne
hvor det føg i øjnene. I klitten var sandet
også finere, og der måtte altså ske en
sortering undervejs fra vandkanten til
klitten.
Før var affald blot affald, da det blev
samlet op, men nu havde der dannet sig
små klitter bag dem.
Embryonalklit er et sejt ord, syntes de
fleste. Vi kunne se, at der åbenbart skulle
noget til at lave en klit, og eleverne var
da heller ikke sene til at se forbindelsen
til de rigtige klitter, hvor man netop
planter hjelme og marehalm for at holde
på sandet. Affaldet tog vi selvfølgelig
med tilbage. Det hører jo ikke til på
stranden.

Når der mangler bølger

Nu blæser det jo ikke altid, og det er noget mere besværligt at formidle f.eks.
bølger, når der ikke er nogen. Men så
kan vi stadig se mange af resultaterne af
bølgernes og vindens virke. Min erfaNATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

Foto: Finn Lillethorup Hansen.

ring er, at kan jeg åbne elevernes øjne
for skalaforholdene, detaljen contra de
store armbevægelser, er der rigeligt af
oplevelser at dykke ned i på stranden,
når naturprocesserne skal udforskes og
formidles.

Landskaber i forandring

Turen skulle gerne give eleverne en forståelse for, at landskaber er foranderlige.
Landskabsdannende processer virker
hele tiden i forskellige målestoksforhold,
og vi ser kun et øjebliksbillede. Vi mennesker øver også indflydelse på landskabet. Eksemplificeret ved øvelser på
stranden og klitterne, kan eleverne se og
måle foranderligheden, og de kan forhåbentlig bibringes en forståelse af sammenhængen mellem naturprocesserne,
og det vi som mennesker foretager os i
naturen: Eksempelvis at beplantning er
nødvendig for at undgå sandflugt, men
at denne hurtigt retableres af ”turiststier” i klitterne.
Naturprocesser er uhyre komplekse
og abstrakte – også for lærere. Ved at arbejde med skalaforhold og f.eks. se på
de enkelte sandkorn, lærer eleverne at
arbejde metodisk. De kan, ved sammenstykning af mange enkeltobservationer,
danne sig et ganske godt overblik over
naturprocesserne og derigennem selv
tolke landskabet.
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Til søs
i naturvejledningen!
Om ansvar og sikkerhed

Foto: Jan Tidemand.

Er det farligt at naturopleve i
Danmark?
Det er nok ikke et generelt
problem for vores branche,
at man kan få et stykke hvid
klint i hovedet, på en gåtur
falde og slå hovedet, eller få
en naturskovs rådne grene i
nakken - ikke endnu!
Når uheldet er ude…

Af Jan Tidemand,
naturvejleder på Tønballe Naturcenter.
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Som naturvejledere kan vi ikke fjerne
alle risici, kan ikke forudbestemme vejret, kender ikke alle deltageres psykiske
og fysiske evner, men vores speciale er
erfaring, viden og »kraftige fornemmelser i fingerspidserne«. Det skal vi være
stolte af!
I arbejdsområder som kan indbyde til
særlig risiko for uheld - f.eks. aktiviteter
på eller i vandet, er det ikke nok at være
uddannet i fagområdet. Det skal også
sikres at turlederen har en vis erfaring,
inden han kan forventes at overtage ansvar for ledelsen af arrangementer, med
mange ukendte faktorer. Det er arbejdsgiverens fulde ansvar, at dette er tilfældet.

Den professionelle naturvejleder evner at forhindre, stoppe, eller som sidste
mulighed, begrænse et uhelds omfang i
sit daglige arbejde. Han kan udøve elementær førstehjælp på betryggende vis,
kende til krisehjælp og håndtering af
paniksituationer i grupper. Den erfarne
turleder vil ofte tidligt på turen kunne
vurdere, hvem og hvor mange der er
»det svageste led« i et givent arrangement med småbåde. Hvis det skønnes
nødvendigt, ændres sejlturens indhold
eller rute.
På offentligt arrangerede ture eller lignende, hvor der ikke hos arrangør eller
turleder på forhånd ligger en liste med
persondata og deltagerantal, er det rimeligt at indsamle disse. Oplysningerne
kan være nødvendige, hvis der efter en
uheldsramt tur skal følges op med efterbehandling eller krisehjælp.

En branche med mange kalkulerede risici!

Hver gang man planlægger eller gennemfører en naturvejledningsaktivitet,
arbejder man - bevidst eller ubevidst med kalkulerede risici.
Blandt de største risikogrupper i den
danske vildmark hører nok det at færdes
på og i vandet. Risikoen for at en person
NATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

kan drukne, vil teknisk set altid være til
stede, men den kan på det nærmeste elimineres ved de rette rammer omkring
aktiviteten. De to almindeligste aktiviteter er fangst af smådyr i vandet ved vad-

Eksempler på sejladsprocedure
for Tønballe Naturcenter
Følgende er ikke fyldestgørende, da pladsen er for
trang, eller emnet for stort:
 Max. 10 turkanoer à 3 pers. i et arrangement.
(Deltagerne kan ikke selv supplere med både).
 Elevgrupper/børnehold skal mindst gå i 7. kl. eller
have tilsvarende alder (fysisk/psykisk råstyrke),
hvis man skal ud af Tønballe vig.
 Sidste nye vejrudsigt fra DMI hentes på tlf. 1853
eller www.dmi.dk. Egen vejrstation granskes.
 Ved vindhastigheder omkring 6-8 m/sek. er vindretningen afgørende for evt. aflysning, eller sejlruten og øvrige retningslinier. (8-10 m/sek. medfører aflysning).
 Ved vestlige vindretninger (fralandsvind) ligger
følgebåden tilrigget standby på sin ankerplads og
motoren har været startet (varmet op) inden kanoafgang.
 Det tilses at der forefindes øse, anker, årer/gafler,
søkort, opmærksomheds- og nødsignaler, ligesom
bådens kompas og brændstoftank tjekkes (Min.
halvfuld).
 Motorjollen er instruktør/undsætningsjolle, og må
ikke medtage passagerer.
 Instruktøren må deltage i kano/kajak, hvis der er
bagvagt på naturcenteret i tvivlsomt vejr og hvis
forholdene i øvrigt indbyder til det.
 Deltagerne skal umiddelbart inden turen instrueres i sikkerhed, sejladsteknik, samt rednings- og
bjærgningsprocedurer ved uheld.
 Der er forskel på sejladsregler/procedurer ved træning i Tønballe vig og på en kanotur.
 Der medbringes vandtæt pose med 1 alutæppe, 3
tæpper og Laerdal lommemaske på alle ture.
 Kanoer skal krydse Hjarnø Sund i samlet flok. Ekstra agtpågivenhed for færgetrafik til øerne nødvendig.
 Det er instruktørens ansvar og afgørelse, hvorvidt
deltagere der overtræder sejladsregler skal ilandsættes hurtigst muligt.
 Det er instruktørens ansvar og afgørelse, hvorvidt
sejladsen skal aflyses/indstilles. (Føler du dig i
tvivl - så aflys, find ikke ud af hvad der var rigtigst
på den forkerte måde!)
 Sejlsæsonen for gæster er perioden 1. maj - 15.
oktober, den forkortes i tilfælde af ekstrem lav
vandtemperatur. (Ca. 8 gr. C.)
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ning i waders, og sejlads i småbåde. Der
er dog også en stigende vækst i snorkeldykningsaktiviteter.
Den professionelle naturvejleder overholder Søsportens Sikkerhedsråds anbefalinger til punkt og prikke, for de er
både fornuftige, indlysende og ikke
mindst baseret på statistiske fakta. Dertil skal man stadig huske vores ansvar i
opdragerens og »det gode eksempels«
rolle, Glem ej heller ordsprogene: En
ulykke kommer når man mindst venter
det! - Eller sjældent alene!
Det burde være umuligt, men der har
de senere år været et par eksempler på
naturvejledere og gæster, der ikke har
været »klædt på« til at færdes på eller i
havet. Begrundelserne kan måske være
mange, men tolerancetærsklen er absolut nået ved gengivelsens og mangfoldighedens trykkunst! Det er i andre
brancher fyringsgrund, ikke at anvende
personligt sikkerhedsudstyr under arbejdets udførelse, i så fald - hvad skal
der så ske, hvis man ikke kan styre gæsternes?
Her er desværre ikke plads til en nærmere anskuelse af voksnes lemfældige
omgang med redningsvest og vores ansvar og muligheder for at påvirke en udvikling i den rigtige retning. Lad os i
stedet vende blikket mod de helt uskyldige børn og unge.

Der findes en forpligtende vejledning!

Undervisningsministeriet har i 1985 udgivet en vejledning: »…til brug for skoler og andre undervisningsinstitutioner
ved undervisningen i fysik, kemi og biologi«. (Senere hen nævnes feltarbejde
udenfor skolens område). Den er skrevet for folkeskolen, fortsatte skoleuddannelser samt seminarierne. Den henvender sig derfor også til naturskoler,
der arbejder med børneinstitutioner
som målgruppe. Den er, på trods af sin
fremskredne alder og utidssvarende
indhold, ikke desto mindre skolevæsenets retsmæssige risikovejledning og
grundlag for det ansvarspådrag, en naturvejleder kan pålægges. Det vil falde
tilbage på arbejdsgiveren, hvis det er
mangelfuld uddannelse eller information om gældende lov og ret på området,
der ligger til grund for et uheld.
Her kan jeg blot nævne i uddrag. Jeg
citerer ordret fra side 23:

Foto: Jan Tidemand.

Søfartsstyrelsen godkender
bådtyper i Danmark - Godkendelse skal være fastmonteret og læselig i båden.
Statens skibstilsyn godkender bådtyper til udlejning
og turbåde med fører. Her
stilles skærpede krav til bådene.
Speedbådskørekort kræves
ikke til både på max. 14 fod
med max. 25 hk. motor,
men så er grænsen også
ved at være nået! Pas på,
topfarten kan alligevel
være omkring de 30 knob
(55,5 km/t).
På www.fritidssejler.dk kan
du se kørekortprøvens indhold. De praktiske prøver er
værd at træne hver sommer.
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Foto: Jan Tidemand.

kan ikke forlange, at børn holder øje
med hinanden. (Man kan kun forsøge at
lære dem det!)
-Det første man ser på en person
druknet i waders, er for resten skonummeret!
Der er ingen retslig tvivl om, at et
barn der vælter og drukner, har været
uden opsyn, og de ansvarlige ikke har
passet deres tilsynspligt jævnfør loven!!!
Altså bliver der en retssag, måske fra flere sider.

Juridiske overvejelser
»- det er frivilligt at deltage i sejlads,
og kun elever, der bærer redningsvest,
og som kan svømme mindst 200 meter,
må komme med ud«.
»- ved sejlads med flere både, f.eks.
ved kanosejlads, skal læreren understrege over for eleverne, at der skal holdes
kontakt mellem bådene, og at bådene
skal sejle sammen to og to«.
Nyttig
litteratur og viden
Dit lokale søkort udgives af
Kort & Matrikelstyrelsen.
Symboler og forkortelser i
danske søkort.
Af Kort & Matrikelstyrelsen.
Søret for lystsejlere.
Boghandlere og
bådudstyrsforretninger.
Søsportens Sikkerhedsråd
foldere:
Lov og ret på vandet.
Redningsveste giver
tryghed.
Himmel og hav…,
Sikkerhed i kano og kajak.
M.fl.
Risikovejledningen for
fysik, kemi, biologi.
Undervisningsministeriet
1985.
Internettet:
www.soesport.dk
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Waders - den ultimative fælde…

Mange naturskoler har introduceret waders i deres undervisning. Det er en stor
oplevelse at kunne gå en tur på havets
bund, men med næsen i sky og fange
dyr i virkelighedens eget akvarium. Jeg
er dog utryg på branchens vegne, ved
den måde aktiviteten oftest gennemføres på. Det er nemlig almindelig kutyme,
ikke at lade børnene anvende redningsvest. Det er desværre en meget væsentlig
undervurdering af risikomomentet.
Prøv selv at iføre dig gummiwaders 12 nr. for store, uden vest og lad dig så
falde omkuld i hoftedybt vand. (N.B. Øvelsen må ikke gøres uden andre personers assistance. Anvend hovedbeskyttelse!) Læs først lige her, hvordan du
kommer op igen, tak!
Ved faldet fanges luften nede i dine
waders, og benene/fødderne bliver det
flydende punkt i din fortsatte tilværelse,
men hvor længe? Eneste måde at få hovedet oven vande igen, er at trække
knæene godt op under hagen og ind til
brystkassen, hvorved luften presses ud
og vand kan trænge ind. Derefter kan
du rejse dig. Selv den mest opmærksomme naturvejleder, kan være uheldig
ikke at have et øje på et barn der vælter i
ca. 1,5 - 2 minutter. Den der vælter, når
kun at udstøde et ganske kort gisp. Man

Det der foregår i en undervisningstime
er skolelærerens ansvar på vegne af skolelederen og kommunen. (Folkeskoleloven og bekendtgørelse om tilsynspligt i
folkeskolen, drejet efter min hukommelse)! Det er jævnfør dette ikke naturvejlederens ansvar, hvad der foregår på naturskolen. Den største konsekvens er, at
hvis en uholdbar undervisningssituation
er under opsejling på naturskolen, så
pålægger loven først og fremmest
skolelæreren/kommunen at gribe ind,
eller i modsat fald pådrage sig ansvar,
skyld og erstatning. Hvis kommunen er
part i naturvejlederens løn og ansættelse, gælder formentlig naturvejlederens
ansvar på højde med lærerens. Men hvis
en kommune betaler/refunderer en udgift til en anden ansættelsesmyndighed f.eks. Skov & Naturstyrelsen eller amtet
- hvem har så ansvar, skyld eller erstatning? Det kan ende med, at den lærer
som tager på naturvejledertur med eleverne, har mindst indflydelse og viden
om emnet, men mest ansvar!

Det gælder faktisk din egen og andres
sikkerhed!

Hvis en professionel naturvejleder arbejder med naturoplevelser der indeholder specielle risikomomenter, skal han i
egen interesse drage omsorg for, at alle
aktiviteter er kendte/godkendte af
arbejdsgiver/bestyrelse. Da disse personer udskiftes over tid, er det vigtigt at
arbejdsbeskrivelser, forholdsregler og risikomomenter foreligger på tryk.
Denne branche kan ikke fungere som
erhverv under firkantede regler, dertil er
der alt for mange ubekendte i ligningen.
Hvad den har hårdt brugt for, er firkantede rammer man kan sejle i!
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Skoletjenesten
på specialopgave
Mandag den sjette maj havde Lars Kristensen, lærer ved
skoletjenesten på Kattegatcentret, besøg af en amtslig
specialklasse fra Højvangskolen i Stavtrup.
Tre engagerede drenge og
deres lærere fik en spændende og anderledes undervisning.
Klokken er 10.45, og en mørkeblå minibus ruller ind på Kattegatcentrets parkeringsplads. Inde i bussen er stemningen
spændt. Lærerne tysser på deres elever,
der har svært ved at sidde stille:
- Der er ingen, der tager selen af, før
bussen standser, lyder det på skift fra
lærerne, Sannie Leth, Rikke Robak og
Martin Hagelskjær.
Pludselig råber Youssef på ni år:
- Der står han, og vinker over mod
hovedindgangen, hvor Lars Kristensen
står i en gul t-shirt og vinker igen til
bussen.
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- Hvor? lyder det i kor fra Jannik og
Christian, de sidste to tredjedele af klassen og begge 10 år.
I det samme får de øje på Lars og slutter op bag Youssefs hilsen. De har alle
glædet sig meget til i dag.
Ved hovedindgangen giver Lars en
kort introduktion til dagen:
- Om lidt går vi ned i skolestuen, hvor
vi først skal lære om blæksprutter. Vi
skal alle prøve at skære i en blæksprutte
og se, hvordan den ser ud indeni.
Drengene spærrer øjnene op:
- Bare rolig, de er døde, beroliger Lars
og fortæller videre:
- Bagefter skal vi se på nogle levende
dyr og røre ved dem, hvis vi tør.
- Jeg tør godt, svarer Youssef og smiler
kækt.
- Jeg vil gerne lære noget om hajer,
kommer det bramfrit fra Christian.
- Det skal du nok komme til, siger
Lars med et smil og fortsætter:
- Til sidst skal vi op i centret, og her er
der masser af hajer.
Drengene kniber øjnene sammen for
solen og smiler til hinanden.

