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NATURLIGVIS

Gundlach har et stort
udvalg af undervisnings-

materiel til konkurrencedyg-
tige priser og mange års erfaring

med rådgivning om og sammensætning af
ekskursionsudstyr.

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

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

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

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

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

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

Biologi - Geografi - Natur & Teknik

TLF. 86 94 13 88
Lilleringvej 6, Postbox 21, DK-8462 Harlev J.
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Tove Stockmarr er formand  
for Naturvejleder foreningen i 
Danmark.
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DIPLOMUGLER ?
Måske bliver hold 17 det sidste hold ugler, 
der klækkes under de nuværende forhold. 

For tiden undersøger Skovskolen, om 
den nuværende naturvejlederuddannel-
se med fordel kan udgøre en del af en 
Pædagogisk Diplomuddannelse i Natur- 
og Miljøformidling. 

Skovskolen har indledt et samarbejde 
med CVU København-Nordsjælland 
med henblik på at ansøge Undervis-
ningsministeriet om udviklingsmidler 
til at etablere en formel uddannelse. 

Hvis alle aftaler vedrørende indhold 
og udformning falder på plads, og sko-
len får Undervisningsministeriets accept 
af udvikling og senere godkendelse, bli-
ver uddannelsen udbudt, så det første 
hold studerende kan starte i 2005. – For-
udsat, at økonomien kan hænge sam-
men.

I forhold til den nuværende naturvejle-
deruddannelse bliver den nye uddannel-
se kompetencegivende, og får et mere 
omfattende og bredere funderet indhold 
og mere formaliserede optagelseskrav. 

Hvilke optagelseskrav, der vil blive 
stillet, står stadig hen i det uvisse, men 
de bliver efter alt at dømme højere end 
de nuværende ligesom ansøgere skal 
have formidlingserfaring. 

Som adgangskrav vil en korterevaren-
de, videregående eller højere uddannelse 
være udgangspunktet. En Pædagogisk 
Diplomuddannelse vil desuden være ba-
seret på brugerbetaling.

En fuld diplomuddannelse består af 6 
moduler og et afgangsprojekt. I alt sva-
rer det til 1 års fuldtidsstudium, men di-
plomuddannelsen vil blive udbudt som 
deltidsstudium, hvor man følger ét mo-
dul pr. semester. Hvert gennemført mo-
dul afsluttes med en formel eksamen. 
Sidste modul afsluttes med et afgangs-
projekt. 

De enkelte undervisningsforløb kan bli-
ve afholdt som kompaktkurser af måske 
op til 2 dages varighed. 
Det planlægges at udbyde op til i alt 8 
forskellige moduler, hvoraf nogle skal 
være obligatoriske. 

Andre svarer indholdsmæssigt til den 
nuværende naturvejlederuddannelse, 
der således kun udgør en del af den ful-
de diplomuddannelse. Alt ligger dog 
endnu på tegnebrættet og først i januar 
2004 ved man formelt, om det er noget, 
der kan arbejdes videre på.

Bestyrelsen har på et møde drøftet 
Skovskolens foreløbige forslag til ind-
hold i en diplomuddannelse i Natur- og 
Miljøformidling. Vi synes det er positivt, 
at uddannelsen bliver kompetencegi-
vende (og det kan måske også betyde 
noget for dét der kommer i lønningspo-
sen) og anser det som en blåstempling 
af ”ugleuddannelsen”. 

Desuden imødeser vi med forvent-
ning at uddannelsen kommer til at inde-
holde en teoretisk tilgang til praksis. Der 
synes at være god mulighed for at indar-
bejde elementer af såvel videnskabsteori 
samt praktisk pædagogik i uddannelsen.

Bestyrelsen har derfor tilkendegivet, at 
vi støtter det videre udviklingsarbejde 
med etablering af en diplomuddannelse 
for naturvejledere. Forudsætningen er 
dog, at det klart skal specificeres, hvilke 
moduler i diplomuddannelsen der skal 
erstatte den nuværende efteruddannelse 
for naturvejledere. 

Ligeså bør det sikres, at den nuværen-
de praksistilknytning i efteruddannelsen 
ikke forsvinder, men bibeholdes som et 
vigtig kompetenceskabende element i 
en diplomuddannelse for naturvejlede-
re.

Det kan gå hen og blive spændende det 
her!

Tove Stockmarr
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Redaktionen af 
NATURvejleder 
har i dette nummer 
kastet sig over 
emnet: 
Nationalparker. 

Bagerst: Stella, Ulla, Allan, Anne, 
Dorte og Lars.
Forrest: Kari, Dorrit (og Frida).
(Finn indsat)
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For nuværende  er udpeget 5 pilotprojekter 
og flere områder er på vej. Det nye er at be-
folkningen skal inddrages i beslutningerne 
og oparbejde et medejerskab til deres lokale 
Nationalpark. Kodeord: Borgerinddragelse. 

Nationalparker i Danmark

Men hvad er borgerinddragelse? 
Det prøver vi at indkredse og giver nog-
le bud på hvordan det praktiseres i det 
allerede igangsatte pilotprojekter. Vi har 
også prøvet at komme tættere på hvad 
Naturvejlederenes rolle i borgerinddra-
gelsen kan være. Et af de oplagte områ-
der, vi som Naturvejledere kan arbejde 
på er, at være med til at kvalificere bor-
gerne til at tage stilling og være med til 
at beslutte, så det ikke forbliver ved ege-
ninteresser som flere bænke, der hvor 
jeg plejer at komme og hvor må jeg gå 
med min hund uden snor? Men hvor-
dan gør vi det? Vi har mindre end 2 år! 
Der er allerede mange tiltag i gang og 
dem vil vi prøve at synliggøre. 

Nationalparkerne er andet end 2 –årige 
pilotprojekter, hvor der skal skabes visi-
oner, laves undersøgelser og lægges fi-
nansielle planer. Bliver det vedtaget at vi 
efter pilotperioden skal etablere en eller 
flere Nationalparker i Danmark, så skal 
det lange seje træk tages. Der skal op-
bygges velfungerende formidlingstilbud 
til de mange besøgende, der givet vil be-
søge områderne, nu de har fået mærka-
tet Nationalpark. Formidlingen skal gå 
hånd i hånd med beskyttelsen af den 
natur, der var grunden til at national-
parkerne netop kom til at ligge, hvor de 
ligger. Det bliver også Naturvejledernes 
rolle at tilgodese det forhold.

Hvad er en Dansk Nationalpark?
Vi ved det ikke endnu. Det er pilotpro-
jekterne, der skal finde frem til en defini-
tion på hvad en Nationalpark i deres om-
råde er. Det kan blive ret forskellige 
Nationalparker. Nogle med landbrug an-
dre uden. Nogle med byer  andre uden. 
Nogle med flere restriktioner andre næ-
sten uden.  Miljøminister Hans Christian 
Schmidt har udtrykt det således: »Derfor 
ønsker jeg at arbejde med nationalparker-
ne som store sammenhængende områder, 
som både har store naturværdier og store 
kulturværdier. Områder, som bliver brugt 

til både hverdag og fest - til arbejde og til 
fritid«. Formålet med at gennemføre pi-
lotprojekterne er at udarbejde en vision 
for fremtidens nationalparker. Projekter-
ne skal foreslå en afgrænsning og indhol-
det af nationalparkerne. Pilotprojekterne 
skal pege på løsninger, der styrker natu-
ren og dens muligheder for udvikling, 
styrker varetagelsen af områdernes kul-
turhistoriske værdier og løsninger, som 
fremmer befolkningens muligheder for 
at komme ud i naturen.” 

I udlandet forstås Nationalparker som  
naturområder hvor naturbeskyttelsen og 
turisme er i centrum i modsætning til 
Naturparker som udover naturområder 
også kan omfatte landsbyer og land-
brugsområder og som forvaltes mere 
helhedsorienteret. Nationalparker i ud-
landet svarer til en række danske reser-
vaters status, f.eks. dele af Vadehavet, dele 
af Mols bjerge, Høje Møn og Randbøl 
hede. Er du interesseret i en mere omfat-
tende definition, så læs Naturrådets op-
sumering på hjemmesiden www. 
naturraadet.dk.

Status over de udpegede og de potentielle 
pilotprojekter
Ved redaktionens afslutning (3/12) var 
Thy, Lille Vildmose, Mols bjerge, Møn og 
Nordsjælland udpeget som pilotprojek-
ter. Der forhandles stadig med parterne i 
Roskilde fjord, Vadehavet, og marinpark 
ved Læsø. Skjern Å er taget af bordet. Da 
udviklingen går meget stærkt for tiden, 
kan der være artikler, der er skrevet før 
de sidste projekter er kommet med hhv. 
røget ud. 
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Nationalparkernes  
Leatherman 
Friluftsrådet har i en årrække arbejdet 
for etablering af nationalparker i Dan-
mark. Rådet fokuserer på et godt sam-
spil mellem bevarelse og udvikling af 
natur- og kulturværdierne. Herfra er der 
en direkte kobling til friluftsliv og mu-
ligheden for gode oplevelser i fritiden. 
Yderligere skal både produktionserhver-
vene og bosætningen indtænkes i den 
proces, som former en dansk national-
park. Derfor er vores definition på en 
nationalpark, at områderne skal danne 
rammen for og formidlingen af: natur – 
kulturmiljø – friluftsliv – produktion – 
og byer. De som kan deres naturvejle-
derdefinition og formål udenad, vil se 
en klar kobling til Friluftsrådets definiti-
on af en dansk nationalpark. Tjek 
friluftsraadet.dk for flere oplysninger.

Naturvejlederne er nationalparkernes 
”Leatherman multi-tool” i forbindelse 
med udvikling og drift: Professionel og 
med mange faciliteter og egenskaber. 
Samtidig er det min vurdering, at natio-
nalparkerne er en gave for naturvejle-
derne. Meget i pilotprojektfasen handler 
om formidling og emner, som er grund-
laget for naturvejledning. Det vil jeg ud-
dybe i det følgende.

Natur og friluftsliv til debat som aldrig før
Alene diskussionerne i mange grønne 
organisationer om definition og ind-
hold, pilotprojekternes størrelser etc. har 
givet de forskellige ”naturbrugere” et or-
denligt spark bagi: Hvordan forvalter vi 
bedst vores natur? Hvad bruger vi natu-
ren til? – og hvordan skal den sikres og 
bruges fremover? 

Af Henning Enemark
afdelingsleder i Friluftsrådet 

Naturvejlederne kan i denne forbindelse 
spille en meget vigtig rolle i at klæde be-
folkningen på til at kunne tage drøftel-
ser og beslutninger om fremtidig for-
valtning af store natur- og 
kulturmiljøområder. 
Tilsvarende skal pilotprojekternes styre-
grupper klædes på.  Naturvejlederne har 
gennem mange år været en vigtig faktor 
i at styrke danskernes oplevelser af - , vi-
den om - og forståelse for naturen (tør 
vi bruge ordet ”kvalificere”?). Dogmet 
der skal arbejdes med er jo fortsat ”na-
tur, det er noget vi laver”, så hvad vil vi 
have og hvorfor? Et centralt budskab er 
at naturens indhold og kvalitet er noget 
vi helt og holdent har indflydelse på via 
drift og pleje. Det vi som interessenter 
foretrækker frem for andet er langt hen 
ad vejen afgjort af vores natursyn. Natu-
rens vildskab i Vildmosen er noget vi 
skaber, ligesom de højt estimerede halv-
kulturer, fx øst Møns overdrev.

At håndtere masserne
Det er min vurdering at en god og gen-
nemarbejdet formidlingsplan for en na-
tionalpark er en af nøglerne til succes. 
Her kan naturvejlederne tilbyde meget. 
Planen skal sikre, at der formidles bredt 
om de temaer der er nationalparkens 
kerne, at der er en sammenhæng mel-
lem fx et besøgscenter, mange forskellige 
besøgsmål i naturen og den overordne-
de definition for den givne nationalpark. 
En velfungerende nationalpark kræver 
en velorganiseret infrastruktur af udfol-
delses- og forbybelsesmuligheder. Der 
skal med andre ord være et hav af mu-
ligheder for oplevelser. Her skal man 
som besøgende have hjælp til at åbne el-
ler tolke nationalparkens små og store, 
abstrakte og konkrete elementer. Det er 
noget naturvejledere kan.

Der vil komme rigtig mange besøgende 
i nationalparkerne. Det betyder at na-
turvejlederene ikke kan overkomme at 
møde alle besøgende face to face. 

foto:
»Naturcenter Randers Fjord«
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Det faktum kombineret med at mange 
ønsker lidt anvisninger, men helst vil 
begå sig på egen hånd og efter eget tem-
perament stiller krav om at den indirek-
te formidling prioriteres højt. 
Både den passive formidling og den 
selv-aktiverende form, hvor fx familie-
grupper får hjælp til selv at udforske na-
tur og kulturmiljøer.  

Her møder naturvejlederne og lokalsamfun-
dene en stor udfordring.
I det videre forløb er det helt afgørende, 
at lokale føler ejerskab til de lokale vær-
dier. At de føler sig som deltagere i en 
udvikling, som kan skabe positive resul-
tater for fremtiden. Men hvordan kan 
man ”få” ejerskab til noget, som andre 
ejer? Her er det en af naturvejlederes 
opgaver at fremhæve landskabets værdi-
er og kvaliteter.

På den netop afholdte verdenskongres i 
Durban for beskyttede områder, herun-
der nationalparker var borgerinddragel-
se meget højt prioriteret. Hvilken rolle 
spiller naturvejledningen i nationalpar-
kerne i denne forbindelse? Som på de 
andre felter er der nok at tage fat på. 

Naturvejlederne har en rolle allerede nu 
i pilotprocesserne rundt i de formentlig 
otte udpegde områder. Alt efter hvordan 
de lokale styregrupper vælger at gen-
nemføre borgerinddragelsen kan natur-
vejledere være med til at fremme pro-
cessen med at engagere folk i 
tilrettelæggelse og udvikling af både na-
tur og friluftsliv. Lokalt skal forskellige 
arbejdsgrupper søge at tegne et billede 
af fremtiden i områderne, forme ønsker 
så de møder lokale behov. Processen er 
vanskelig, da nye grupper skal samar-
bejde. Her kommer naturvejlederen ind 
som proceskonsulent og senere skal 
”konkurrerende” ønsker afvejes mod 
hinanden og overblikket skal bevares.