Af Martin Hagelskjær.
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personlige oplevelser, og derfor gør jeg
også meget ud af at lytte til børnenes historier, bruge deres viden og spørgsmål.

Blæksprutter, sejrsråb og hårde krabber

Christian og Jannik (t.h.) i hajtunnelens magt.

En struktureret og overskuelig undervisning

Nede i skolestuen er alt klar til brug.
Lars har udfyldt tavlen med illustrationer og tekst, der passer til hver af dagens
nummererede aktiviteter. Han gennemgår de fem punkter ud fra tavlen og derefter reglerne i skolestuen. Først hygiejnen:
- Når vi er færdige med at skære i
blæksprutterne, skal hver mand vaske
sin bakke og saks af og lægge dem på
plads.
Han viser, hvordan det skal gøres og
fortsætter derefter med reglerne for dissektionen:
- Om lidt når vi skal til at skære i
blæksprutterne, skal I kun skære, når jeg
siger til, og I skal høre godt efter, når jeg
fortæller, hvilket instrument I skal bruge, siger han og holder to forskellige
sakse og en pirkepind op foran sig.
Umiddelbart virker Lars´ gennemgang stram og lærerstyret, men han har
sine grunde:
- De børn, jeg underviser, har formentlig aldrig været her før og kommer
sikkert aldrig igen. Det vil sige, jeg har
en times tid til at lære dem om en ny
verden i fremmede omgivelser. Det er
hårde odds!
Hvis jeg ikke strukturerer min undervisning og bare lader børnene skære i
blæksprutten, som de har lyst, går der
for megen læring tabt. Ved at gøre det
punktvis sikrer jeg mig, at børnene ved,,
hvad de arbejder med og lærer noget
om de enkelte dele af blæksprutten.
Selvfølgelig skal der være plads til de
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Til sidst er drengene ved at være utålmodige:
- Ja, ja, kom nu, kom nu, skynder både
Youssef og Christian på deres nye lærer,
imens de vipper fra side til side på stolene. Jannik er lidt mere forbeholden og
ser stadig situationen an.
Så sker det.
Lars trækker en død ti-armet blæksprutte på cirka en halv meter op af en
spand. Armene dingler livløst frem og
tilbage, og kroppen hænger kold og våd
fra hans hånd. Han har igen klassens
fulde opmærksomhed.
- Nu må I gerne stille jeres bakke frem
foran jer, så kommer jeg rundt med en
blæksprutte til hver, siger han.
Begejstringen lyser ud af Youssef, idet
blæksprutten dumper ned på bakken.
- Så må I gerne røre ved den, hvis I
altså tør? driller Lars.
Drengene sidder helt stille.
- Jeg turde, jeg turde godt, råber
Youssef pludselig ud i rummet. Han har
rørt ved uhyret.

- Den gør ikke noget, siger Lars.
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- Den er helt kold, meddeler Christian.
- Fy for pokker, siger Jannik for sig
selv.
Herefter går dissekeringen i gang.
Drengene lærer om blækspruttens næb,
prøver at se igennem linserne i dens øje,
tegner med dens blæk, skærer rygstiveren løs og så videre. Og hver punkt afsluttes troligt med sejrsråbet:
- Jeg turde godt, fra Youssef .
Efter blæksprutten er turen kommet
til de levende dyr i de små bassiner under bordpladerne. Her er fremgangsmåden den samme. Lars løfter pladen,
og ingen stikker fingrene i vandet, før
han siger til.
I det første bassin er der krabber.
Drengene læner sig nysgerrigt ind over
vandet, og fingrene nærmer sig overfladen, imens Lars demonstrerer, hvordan
man skal holde på en krabbe. De små
hårde ben kribler frem og tilbage, og
kløerne søger ind mod bugen, idet han
vender en af krabberne om.
- Så er det jeres tur, opfordrer Lars.
Christian trækker hænderne til sig, og
Jannik træder et skridt tilbage. Lars stikker hånden ned og fanger en af de
mindste:
- Hvem vil holde den lille? spørger
han.
Youssef er den første, der tager mod til
sig, men snart står Christian også med
en af de større krabber:
- Den er helt hård, siger han overrasket.

Trygge ved naturen

I de næste bassiner gemmer der sig rødspætter, ulke og søstjerner, og hver gang
Lars løfter pladen ned til endnu en forunderlig verden, går der et sug af forundring gennem klassen.
Hvor mange rødspætter ligger der
gemt i sandet? Hvem tør røre ved en
ulk, og hvad er det for nogle mærkelige
sugekopper søstjernen har på undersiden?
Drengene lytter, rører og ser det bedste, de har lært, og tiden flyver af sted. I
dag er en dag, de sent vil glemme, og lærerne er godt tilfredse.
De tre lærere kommenterer:
- Turen i dag var et sats fra vores side.
Vi har længe gerne villet arbejde med
havdyr, men vi var ikke sikre på, hvorNATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

Ulkene lurer lige under
overfladen.

dan drengene ville reagere på Lars´s
undervisning. Hvis de havde reageret
negativt, havde vi sikkert droppet emnet, men heldigvis er de opslugte, og nu
glæder vi os til at komme i gang hjemme på skolen.
Generelt er drengene trygge ved at arbejde med naturen. Den involverer
praktiske emner, oplevelser og brug af
sanserne, som ofte er deres stærke sider.
Det er noget andet med et abstrakt
emne som for eksempel brøkregning.
Her har drengene næsten ingen viden at
falde tilbage på, og de bliver utrygge og
forvirrede, hver gang vi bevæger os væk
fra det konkrete niveau. Det sker ikke i
samme grad, når vi arbejder med naturen. Her bevæger vi os for det meste på
det konkrete plan, og når de præsenteres
for abstrakte tanker, har de en relativ
stor viden at falde tilbage på.
Derfor skyldes en stor del af deres engagement i dag emnet, men hvis undervisningen ikke havde været så konkret,
praktisk og sanselig opbygget, var de
stået af for længst - se og røre er kodeordene. For mange ord og abstrakte begreber forvirrer, og det er godt, at Lars
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Lars fortæller om søstjernernes
sugekopper.

holder fokus på en aktivitet af gangen
samt har nogle få og klare regler. Tingene skal være enkle og overskuelige.
Lars supplerer:
-Ved hjælp af min struktur gør jeg
den nye og fremmede verden overskuelig for drengene, og så kan de bruge deres energi på undervisningen frem for at
frustreres over alt det ukendte, som de
møder en dag som i dag.

Sanselig fodring

Dagens sidste punkt er fodringen af de
danske hajer og rokker i rørebassinet.
Drengene har hver klippet de tre
længste ben af deres blæksprutte, og nu
er det tid til lidt blodsudgydelser.
Lars samler alle oppe ved døren:
- Man må gå bagved eller på linje med
mig, men ingen foran.
Drengene har for længst lært, hvem
der bestemmer og går pænt ved siden af
Lars.
- Hvor store er rokkerne? spørger
Christian.
- Så store, Lars samler sine arme i en
cirkel foran sig.
- Har de motorcykler? joker Jannik.
- Nej det har de ikke, griner Lars.
Oppe ved bassinet fisker Lars en blækspruttearm frem:
- Så er det bare ligesom at fiske, siger
han og trækker kødet frem og tilbage i
vandet.
- De skal lige lugte maden først, men
så skal I bare se.
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Inden længe er der bid. En sømrokke
står lodret i vandet og stikker hovedet
ovenud. Den laver nogle dybe slubrelyde, idet den hapser efter blækspruttearmen, og drengene springer forskrækket tilbage.
Lidt efter fiskes der på livet løs.
Youssef får til Lars´ store forundring
stenbideren til at snuppe et stykke:
- Det sker ikke særligt tit, siger han
overrasket og stirrer på fisken med de
delikate rogn, der tygger sig gennem
muskler og sugekopper.
Nogle få gange svigter modet, og
drengene lader maddingen falde, før der
er bid, men så kan de altid sætte sig på
hug og se fiskene kæmpe om det synkende stykke blæksprutte.
Med det sidste stykke kød får Lars
lokket en af de store rokker op. Den
slubrer højlydt og slår med vingerne, så
det sprøjter ud over kanten. Vandet løber i striber ned ad glasset, imens det
mærkelige dyr sluger sin fangst. Drengene stirrer direkte på munden, der i løbet af et par kraftige tag forsvinder bagerst i bassinet.
Herfra tager drengene afsked med deres drømmelærer for en dag og fortsætter rundt i Kattegatcentrets forunderlige
verden en times tid, inden turen igen
går til Århus, hvor undervisningen de
næste par uger står på havdyr, havdyr og
havdyr.
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Akvarier;
begrænsning
eller mulighed
Hvad sker der når man går
fra den ”vilde natur derude”
til udstillinger - nok så levende - i naturcentre og akvarier
med store dyre tableauer når
”de gode historier” om naturen skal fortælles?
Flere steder i Danmark har
man valgt at bruge rigtig
mange penge på store akvarier.
Hvad får man ud af investeringen i mursten, i forhold til
arbejdstimer for formidlere
ude i naturen?
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Vi har kontaktet 6 akvarier i Danmark
der formidler livet i havet for at finde
gode argumenter for mursten. Grundlæggende er svaret, at havet et svært tilgængeligt miljø hvorfor dyr, biotoper og
adfærd ikke kan opleves fra overfladen
af. Ved hjælp af akvarier, rørebassiner og
udvalgte dyr kan man meget effektivt
anskueliggøre særlige adfærdsformer,
anatomi og tilpasning til miljøet for levende væsner under vandoverflade.
Sidst med ikke mindst er det sandsynligvis også et spørgsmål om synlige resultater, lokalpolitik og besøgstal.
Herefter en meget kort beskrivelse af
de seks udvalgte akvarier. Det er ikke på
nogen måde en tilbundsgående beskrivelse af de aktiviteter der foregår i de 6
akvarier, men vi har forsøgt at fokusere
på detaljer, hvor de skiller sig ud fra hinanden. For yderligere information om
stederne, se deres fine hjemmesider.

Af Kari Hald,
naturvejleder ved Præstø Fjord
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Småt er godt!

Øresundsakvariet bryster sig af at være Danmarks mindste akvarium. Det har valgt at fokusere på helt små organismer og kun de dyr
de selv kan hente ind fra Øresund. De små
akvarier gør det muligt hurtig at lave ad hoc
udstillinger, hvis et emne eller dyr pludselig
bliver interessant. Dialogen vægtes højt på
stedet og de ansatte går rundt i udstillingen
og fortæller de besøgende om, hvad der findes
i de forskellige akvarier.
Øresundsakvariet hører under Marinbiologisk
Laboratorium på Københavns Universitet. På
laboratoriet forskes og undervises der i havets
dyre- og planteliv, og akvariet fungerer som
laboratoriets vindue til offentligheden.

Dyr fra hele verdenen

Danmarks Akvarium blev etableret i 1939 og
sidenhen udvidet til det dobbelte i 1974.
Akvarierne bærer præg af den tidsalder de blev
bygget. De gamle akvarier rummer mere end
3000 fisk og dyr fordelt på ca. 300 forskellige
arter i 70 akvarier. Derfor har Danmarks Akvarium valgt at bruge netop udstillingen og samlingen af dyr som udgangspunkt for undervisningen i skoletjenesten.
De mange særprægede dyr kan let illustrere
hvordan dyrene er tilpasset deres miljø og skoletjenesten fokuserer netop meget på at formidle sådanne biologiske grundprincipper.
Overraskende eller særpræget adfærd er tillagt
stor vægt i forløbet.

Inde, ude og under vandet

Fjord&Bælt ligger i fiskerbyen Kerteminde,
midt mellem hav og fjord. Skoletjenesten tilbyder formidling både i skolestuen, i udstillingerne, ved akvarierne, i undervandstunnelen
og udendørs i fjord- og bæltmiljøet.
Fjord&Bælt har to marsvin med særlig tilladelse fra Miljøministeriet. Formålet er forskning
og formidling for at bevare og beskytte den
eneste ynglende hval i danske farvande.
Der er to naturvejledere ansat på Fjord&Bælt
og de kan ind imellem more sig over, at arbejde i et center til 40 mill. kroner med marsvin,
sæler og akvarier - og så er den største oplevelse for mange af de besøgende at holde en
krabbe eller klappe en rødspætte.
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Akvariet har to tilbud ”ud af huset”: fiskeri på
lavt vand og en bådtur ud til nogle af de mange forskellige bundtyper tæt på havnen.
Øresundsakvariet
Strandpromenaden 5
DK-3000 Helsingør
Tlf: + 45 49 21 37 72
Pers: + 45 49 21 16 33
Fax: + 45 49 26 11 65
E-Mail: oresundsakvariet@zi.ku.dk
http://www.oresundsakvariet.ku.dk

Selvom Danmarks Akvarium ikke satser på aktiviteter udendørs har de dog 2 tilbud, hvor
man kan undersøge livet i det lave vand ved
kysten samt i en sø bag akvariet.
Danmarks Akvarium
Kavalergården 1
2920 Charlottenlund
Tlf.: +45 39 62 32 83
Fax: +45 39 62 04 16
E-Mail: danmarks@akvarium.dk
http://www.danmarksakvarium.dk
Foto: Peter Vondmose.

Det er væsentligt for skoletjenesten at inddrage det omgivende miljø i formidlingen. Der tilbydes strandture, bådture, miljøture, snorkelture og gåture i fiskermiljøet.
Fjord & Bælt
Margrethes plads 1
5300 Kerteminde
Tlf.: +45 65 32 42 00
Fax: +45 65 32 42 64
E-Mail: post@fjord-baelt.dk
http://www.fjord-baelt.dk/index.html
Foto: Fjord&Bælt.
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Et helt nyt akvarium

Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg indviede
juni 2002 et helt nyt saltvandsakvarium, hvor
publikumsarealet er udvidet til over det dobbelte i forhold til tidligere. Havmiljøet udenfor
museet er i fokus og indretningen skal gøre livet under vandoverfladen mere synligt og tilgængeligt for de besøgende.
Som på Danmarks Akvarium er historien om
dyrenes tilpasning til miljøet i fokus og via aktiviteter hvor f.eks. sild og ulk sammenlignes
udenpå og indeni forsøger man at komme videre end deltagernes første reaktion der ofte
er baseret på følelser (Nååå, hvor er den sød –
Adder! hvor er den ulækker).

Haj – ej kun reklame

Kattegatcentret er kendt for sine hajer men
rummer mere end dem. Centret er bygget op
således at alt arbejde med dyrene i akvarierne
foregår fra det område hvor publikum befinder
sig. Der er ingen skjult baggang bag akvarierne. Det skaber liv og masser af underholdning
for de besøgende som oplever, hvad der skal til
for at passe dyr i akvarier og hvordan man dykker med flaske blandt fiskene.
Kattegatcentrets skoletjeneste startede for 2 år
siden og man bruger akvariets attraktion Danmarks største samling af hajer - i undervisningen som et eksempel på hvordan dette dyr,
gennem 400 millioner år har tilpasset sig nøjagtigt til livet i havet.