Naturvejlederne kunne være med at 
starte, støtte og koordinere grupper af 
frivillige, der arbejder med konkrete 
projekter i nationalparken. Det kan være 
naturovervågning eller –pleje fokuseret 
på én art eller et geografisk område. Det 
kan være opbygning og drift af facilite-
ter, der støtter friluftslivet, at træne loka-
le formidlere, udgive foldere, m.v. 

Lokale foreninger kan med stor fordel 
kontaktes og inddrages i dette, hvis de 
da ikke allerede er i gang. Jeg tror, at op-
skriften på succesfuld involvering af fri-
villige er at de selv og andre føler at de 
udfører et prisværdigt arbejde, hvor de 
har mulighed for at lære nyt og knytte 
sociale relationer. Et stort frivilligt enga-
gement er et stærkt udtryk for et natur-
områdets forankring i et lokalsamfund.

Healthy Parks – Healthy People
”Sunde parker – sunde folk”, er et 
australsk motto for nationalparker. Kan 
nationalparker skabe øget sundhed og 
livskvalitet blandt den danske befolk-
ning?  Naturligvis!

Nationalparkerne kan bidrage til at flere 
får øje for de muligheder naturen byder 
på. Og skal der være orden i byttefor-
holdet, må vi arbejde for at denne inte-
resse også kommer naturen til gode. Her 
er der jo tale om et gensidigt afhængig-
hedsforhold.

Det forløb, som er sat i værk i forhold til 
danske nationalparker, afviger på alle 
måder fra tidligere praksis for politiske 
beslutninger. Udspillet er lagt ud til lo-
kalsamfundene, med en bredt sammen-
sat styregruppe. Her har miljøministe-
ren udskrevet  en vetoret til de lokale. 
Gennemført i sin fulde logik, vil det 
være noget helt nyt, - også i internatio-
nal sammenhæng. Det vil da være lidt af 
en fjer i miljøministerens hat hvis det 
lykkes  at lokalbefolkningens ønsker til 
naturforvaltningen kan gennemføres 
uden af være i konflikt med nationale 
og internationale interesser.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til læse 
anbefalingerne og idé-kataloget fra na-
turvejledertræffet i Lille Vildmose i sep-
tember, som er trykt her i magasinet. 
Her er bl.a. listet en række konkrete ide-
er, der er lige til at gå til. Henvend jer til 
de lokale styregrupper for nationalpark 
pilotområderne og søg indflydelse via 
jeres specialer som naturvejledere. Og 
hold fast i de temaer jeg har berørt i det 
ovenstående over for alle jeres målgrup-
per. I er fagfolkene og I kan tilbyde så 
meget af det der er brug for i dette ar-
bejde. Fortsat god arbejdslyst derude! 



8
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 4  •  2003 

Af Kirsten Ramskov 
Agenda21 - koordinator i  
Møn Kommune og  
projektmedarbejder for  
Pilotprojekt Nationalpark Møn

Jeg har med glæde modtaget opfordrin-
gen til at skrive om, hvilken rolle natur-
vejledning kunne spille i arbejdet med 
borgerinddragelsen i Pilotprojekt Natio-
nalpark Møn. Mit udgangspunkt for 
dette er, at jeg har arbejdet med Agenda 
21 og borgerinddragelse siden 1998, og 
samtidig er storforbruger af naturen. 
Mit eget brændende engagement i ar-
bejdet for natur og miljø i Danmark, er i 
høj grad et resultat af mange gode og in-
tense oplevelser i naturen.

”Pilot” betyder forundersøgelse
Når ordet ”pilot”- kobles til et andet ord, 
betyder det ifølge fremmedordbogen 
forundersøgelse. En af de første udfor-
dringer vi stod overfor allerede inden vi 
blev udpeget til pilotprojekt var, at for-
klare borgerne hvad Pilotprojekt Natio-
nalpark Møn overhovedet er. Det er 
uvant og svært at forstå, at man som 
borger skal være med helt fra ide-fasen 
til en eventuel realisering af projektet - 
en nationalpark. 

Vi har på Møn valgt at spille på forskel-
lige strenge i forhold til borgerinddra-
gelsen, så der er forskellige muligheder 
for at deltage i pilotprojektet.

 Fire arbejdsgrupper ”Kulturmiljø og 
Landdistrikstudvikling”, ”Land og 
Skovbrug”, ”Natur og Geologi” og 
”Friluftsliv og Turisme”.

 Lokale fremtidsværksteder med ud-
gangspunktet ”Natur og Lokalsam-
fundsudvikling” på Møn.

 Ud i naturen-arrangementer.

 Særlige målgrupper – særlig indsats. 
Lodsejere er et eksempel på en særlig 
målgruppe.

For at sætte fokus på naturen og land-
skabet, afholdt vi på den internationale 
nationalparkdag i maj 2003 to ”ud i na-
turen-arrangementer”, hvor borgerne var 
på tur ved hhv. Ulvshale og Høje Møn. 

Pilotprojekt 

Nationalpark Møn

 - borgerinddragelse i naturen



9
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 4  •  2003 

Ildsjæle fra de to områder præsenterede 
på turene deres visioner for en national-
park på Møn, og dannede dermed 
grundlag for en god og konstruktiv de-
bat. Begge ture var godt besøgt, og man-
ge syntes det var en spændende og nær-
værende måde at blive præsenteret for 
tankerne om en eventuel nationalpark 
på Møn.

Nu er det efterår, og tyngden i borger-
inddragelsen ligger hos arbejdsgrupper-
ne og de borgere der deltager i de lokale 
værkstedsforløb. Jeg ser imidlertid frem 
til et forår med mange gode ture ud i 
den mønske natur, både for unge og 
gamle. 

Ud i naturen
Hvordan er det så en tur med naturvej-
lederen kan gøre en forskel? Jeg tror det 
er meget frugtbart at koble en god og 
positiv oplevelse med oplysning og læ-
ring, som det jo er tilfældet med natur-
vejledningen. 

Pilotprojekt Nationalpark Møn er for 
mange meget lidt vedkommende, hvil-
ket er et problem når et af målene med 
borgerinddragelsen er at skabe et lokalt 
ejerskab til en evt. kommende national-
park. De gode følelser for projektet, kan 
måske øges ved netop at mødes ude i 
den natur vi skal gøre en indsats for. 

Særligt dialogen med børnefa-
milier og de unge, som er en 
målgruppe der er meget svær 
at nå, kunne styrkes ved ar-
rangementer ude i naturen. 
Udgangspunktet kan her være 
helt åbent – ”hvad kunne du 
tænke dig hvis alt kunne lade 
sig gøre?” – eller det kunne 
være en præsentation af nogle 
af de tanker, arbejdsgrupperne 
eller de lokale værksteder 
kommer frem til.

Det langsigtede mål
Formålet med borgerinddra-
gelsen i pilotprojektet er na-
turligvis at få en dialog, så det 
er borgerne på Møn der be-
stemmer hvad indholdet i en 
handleplan for en eventuel na-
tionalpark på Møn bliver. 