Stimevis af fisk

Europas største akvarium gør det muligt at opleve stimefisk som de opfører sig naturligt. Når
man har sådan et akvarium til rådighed, er det
oplagt, at bruge netop dette emne i skoletjenesten.
Men for Skoletjenesten i Nordsøakvariet er det
vigtigt at koble oplevelserne i akvariet til menneskets kultur. Fiskeri – især af stimefisk - har
derfor en central placering i undervisningen.
Flere af skoletjenestens tilbud går ud af huset.
Enten til kysten eller til den lokale havn.
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Skoletjenesten tilbyder en aktivitet ”ud af huset”; en tur med fiskekutter. Men de kan tilbyde mange flere aktiviteter udendørs via deres
samarbejde med to naturvejledere på henholdsvis Fanø og på Blåvands Naturcenter.
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet
Tarphagevej 2-6
6710 Esbjerg V
Tlf.: +45 76 12 20 00
Fax: +45 76 12 20 10
E-mail: fimus@fimus.dk
http://www.fimus.dk

Til formidling udenfor bruger man ”lagunen”
der er en lille havn lige udenfor akvariet, til aktiviteten ”Livet i kattegat”, hvor deltagerne
tømmer ruser og fanger dyr i det lave vand.
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter
Færgevej 4
8500 Grenaa
Tlf.: +45 86 32 52 00
Fax: +45 86 32 72 00
E-mail: kc@kattegatcentret.dk
http://www.kattegatcentret.dk

Desuden er skoletjenestens leder ansat af den
lokale kommune og alle kommunes klasser tilbydes længere undervisningsforløb om fiskeri
og fisk med udgangspunkt i den lokale fiskerihavn samt akvariet.
Nordsømuseet
Willemoesvej
Postboks 125
DK-9850 Hirtshals
Tlf.: +45 98 94 44 44
Fax: +45 98 94 54 80
E-mail: info@north-sea-museum.dk
http://www.north-sea-museum.dk
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Foto: Kari Hald.

Saltvandsindsprøjtning
fra Down Under
Før og efter verdenskonferencen var vi nogle stykker
der tog temperaturen på
havformidlingen i Australien.
Og vi må skuffe jer. For langt
hen ad vejen gør de og tænker de som os. Men der var
da nogle ting der var anderledes og andre som gav inspiration.
Grundlaget var anderledes

Af Kari Hald,
naturvejleder ved Præstø Fjord.

Grundlæggende var deltagerne – om
det er institutionsbørn eller skoleelever
- langt mere disciplineret end danske
ditto og formidlingen havde en snert af
indlæring af termer og begreber, som vi
kender det fra ”den gamle skole”. Men
flere steder brugte de dukker og udklædning og tilhørende teater eller leg
for at gøre formidlingen levende.

Melbourne Aquarium

http://www.melbourneaquarium.com.au
Vi besøgte Melbourne Akvarium og fik
lov til at gå med på en rundvisning for
indskolingsbørn. Dagens introduktion
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foregik ved hjælp af en hånddukke, der
forestillede en søhest.
På et andet forløb brugte de udklædning til at vise og forklare fiskens anatomi.
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Flokken af unge piger havde før turen
været marken og lave botaniske undersøgelser og skulle efter bådturen på
snorkeltur. Sikke en dag!

Townsville Aquarium

Silden Dorte...

Marine Discovery Centre

http://www.nre.vic.gov.au/mafri/discovery
Vi besøgte også et havformidling – og
forskningscenter i Queenscliff, ca en times kørsel syd for Melbourne. I deres
undervisningslokaler var alle borde og
ting i børnehøjde og alt måtte røres.
Vi var med på en bådtur hvor der blev
trukket vod efter båren og fangsten
samlet op og studeret. Undervejs så vi
delfiner, sæler og masser af havfugle.

http://www.reefhq.org.au
Vi besøgte også Reef Head Quarter i
Townsville, hovedakvariet til formidling
af Great Barrier Reef (GBR). Og her skal
bare opfordres til at opsøge deres nye
undervisning og formidlings hjemmeside; http://www.reefed.edu.au - hvor
man kan finde masser af tilbud om og
ideer til undervisningsforløb om GBR.
Efter en uges dykning på GBR tog vi
imod et tilbud, som alle dykkere og
snorkelturister får i Cairns; Reef Teach.
”A captivating 2 hour presentation…”.
Og fængende var det. Underholdning i
HØJT tempo og samtidigt på et formidlings- og indholdsmæssigt højt niveau i
et lille mørkt og VARMT lokale, hvor
air-conditionen ikke var optimal. Og det
skal være hurtigt, smart og underholdende for at nå så mange af revets turister som muligt. Mange vigtige budskaber kom ud på denne måde.

Foto: Kari Hald.

Og så var det jo…
www.reefteach.com.au

Tre gange søstjerner

Og sidst lige lidt om formidlingsmetoder. Vi oplevede formidling af en søstjernes middag i hele tre versioner:
Den Fortalte version...
fra Melbourne Aquarium: Formidleren
fortæller; ”En søstjerne spiser ved at
krænger sin mave ud i en musling og
muslingen opløses af de enzymer der
findes i søstjernes mavesaft. Søstjernen
sluger til sidst den fordøjede masse op”..
Den Viste version...
fra Reef Head Quarter i Townsville: Formidleren står med en stor ”bamse-søstjerne”. Hun fortæller hvordan søstjernen spiser, mens hun viser hvordan
”bamse-søstjernen” kan krænge sin ”stof
–mave” ind i en ”bamse-musling”.
Den Spillede version...
fra Reef Teach i Cairns: Formidleren
fortæller. ”Når en søstjerne vil spise en
musling, brækker den sig - OOOUAAARGH! OOUARKK! OURK! RK… ned i en musling. Og derefter – ja du
tror det ikke så - SSLLLUUUUP SLUUUPP UHHMM… SLUUUP! - sluger
den det hele op igen!”-Velbekomme!
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Natursti under vandet
Varme somre, som den vi oplever i år, indbyder til, at tilbringe mere tid under vandet end oppe i heden. Så
hvorfor ikke placere sin natursti under vandet?
Det gør vores australske kolleger. En ranger fra
Vestaustraliens kyst, har
sendt denne opskrift på,
hvordan man designer sin
egen undervandsnatursti.
Af Bradly Daw,
Senior Ranger
Rottnest Island Authority
Vestaustralien.
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Vores undervands snorkel- og dykkerstier bruges til at formidle udvalgte undervandslokaliteter, for derigennem at
opmuntre besøgende til at være med til
at beskytte disse. Derfor prioriteres områder med et højt besøgsantal og markant påvirkning fra de besøgende eller
områder som er værdifulde set ud fra et
konserveringssynspunkt.

Undervandsstierne er markeret af betonblokke, der er ca. 50 cm bredde og 40
cm høje (det kan dog være nødvendigt
med højere blokke i områder, hvor sand
kan samles eller tungere blokke i områder med kraftig strøm).
Der er rustfri håndtag på begge sider
af blokken, så snorkeldykkere uden blybælte bedre kan holde sig fast og læse
teksten.
Vi støber betonblokkene med en lille
fordybning, som er afpasset efter en
størrelsen på det skilt, der skal sidde på
betonblokken. Skiltet består øverst af en
tyk, gennemsigtig akrylplade. På pladens bagsiden klæbes en sort eller mørkeblå selvklæbende film, som er en slags
negativ af teksten. Filmen er mørk, bortset fra tekst og tegninger, der er gennemsigtige. På en hvid baggrund vil
tekst og diagrammer fremstå som hvide.
Fordybningen i betonblokken, hvor
akrylpladen med den mørke film placeres, er fyldt med hvid vandtæt forsegling/ film (vi bruger Sikaflex 293). Efter
NATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

at have fyldt fordybningen med den hvide selvklæbende film skubbes akrylpladen med den mørke film ned i forseglingen. Sørg for, at dække af langs
kanterne med afdækningstape for at
lave en ren, pæn forsegling når overskudsmateriale og lufthuller bliver presset ud til kanterne.
Normalt placerer vi 12 betonblokke
eller deromkring i vandet, lagt i en ring
eller på en linie, afhængigt af stedet. Du
kan markere blokkene med små bøjer
halvvejs nede i vandet (for at undgå visuel forurening), eller på vandoverfladen. Du kan også lade være med at markere blokkene, og dermed lave en jagt
ud af at finde posterne under vandet, for
at gøre det mere spændende for de besøgende.
Med hensyn til tekst har vi normalt
kun ét emne pr. blok. Den første post er
normalt en introduktion til stedet og
fortæller hvor posterne kan findes, og
hvor mange der er. På et sted har vi en
historie om søgræs, et andet sted om
tang, og en senere post fortæller om lokale varme havstrømme, som skaber

sydlige koralrev og bringer tropiske fisk
sydpå, fulgt af en tekst om korallerne og
hvordan man beskytter dem (rør dem
ikke og stå ikke på dem). Andre poster
handler om nogle af fiskene i området,
et skibsvrag i nærheden, klippehummere nær en skrænt hvor de holder til, søstjerner osv. Så det er nødvendigt, når
du designer en undervandsnatursti, at
du virkelig undersøger lokaliteten og
planlægger, hvor du vil placere posterne
og hvilke historier du vil fortælle.


Links og andet havguf
www.ocean98.dk
Dansk side som kan hjælpe til at bruge internettet i skolers og gymnasiers havundervisning. Mange danske links. Nyhederne er dog fra
1999, så siden bliver vist ikke opdateret.
www.wolsing.dk/biolink
Dansk vejviser til biologiske hjemmesider, herunder marine sider.
www.marinbi.com
Norsk marint billedgalleri af havets organismer.
www.mesa.edu.au
Austalsk-Asiatisk marin undervisningsside.
www.dmu.dk
Danmarks Miljøundersøgelser. Her kan du bl.a. finde rapporten »Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2003« med oplysninger om
iltforholdene i både danske, svenske og tyske farvande. På hjemmesiden findes detaljerede kort over iltforhold i de danske farvande.
Kaskelot PS Nr. 1 Maj 2003 har temaet Iltsvind – som behandles
både biologisk og didaktisk - og så kan du også læse lidt om prøven i
biologi og fysik/kemi efter 9. klasse, det er jo også interessant…
www.biologforbundet.dk
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Et par gode håndbøger
til feltbrug:
Smådyr på lavt vand.
Af Kurt Servé, Dafolo 1996. Enkel og anvendelig håndbog til børn og
voksne. Normalpris kr. 148, Havets dyr og planter.
Af Marianne Køie, m.fl. Gads Forlag 2000. Normalpris kr. 349,Felthåndbogen der har det hele.
Og et par spændende nyudgivelser:
»Stenrev - havets oaser«
Af Karsten Dahl og Steffen Lundsteen, DMU samt Stig Asger Helmig,
SNS. Gads Forlag 2003. Normalpris kr. 69,Bogen giver indblik i et helt enestående økosystem, som de færreste
har set med egne øjne.
Find en pdf-udgave af bogen på www.dmu.dk
I serien Miljøbiblioteket fra Gad (som ersattter de navnkundige
TEMA-rapporter fra DMU) udkommer i november: Gunni Ærtebjerg
m.fl.: Iltsvind, kr. 69,-.
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Krudtugler
i Københavns Havn
Man kan næsten ikke kæntre
med kanoerne i dette rolige
vand, med mindre man altså
lige trænger til en frisk dukkert. Alligevel ligger der nu
tre orange redningsveste i
vandet ved siden af kanoen!
De tre våde elever holder sig
fast i naturvejlederens kano,
mens deres egen bliver tømt
og vendt, så de kan kravle i
igen.
Liv i det gamle krudtdepot

Af Dorte Nielsen,
naturvejleder og leder af
Øresundsmiljøskolen
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Vi er i hjertet af København, med Christianias alternative arkitektur til den ene
side og Torpedohallens millionlejligheder på Holmen til den anden. Denne del
af havnebassinet er velafgrænset og roligt, og bortset fra havnerundfartens
både, der stryger forbi fulgt af guidens
højtalerformidling, er der næsten igen
trafik på vandet. Dengang flåden og de
store oversøiske handelsskibe endnu
holdt til på Holmen, Dokøen og ved
Grønlandskaj, lå voldanlægget ved med
sine fem-kantede bastioner som en beskyttende ring omkring området. Nu er
det længe siden der blev gemt krudt og
kugler i det gamle ammunitionsdepot
fra 1690 på Carls Bastion. I stedet genlyder bygningen af skæren og hakken når
Jonas bryder det solide betongulv op, og
diamantborer-Robert gnaver sig vej

Foto: Dorte Nielsen.

gennem de metertykke murstensmure,
så akvariefolkene kan lægge rør til saltvandssystemet.

Det »blå« undervisningsrum

Øresundsmiljøskolen er startet i februar
i år. Og heldigvis kom bevillingen fra
Friluftsrådets Tips- og Lottoafdeling lige
tids nok til, at arbejdet med at indrette
et havlaboratorium i bygningen kunne
gå i gang inden sommerferien. Endnu
ligner det en byggeplads. Men rørebassinet står klar til at blive fyldt med saltvand, så børnenes fangst af skrubber,
krabber, rejer, kutlinger og de lange
tangnål fra havbassinet lige udenfor kan
fyldes i. De mindre temaakvarier med
saltere vand skal vise nogle af Øresunds
øvrige miljøer, f.eks. stenrevet med søanemoner der »klistrer« sig fast til nysgerrige pilfingre. At livet under havoverfladen kan være lige så forskelligt som
livet på landjorden, er én af de pointer,
vi gerne vil fortælle børnene.
Navigation er vigtigt til søs, og kompasrosens udformning har givet inspiration til den aflange »ruder-facon« på de
fire vandarbejdsborde, der er ved at blive bygget. Bordene kan ændres i højden,
så de passer til både børnehavebørn og
gymnasieelever. De kan fyldes med saltvand, og her kan eleverne i grupper sortere de indsamlede prøver af mudder,
tang og dyr, lave camouflageforsøg med
fladfisk eller gælle sild og dissekere
torsk.
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Når vandet er stift

Havnen og havet udenfor er naturligvis
grundlaget for naturvejledningen, men
når vandet i februar er frosset til is, er
det rart at kunne supplere med aktiviteter og fordybelse indendørs. Og når
krabberne og rejerne om sommeren er
trukket ud på dybere vand, end hvad vi
kan nå med waders og rejestrygningsnet, kan vi fiske et par dyr op af akvarierne.

Fire temaer

Øresundsmiljøskolens temaer dækker
natur, miljø, kulturhistorie og friluftsliv.
Kanosejlads og primitiv overnatning
udgør de nuværende friluftsaktiviteter,
men på sigt håber vi også at kunne
snorkle og sejle for sejl. Kulturhistorien
er der så småt taget fat på med »Det store sildemarked«. Eleverne føres ved historiefortælling gennem en bid af Danmarkshistorien til fiskerlejet »Havn«
hvor biskop Absalon i Middelalderen
byggede en borg der kom til at beskytte
»købmændenes havn«. Datidens rige

Foto: Dorte Nielsen.

sildefangster i Øresund dannede grundlag for hele områdets udvikling, men det
var »gællekonerne« og »læggekonerne«
på sildemarkederne, der udførte det
hårde arbejde med at gælle og salte sildene, og det er lige hvad børnene nu
skal til...

Aktiviteter og indhold

Som alle andre natur- og miljøskoler
forsøger vi at gøre emnerne så konkrete
som muligt, og tage udgangspunkt i det
børnene selv kan sanse og opleve. Denne aktivitetsbaserede undervisning bliver nemt bygget op omkring nogle succesfulde aktiviteter. Udfordringen er at
spørge sig selv HVAD vi vil, og tilrettelægge HVORDAN disse pointer skal
formidles herefter. Vi vil gerne give københavnerbørnene kendskab til havet
og havnen som fundamentet for byens
eksistens og udvikling. Ved at inddrage
både kulturhistorie, natur og miljø forsøger vi at give dem en baggrund for at
kunne være med til at diskutere byens
udvikling og fremtidens brug af havnen
og havet. Drivkraften i formidlingen er
dog lige så meget vores egen fascination
af det forunderlige liv der findes under
havoverfladen, og som storbyens børn
og unge ofte ikke har adgang til at opleve.

Miljøkontrollen på patrulje

Foto: Dorte Nielsen.
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»Miljøkontrollen« - lyder det ikke næsten lige så godt som »Naturpatruljen«?
I Københavns havn er det Miljøkontrollen der tager sig af miljøovervågningen.
På Øresundsmiljøskolen kan elever fra
7. klassetrin til gymnasiet arbejde med
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Foto: Dorte Nielsen.

prøvetagninger og målinger, og dermed
blive »Miljøkontrol for en dag«. Målet er
at de selv har en fornemmelse af miljøtilstanden, og kan forholde de oplysninger de får gennem medierne til de lokale
forhold. Vandkvaliteten i havnen er blevet bedre de seneste år, så nu åbnes der
for badning og lystfiskeri på udvalgte
steder, hvilket giver mulighed for nogle
gode diskussioner om brugere og deres
forskellige interesser i havnen.
Som nabo til Søværnet på Holmen
har vi også haft held til at tage skoleklasser på besøg ombord på nogle af de
større militærskibe der deltager i den
nationale havmiljøovervågning. På
rundturen på Gunnar Thorsen fik 7.
klassen bl.a. vist skibets udstyr til olieopsamling. Interessen denne dag var
måske begrænset, men læreren fortalte
efterfølgende, at besøget havde fået et
nyt perspektiv for eleverne, da de få
uger senere i TV kunne se Gunnar
Thorsen deltage i opsamlingsarbejdet,
efter olietankerens forlis mellem Bornholm og den svenske sydkyst.

28

De nordiske visioner

Miljøproblemer kan ikke løses alene, så
samarbejdet med de øvrige nordiske
lande står centralt i Øresundsmiljøskolens arbejde. Københavns kommune
driver miljøskolen i samarbejde med
Foreningen Norden, som administrerer
Carls Bastion og driver en nordisk kulturcafé i nabobastionen. Visionen for
Øresundsmiljøskolen er også at arbejde
med miljøformidling i Norden og hen
over Østersøen. I første omgang vil det
være oplagt at kigge over Øresund og
starte et samarbejde med svenske skoler
og naturskoler i Lund og Malmø. Senere
vil norske, svenske og finske klasser på
besøg i Danmark, sammen med deres
danske venskabsklasse kunne lave natur- og miljøundersøgelser i det havområde, de alle er naboer til. Endelig skal
eleverne omkring hele Østersøen kunne
indgå i fælles netværk med udveksling
af målinger, ideer, spørgsmål og projekter.
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En dag på
Danmarks Akvarium
- første studietur i
københavnergruppens
havformidlingsnetværk
Københavnergruppen har dannet en ny
gruppe og - med fare for forveksling kalder vi gruppen for et havformidlingsnetværk. Netværket hører under Københavnergruppen, men interesserede
tilrejsende er velkomne, da de indtil nu
planlagte møder foregår i Københavnsområdet. Vi har holdt et indledende
møde, hvor vi besluttede hvad netværket kan bruges til:
• Erfaringsudveksling/studieture.
• Efteruddannelse: speedbådscertifikat,
snorkling, osv.
• Udviklingsprojekter.
• Afklaring af lovgivning.
• Grejbank.

Et udstyrsstykke

Derfor var vi var på Danmarks Akvarium den 4. juni 2003 med deres skoletjeneste tilbud: ”Fiskeri fra Charlottenlund
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Strand”. Med akvariets biologistuderende medhjælpere begav vi os til stranden
med en række forskellige redskaber til
at fange dyr i det lave vand langs kysten.
Der var en spand til hvert redskab, så
man siden hen kunne undersøge sammenhænge mellem fangstredskab og
dyrearter. Redskaberne var:
• Vod til fangst af fladfisk m.v. på den
flade bund.
• Ruse til at fange aktive bunddyr.
• Net på skaft til at fange fritsvømmende smådyr.
• Dræg til at trække tang i land med
• Sigte på skaft til at skrabe dyr på
sten.
• Smørstikke og sandormepumpe til
at fange sandorme og andre dyr i
havbunden.
• Planktonnet til vandets små svævende organismer.
• Rejehov til at fange små dyr på bunden og nedgravet i sandet.

Foto: Kari Hald.

Københavnergruppens udsendte
medarbejder Kari Hald,
naturvejleder ved Præstø Fjord

Motivation frem for disciplin

Så vi trak i vaders og begav os ud i det
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hængen adfærd og fangstmetode. Særligt spændende var vodfiskeri fra
stranden, som ud over at være en interessant fangstmetode, også kræver samarbejde og koordinering i gruppen. En
gruppe børn, der tilfældigvis var på
stranden den dag, deltog ivrigt med at
sortere dyr fra tang.

Og siden da…

Foto: Kari Hald.

Der blev fisket og fanget med
hjælp af mange foskellige former
for fangstudstyr.

Farvefoto et nederst på bagsiden af omslaget er også fra
arrangementet på Danmarks
Akvarium.

våde element med hvert vores redskab.
Der blev fanget, sludret, afprøvet på livet
løs. Vi var vist ikke så gode til at få dyrene i de rigtige spande – en for hvert redskab - men det er let at bliver ”fanget” af
jagten på dyr ved kysten. Samtidigt sejlede de to formidlere ud for at hente ruser og gøre voddet klar.
Voddet blev lagt ca. 100 meter ude,
parallelt med kysten og tov blev bundet
til hver ende og ført ind til stranden. Vi
blev delt op i to hold og begyndte at
trække voddet ind. Jo tættere det kom,
jo mere tang fik det samlet, og der skulle
bruges nogle kræfter for at få det helt
ind på land.
Efter jagten begav vi os til Skoletjenestens forundringsrum, hvor fangsten
blev studeret på nært hold i store åbne
kar. Arterne blev bestemt og indskrevet
på et skema med de forskellige redskaber. Den afsluttende seance bestod i et
teoretisk oplæg, om at se sammenhæng
mellem dyrenes adfærd og den tilsvarende fangstmetode; aktiv eller passive
fangstredskaber.

Og den 19. august 2003 var der dømt
STORE BADEDAG på Taarbæk skole,
da havformidlingsnetværket mødte talstærkt op iført badetøj og snorkel. Kate
viste rundt i Taarbæk skoles natur/
tekniklokale som helt er omdannet til et
havundervisningsrum.
Under vandet stødte vi på stimer af
bl.a. babyhornfisk, kildende krabberne
under tæerne og boltrede os som fisk i
vandet. Tilbage på det tørre, diskuterede
vi snorkelformidling og sikkerhed, og
der var stemning for at arbejde videre
med ideen om at etablere en fælles grejbank med snorkeludstyr - måske med
støtte fra Friluftsrådet.
Onsdag den 8. oktober mødes vi igen
på den nystartede Øresundsmiljøskole i
Carls Bastion der er ved at blive indrettet til havlaboratorium. ”Så håber vi at
have noget at vise frem” siger værten
Dorte Nielsen. Og vi har flere gode ideer
på lager. F.eks. besøg i Køge Bugt strandpark, havformidling fra båd samt arkæologi og kulturhistorie på lavt vand. Så
der er basis for et levende netværk under vandet - blob blob...


At vælge en vinkel

Det var rigtig spændende at forsøge sig
med mange forskellige fangstmetoder,
og aktiviteterne rummer i mine øjne
langt større potentialer formidlingsmæssigt end fortællingen om sammen-
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Foto: Kari Hald.
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Havet er for alle!
Foto: Finn Lillethorup Hansen.

Ja, sådan kunne titlen egentlig have været på den drejebog som jeg p.t. arbejder på
sammen med Tomas Jensen
fra Vadehavscentret.
Vi har tænkt os at putte vores
fælles erfaringer ned i et lille
skrift, som vil være tilgængeligt for alle.
Gennem de sidste seks år har
vi haft vores daglige gang på
henholdsvis Fjord&Bælt samt
Vadehavscentret i Vester
Vedsted, hvor vi har lavet
mange former for formidling
af havet for mange forskellige målgrupper.
Drejebogen, som arbejdstitlen har været, er tænkt som et inspirationskatalog,
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en idébog eller blot en erfaringssamling
om man vil, hvor man kan hente idéer
og inspiration til formidling ved, på og i
havet. Det er vores håb med skriftet, at
der er flere der vil tage havformidling
op, så der på den måde kan komme
mere fokus på livet i og ved havet, såvel
på naturen som kulturen.
Over 70% af jordens overflade består af
vand, havet er dybere end højden på de
højeste bjerge, vi får hovedparten af vores ilt herfra, masser af store føderessourcer svømmer rundt derude, vi bruger det kommercielt og rekreativt;
alligevel ved vi forbavsende lidt om det.
Vi ved endnu mindre noget om hvordan
vi passer på det, og en af de største
grunde hertil er frygten for det ukendte
i havet. Mange bruger havet efter filosofien ”Ude af syne, ude af sind!”. Desværre har denne filosofi nu bragt os på kanten af mange og store miljøkatastrofer,
såvel hvad angår forurening som misbrug af havets ressourcer.

Af Allan L. Winther,
naturvejleder ved Fjord&Bælt,
Kerteminde
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Foto: Fjord&Bælt.

På Fjord&Bælt og Vadehavscentret formidler vi efter filosofien;
at hvis man skal passe på noget, skal
man også holde af det;
for at kunne holde af det, skal man
også kende det;
for at kende det, skal man vide noget
om det;
for at kunne vide noget om det, skal
man helst have haft det i hånden!
Her forsøger vi med vores formidling at
ramme især de sidste to sætninger, og
via dem håber vi at sætte de to første i
gang. Og hvordan gør man så lige det???
De svar der vil komme med i skriften,
vil hovedsagelig dreje sig om de mere
simple ting, der er forholdsvis nemme at
gå til, men også de lidt mere avancerede
ting vil blive berørt. Det drejer sig om
strandture med waders og rejehov, ture
til fiskerlejet, fisketure, snorkelture, bådture, miljøture og mange andre sjove
ting.
Vi har ikke tænkt os at komme med den
endegyldige og færdige opskrift på
hvordan man formidler havet, da denne
forhåbentlig ikke findes. Vi vil blot for-
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søge at give et overblik over hvilke muligheder man kan tage fat på, noget om
hvilket grej der kan være godt at anvende samt lidt om hvem det kan være godt
at samarbejde med til de forskellige formidlingsopgaver. Gennem skriftet vil vi
også give variationer på forskellige målgrupper og fokusere lidt på hvilke former for formidling der egner sig til forskellige målgrupper lige fra førskolen op
til gymnasieniveau. Undervejs vil vi kort
berøre sikkerhedsproblematikken omkring det at færdes ved, på og i havet.
Nu sidder der givet vis en enkelt eller to
og brænder med spørgsmålet om, hvornår man så kan få fingrene i dette skrift.
Vi havde jo håbet at det havde været i
det sene forår, men som alle andre naturvejledere ved, kommer der jo altid et
eller andet i vejen for de forskellige
deadlines. Men vi har sat os et mål for at
skriftet kommer på gaden i løbet af november. Hvilket også vil give jer rigtig
god tid til at læse det, blive inspireret og
planlægge det kommende års ture til, på
og i havet!
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Foto: Thorben Lundø.

Kystfriluftslivet
i Danmark
Gennem de senere år har
mange kræfter – også i Friluftsrådet – arbejdet for, at
det sejlende friluftsliv kanaliseres væk fra søer og vandløb – og ud til vore kyster.
Friluftsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på de problemstillinger,
der knytter sig til en øget anvendelse af
vore kyster i friluftssammenhæng. Det
er en ad hoc-gruppe, sammensat bredt
med repræsentanter fra flere typer af
brugere og som i løbet af 2004 skal levere en afrapporttering. Her er biologforbundet, roere, kano- og kajaksejlere,
landskabsplanlægningen, turistbranNATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

chen, ungdomsklubberne, det uniformerede børne- og ungdomsarbejde (spejdere m.fl.) og amatørfiskerne
repræsenteret. Andre parthavere er tilgodeset gennem personernes flersidede
engagementer, og på denne måde repræsenterer jeg ikke blot spejderlivet,
men også tænkningen i Dansk Forum
for Natur- og Friluftsliv, kanosamrådet
og ikke mindst naturvejledningen.
Det første arbejde er gået med at beskrive og definere dels ”kyst” og dels ”friluftsliv”, så der er fodslag i forståelsen.
Ud af disse drøftelser kan friluftslivet
ved kysterne ses fra to brugergruppers
vinkler: Dem der nærmer kysten fra
landsiden – og dem der kommer fra
vandsiden.

Af Thorben Lundø,
medlem af styregruppen for indsatsområdet.
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Og herudaf også en opmærksomhed
på interessekonflikter: Badende og
strandfiskere er til eksempel ikke lige
glade for alle typer af sejlads. Hvorvidt
der skal afsættes yderligere arealer af til
vandscootere og andet, er også en holdningsdiskussion, som hænger sammen
med forskellene mellem det organiserede friluftsliv contra det organiserede.
Interessen samler sig også om forudsætningerne for et øget friluftsliv ved kysterne. Og som ved megen anden udøvelse af friluftsliv er
adgangsmulighederne en centralt
spørgsmål. Friluftsrådet har en arbejdsgruppe, der specielt koncentrerer sig om
adgangsforholdene, men vi ser vi på
mulighederne for ophold og overnatning og drøfter, hvorledes mængden af
teltpladser kan øges og hvordan overnatningspladser kan katalogiseres og
formidles. En udmelding af de gode erfaringer med de organiserede friluftslivs
selvforvaltning af netop overnatningspladser kan fremme ønsket om flere aftaler om benyttelse og adgang på vore
kystnære arealer.
I havstokken er der gode udfoldelsesmuligheder – og de regelændringer, der
skal til for at åbne for et styrket, bredt

friluftsliv er små. Og det er vigtigt at befolkningens muligheder bliver velbeskrevne og klart defineret, når andre
private kræfter jævnligt interesserer sig
for et egentligt ejerskab af den danske
natur, som indskrænker offentlighedens
råderum.
Vi oplever for tiden hvordan en række
forhenværende travle erhvervshavne nu
er ved at lægge deres arealanvendelse
om i retning af eksklusivt boligbyggeri,
marinaer mv., hvor der slet ikke er
tænkt andre former for friluftsliv og udfoldelsesmuligheder ind. Hertil må forslag beskrives. Og i den forbindelse dukker grejbanktanken op. Vist er der
allerede etableret et netværk af sådanne
i amterne, men egentlig kystnære er ikke
tænkt – de få, der er, ligger på grund af
tilfældigheder.
Vi arbejder også på at skabe nogle portaler, der kan guide såvel det organiserede som det selvforvaltende, uorganiserede friluftsliv rundt langs vore kyster og
til mulighederne der.
Selve udvalgsbeskrivelsen og kommissoriet kan findes på nettet:
www.friluftsraadet.dk
		


Fotos: Thorben Lundø.
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Foto: Arne Bondo-Andersen.

Polterabend
med naturvejlederen

Naturvejlederen er ved at gøre
klar til at stå til søs i en smakkejolle med bruden og fire af hendes veninder! Han så glad ud!

Et spændende besøg på ”Øhavet Smakkecenter”
Nu skulle det være! I mange
år har Torben, naturvejleder
på Øhavets Smakkecenter på
Strynø, spurgt om jeg snart
kom på besøg. Så en lørdag
morgen i juli tog jeg færgen
fra Rudkøbing til Strynø.
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Det blev en festlig sejltur. Færgen blev
bordet af 9 kvindelige pirater med klap
for øjet, og de overtog straks broen og
styringen af færgen. Når man bor på
Nørrebro, er man vant til lidt af hvert, så
jeg tænkte straks: ”Polterabend” og gav
mig i snak med de søde pirater. Det var
ganske rigtig Polterabend, og de fortalte,
at deres ”gave” til bruden var en natur-

Af Arne Bondo-Andersen
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tiviteter til grupper og lejrskoler. Hovedaktiviteten er dog, som centrets navn
antyder, smakkejollerne.
En smakkejolle er en klinkbygget træjolle med 2 master. I ”gamle dage” var
den hvermandseje -. ”folkevognen” - i
Det Sydfynske Øhav – den blev brugt til
alt og bandt øerne sammen. Den repræsenter på én gang et stykke spændende
kulturmiljø og et rigtigt godt redskab til
moderne friluftsliv.
Den er nem at sejle, og når man hiver
sænkekølen op, kan man sejle den lige
op på stranden og slå sit telt op. Centret
har nu 10 smakkejoller til udlejning, og
har planer om at bygge to mere i den
kommende vinter.
vejledertur i smakkejoller med naturvejlederen på Strynø.
Det startede mange tanker hos mig. Vi
har ofte i naturvejlederkredse diskuteret:
Er naturvejledning underholdning eller
hva`? Er det os, der kommer til at stå
for indslagene ved fremtidens sølvbryllupper? - og uden at sænke det faglige
niveau!
Vel ankommet til Strynø satte jeg mig
stille på kajen og så Torben og hans
medhjælpere modtage piraterne, fortælle og instruere og endelig en lille times
tid senere stå til søs med dem i 2 smakke joller. Både naturvejlederne og pigerne var meget engagerede, og det blev til
en god aktivitet med megen snak om
smakkejoller, vind, vejr og hav. En rigtig
god kombination af fest og naturvejledning.