Det langsigtede mål er dog 
langt mere perspektivrigt og 
vigtigt efter min mening. Det 
skal være en del af den enkelte 
borgers bevidshed, at han eller 
hun faktisk selv kan gøre en 
forskel, i forhold til at skabe en 
bæredygtig udvikling for lo-
kalsamfundet og den omgi-
vende natur!!!

Bullshit Bingo

Habitatdirektiv Natur-
beskyttelse

Borger-
involvering

Formidling Natur-
oplevelser

Nationalpark Borger-
inddragelse

Natur-
forvaltning

Fuglebeskyt-
telsesområder

Medejerskab

Lokal
forankring

Natura 2000
Store

sammen-
hængende

naturområder

Natur-
vejledning

Pilotprojekter

Har du svært ved at holde dig vågen under læsningen af dette temanummer, er Bullshit
Bingo måske noget for dig?  Denne bingoaktivitet kan måske gøre læsningen mere
interessant og afslører et vist forbrug af floskler.

Fat en blyant og streg ordene på bingopladen ud efterhånden som du støder på dem.
Du kan vælge at råbe bingo ved hver fyldt række eller du kan vente med et stort
BULLSHIT, når pladen er fyldt.

Notér ved hvilket sidetal du opnåede fyldt plade og indsend resultatet til redaktionen. Vi vil
så forsøge at skaffe en ægte Bullshit fra en urokse som præmie!

Har du svært ved at holde 
dig vågen under læsningen 
af dette temanummer, 
er Bullshit Bingo måske 
noget for dig? Denne 
bingoaktivitet kan måske 
gøre læsningen mere 
interessant og afslører et 
vist forbrug af floskler.
Fat en blyant og streg 
ordene på bingopladen ud 
efterhånden som du støder 
på dem. Du kan vælge at 
råbe bingo ved hver fyldt 
række eller du kan vente 
med et stort BULLSHIT, når 
pladen er fyldt. Notér ved 
hvilket sidetal du opnåede 
fyldt plade og indsend 
resultatet til redaktionen. Vi 
vil så forsøge at skaffe en 
ægte Bullshit fra en urokse 
som præmie!
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Af Thorkild Lund 
Naturvejleder på Vildmosegård

Allerede nu er der flere lokale grupper i 
gang med at formidle Lille Vildmose. 
Det er grupper der ved deres arbejde fø-
ler sig som en del af nationalparkprojek-
tet. Vildmosens Naturvejleder spiller en 
aktiv rolle i den sammenhæng.

Op på vægten
Lille Vildmoseområdet var blandt de 3 
først udpegede områder, som blev ud-
nævnt til pilotprojekt for etablering af 
en egentlig nationalpark. Lokal opbak-
ning og folkelig forankring er og var en 
væsentlig forudsætning for miljømini-
steren for at udnævne et område til pi-
lotprojekt, da de forskellige ansøgninger 
blev lagt på skålvægten. De skulle vise 
sig, at være en væsentlig styrke for netop 
vores projekt, at der var så bred lokal 
opbakning. Andre steder er det gået 
knapt så smertefrit. Nogle områder er 
på den baggrund taget ud og lagt i skuf-
fen. Hvad er så baggrunden for, at vi på 
det felt står så stærkt?

Lokal opbakning
Mange faktorer har givetvis spillet ind. 
Siden 92 har der verseret en frednings-
sag for området - Danmarks største. 
Lodsejere, embedsmænd og politikere 
har længe været i en fordomsfri dialog 
om naturbeskyttelse, og de traditionelle 
skræmmebilleder har ligesom ikke haft 
nogen effekt. 

Fredningsnævnets kendelse blev anket 
af flere instanser, anker som blev mødt 
med udbredt modstand af lokalbefolk-
ningen - til fordel for kendelsen.
Sejlflod Kommune har købt den centralt 
beliggende Vildmosegård med henblik 
på at udvikle den til et egentlig natur-
center.  Her kommer så min funktion 
som naturvejleder ind, idet stedet er og 
skal være udgangspunkt for formidlin-
gen i projektområdet. I de 4 år kommu-
nen har ejet gården, har det været mit 
mål at gøre den til et borgerhus, der 
rummer aktiviteter, der primært sigter 
på at gøre opmærksom på Lille Vildmo-
seområdet, dets natur, kulturhistorie og 
dets betydningen for de mennesker, der 
fortsat skal have deres virke der. Mange 
personer, politikere og embedsmænd i 
både amt og kommune, men ikke 
mindst foreninger og borgergrupper er 
aktive i arbejdet med de forskellige 
igangværende projekter. Med pilotpro-
jektets opstart er borgerinddragelsen sat 
i system med det formål at kvalificere 
arbejdet, give medarbejderskabet et løft 
og gøre projektet bæredygtigt i forhold 
til lokalbefolkningen. Dette arbejde va-
retages af pilotprojektets koordinator 
Lone Godske, som jeg derfor arbejder 
nært sammen med. 

Medejerskab
Det har været en væsentlig opgave i mit 
arbejde at samarbejde med de nævnte 
persongrupper og realisere det, man 
med et af tidens mantraer kalder med-
arbejderskab. Jeg skal prøve i det følgen-
de, at redegøre for nogle af de initiativer, 
som jeg synes er lykkedes:
Mobilisering af borgerne i en  
støtteforening.
   I vores tilfælde skete det ved at puste 
liv i en hensygnende museumsforening. 
Man henvender sig til alle mulige positi-
ve kræfter og får dem til at møde op til 
generalforsamlingen, får tilpasset ved-
tægterne til en ny tid og - det er vigtigt - 
aftaler fra start nogle arrangementer, der 
involverer mange aktører. Hos os afhol-
der vi f. eks. »Mosens Dag« og »Jagt og 
Natur«. Vi udgiver et blad, der kommer 
3-4 gange om året og afholder særlige 
medlemsarrangementer. Foreningens 
medlemstal er på få år vokset fra 35 til 
knap 300.

Medejerskab og 
lokal formidling
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Samarbejde med lokale foreninger i 
arbejdet med formidling og lignende.
      Vi kan tilbyde nogle faciliteter, først 
og fremmest husrum og plads til arran-
gementer, og foreningerne har nogle 
faglige kompetencer, vi gerne vil benytte 
os af i vores formidling. Indtil videre har 
vi fået et samarbejde med DOF’s lokal-
afdeling, hvis medlemmer søndag efter 
søndag i februar, marts, april og i august 
og september står til rådighed for publi-
kum med deres teleskoper i fugletårne-
ne. Astronomerne i Nordjysk Amatør-
astronomisk Forening har indrettet sig 
med eget observatorium ude under en 
af landets mørkeste nattehimle. Til gen-
gæld kan vi annoncere stjerneaftener 
med et bredt udvalg af astronomiske  
kikkerter for det almindelige publikum. 
Vi har lavet enkeltarrangementer med 
Naturfredningsforeningen, Jagtforenin-
gen, Svampeforeningen, Naturviden-
skablig forening for Nordjylland, Bota-
nisk Forening, Lokalhistoriske Forening 
og der er lavet aftaler med yderligere 
foreninger til næste år
Inddragelse af den uorganiserede  
borger.
       Man må dog ikke glemme de borge-
re, som gerne vil være med, og som ikke 
er fast forankret i foreninger af over-
nævnte karakter. Et opråb i lokalbladet 
og »Seniorposten« om frivillig medvir-
ken til at restaurere og skab liv i vildmo-
setilsynets gamle smedje og værksted 
også kaldet remisen medførte, at der 
mødte seks mand op. Nu er de 20, der er 
i gang med at restaurere et smalsporslo-
komotiv og en mængde andre spænden-
de ting. De arrangerer selv besøgsdage 
og med stor entusiasme delagtiggør de 
publikum i projekterne. Et korps af 30 
frivillige blev resultatet af en opfordring 
til at møde op og give sig til kende med 
hvad man kunne bidrage med. De blev 
bedt om at skrive et »CV« og jeg har nu 
et katalog med mange gode vidt forskel-
lige tilbud, hvoraf nogle var møntet på 
det kommende center, nogle der tilbød 
praktiske gøremål som at lave kaffe, hol-
de orden i et bibliotek eller medvirke 
med deres viden i formidlingen.
Kontakt til de naturvidenskabeligt  
interesserede.
       Lille Vildmose er et spændende sted 
for folk med naturvidenskabelige inte-
resser. Jeg undgår ikke at få kontakt med 