Smakkecentret

”Øhavets Smakkecenter” er kun få år
gammel, men det er et imponerende eksempel på hvordan man på en lille ø har
udbygget ”grøn turisme” på øens betingelser. Selve centret er indrettet i en
gammel gård tæt ved havnen. Her er der
indrettet en god lejrplads med plads til
lejrskoler, grupper og ”almindelige gæster”. I udhusene er der skibsmuseum
med fartøjer fra Det Sydfynske Øhav
(med over 5000 gæster om året), et træskibsværft samt cykel- og kajakudlejning. I havnen har centret 10 smakkejoller, en skonnert og en pram med plads
til 30,
Naturvejleder Torben er daglig leder
af centret og tilbyder en lang række ak-
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Smakkesejlads for nybegyndere

Lørdag eftermiddag prøvede jeg Torbens program for ”nye gæster”. Det startede på museet med en gennemgang af
sejladsens historie i Det Sydfynske
Øhav. Så ned til havnen til en grundig
gennemgang af en smakkejolle, som vi
fællesskab gjorde sejlklar ved at montere
master, ror og sænkekøl.
Efter en times intensiv sejladsundervisning til søs bad Torben om at blive
sat i land – og jeg var for første gang nogensinde kaptajn på et sejlskib.
Det var en berusende oplevelse –
vindstyrke 8 var passende for en nybegynder, solen skinnede og vandet klukkede!
Jeg lærte en masse på en weekend på
Strynø. De har lavet et rigtig godt koncept med en kombination af naturvejledning, kulturmiljøformidling og friluftsliv.
Stynøboerne har rejst fondsmidler til
etablering af ”Øhavets Smakkecenter”,
men den daglige drift løber rundt uden
tilskud!
Imponerende!
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Geologi på nettet
Set af Dorrit Hansen
Skjult bag en ligesom lidt for
ydmyg indgang via Naturnet,
er spiret en lille geologisk
guldgrube frem, som nok
kan interessere en naturvejleder med lyst til at opdyrke
nye kompetenceområder,
og trang til at holde sig ajour
med gode materialer på
nettet.
Under Geologi i venstrenavigeringen på
www.naturnet.dk kan man læse: »Her
findes forslag til steder, der byder på geologiske oplevelser. Til hvert af disse steder findes en beskrivelse af den geologiske historie, ofte sammen med et forslag
til en gåtur i området. Du kan skrive siden ud og bruge den som en turguide«.
Som projektet ligger nu, får man dog
ikke et kortmateriale med, og heller ikke
en præcis rutebeskrivelse, nærmere ideer til hvor man kan gå hen ad. Egentlige
ture med turguider finder man ved at
søge på geologi i den centrale søgemaskine på naturnet. De geologiske steder
finder man via et søgeapparat under geologi, der bringer en frem til de p.t. ca.
70 beskrivelser. I skrivende stund mangler der derudover en del lokaliteter i København, Frederiksborg og Roskilde
amter, de skulle være lige på trapperne.
Beskrivelserne er primært lavet af Tove
Stockmarr, samt et mindre antal af Jørn
Waneck – to af vores gode professionelle naturvejlederkollegaer, og det smitter
af på kvaliteten.
Udover en kort beskrivelse af lokaliteten
og samt kørselsvejledning, information
om adgang og ejerforhold, færdsel mv.,
ligger der for hver lokalitet et flot 2-3 siders beskrivelse der kan hentes som pdf
,og som for hver lokalitet er udstyret
med et par farvefotos og sætter fokus på
et særligt fænomen fx »Røsnæs – se
gletschere af ler« eller »Hvissingestenen
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– om folk og store sten«.
Pdf ’erne sørger for at hver
lokalitet bliver grundigt og
muntert beskrevet – et flot
lager af viden.
En »konkurrent« til dette
netbaserede værk er i øvrigt den for nylig udkomne bog »Danmarks geologiske
seværdigheder« af Ib Marcussen og
Troels V. Østergaard fra Politikens forlag. I samme udstyr som de kendte
»Danmarks kyster« og »Danmarks fredede områder«. Her findes et lignende
antal nærmere lokalitetsbeskrivelser
med kort, turforslag og flotte billeder.
Desuden findes et generelt, men kontroversielt indledende afsnit om Danmarks
geologiske historie. Søg dog hellere råd
hos din personlige geolog, før du forsøger at formidle de i værket præsenterede
teorier!
Den netbaserede geologi kunne jo have
en fordel ved en god søgefunktion, en
mulighed som ikke er udnyttet pt. Og
som jeg ikke ved om bliver det. Fritekstsøgningen virker kun i de korte beskrivelser, ikke i pdferne, hvor godset jo findes.
Det kunne ellers, hvor det kunne være
fint at søge fagbegreber i beskrivelserne,
fx på tungsand, hvis man nu lige ville se
om det fandtes andre steder end ved Tisvilde, eller hvis man nu havde glemt
hvor man kunne tage hen og kigge på fiskeler (Nej bare rolig Peer, det har jeg
selvfølgelig ikke glemt!). Nu er ideen i
hvert fald givet videre. Og det ville heller ikke være så tosset med en samlet
pdf med hele baduljen til de sultne.
Men ellers: Dejlige, faglige og velformidlende sider, skrevet til alle os lægfolk der
synes at geologi er spændende. Og så på
nettet – helt gratis – herligt – og det skal
nok blive brugt – geologi er COOL!
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Bog-omtale

John Rasmussen;
Dværgflagermusen
og Dracula,
ISBN 87-89191-47-1
er udgivet på
Wisby & Wilkens.

Redaktionen har bedt John
Rasmussen om at skrive lidt
om baggrunden for sin seneste bog: Dværgflagermusen
og Dracula.
Gennem et efterhånden langt liv har det
altid været mig magtpåliggende at skabe
interesse for naturens mange levende
skabninger blandt mennesker, der ikke i
forvejen har fundet det interessant at
beskæftige sig med disse ting. Min lod
er så især faldet på at få børn til at fokusere på emnet. Dette har på særdeles
mange måder været et givtigt engagement, idet mange af de børn, jeg har
stiftet bekendtskab med via mine naturture, senere hen har vist en blivende interesse for naturen og dens spændende
facetter.
Gennem årene har jeg lært, hvordan
ikke blot naturen »live« men også historier omhandlende naturen kan vække
interessen hos børn. Det har derfor været ganske naturligt for mig at udvikle
denne strategi. Jeg må samtidig pointere,
at det også har været mig en sand fornøjelse.
Det årlige biblioteksarrangement
»Den gode historie«, som jeg har deltaget aktivt i gennem flere år, har vist mig,
at børn sætter pris på spænding, humor,
facts, fantasi og undren. Alle disse elementer har jeg forsøgt at bruge i bogen,
så den ikke blot optræder som et underholdende led i tilværelsen, men også bliver en brik i et lille menneskes natursyn
til fordel for kommende små menneskers tilværelse.
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Lidt mere sagligt kan det vel udtrykkes:
Blandt de ting, der har været vigtigt
for mig i denne bog, og som jeg derfor
selvfølgelig også håber fremgår af bogen, kan nævnes følgende:
1. At give læserne (børnene) et skub til
at øge engagementet i og om naturen.
2. At lade flagermusens historie blive
fortalt af en flagermus. Det giver en noget speciel indfaldsvinkel, der godt kan
få læserne til at reflektere anderledes.
3. At fortælle om, hvordan flagermusen lever.
4. At gøre opmærksom på menneskets
forhold til flagermusen gennem tiderne
og dermed de myter og fordomme som
stadig trives i bedste velgående.
5, At tage et enkelt tema herfra op
(Dracula) og lade det blive en central
del af bogen.
6. At tage nogle almindelige »små
guldklumper af livsvisdom« ind til almindelig overvejelse.
7. At bruge en fortælleteknik, der gennem årene har vist mig at være noget
centralt for børn.
Det er meget bevidst, at bogen ikke
»kun« er en fagbog, men er udformet
som en skønlitterær bog. De mange forskellige aspekter er for mig lige væsentlige, for at naturen kan fremstå som en
helhed, hvor vores daglige tænke- og
handlemåde er ganske afgørende for naturens kvalitet.
At den foregår på en naturskole (Vestre Hus) er ikke blot nostalgi men også
en understregning af, at der netop på
disse (naturskoler) sker mange aktiviteter, der har en væsentlig indflydelse på
folks holdning til natur og miljø.
Bogen er beregnet som oplæsningsbog fra fem/seks - årige - Og kan læses
af børn fra 3. klasse og fremover.
John Rasmussen har tidligere været leder af Naturskolen Vestre Hus.
Illustrationerne er lavet af Jan Madsen, Brøndby Naturskole.
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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 naturvejlederne 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 relevante for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der foregår på naturformidlingsområdet 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 det årlige samlingspunkt for naturvejlederne i Danmark.
Den næste Årskonference afholdes på Spejdercentret Sletten ved Julsø i dagene 28. -30. april 2004. Hver årskonference har sit eget tema. Naturvejleder
foreningens 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 naturvejledere og naturskoler i Danmark.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tove Stockmarr,
Elme Allé 18, Vester Nebel,
6040 Egtved
E-post: tove.stockmarr@tdcadsl.dk
Bestyrelsen:
Tove Stockmarr (formand),
Morten D.D. Hansen (næstformand),
Helle-Marie Taastrøm (kasserer),
Allan Guido Nielsen, Thomas Gyalokay,
Sille Noe-Nygaard og Jens Frydendal.
Suppeleant: Torben Bøgeskov.
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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
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Nyt fra bestyrelsen
Den ny bestyrelse har nu
holdt møde i april, juni og
august og er så småt ved at
finde sig selv efter generalforsamlingen på Houens
Odde og den efterfølgende
konstituering. Vi har travlt,
og der er mange spændende
opgaver og udspil at arbejde
med.
Grønne guider og naturvejledere

Som I har kunnet læse i sidste udgave af
”Nyt fra bestyrelsen” er interesserede
grønne guider nu i gang med at melde
sig ind i foreningen, hvilket glæder os
meget. Der er mange perspektiver i tiltaget og når alle får lejlighed til at mødes i
de regionale netværk eller på temadage
rundt om i landet, ser vi frem til at der
opstår nye samarbejdsaftaler på lokalt
plan. Måske kan dette være startskuddet
til at vi alle bliver bedre til at udnytte de
to slags vejlederes kernekompetencer. På
Slagelse Natur- og Miljøcenter har man
for længst fundet et fælles fodslaw for
samarbejde, faglig sparring og supervision. Se artiklen om samarbejdet mellem en naturvejleder og en grøn guide
der er skrevet med afsæt i temadagen i
Odense.

Stillingsopslag: Naturskolekonsulent
wanted!

Etableringen af et formaliseret naturskoletemanetværk skulle efter planen
have været skudt i gang med ansættelse
af en konsulent her i det tidlige efterår.
Ansættelsesudvalget bestod af Friluftsrådet og foreningens formand. Efter
samtalerne, blev det imidlertid klart, at
ansøgerfeltet var for snævert, idet ingen
havde alle de ønskede kvalifikationer. Vi
har derfor besluttet, at slå stillingen op
på ny. Se mere herom under ”Nyt fra
Fællessekretariatet”.
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Friluftsrådets indsatsområder

- Er efterhånden omfattende. Naturvejlederforeningen har repræsentanter i
foreløbig 4 af slagsen som tæller: ”Friluftsliv og sundhed”, ”Mærk børnehaven”, ”Borgerinddragelse” og ”Gylle”.
”Friluftsliv gir´ sundhed”. Styregruppen for indsatsområdet ”Friluftsliv gir´
sundhed” arbejder med dels at etablere
et samarbejde med Sundhedsstyrelsen
omkring sundhedsugen i uge 20 i 2004
og 2005, dels at producere en folder til
de »moderat aktive« om friluftslivets
velsignelser. Folderen skal bl.a. ligge i
venteværelset hos lægen. Friluftsrådet
håber, at kunne påvirke Sundhedsstyrelsen til, at målgruppen for Sundhedsugen Uge 20-2004 skal være de moderat
aktive, og at det overordnede budskab
kunne være ”Friluftsliv gi’r sundhed”.
Målet er at friluftsorganisationerne kan
rette en fælles indsats mod praktiserende læger og sundhedsplejersker i udvalgte amter. Indsatsen skal bibringe
dem en øget viden om friluftslivets fordele for den fysiske og psykiske sundhed, og deraf et grundlag for også at
rådgive de af deres patienter, der har
brug for motivation og et godt råd. Næste møde i styregruppen holdes 30.9.
”Mærk børnehaven”. I Friluftsrådets
styregruppe for »Mærk Børnehaven«
sidder Thomas Gyalokay med fra Naturvejlederforeningen. Gruppens opgave
er at drøfte og komme med forslag til en
mulig mærkningskampagne for daginstititutionsområdet med inspiration fra
Grønt Flag - Grøn skole. Der har været
holdt et møde med udveksling af mange
tanker og ideer, især med fokus på naturaktiviteter. Gruppen samler på overblik
over igangværende ordninger, diplomer
m.m. på daginstitutionsområdet, så kender du noget til lokale tiltag så giv et
praj. Næste møde er den 8. september 03.
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”Borgerinddragelse” . Morten DD er
blevet optaget i styregruppen for Friluftsrådets indsatsområde »Borgerinddragelse«. Friluftsrådet håber med dette
indsatsområde at styrke inddragelsen af
befolkningen i emner som lovgivning,
forvaltning, natur- og kulturbeskyttelse
mv. Specielt i forbindelse med de igangværende nationalpark-pilotprojekter vil
der være stor fokus netop på at inddrage
lokalbefolkningen i processen, og indsatsområdet er derfor yderst aktuelt.
Hvis der (og det er der jo helt sikkert) er
naturvejledere, der har erfaringer med
projekter vedr. borgerinddragelse, bedes
de maile en kort beskrivelse samt evaluering af projektet til Morten på:
mortendd@molslab.dk
”Gylle”. Styregruppen for indsatsområdet er nu nedsat og Tove S. er optaget
som repræsentant for foreningen. Det
overordnede mål for indsatsområdet er
at få gennemført stramninger af lovgivningen og forvaltningen af husdyrproduktionen, der indebærer at den nuværende og den fremtidige produktion
ikke får negative konsekvenser for natur,
miljø og mennesker og dermed for friluftslivet og friluftsoplevelserne. Styregruppen ager at komme med et politisk
udspil med henblik på at ændre gældende lovgivning på området. Styregruppen
vil bl.a. arbejde for at få skabt en folkelig
debat om hvilken type landbrugsproduktion danskerne ønsker i fremtiden,
og om samfundet er parat til at acceptere de konsekvenser, en given udvikling
måtte have. Det første møde holdes i begyndelsen af september.
Bestyrelsen planlægger i nærmeste
fremtid at etablere et antal konferencer
på Naturvejledernet så I løbende kan
følge med i udviklingen af diskussionerne vedr. indsatsområderne.