mange, der enten med kikkert, lup eller 
fangstnet har deres gang i naturen. Vi 
har startet en gruppe, som vi kalder 
»Naturhistorisk Forum«, som regelmæs-
sigt mødes og planlægger en samlet re-
gistrering af taxa, som bidrag til mosens 
udforskning. Gruppen er på 16 perso-
ner.  

Beskedne folk
 Nu skal det ovenanførte ikke forlede til 
at tro, at »de stegte duer kommer flyven-
de ind ad det åbne vindue« blot man an-
noncerer et offentlig møde. Der skal 
også meget opsøgende arbejde til. Jeg 
har f. eks. brugt at møde op ved de på-
gældendes generalforsamlinger og ind-
budt til samarbejde. Under remisegrup-
pens opstart deltog jeg selv i arbejdet.  
Da jeg har den fordel at kende lokalom-
rådet godt, kikker jeg gerne forbi hos 
folk, som jeg tror vil være med og bliver 
sjældent skuffet. På den måde har jeg 
fået gode kontakter til folk, som kan 
vise, hvordan man gravede tørv i gamle 
dage, forestå hestevognskørsel eller vise 
deres landbrug eller virksomhed frem.

Netværk for nationalparker  
 Jeg ved at mange naturvejledere arbej-
der med inddragelse af borgere i deres 
virksomhed, så på den måde er der ikke 
noget epokegørende i, hvad jeg her har 
berettet om.  Men gamle og nye samar-
bejdsrelationer står til stadig afprøvning 
og i netværksgruppen »Naturvejledning 
i nationalparker« vil vi udveksle erfarin-
ger og søge inspiration om bl.a. borger-
inddragelse og medarbejderskab. Vi har 
en postliste i netværksgruppen, og er du 
interesseret i at følge med i gruppens ar-
bejde skal du blot skrive til vildmosegaa
rd@sejlflod.dk  

”Himmerlændinge 
er jo beskedne folk 

og holder sig gerne tilbage. 
Det er også derfor de kalder 
deres vildmose for den lille, 
selvom det er den største”
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Nationalparker og besøgscentre
Ordet »nationalpark« har siden det blev 
skabt i USA i det 19. århundrede slået 
rod over hele Jorden.
 De fleste større lande i verden har na-
tionalparker, og begrebet er i vore dage 
et internationalt velkendt varemærke. 
Ved nationalparker forstår vi sædvanlig-
vis vild og storslået natur, hvor der er 
gjort en del for, at turister kan få gode 
og spændende naturoplevelser med sig 
hjem. Etablering af nationalparker er 
altså en slags markedsføring af natur.
 Samtidig er udlægning af nationalpar-
ker også en måde at beskytte enestående 
naturværdier på. I mange lande er det 
den eneste beskyttelsesform.

Nationalparker i Danmark på visse  
betingelser
Den væsentligste grund til, at vi ikke al-
lerede har nationalparker herhjemme, er 
at Danmarks Naturfredningsforening 
(DN), tidligere har været indædt mod-
stander af at indføre nationalparker. 
Foreningen var bange for, at national-
parker ville føre til en fokusering på få, 
storslåede områder og en manglende 
beskyttelse af al anden natur.
 I Danmark har fredninger samt den 
generelle plan-, miljø- og naturbeskyt-
telseslovgivning været de vigtigste in-
strumenter i det orkester, der har arran-
geret den danske naturs nuværende 
fremtoning. Når DN nu støtter ideen 
om nationalparker, er forudsætningen, 
at dette nye instrument kommer til at 
spille sammen med og styrke de øvrige 
instrumenters indsats. Ellers vil DN 
bakke ud af processen.

Besøgscentre
DN har fremsat sit bud på, hvad en nati-
onalpark i Danmark bør være. 
(se www.nationalparker.dk) 
Den daglige drift af en nationalpark skal 
sikre formidling, service, praktisk op-
bygning og vedligeholdelse af national-
parkens faciliteter. Blandt opgaverne vil 
som regel være drift et eller flere besøgs-
centre. 

Af Michael Stoltze 
Danmarks  
Naturfredningsforening

Det er vigtigt, at besøgscentre og for-
midlingscentre for naturområder bliver 
tilpasset de forskellige behov, publikum 
har. Nationalparkerne oprettes jo for at 
beskytte og udvikle natur og for at vise 
natur frem. Besøgende kommer først og 
fremmes for at opleve naturen i natio-
nalparken i det fri – ikke for blot at blive 
underholdt indendørs. Men god formid-
ling om nationalparkens natur på et be-
søgscenter kan gøre turen mere udbytte-
rig, fordi man som gæst bedre forstår 
det, man møder i parken. 

Grundprincipper for besøgscentre
Fire grundprincipper for et besøgscen-
ter kunne være:

 Det skal rumme god, sjov, overskuelig, 
og let tilgængelig formidling, som gi-
ver den besøgende appetit på at 
komme ud og opleve naturen i natio-
nalparken

 Det skal være af passende størrelse
 Det skal være praktisk og behageligt
 Det skal falde godt ind i landskabet

Der er altid stor risiko for, at centret bli-
ver for stort med en drift, der for kræ-
vende og dyr. Så går det galt - især hvis 
formidlingens kvalitet i sig selv ikke er 
et trækplaster af højeste kvalitet.

Vi kan lære af udlandet
Besøgende er som regel glade for, at be-
søgscentret ligger i eller umiddelbart op 
til nationalparken. En stor del af magien 
går tabt, hvis besøgscentret ligger langt 
væk fra de herligheder, gæsterne er 
kommet for at se. Dette stiller naturlig-
vis store krav til udformninger af be-
søgscentre, så de ikke skæmmer eller 
dominerer i landskabet. Det er store, 
men langt fra uløselige udfordringer. I 
bl.a. Sverige, USA eller Østafrika findes 
eksempler på vellykkede og velfunge-
rende besøgscentre, som spiller godt 
sammen med landskab og natur til glæ-
de for gæsterne. Dem kan vi lære en 
masse af. 