Det nordisk-baltiske samarbejde

- spirer og gror, hvilket ikke mindst
skyldes Per Mikkelsens enorme engagement og drive. Som I har kunnet læse i
bestyrelsesreferatet fra august, blev der
den 5. – 8. august afholdt et naturskoleNATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

seminar i Estland hvor i alt 35 naturformidlere fra Sverige, Finland, Letland,
Rusland, Litauen, Polen og Danmark
deltog. Fra bestyrelsen deltog Jens Frydendal. Flere initiativer sættes nu i værk
med henblik på at etablere og formaliseret et samarbejde. Samarbejdet søges finansieret via midler fra EU og Nordisk
Råd. Bestyrelsen har derfor givet tilsagn
til at dette nordisk-baltiske engagement
fortsættes og har bevilliget 500 EURO
til Per Mikkelsens fortsatte deltagelse i
planlægningsgruppens arbejde. Midlerne skal bl.a. bruges til at afholde en
workshop og betale for professionel
hjælp til at forberede en ansøgning om
Ingerreg III B i løbet af efteråret og vinteren. Projektet støttes desuden med
kontante midler fra søsterforeninger i
Sverige, Finland, Letland og Litauen. I
slutningen af august ansøgte Naturvejlederforeningen Nordisk Råd om projektmodningspenge. Ansøgningen er for
nyligt imødekommet med en bevilling
på 4.300 Euro i 2003 svarende til 35.000
DKK. Desuden planlægger Rådet at tildele ansøgerne 11.000 Euro svarende til
90.000 DKK i 2004. Vil I gerne høre
mere om det nordisk-baltiske kan I kontakte Per Mikkelsen, og til Jeres orientering afholdes det næste seminar i Finland i 2005.

Vth World Parks Congress, Durban

Foreningens internationale engagementer fylder en del for tiden. Som det blev
fremført på naturvejlederkonferencen i
Grenå tilbage i maj måned, havde Naturvejlederforeningen modtaget stafetten fra Fællessekretariatet om at bære et
sæt gyldne formidlings- og bæredygtighedsprincipper videre til IUCN’s kongres i Sydafrika. I sin egenskab af foreningens formand deltager Tove S. i
kongressen, og rejser som repræsentant
for IRF, der deltager i kongressen med
udstilling og posters. Den såkaldte
”Code of Conduct” der blev bragt i sidste nummer af NATURvejleder er i mellemtiden udvidet til at omfatte 11 ”bud”
og har desuden undergået navneforandring til det noget venligere ”Shared
Principles”. Konferencen afholdes den 8.
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– 17. september i Durban og der deltager 2.500 gæster fra så at sige alle Verdens lande. Toves opgave bliver at præsentere de 11 ”principper” ved en
postersession samt smøre talegaverne
godt for at repræsentere såvel IRF som
Naturvejlederordningen som -foreningen med henblik på at udbrede budskabet. For selv om vi herhjemme nærmest
har de 11 principper på rygmarven når
vi formidler, og at man derfor kunne
tænke hvad nytte en præsentation af
dette skulle kunne tilføre andre, så forholder det sig anderledes i resten af Verden. Her implementeres bæredygtighed,
målgruppekendskab og aktivitetsprægede formidlingsmetoder ikke pr. automatik, så med udgangspunkt i ”Shared
Principles” håber vi at kunne lære at få
rangerkollegerne til at sige: ”Til hvem vil
jeg sige hvad på hvilken måde og hvordan!”

Årskonferencen 2004

Planlægningsgruppen har været i sving
længe, og det svirrer med rygter om
spændende oplægsholdere og udfordrende aktiviteter. Bestyrelsen arbejder
sammen med planlægningsgruppen på
at flytte tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen til første dags efter-

middag. Vi vil desuden gerne have en
god debat med medlemmerne om foreningens fremtidige virke, og agter derfor at tilføre generalforsamlingen en
portion af ”Højlunds Forsamlingshus”
og kræse lidt om medlemmerne i al almindelighed.

Hvordan går det - derude hos Jer?

Bestyrelsen får efterhånden flere meldinger fra naturvejledere landet over,
der fortæller at deres stillinger og naturskoler bliver nedlagt eller planlægges
nedlagte, som led i politiske beslutningsprocesser. Dertil kommer efterårets finanslovsforhandlinger der kun
kan give anledning til yderligere bekymringer. Bestyrelsen hører gerne fra Jer
derude! Send en ”tilstandsrapport” på 2
linier og fortæl om I har grund til bekymring. For står man pludselig efter
mange år uden det velkendte job, er der
ingen grund til at gå i panik. Selvstændig naturvejledervirksomhed er vejen
frem, og bestyrelsen vil gerne etablere et
erfa-netværk for de formildere der påtænker at starte deres egen formidlingsvirksomhed. Nogle har gjort det i årevis
og har megen erfaring at øse ud af.


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
 Personligt abonnement (1 eks. af bladet)
 Virksomheds-abonnement (op til 5 eks. af bladet)
 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder
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500,- kr.
200,- kr.
600,- kr.
75,- kr.
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Samspil mellem naturvej-

Nyt fra Naturvejlederforeningen

ledere og Grønne guider
Et billede af Slagelse Natur & Miljøcenter
D. 21. maj i år troppede en lille håndfuld naturvejledere
og et par håndfulde Grønne
guider op til fælles møde i
Odense.
Mødet blev afholdt på initiativ af de
grønne guiders netværkskoordinator og
lagde op til at vi forsøgte at identificere
de grønne guiders hhv. naturvejledernes
mål, kernekompetencer og arbejdsmetoder samt at komme med et bud på
fremtidens grønne vejledning. - Herunder om de to vejlederordninger skal arbejde på at konsolidere hver deres niche,
arbejde mere sammen eller måske ligefrem forsøge at arbejde på en sammenlægning af de to ordninger.
På mødet blev fremtidsperspektiverne
for, og ligheder og forskelle mellem, guider og vejledere drøftet.

Hånd i hånd

I store træk er en god del af budskabet
med såvel naturvejlederens som den
grønne guides formidling, at bruge vore
naturressourcer ’på den gode måde’. Naturvejledere og de grønne guider kunne
dog meget hurtigt blive enige om, at natur-området og miljø-området hver især
er alt for store og alt for forskellige til, at
man kan arbejde mod at smelte funktionerne sammen. Udover den faglige forskel, ligger der også en forskel i, at den
grønne guide ofte går ud blandt folk
med et ønske om, at ændre deres adfærd, mens naturvejlederen ofte har en
mere neutral oplysende funktion. Til
gengæld ligger der gode muligheder for
tværfagligt samarbejde mellem de to
faggrupper. Det vil vi i det følgende give
et eksempel på fra det nyoprettede Slagelse Natur & Miljøcenter, der består af
NATUR vejleder • 12. årg. • nr. 3 • 2003

en naturvejleder og en Grøn guide.
En stor fordel ved at placere os sammen er, at den faglige ensomhed, som
naturvejledere og grønne guider ofte
oplever, mindskes betydelig. Muligheden for daglig sparring benytter vi gensidigt i stor stil – også til de projekter,
som vi ikke er fælles om. Vi er kolleger
der giver indput, drøfter og – når der en
sjælden gang er tid til det – holder frokostpauser med socialt indhold.
Men dertil syntes vi, at når vi nu er
placeret i et fælles center, så må vi også
udnytte vore fagligheder, ved at koble
dem i fælles projekter, f.eks årlige temadage. I år har vi derfor planlagt fem fællestemaer, hvor vi forener vores viden
indenfor natur og miljø. Således har vi
allerede afholdt arrangementerne ’Det
økologiske liv i haven’, ’Vild mad’ samt
’Aftensmad i skoven’, og er nu godt i
gang med planlægningen af ’Natur &
håndværk’ samt ’Grønt Julemarked’.
Det første arrangement ’Det økologiske liv i haven’, bestod af en levende udstilling, hvor økologiske principper blev
demonstreret og forklaret. Dette blev
kombineret med en udstilling af de vigtigste materielle elementer i en økologisk have, samt naturens egne elementer
i form af dyr og planter. Naturen, med
dens biologi, kræfter og adfærd var således udgangspunktet for at vejlede haveejeren i en fornuftig adfærd i overensstemmelse med økologiske principper.
De besøgende gik forhåbentlig hjem
med et mere helhedsorienteret billede
af, på den ene side hvordan tingene
hænger sammen i naturen, og på den
anden side af, hvordan vi som mennesker og forbrugere kan udnytte dette
potentiale. Var kun den biologiske vinkel, eller alene den miljømæssige adfærd
blevet formidlet, ville formidlingen må-

Af naturvejleder Tine Nord
Raahauge &
grøn guide Helene Zitawi.
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ske være mindre overbevisende.
Arrangementerne ’Vild mad’ og ’Aftensmad i skoven’ bød begge på viden
om - og ganeguf fra naturens store tagselv-bord. Ved at instruere i brugen af
skov, strand og have som spisekammer,
formidler vi ikke kun naturen, men
samtidig at vi kan have en indflydelse
på, hvordan den mad vi spiser skal være.
Vi viser, at der er uudnyttede fødevareressourcer, som vi selv kan gå ud og
samle. Og når vi bruger naturens spisekammer bestemmer vi selv om vi vil
undgå tilsætningsstoffer, lang transport,
overproduktion, affaldsproblemer, overflødig emballage og måske endda energi
til forarbejdning. Forhold det er svært at
undgå, når vi køber en tilsvarende vare i
et supermarked.

Natur & Håndværk

Vort næste fælles tema i år, ’Natur &
Håndværk’, vil blive et arbejdende marked, der handler om det gode håndværk.
Det håndværk der ikke forgår så hurtigt,
eller for let går i stykker. Det håndværk
der kan repareres og som man gider se
på og bruge i mange, mange år – hvis
det da ikke lige så stille forgår, som f.eks.
et pilehegn – uden at skabe miljøproblemer derved. Det gode håndværk kræver
mere menneskelig energi til fremstilling
end brændsels-energi, og forurener der-

Bog-omtale
Titel:
Det ren Pip
Forfatter:
Jan Kjærgaard Jensen
Illustrator:
Christian Riis Hansen
Forlag:
Wisby og Wilkens
ISBN: 87-89191-44-7
Pris: 98,- kr.
Læst af:
Lars Stubkjær Nielsen.
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med mindre. Brugen af naturmaterialer
betyder tillige, at der ikke skabes mange
problematiske affaldsstoffer. Det gode
håndværk har ofte en kulturhistorisk
vinkel knyttet til sig, og markedet vil repræsentere flere forskellige tidsperioder.
Således har vi naturen - via materialerne
– og kulturhistorien på den ene side –
naturvejlederens faglige side. Og på den
anden side de miljøvenlige produkter –
den grønne guides område.

Grønt Julemarked

Henimod slutningen af året afholder vi
’Grønt Julemarked’. Det er vores hensigt
at inspirere gæsterne til selv at lave eller
at købe julegaver, hvis materialer og
processer tager hensyn til natur og miljø
i højere grad end mange masseproducerede varer gør. Der vil således være arbejdende værksteder, der fremstiller julegaver, julepynt og juleguf. Pil, filt og
papir er nogle af de oplagte materialer
der vil blive brugt.

Anbefaling

På Slagelse Natur & Miljøcenter har vi
kun positive erfaringer med samarbejdet mellem naturvejleder og Grøn
guide. Og et center bestående af begge
faggrupper er bestemt en konstellation
vi kan anbefale.


En fremragende bog
Naturvejlederen Jan Kjærgaard har udgivet en fuglebog. Ikke en fuglebog i traditionel forstand, men en bog som fortæller nogle af de mange historier,
anekdoter og fabler der er om fuglene.
Ud over de gode fortællinger er der faktaoplysninger om udseende, levevis
o.s.v. Fuglene er godt og dygtigt tegnet
af Christian Riis Hansen. Det er en god
og hyggelig bog, som kan give inspiration til gode fuglehistorier som kan bruges i formidlingen og mange af historierne fortjener at blive brugt. Sagt med
Jan Kjærgaards egne ord: ”Læs historierne, optag dem i dig og fortæl dem igen
med dine egne ord.”
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”Naturvejledning i det 21. århundrede”
– Grenå konferencen
Konferencen ”Naturvejledning i det
21.århundrede” i Grenå den 19. maj
2003 samlede 150 deltagere. Tonen i
konferenceforløbet udtrykte positive tilkendegivelser om naturvejledningens
hidtidige resultater – og viste fortsat et
udpræget engagement hos såvel arbejdsgivere som naturvejledere.
Miljøminister Hans Chr. Schmidt indledte konferencen og sagde bl.a.:
”Jeg ser frem til at se naturvejlederne
spille en betydelig rolle som inspiratorer:
• i arbejdet med børn og natur,
• i udvikling af medejerskab, partnerskab og engagement i naturpolitik,
• i arbejdet med naturbeskyttelse og
• i realiseringen af en forebyggende
sundhedspolitik.
Der er mange ny opgaver at tage fat på
og nye partnere at komme i samarbejde
med. Nye idéer kan afprøves i pilotprojekterne for national-parkerne. Her er opgaven jo netop at få tingene til at hænge
sammen og skabe balance mellem de
mange forskellige interesser og synspunkter”. Jeg ønsker jer et godt udbytte af dagens oplæg og diskussioner, og glæder mig
til at høre resultaterne af debatten”.
Om formiddagen var der en række indlæg i plenum og om eftermiddagen temagruppedrøftelser vedr.:
• Borgerinddragelse – hvordan får vi
reel indflydelse?,
• Naturvejledningens samarbejde
med fremtidens folkeskole,
• Naturvejledning, sundhed og livskvalitet,
• Naturvejledning, partnerskab, kommercielle interesser, turisme.

Fremtiden

Fællessekretariatet har efterfølgende
evalueret konferencen og draget følgende overordnede konklusioner:
• Konferencen gav klare signaler om
behov for ændringer i retning af, at
formidling skal kobles med sundhedsperspektivet, aktivitetsmuligheder for borgere og turister samt en
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mere konkret og effektfuld inddragelse af undervisningsaspektet i forhold til børn og unge.
• Konferencen pegede på en politiske
vilje til en langt mere aktiv inddragelse af borgerne i brug, pleje og
formidling af vort naturgrundlag,
med nye roller til følge for den traditionelle naturvejleder.
• Konferencen pegede på behov for
en forskningsbaseret udvikling af effektindikatorer for forskellige formidlingsformer og aktiviteter.
• Konferencen bekræftede, at der bør
ske en udbygning af mål og rammer
i den eksisterende ordning i retning
af de sigtelinier, som konferenceop
lægget og dens resultater har peget
på.
Fællessekretariatet er på baggrund af
ovenstående overbevist om nødvendigheden af et videre arbejde med konkretisering af det 21. århundredes formidlingsperspektiver og konkrete opgaver.
Konferencen den 19. maj viste imidlertid også tydeligt, at opgaven ikke kan
(eller bør) løftes ”indefra, af ordningen
selv”, men må ske gennem aktivt samspil
mellem ordningen, dens målgrupper og
arbejdsgivere, eksterne interessegrupper
og andre relevante partnere.
Derfor vil Fællessekretariatet tilrettelægge et udviklingsarbejde gennem et 2dages seminar med en række grupper
på 10-12 deltagere med hver sit fokus,
svarende til konferencens temaer. Hver
gruppe på seminaret har sin indbudte
deltagerkreds af naturvejledere, arbejdsgivere, ”idemagere”, specialister, formidlere mv. Grupperne arbejder med formulering af en serie handleplaner inden
for konferencens temaer.
Resultaterne af dette arbejde vil efter
Fællessekretariatets bedste overbevisning kunne skabe det fornødne beslutningsgrundlag for udpegningen af
overordnede mål og strategier for ”Naturvejledningen i det 21. århundrede”.
Fællessekretariatet vil derfor i de føl-
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gende måneder arbejde videre med udvikling og finpudsning af dette koncept
for at forankre den udviklingsproces,
som også efter konferenceresultaterne at
dømme skal videreføres nu.

Materiale fra konferencen

Alt materiale fra konferencen vil blive
lagt på nettet under naturvejledning på

netadressen: www. skovognatur.dk og på
NaturvejlderNET. Ligeledes vil Fællessekretariatet løbende informere om udviklingsprocessen – og resultaterne gennem Friluftsrådets og Skov- og
Naturstyrelsens hjemmesider samt på
NaturvejlederNet.

Naturvejledning som et redskab
til at fremme en bæredygtig udvikling
Som vi tidligere har fortalt om i ”Nyt fra
Fællessekretariatet” stod Naturvejlederordningen for sessionen ”To be or not
to be sustainable” ved IRF´s 4. Verdenskongres i Australien den 21.- 28. marts
2003. Her blev der blev afprøvet og debatteret aktiviteter, der kan indgå som
eksempler i en håndbog for naturvejledere verden over.
Det blev en livlig og spændende debat,
der gav anledning til en justering af udkastet og til en afsluttende debat på nettet. Nu er arbejdet færdigt, og IRFs bestyrelse har vedtaget 11principper for

god naturvejledning til fremme af bæredygtig udvikling. Det endelige navn på
principperne blev ”Shared Principles:
Heritage Interpreters promoting sustainable development”.
Principperne og udkast til håndbog
blev præsenteret på IUCNs nationalparkkongres i Durban i september. Naturvejlederforeningens formand, Tove
Stockmarr, deltog i den anledning i kongressen både som ambassadør for dansk
naturvejledning og som medlem af IRFs
delegation.

Naturvejlederuddannelsen som en fremtidig
Diplomuddannelse
Fællessekretariatet har gennem et stykke
tid arbejdet med idéen om at få Naturvejlederuddannelsen lagt om til en
egentlig kompetencegivende uddannelse. Skovskolen afsøger derfor i øjeblikket mulighederne for denne udvikling
af Naturvejlederuddannelsen i samarbejde med CVU København og Nordsjælland. Omkring årsskiftet tager Fællessekretariatet endelig stilling til, om en
Naturvejleder-Diplomuddannelse er en
egnet og ønsket afløser for Naturvejlederuddannelsen som I kender den nu.
Baggrunden for denne udvikling af
uddannelsen i retning af en diplomuddannelse er samfundets og arbejdsmar-
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kedets øgede forventninger til og behov
for efteruddannelse, idet kompetencegivende efteruddannelse er kommet meget mere i fokus.
Hvis uddannelsen om nogle år kan
udbydes som eksempelvis en diplomuddannelse, betyder det, at optagelseskriterierne til uddannelsen åbnes mere op.
Dvs. flere får mulighed for at søge om
optagelse på uddannelsen, uden at de
skal opfylde kriteriet om ansættelse som
naturvejledere. Man skal dog stadig
kunne dokumentere mindst 2 års relevant arbejdserfaring indenfor fagområdet, som her er formidling og natur.
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Udvikling og styrkelse af naturskoleområdet
I foråret sendte naturvejlederforeningen
en anmodning til fællessekretariatet om
at søsætte et projekt om udvikling og
styrkelse af naturskoleområdet. Baggrunden for projektet blev skabt på foreningens naturskoleseminar i Odense.
Siden bevilgede Friluftsrådets bestyrelse 1 mio. kr. til at ansætte en konsulent på halvtid over 3 år, samt til at dække rejseudgifterne for netværksdeltagere.
I sommeren blev stillingen som konsulent slået op på Friluftsrådets og Naturvejlederforeningens hjemmesider samt
på NaturvejlederNet.
Efter ansøgningsfristens udløb var der
indkommet 15 ansøgninger til stillingen, hvoraf 3 blev udvalgt til samtale,
der blev afholdt midt i august. Ansættelsesudvalget bestod af Henning Enemark
og Jacob Jensen Friluftsrådet og af Tove
Stockmarr fra Naturvejlederforeningen.
Efter gennemførelsen af samtalerne blev

konklusionen, at ansøgerfeltet var for
snævert, idet ingen havde alle de ønskede kvalifikationer.
Vi slår derfor stillingen op på ny. Denne gang bliver det i medier, hvor flere
ser annoncen, men den kommer også på
hjemmesiderne som i første runde. Ansøgningsfristen er nu 1/10, med ansættelse fra 1/12.
I mellemtiden er det vores håb, at arbejdsgrupperne fra Odense-mødet fortsat er i live. Naturskoleseminaret i
Odense er fortsat projektets fundament,
og der er mange spændende aktiviteter
at tage fat i. Flere emner er måske allerede kommet til siden?
Skulle du derfor føle dig fristet til at
ansøge, eller kender du den rette så tøv
ikke med at ringe til Friluftsrådet for at
høre nærmere.

Nyt !

Andre temanetværk
Der arbejdes fortsat med at få søsat ”fagnetværk friluftsliv”, som efter al sandsynlighed kommer til at arbejde med
følgende temaer:
• Barrierer for friluftsliv
• Friluftsliv ved kysten
• Det nære friluftsliv
• Friluftslivskaravanen
• Familiefriluftslivet

Jakob Haahr er foreløbig kontaktperson.
(e-mail: rimfakse@mail.tele.dk)

Netværk for naturvejledere på naturcentre

Tirsdag d. 18. nov. har Lars Nygaard fra
AQUA Sø- og Naturcenter indkaldt naturvejledere med tilknytning til naturcentre for at danne et temanetværk omkring dette.

Geologiens Dag 2004
Geologiens Dage afholdes hvert andet
år, og næste gang er den 25. og 26. september 2004.

for tilmeldingen. Temaet for festivallen i
2004 er »Opdagelser og opfindelser«.
Det kan måske inspirere til en god ide.

Vi håber, at I vil bidrage til arrangementet med en tur eller lignende, hvor
geologien indgår. Nærmere oplysninger
om tilmelding og frister kommer til foråret, men det er allerede nu bestemt, at
Naturvidenskabsfestivallen igen skal stå

Gør venligst plads i kalenderen en af de
to dage til et godt geologisk tilbud..
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Spørgsmål kan rettes til Lise Holm, Frilufts- og Råstofkontoret, tlf. 39 47 20 57,
E-mail: lho@sns.dk.
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Lokalredaktører
Karin Krogstrup (KK)
Læsø Kommune
Tlf.: 9849 1300
natur@laesoe.dk
Esben Buch (EB)
Ålborg kommune
Tlf: 9930 2071
esb-teknik@aalborg.dk

Stopper

Stopper

Trine Sørensen (TS)
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt
Tlf: 74626414
trs@sns.dk
Claus Landbo Olesen (CLO)
Danmarks Jægerforbund
Tlf:
clo.lho@mail.tele.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

NY !

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

?
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Nyt om navne og arbejdspladser
Flere lokalredaktører har valgt at stoppe efter flere år i stolen. En ny er fundet, men
vi mangler stadig en i det nordligste.
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Ny lokalredaktør på Fyn

Claus Landbo Olesen overtager Jesper Vagns job som lokalredaktør for Fyn mm.
Han er blevet Jagt- og Naturformidler med ophæng til Danmarks Jægerforbund.
Claus bydes velkommen i bladarbejdet.

Ny lokalredaktør søges

Karin Krogstrup og Esben Buch stopper som lokalredaktører.
Derrfor dette stillingsopslag :
Redaktørstillingen for det Nordjydske område er ledig. Stillingen ønskes besat af en
person der selv har energi til at være opsøgende da der desværre ikke af sig selv
kommer stof fra nordjydske naturvejledere, der gerne vil læse om alle andre, bare
ikke om sig selv! (EB)

Vikaren tager et år til

Jes Aagaard fra Jægersborg Skovdistrikt kan berette, at Karen Louise har fået forlænget sin orlov, og derfor tager Annegrete Munksgaard endnu en tørn som naturvejleder på distriktet. (AN)

Metro og naturlegeplads på Amager

Jes kan desuden fortælle, at Metroen, der næsten kører til Naturcenter Vestamagers
dør, har medført en tydelig fremgang i antallet af besøgende til naturcentret. Og der
sker virkelig også ting og sager på Vestamager for tiden! I uge 42 starter der en ny
udstilling om dåhjorten (se Udstillingsaktiviteter landet rundt) og så har Jægersborg
Skovdistriktet fået 863.000,- kr. fra feriefonden, samt 150.000,- kr. fra Friluftsrådet
til en ny naturlegeplads tæt på Naturcenter Vestamager. Naturlegepladsen er tegnet
af en italiensk landskabskunstner - Alfio Bonnano, som vil tilføre legepladsen nogle
»Landart« elementer. (AN)

Naturcenter Nymølle lukker og slukker ved årets udgang!

Naturcenter Nymølle lukker ved årets udgang. Århus Kommune har besluttet at lukke sit tredje og yngste naturcenter med udgangen af december 2003. Sådan er det i
hvert fald meldt ud i en pressemeddelelse fra Rådmand Poul B. Skou (K), Magistratens 2. afd., hvorunder naturvejledningen sorterer.
Naturcenter Nymølle har siden starten i 1990 fungeret som et projektsamarbejde
mellem Århus-Hadsten Landboforening og Århus Kommune finanseret ved at landboforeningen løftede løndelen via et tilskud fra Friluftsrådet på 200.000 kr, og at
kommunen spyttede i kassen med alle driftmidlerne (125.000 kr).
Landboforeningen har nu en den seneste projektansøgning ønsket at fokusere på at
få skoleklasser ud på de enkelte landbrug. Desværre har dette initiativ ikke været
nyskabende nok til at Friluftsrådet har villet yde støtte til projektet. Hverken landboforening eller kommune ønsker efterfølgende at løfte byrden, og har derfor konkluderet at samarbejdet ophører. Etterfølgende har den ansvarlige rådmand så yderligere besluttet at det nu ubemandede naturcenter skal nedlægges.
Naturcenter Nymølle har siden starten haft små 1800 arrangementer med knap
83.000 deltagere, så jeg synes bestemt Dorte Ruge, Stig Malmose og jeg i alt har gjort
en forskel. Den direkte og indirekte naturvejledning til Århus Kommunes 300.000
indbyggere skal fremover så varetages af de to tilbageværende ugler på hhv. Naturcenter Sølyst og Naturcenter Ørnereden!
				
mvh. Lars Bøgh
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Filial i Kolding
Vi har gennem et par årarbejdet med opbygning af vores naturskole nr. 2, og den er
faktisk ved at være fuldt funktionsdygtig med indvielse i løbet af efteråret. Den hedder Perlen, og det er et hyggeligt gammelt husmandssted opført af materialer
stjålet fra Koldinghus en gang i 1800tallet, så der er masser af sjæl i stedet!!
Det skal være et suplement til vores »gamle« naturskole, som ligger i park, skov og
ved sø. Perlen ligger nabo til Geografisk Have, og der løber en bæk gennem vores
grund. Det er kort afstand til sø, skov og overdrev og så ligger det i gåafstand til 3 af
kommunens skoler. På Perlen satser vi på formidling af livet i et husmandssted anno
1950 med håndværk og husflid, men der vil selvfølgelig også foregå almindelig
naturformidling fra stedet. Gennem de sidste par år har der været ca. 2500besøgende pr år, og det har ikke fået spurvehøgen til at flytte. Den yngler 15m fra huset, så
det må være landets første kombinerede fugletårn og naturskole. Der er opført 2
bålhuse på grunden og nr. 3 er på vej, så vi satser også på lejrskoleaktivitet i forbindelse med et projekt med friluftslivslejrskoler på Kolding Kommunes stinet. (Jørn
Chemnitz)

Naturvejlederboom i Nord- og Vestjylland

Viborg og Ringkøbing amter har været en lidt mørk plet på naturvejlederlandkortet.
Det har imidlertid ændret sig med hold 16.
Doverodde Købmandsgård, der ligger i en afsides krog af Thy, har ansat Jens Hagelskjær som ny naturvejleder.
På Mors er Jes Wedersøe Gravgaard ansat på Skarregaard, hvor han skal være med
til at opbygge naturvejledning på Mors.
Johannes Lund Rasmussen er ansat på Naturskolen ved Hald, hvor hans opgave er at
opbygge et net af naturbesøgssteder tæt på skolerne i de 7 kommuner, der samarbejder om naturskolen. Samtidig varetager Johannes driften af Fussingø Naturskolen,
mens Hans Boye har orlov.
Jimmi Madsen arbejder med naturvejledning i en behandlingsinstitution i Spjald
ved Ringkøbing.
Herning Kommune har fået endnu en naturvejleder, Edvard Kristensen, der er kommunens 5. naturvejleder.
Også Holstebro kommune er kommet med på vognen, idet Bjarne Frandsen skal arbejde med byens naturskole.
Hermed er der i alt 34 naturvejledere i de to amter, hvilket svarer til 1 for hver
15.000 indbyggere.
Til sammenligning kan nævnes at befolkningen i Århus amt må nøjes med en naturvejleder for hver 20.000 indbyggere.
Velkommen til hele banden – vi håber at få glæde af jer i det regionale netværk! (JF)

Udstillingsaktiviteter landet rundt
»Tæt på dåhjorten« - ny udstilling på Vestamager
Udstillingen »Tæt på dåhjorten« vil fokusere på den store bestand af
dåhjorte, som findes på Vestamager. Dels vil udstillingen handle om hjortens
biologi, tilpasning til levested, adfærd, fysiologi, parasitologi osv., samt
hjortebestandens rolle som naturplejer der skal forhindre skoven i at brede
sig.
Udstillingen åbner fra efterårsferien i uge 42 til og med påsken i 2004.
Udstillingen er lukket i december.
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Nationalpark - på Esrum Møllegård
” Værdifyldt Variation – en debatudstilling om Nationalpark i Nordsjælland” på Esrum Møllegård vil sandsynligvis fortsætte til 14 dage før påsken 04. Krafterne lægges i stedet i at renovere en ældre udstilling om vandmiljø. Der er åbent alle dage
mellem 10 og 15.
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Edderkoppen - nyt fra netværkene
Fælles markedsføring i Sønderjylland
Naturvejlederne i Sønderjyllands- og Ribe amter besluttede på vores lokale årsmøde
tidligere på året, at vi fremover vil lave en fælles markedsføring. Dette gennem en
tilbagevendende åbent hus dag, fx under titlen »Mød din naturvejleder«. Meningen
er så at vi reklamere for os selv og vort arbejde i pressen, således at befolkningen ved
hvem vi er, hvad vi laver og hvor vi forefindes. Dagen bliver i år den 22. oktober,
hvor vi i pressen informere om hvad vi naturvejledere foretager sig lige præcis denne dag. I år bliver der således ikke et særskilt arrangement for offentligheden, fordi
de fleste allerede havde booket vore kalendere for sensommer/efteråret. Så i år er
blot en lille indledning, en lille forsmag, hvorefter vi fremover, de kommende år, vil
forsøge at afholde arrangementet som et offentligt arrangement onsdag 2. uge i
august. (TS)

Rodekassen
Der er konstateret liv på Salling!
Salling har fået en naturperle, idet den afvandede Brokholm Sø igen er blevet en flot
sø. Det skovfattige Salling har i samme skynding fået godt 150 ha skov. Én af de
ejendomme, der blev købt op i forbindelse med det store naturgenopretningsprojekt, har Feldborg Skovdistrikt nu indrettet som naturcenter. Det er tanken at centret
skal fungere som naturskole for Sallingsund og Sundsøre kommuner. Brokholm Naturcenter blev i begyndelsen af august præsenteret for de omkring 90 lærer fra hver
af de to kommuner. En bred vifte af nabolagets naturvejledere demonstrerede aktiviteter ved søen, i skoven, på engen og i naturcentrets lokaler. Til slut blev deltagerne
trakteret med spidstegt rådyr og grubestegt lam. Alt i alt en effektfuld start, som forhåbentligt vil tiltrække mange af lærerne med skoleelver i tiden fremover. Vores kollega Ole Jensen fra Feldborg Skovdistrikt bliver ansvarlig for centrets videre drift.
(JF)

Selvkørende naturvejledning

På Molslaboratoriet er den nye interaktive formidlings-sti langsomt ved at blive taget i brug. På stien er der en række poster, hvor man med lidt udstyr selv kan undersøge de emner, vi normalt blot skriver om, fx vandløbsundersøgelser, edderkoppers
flyvning og jordbundens beskaffenhed. Det er meget positivt, at opstillingerne i felten generelt får lov til at stå uskadte; således har vi i sommerens løb kun mistet et
par ketsjere og bestemmelsesduge.