13
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 4  •  2003 

Når man er naturvejleder i et national-
park-pilot-projekt-område, får man 
ustandseligt stillet spørgsmålet: ”hvad har 
I så af planer for formidlingen”? Selvføl-
gelig har vi planer, dér hvor jeg er ansat, 
men i Mols Bjerge har styregruppen vir-
kelig valgt at tage borgerinddragelse al-
vorligt. Det vil sige, at vi på Molslaborato-
riet selvfølgelig altid kan stille forslag, 
men det er i sidste ende lokalbefolknin-
gen, der bestemmer, om forslagene skal 
udmøntes i egentlige projekter og forsøg. 
Derfor er det på nuværende tidspunkt 
umuligt at sige, om formidlingen i en 
eventuel nationalpark Mols Bjerge druk-
ner i ”almindelig” natur- og kulturfor-
midling, som man finder det så mange 
steder i landet, eller om man virkelig tæn-
ker i dybden.

Området
Mols Bjerge er et kuperet landskab, hvor 
heder og overdrev veksler med egekrat og 
næringsrige askevæld. Der er stejle kysts-
krænter og store strandenge, der er flad-
vandede vige og dybt, dybt vand med 
stenrev. Nord for Mols findes vidtstrakte 
plantageområder på meget kuperet ter-
ræn. Som helhed er området tyndt befol-
ket, og infrastrukturen i selve naturområ-
derne er næsten udelukkende grusveje. 
Der er et stort naturindhold, både målt i 
antallet af arter og i landskabelig storslå-
ethed.

For 100 og 200 år siden var landet til 
gengæld et meget intensivt udnyttet 
kulturlandskab, hvor markerne blev 
udnyttet til sidste blodsdråbe. Det er 
det ikke længere, og det kan heller ikke 
genskabes, for så ryger autenciteten 
fløjten. Til gengæld har vi i dag en 
enormt dynamisk natur, hvor man 
”live” kan iagttage alle de processer, 
som foregår, både på lille og stor skala. 
Herregud, kan man så indvende, så-
danne områder har vi jo masser af i 
Danmark. Nej, for de fleste områder er 
i dag så fragmenterede, at det bliver så 
som så med dynamikken. Hvis natur-
områder er omgivet af store intensivt 
opdyrkede landbrugsområder, vil na-
turens udvikling til stadighed være på-
virket af landbrugsdriften i naboområ-
derne. Kun de dyr og planter, som 
trives i et fragmenteret kultur-/
naturlandskab, overlever, mens de 
mere specialiserede arter uvægerligt 
forsvinder. 

Hvad skal formides?
Nationalparkerne er flagskibene – det 
er der, hvor vi fremviser det ypperste 
Danmark, både hvad naturen og for-
midlingen angår. I nationalpark Mols 
Bjerge bør man satse på at formidle 
den natur, der er unik for dette områ-
de. Der er de store udsigter i selve bjer-
gene. 

Af Morten D.D. Hansen
Naturhistorisk Museum 
Molslaboratoriet 

Naturvejledning i  

Nationalpark Mols 
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Der er overdrevene med enebær, det 
rige blomsterflor og de mange insekter. 
Der er de urørte egeskove og -krat, som 
indvandrer på opgivet landbrugsjord, og 
der er aske- og ellesumpe med mængder 
af ynglefugle. Der er rene kildevæld og 
bække, hvor man kan drikke vandet, der 
er store og små søer med et mylder af 
liv, og der er littorinaskrænter, dødishul-
ler og randmoræner. Agerlandet og 
plantagerne er ikke unikke. I princippet 
kunne man lige så godt formidle dem i 
Sdr. Bøvl, men selvfølgelig kan de da 
inddrages, når vi alligevel er i gang!

Hvorfor skal det formidles?
I øjeblikket er sundhed i vælten, når vi 
taler om udendørs aktiviteter. Det kan 
jeg kun bifalde, men jeg har dog svært 
ved at se nationalparkerne som flagskibe 
i en sundhedspolitik. Til gengæld ser jeg 
nationalparkerne som helt centrale, når 
Danmarks natur-natur skal formidles. 
Jeg ved godt, at vi har god natur mange 
steder, med frøer, fisk og fugle, men i na-
tionalparkerne finder vi noget af den 
vilde natur, som vi ellers kun ser på 
fjernsyn. Der er kongeørne og kronhjor-
te, hugorme og fugleedderkopper, horn-
drager og vandrefalk. Danske unge ken-
der alle krokodillejægeren Steve Irwin, 
geparderne i zoo og nursehajerne i Kat-
tegatcenteret, men de kan ikke kende en 
snog fra en hugorm fra en stålorm. 
Denne uvidenhed gør efter min mening 
livet lidt fattigere. Man kan selvfølgelig 
sagtens gå gennem livet uden at ane no-
get om natur, arkitektur, historie eller 
musik, men livet bliver lidt rigere, hvis 
man forstår at afkode den information, 
man får fra sin omverden. 

Hvis den vilde natur med halv- og hel-
farlige dyr er en metode til at give børn 
og unge en levende interesse for natur, 
miljø og naturvidenskab, så skal det ud-
nyttes.

Hvordan skal det formidles?
Når man taler nationalpark, har folk – 
også i lokalområdet – ofte tendens til at 
fokusere på to ting, nemlig et stort, for-
kromet besøgscenter samt guidede ture 
for turister. Intet har mindre betydning 
for formidlingen! Erfaringen fra de sid-
ste 10 år (som man burde tage lidt ved 
lære af) viser, at de store besøgscentre, 
hvor man går indendørs for at høre om 
naturen udendørs, kun kan køre med 
massive tilskud – ellers ender de i ned-
skæringer og konkurser. Kun de zoolo-
giske haver overlever, så længe de hvert 
år kan fremvise nye stjerner, det være sig 
rådyr, ulve, bjørne osv. Det er måske 
også derfor, at Skov- og Naturstyrelsen 
taler om at udsætte europæisk bison i 
området. Virkelysten fornægter sig ikke!

Hvis det i dagens Danmark er tilladt at 
tænke beskedent, bør man i national-
parkerne erstatte besøgscentrene med 
to-tre bemandede parkkontorer, som 
ligger dér, hvor allerflest mennesker 
kommer. Her skal man kunne parkere 
bilen, købe noget at spise, man skal kun-
ne gå på lokum, og man skal kunne få 
personlig betjening, hvis man vil købe 
postkort eller få at vide, hvor man kan 
se fiskeørne, og hvor man må gå. Fra 
disse kontorer skal der udgå en lang 
række stier af forskellig sværhedsgrad 
og længde, formet som rundture, for 
folk vil gerne ud at gå, og de vil gerne 
ende tilbage ved bilen. Betydningen af et 
ordentligt stisystem kan ikke overvurde-
res; de par gange, jeg har været i Vejler-
ne og se det i øvrigt smukke besøgscen-
ter og de fjerne skestorke, har det været 
en underlig, uforløst oplevelse. Var det 
det? Jeg vil ud at røre mig og mærke 
landskabet lukke sig om mig frem for at 
stå og glo på det på afstand. Landskabet 
skal bruges til noget.

Hvis folk skal lære noget undervejs, er 
det godt at have en guide med. Guidede 
ture for turister, javist, det kan enhver 
lave, for de er et taknemmeligt folke-
færd, og der er da også enorm kvalitets-
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forskel mellem tilbuddene. Men selv 
hvis de allerbedste guidede ture hver 
dag i sæsonen har 100 gæster, er det kun 
6000 gæster i løbet af to måneder. Det 
forslår ingen steder, når man antager, at 
fx Mols-området årligt gæstes af 
200.000 turister! Det er under alle om-
stændigheder den indirekte formidling, 
der skal trække læsset. Derfor er det 
den, der skal satses på. 

Web-formidling
Indirekte formidling begynder på inter-
nettet. Der skal være en hjemmeside, 
hvor naturen, diverse faciliteter og ar-
rangementer beskrives i detaljer. Her 
skal man kunne få at vide, at der lige nu 
huserer masser af hugorme ved stran-
den, eller at skovsangeren kan høres i 
krattene. Det skal også være muligt at 

udskrive kort og foldere hjemmefra, så 
man ikke først får en folder i hånden, 
når man står på stedet. Web-formidlin-
gen skal altså virke forberedende eller 
”dannende” inden besøget.

Felt-formidling
Ude i felten, på stierne, skal der være in-
formation om naturen, men ikke formet 
som de sædvanlige standere med en ke-
delig og seriøs tekst. Der skal være 
hands-on aktiviteter derude, man skal 
kunne tælle årringe på træerne, ketsje 
nogle vandhulsdyr eller samle nogle 
snapseurter til privat brug. Aktiviteterne 
skal selvfølgelig koncentreres i de områ-
der, der kan tåle det, men der skal altså 
være masser af naturformidling til bør-
nene i en nationalpark. Det grå guld bli-
ver så rigeligt serviceret i forvejen.

For børn og unge
De mest spændende nationalparker, 
som jeg har besøgt, er de, der vekselvir-
ker med det omgivende samfund. Når 
man kan mærke, at lokalsamfundet også 
bruger parken, føles det på en eller an-
den måde godt. Jeg bliver glad, når jeg 
møder skoleklasser på tur eller universi-
tetsstuderende, som er i gang med deres 
kortlægning af mærkelige insekter. Un-
dervisningssystemet skal prioriteres højt 
i nationalparkerne, og der skal være de 
allerbedste faciliteter til rådighed for 
skoler og universiteter. I praksis betyder 
det, at der i nationalparkerne skal være 
et antal særdeles veludstyrede 
naturskoler/feltstationer, som man kan 
leje for en billig penge. Hvis ikke områ-
dets unge bruger nationalparkerne, i fri-
tiden og i undervisningen, har parkerne 
spillet fallit, allerede inden vi kommer i 
gang. Nationalparker er et fremadrettet 
projekt, som er til gavn for vore børn og 
børnebørn. Det skal vi huske. 

www.nathist.dk/molslab
www.roende.dk/info.asp?infold=1329965

www.ecomuseum.dk/dansk/0809dk_nationalpark.htm
www.moenkom.dk/infoasp?infold=1358914

www.dof.dkWWW
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I juni 2003 var Det Grønne 
Råd / Frederiksborg Amt, 
på tur til Nationalpark 
Jasmund på Rügen.  
Målet var at få inspiration 
til den hjemlige debat om-
kring en eventuel udpeg-
ning af et pilotprojekt i 
Nordsjælland.

Naturen i Nationalpark Jasmund er me-
get lig Møns Klint … stejle kridtklinter 
med skov, søer, enge og moser i baglan-
det. Dele af området har været beskyttet 
siden 1929, men hele den nuværende 
nationalpark på 3003 ha, blev først ud-
peget i september 1990. Det skete samti-
dig med 13 andre naturområder, som 
den afgående DDR-ledelse ville beskytte 
mod truslen fra en øget turistrettet mar-
kedsføring.

1.5 mio. besøgende
I modsætning til offentlig ejede arealer 
herhjemme, er der relativt stramme re-
striktioner for de mange, der besøger 
området hvert år. I de mest beskyttede 
områder er al færdsel udenfor de anlag-

te stisystemer forbudt – til gengæld kan 
du bevæge dig rundt i Nationalpark 
Jasmund på 45 km vandrestier, 25 km 
cykelruter og hvis du er til hest, har du 8 
km sti til rådighed. Parken tilbyder 
hvert år ca. 250 offentlige ture og om-
kring 100 bestilte naturvandringer. De 
mange gæster sætter sine spor – når det 
er værst ankommer der 50-60 busser i 
timen !!. Vores guide Manfred Kutzscher 
fortalte, at de hvert år måtte reetablere 
stisystemet med de 15-20 ton grus og 
sand, som blev siddende på 3 mio. sko-
såler, når gæsterne forlod parken.

Trækplaster
I argumenterne for områdets udpegning 
tilbage i 1990 stod bl.a. at nationalpar-

Af Peter Fabricius 
naturvejleder 
Frederiksborg Amt

Natur Natur sein lassen
... und sie dem Menschen nahe bringen

Det Grønne Råd er 
et organ, som kan råd-
give Amtsrådet i 
spørgsmål, der vedrø-
rer Amtsrådets admi-
nistration af Naturbe-
skyttelsesloven.
Rådet er nedsat i hen-
hold til § 64 stk. 2 i 
Naturbeskyttelseslo-
ven *).
Formanden for rådet 
udpeges af Amtsrådet. 
De øvrige medlemmer 
er udpeget af organi-
sationer med berørte 
interesser.
*) Det lovforslag med 
ændringer af Naturbe-
skyttelsesloven, der 
skal til behandling her 
inden Jul 2003 indgår 
at der ikke længere vil 
være et krav til amter-
ne om at oprette 
Grønne Råd. 
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Hvis du vil læse mere om  
naturparker på Rügen, 
er her et par bud:
- Wilhjelm-rapporten side 51 til 77
- www.nationalpark-jasmund.de
- www.boisphaerenreservat-suedostruegen.de 

ken ikke skulle være indtægtsgivende i 
sig selv, men - udover at sikre naturvær-
dier selvfølgelig – også som udflugtsmål 
skulle bidrage til at skabe økonomisk 
udvikling generelt på Rügen. Naturens 
frie udvikling har altså generelt meget 
høj prioritet i Nationalpark Jasmund, 
men for at tilgodese flere interesser, er 
området delt ind i zoner med hver sin 
beskyttelsesgrad, hvor adgangsforhold, 
erhvervsudvikling og bydannelse m.v. 
vægtes forskelligt.

Keine Hexerei, nur Behändichkeit
”Nuværende og kommende generatio-
ner skal sikres naturoplevelser”, står som 
et af hovedformålene med nationalpar-
ken. Så selv i de mest sårbare områder 
har publikum adgang, men her altså kun 
på de anlagte stier. Det sikre – i det om-
fang restriktionerne ellers overholdes – 
at sliddet sker der, hvor det skader 
mindst. Manfred Kutzscher kunne dog 
fortælle om 2 områder, hvor det især 
havde vist sig svært for de besøgende at 
holde sig på stien.