AQAU lokker folk ud i naturen

Den 12. juni åbnede AQUA Ferskvandsakvarium en ny permanent udstilling om det
midtjyske Søhøjland. Formålet med udstillingen er at vække folks appetit til at opleve naturen på egen hånd. Udstillingen tager folk med gennem Gudenåen, gennem 3
perioders kulturudvikling, gennem skovdrift og friluftsmuligheder. Der er masser af
interaktivitet, såvel for børn som for voksne - lige fra det primitive til den moderne
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teknologi. Bl.a. kan man tage en virtuel flyvetur over Søhøjlandet og »lande« på udvalgte steder for at indhente informationer. Venlig hilsen Preben Bach

Nyt fugleeldorado ved Århus

Bjarne Golles har fået udvidet sin »baghave« med en ekstra sø. Lige vest for Brabrand Sø er landbrugsjord blevet inddraget og forvandlet til Årslev Engsø. Siden
den 19. marts er området blevet til 210 ha sandt fugleeldorado.
Bjarne har haft travlt med at udfærdige folder og informationstavler til området
og til de to gamle pumpehuse, som nu er indrettet til informations- og fugletårne.
Med udvidelsen af »formidlingsterritoriet« er det også blevet til en lang række nye
turtiltag. Ud over en månedlig offentlig naturvandring rundt om søen, er det blevet
til snesevis af bestilte arrangementer. Alle grupperinger strækkende sig fra den lokale jagtforening og beboerforeinger til vælgerforeninger og kørestolsbrugere har
skullet ud og se den nye engsø. Og der er god grund til at kigge forbi engsøen fortæller Bjarne.
Ud over det positive i at se, hvordan naturen indfinder sig, når vi giver den lov, er
Årslev Engsø Østjyllands hotteste fuglested lige nu. Flamingo og sort stork er nogle
af de ornitologiske hits fra sommeren, og fiskende fiskeørn og isfugl er hverdagskost
i naturoplevelserne ved søen. Bjarne viser gerne stolt »sit nye område« frem til kollegaer - men ring lige i forvejen!
Kig evt. også på hjemmesiden: www.naturinfo.dk/aarrslevengsoe/index.htm
(MDD)

På tværs...
Nordisk- Baltisk samarbejde
Hvis man på trods af det umulige i entydigt at definere, hvad der forstås ved en naturskole, skal gøre nordisk – baltisk status, så eksisterer der i dag ca. 180 naturskoler
omkring Østersøen - og ca. halvdelen ligger i Danmark!
Det nordisk - baltiske samarbejde på naturskoleområdet har eksisteret siden, vi
samledes på Amager i august 1996. Al begyndelse er svær, så næste livstegn lod vente på sig til seminaret i Sverige juni 2001. Her tog tingene imidlertid en så konstruktiv vending, at der i de to år siden har været arbejdet effektivt i en nordisk – baltisk
planlægningsgruppe med et medlem fra Finland, Estland, Sverige og Danmark.
Gruppen har koncentreret sig om to opgaver, nemlig at skaffe midler til at professionalisere den nordisk – baltisk kontakt og at planlægge et seminar i Estland august
2003.
Hvad midlerne angår har Nordisk Råd støttet samarbejdet med 50.000 kr. mens
EU-penge har længere udsigter. Der arbejdes dog vedholdende på dette felt. Seminaret, der blev afviklet 5.-7. august i Lahemaa nationalpark ved østersøkysten øst for
Tallinn var særdeles vellykket og lover godt for det fremtidige arbejde. 6 lande var
repræsenteret: Estland, Letland, Rusland, Finland, Sverige og Danmark. For første
gang havde vi glæde af en russisk deltager. Natalia Butorina driver naturskole i en
nationalpark i hjørnet af Moskva.
Endvidere var der tilsagn om deltagelse fra både Litauen og Polen, men pengene
rakte ikke.
Den danske delegation bestod af Per Mikkelsen, der er Danmarks kontaktmand
samt Lars Nygaard og Jens Frydendal.
Foruden den frugtbare udveksling af faglige ideer og erfaringer – som jo dybest
set er det egentlige formål med at skabe kontakt – fik vi også skitseret nye ideer for
samarbejdet:
• Der er lagt i ovnen til et nyt seminar i Finland i 2005.
• Planlægningsgruppen arbejder videre med en større ansøgning om EU midler.
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• Begrebet ”venskabsnaturskole” blev vendt og drejet.
• Adresser er udvekslet og kontakter knyttet, som kan udvikle sig til meget godt.
Efter de 3 dages officielle seminar var der arrangeret en ekskursion på yderligere 3
dage. Her deltog i alt 11 fra 4 lande i en fantastisk tur, som kræver én eller flere artikler for sig selv. Men på denne tur opstod ideen om ind imellem de officielle seminarer at indbyde til 3-mands 3-dages ekskursioner, hvor 3 deltagere fra hvert af de
lande, der har mulighed for at være med mødes til en udveksling af faglige ideer. På
denne måde kunne flere naturvejledere få glæde af det nordisk – baltiske kontaktnet.
Der er således grobund for yderligere udvikling af det nordisk – baltiske samarbejde til glæde og inspiration for naturvejledere hele vejen rundt om Østersøen. (JF)
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Aldrig set før
Økolariet - nyt center om natur, miljø, energi og bæredygtighed
Fredag d. 10. oktober åbnede Økolariet i
Vejle - stedet er Vejle Kommunes nye oplevelses- og videncenter om natur, miljø
og energi.
Økolariet er et dansk center for bæredygtig inspiration. Økolariet er det første
af sin slags og kan nærmest sammenlignes med en blanding af lidt men godt fra
andre centre som f.eks. Experimenta
rium, Legoland og Kattegatcentret.
Samtidigt er Økolariet også en digital
lilleskole og et rådgivnings-, undervisnings- og demonstrationscenter. Her kan
børn og voksne få spændende og nyttig
viden om natur, energi, miljø og økonomi; vel og mærket en viden som vi alle
kan anvende i vores hverdag.
Økolariets besøgscenter består i alt af
ca. 2000 m2 udstillinger, workshops og
undervisningsfaciliteter. Ud over dette
råder Økolariet over mødelokaler, kantine og kontorlokaler. Økolariets bygninger, der er tegnet af Exner, har allerede
fået nationale priser for arkitektur og
materialevalg.
I besøgscenteret får 10 personer fast
arbejdsplads. Desuden tilknyttes en
række faglige medarbejdere bl.a. fra
kommunens tekniske forvaltning med
viden og ansvar inden for emnerne miljø, natur og energi.
De interaktive udstillinger i Økolariet
er opdelt i temaer som: Hav og fjord,
Skoven, Åen, Det åbne Land, Drikkevand , Spildevand, Ressourceudnyttelse,
Affald, Renere teknologi, Energi, Bolig
og Forbrug samt Plan og Dialog.
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Foto: Allan Simonsen.

Økolariets karakteristiske tag bygningen rummer 2000m2
udstillinger, undervisnings
lokaler, rådgivningskontor og
konferencelokale.

Foto: Finn Lillethorup Hansen.

Økolariet blev åbnet af miljø
minister Hans Christian Schmidt,
der her er på vej gennem udstillingerne sammen med Vejles
borgmester Flemming Christensen og 4.a fra Skibet Skole.
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I Økolariets udstillinger kan den besøgende:
• Gå en tur på havbunden mellem
fjordens fisk og bunddyr.
• Gå en tur under skovbunden mellem grævling, ræv, hasselmus, myrer
og andre af skovens skjulte dyr.
• Køre en tur gennem kloakken og
møde kloakrotterne.
• Se hvordan affald kan omdannes til
nye produkter eller energi.
• Besøge det kloge hjem med det mystiske køkken og få gode råd om
miljø og sundhed i hjemmet.
Udstillingerne opbygges på tværs i temaer som for eksempel:
• Produktion og erhvervsudvikling.
• Turisme og rekreative muligheder.
• Undervisning.
Se også Økolariets hjemmeside
www.okolariet.dk
(Finn Lillethorup Hansen)

BÅLPLADSUDSTYR
Stort udvalg - høj kvalitet

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.

Design & Produktion
Tlf 59 91 81 13
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www.Design-Produktion.dk
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Materialer til undersøgelser af miljøet

Rekvirer gratis katalog

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

Stor hornugle udstoppet for Skovog Naturstyrelsen på eget autoriserede konservatorværksted.

Guldbergsgade 36, 8600 Silkeborg
E-mail: DanFauna@DanFauna.dk. Hjemmeside: www.DanFauna.dk

☎

8681 3652 Fax: 86800322. Øst for storebælt

☎ 58533853

se artiklen s. 6
se artiklen s. 29

Tangkogebog

&

Tips
Tricks

Tangopskrifterne her er en appetitvækker for den i madlavningen meget oversete plantegruppe vi kalder for tang, nemlig havalgerne. Det er almindelig kendt at tang bliver brugt og
er højt skattet i madlavning i mange lande. I Vesten er den efterhånden en glemt ressource,
som mange nok vil rynke på næsen af, men som absolut er værd at prøve. Det tager lidt tid
at vænne sig til smagen , men man bør give det en chance, da tang indeholder mange
vitaminer og mineraler, ikke mindst jod. Alt det gør den til en af vores sundeste spiser.
Opskrifterne her er hentet fra forskellige egne af jorden, og tilpasset de tangtyper vi kan
finde herhjemme. Mange af opskrifterne har relation til England og Amerika, hvor tangen
stadig udgør en del af den almindelige daglige kost. Prøv jer frem  god fornøjelse!

Indsamling af tang

Hvis I skal ud at samle tang ind til madlavning, skal I ikke være bange for at tage
noget forkert, for alle danske arter af tang er spiselige. Det er dog ikke alle der
smager lige godt, derfor er det klogt at rette sig efter opskrifterne.
Når I samler tang er det vigtigt ikke at tage det, der ligger i vandkanten. Selvom
det ser frisk og flot ud, kan det godt være gået i forrådnelse, og fugle og andre dyr
kan have været i det. Saml tangen ude i vandet, på de steder, hvor det vokser.
Undgå også at samle tang i nærheden af større byer, og tjek om der bliver ledt
spildevand ud i nærheden. Undgå også bunden af mindre fjorde samt havnebassiner
og omegn. De bedste steder er ved havet, hvor der er frisk tilstrømning af vand.

Laverbrød
Til 4 personer: 3 kopper søsalat, 1 kop
havregryn, baconfedt, havsalt og peber
Tør søsalaten godt efter den er skyllet
grundigt i koldt vand. Baconen steges i
en pande og de sprøde baconstykker
tages op. Søsalaten kommes på den
varme pande, havregrynene drysses
over, og det hele steges på begges
sider som en pandekage, til det er
færdigt (ca. 10 minutter). Salt og
peber tilsættes og det er klar til
servering.
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Laverbrød er en gammel traditionel
morgenmad fra Wales og Skotland,
som endnu i dag findes på fiskerestauranter i Skotland og England.

Fra Odsherred Naturskole
Tegninger: P. Fuglesang
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Torsk med tang 1

Torsk med tang 2

Til 6-8 personer skal I bruge:

Til 4-6 personer skal I bruge:

2 kopper frisk blæretang
2 store kartofler
1 kop hvidvin
1 spsk sellerisalt
½ teske timian
1 tsk havsalt
1 spsk maizenamel
3 dl koldt vand
1 halvt kilo torskefilet
1 spsk hvidvin
½ tsk salvie
1 tsk stødt peber
2 spsk olivenolie

En pæn kogetorsk
Hvidvin
Maizenamel
Salt
Peber
En pæn buket blæretang
Citron
Kartofler
Friske grøntsager

Vask blæretangen grundigt i koldt
vand. Kom den i et osteklæde som
lukkes til en pose og læg det i en gryde,
hvor der tilsættes vand og kartofler
skåret i tern. Det koges til kartoflerne
er næsten udkogte. Fjern tangen og
smid den væk. Torskefileten skæres i
mindre stykker, og kommes i gryden
sammen med alle de andre ingredienser på nær maizenamelet. Det hele
koges let i 15 minutter. Maizenamelet
røres ud i koldt vand og tilsættes
under omrøring. Retten koger yderligere i 5 minutter og er derefter klar til
servering.

Evt. flutes og salat
Torsken renses og saltes let. Evt. kan
man lade hovedet blive siddende. Et
ildfast fad smøres. Blæretangen
renses, tag kun det fra midten og
toppen af tangen og kom det i fadet,
så det danner et hul som torsken
lægges i. Tangen pakkes rundt om
torsken, og det hele hældes over med
en kop hvidvin. Et par smørklatter og
et par skiver citron lægges over. Fadet
dækkes med folie og dampes i ovnen til
finnerne er løse. Væden tages fra og
jævnes med maizena. Torsken serveres
med kartofler og årstidens grøntsager, samt evt. flutes og salat.

Tangruller med skinke
Læg tørret sukkertang i blød i koldt vand i ca. 30 minutter. Frisk sukkertang skylles
og gives et kort opkog. Tangen skæres i kvadrater, et stykke skinke lægges i den
ene ende og rulles ind i tangen. Den bindes ind med snor eller holdes sammen med
tandstikker.
Rullerne lægges i en stor pande og dækkes med vand, tilsat en kvart kop sojasauce
og 3 spsk honning. De koger i 30 min. og er klar til servering, fx som tilbehør eller til
forret.

Tips & Tricks
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Carraghen-suppe

I skal bruge:
¼ kop tørret carraghen-tang
1 stængel bladselleri
1½ kg oksekød
1 spsk havsalt
1 tsk stødt peber
1 kvsp salvie
1 kop hvidvin
6 dl koldt vand
6 skivede gulerødder
2 kopper hakkede tomater
2 tsk sojasauce
2 laurbærblade
1 kvsp timian

få en bitter smag. Bladsellerien
skæres ud i små stykker, og gulerødderne skæres i skiver. Oksekødet
skæres i mundrette stykker. Det hele
kommes i en tykbundet gryde, hvor det
simrer til det er mørt (OBS: Kan tage
lang tid), og er klar til servering.

Carraghen-tangen blødes ud i koldt
vand i 30 min. Tangen skylles, og efter
afdrypning skæres den ud i små
stykker på ca. 1½ cm. Man kan bruge
frisk carraghen-tang, men skal her
være opmærksom på, at der går
væsentlig mere til, og det kan være
svært at styre, da suppen hurtigt kan

I 1842 refererede datidens største
kogebog i England, Domestic
dictionary and housekeepers manual
til carraghenan-tangen som uden
diskussion værende en af de absolut
bedste ingredienser i suppe med kød
og grøntager  helt på højde med den
kendte svaleredesuppe fra Kina.

Denne suppe er er meget kendt og
brugt i Irland og Skotland. Den kan
laves på flere måder, med forskellige
ingredienser. Denne opskift er
standardopskriften, som man selv kan
bygge videre på, alt efter smag.

Fiskesuppe med tang
Et par kop fulde rødalger, smør, piskefløde, 1 kg fiskefileter, ben og hoveder fra fiskene,
1 stort løg, paprika, salt, peber
Det fint hakkede løg svitses gyldent i en gryde, og 1 spsk mild paprika røres i.
Fiskeben og hoveder lægges ved, dækkes med vand og koger til de falder fra hinanden. Hoveder og ben kasseres. Tangen tilsættes og koges til den er mør, ca. 15 min.
Suppen jævnes med mel og piskefløde og smages til med salt og peber. Fiskestrimlerne tilsættes og koges med i ca. 5 minutter. Serveres evt. med fennikel, dild
eller persille samt flutes.
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Tangte
Du skal bruge 8 kopper frisk blæretang
Skær bladene fra stænglen. Vask dem
omhyggeligt i rent ferskvand, hvorefter de tørres enten i solen eller i en
ovn.
De tørrede blade skæres i små stykker
og lægges på et rent klæde og tørres
igen i solen på et luftigt sted. Derefter
tørres de i ovnen i 20 minutter,
hvorefter de kan opbevares i et glas
med tætsluttende låg.
Kom 1-1½ teskefuld tørret tang i en kop og overhæld med kogende vand. Teen skal
trække i ca. 5 minutter. Teen kan evt. blandes med andre urteteer. Teen er meget
sund, stimulerer alle kroppens organer, og har en god virkning på blodcirkulationen.

Forskellige arter af tang: a: Rørhinde b:Lav klørtang c:Blæretang d:Søsalat
e:Buletang f: Savtang g: Strenge-tang h:Gaffeltang i:Sukkertang j:Fingertang
k:Skulpetang l:Kællingehår m:Bugtet ribbeblad n: Blodrød ribbeblad

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
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