Det ene sted var ved en meget idyllisk 
sø, som mange gerne ville ha’ som bag-
grund på feriefotoet. Og det foregik så 
ved at ”Hr. Müller” stillede sig midt i 
bredbevoksningen, mens fruen stillede 
skarpt. Når så andre kom til senere, var 
der jo noget nedtrampet, så de rykkede 
lidt til venstre eller højre. På den måde 
kunne beskyttelsen af søbredden efter-
hånden ligge på et meget lille sted. Kon-
sekvensen blev at man – med dispensa-
tion fra lovgivningen – byggede en lille 
træbro, Den står alle nu på … og med 
høj vegetation til begge sider !!

Det andet område er en høj cirkulær ve-
getationsdækket jordvold – resterne af 
et stort og højt gammelt borganlæg. Sti-
en går nedenfor volden, men mange kan 
ikke modstå fristelsen til at kravle op for 
at nyde udsigten. Konsekvensen er også 
her, at sporet bliver bredere og bredere. 
På tegnebrættet er derfor en trætrappe 
op til en platform på toppen, som man 
så håber på folk vil foretrække.

En lille tur med stort udbytte 
De 3 dage på Rügen gav et meget større 
udbytte end disse få spalter gi’r mulig-
hed for. Jeg kan kun opfordre nuværen-
de og kommende nationalpark-projek-
ter, at drage ud og få lidt mere styr på de 
til tider noget luftformige opfattelser af, 
hvordan en dansk nationalpark kan 
stykkes sammen. 

 
Miljøminister Hans Christian Schmidt:

”Hvis landmænd i en nationalpark bliver stillet 
overfor restriktioner, som de ikke ellers var blevet 
mødt med, skal det ske mod kompensation. Udvik-
ling af naturen i kerneområderne - enten ved etab-
lering af grønne korridorer mellem to kerneområ-
der eller ved inddragelse/ekstensivering af 
landbrugsjord omkring kerneområderne - sker ved 
frivillige aftaler. ”
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Projektets formål er:
At skabe et netværk af unge der delta-
ger i naturbeskyttelse og virker som for-
talere for deres beskyttede område
At skabe forståelse for de naturlige, 
kulturelle og økonomiske værdier i de-
res beskyttede område
At fremme venskab og en fælles forstå-
else mellem unge ved at involvere dem i 
opnåelsen af fælles mål for naturbeva-
relse

Derudover fremmer projektet fælles 
europæisk samarbejde mellem rækken 
af beskyttelsesområder under ordnin-
gen gennem udvekslingen af informati-
oner og erfaringer. 

I sidste instans søger projektet at udvik-
le en model til et Junior Ranger koncept 
til europæiske naturbeskyttelsesområ-
der. Det forventes at denne model vil 
danne grundlaget for udbredelsen af Ju-
nior Ranger aktiviteter i naturbeskytte-
de områder i hele Europa.

Ifølge Junior Ranger projektet er den 
største udfordring Europas naturområ-
der står over for i dag, at finde måder 
hvorpå man kan vise, at bevarelsen af 
natur og kultur og den bæredygtige ud-
nyttelse af naturens ressourcer, er af 
grundlæggende betydning for befolk-
ningens daglige liv. Derfor er det over-
ordentlig vigtigt at få lokalsamfundene 
til at arbejde for de samme mål som de 
naturbeskyttede områder gør. De unge 
spiller her en vigtig rolle. De unge er 
kernen i lokalsamfundene i og omkring 
de beskyttede områder. De er også frem-
tidige fortalere, beskyttere og mulige an-
satte i de beskyttede områder. Ved at 
give de unge mulighed for at deltage i 
arbejdet kan de få forståelse for de be-
skyttede områder samt værdsætte de 
naturlige og kulturelle ressourcer de be-
skytter. De unge vil til gengæld få store 
og meningsfulde oplevelser og lære nyt-
tige færdigheder i fantastiske omgivel-
ser.

Af Allan Gudio Nielsen 
naturvejleder 
DOF / Fugleværnsfonden

Europarc Junior Rangers

På Grenåkonferencen blev der fra taler-
stolen påstået, at naturvejledning for 
unge er spild af tid – ja, de var nærmest 
at betragte som fortabte. Heldigvis er 
det ikke alle herhjemme der deler dette 
synspunkt – og da slet ikke i resten af 
Europa. Læs her om Junior Ranger Pro-
jektet – et fælles europæisk projekt som 
de sidste to år har været afprøvet i en 
række naturbeskyttede områder, bl.a. i 
flere nationalparker.  

Hvad er Junior Ranger Projektet?
Junior Ranger Projektet er et europæisk 
forsøgsprojekt som har til formål at til-
byde praktiske udendørsaktiviteter og 
kurser til unge der bor i eller tæt på en 
række nationalparker, naturreservater 
og andre naturbeskyttede områder. 

I kamp for bevarelsen af 
Europas natur og  
kulturelle arv.

Læs mere om  
projektet og  
EUROPARC på:  
europarc.org
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Fælles mål
For at opfylde de fælles mål udviklede 
projektet en fælles dagsorden for Junior 
Ranger aktiviteter som skal anvendes i 
alle naturområderne. Denne dagorden 
indeholder en række kerneaktiviteter og 
temaer som tager hensyn til de involve-
rede parkers særlige naturlige, sociokul-
turelle og økonomiske forhold. Derud-
over har parkerne mulighed for at 
inddrage deres egne aktiviteter. Dermed 
har hvert program mulighed for at op-
fylde en fælles europæisk standard og 
samtidig være lydhør overfor lokale for-
hold. Ydermere bliver alle de unge som 
deltager i Junior Ranger program udsty-
ret med et komplet EUROPARC Junior 
Ranger udstyr, med ens logo der der-
med fremmer en fælles europæisk iden-
titet når det gælder Europarc Junior 
Ranger aktiviteter. 

Projektets aktiviteter
De nyskabende programmer fokuserer 
på rangerens/naturvejleders arbejde og 
sigter mod at oplyse unge om formålet 
med de beskyttede områder, deres vær-
dier og deres arbejde, og om hvor vigti-
ge de er i rekreative økonomiske og 
arbejdsplads/turistmæssige sammen-
hænge. Programmerne sigter også mod 
at anspore og inspirere de unge omkring 
de beskyttede områder og deres betyd-
ning i lokalområdet og mod at give dem 
en ægte oplevelse af naturbeskyttelses 
arbejde ved:
Samtaler med de besøgende
Feltundersøgelser
Identificering og overvågning af habi-
tater og arter
Forståelse for samspillet mellem natur 
og kultur
Praktisk arbejde
Projektet retter sig mod unge i alderen 
11 til 14 og 15 til 18 år, som går i skole i 
lokalområdet.

Den europæiske vision
I øjeblikket er EUROPARC Junior Park-
programmet et projekt baseret på sam-
arbejde mellem det Bayerske miljømini-
sterium, International Ranger 
Federation (IRF), EUROPARC Federati-
on og dens medlemmer. Projektet er 
blevet afprøvet over en to-årig periode. 

Visionen er at skabe et bæredygtigt net-
værk af unge som udveksler erfaringer 
om deres oplevelser omkring naturbe-
skyttelse og som fortsat lærer og oplever 
noget nyt via deres arbejde som ranger/
naturvejleder og danner nye venskaber i 
Europa og resten verden. Vigtigt af alt 
sigter EUROPARC og IRF mod at give 
de unge en interesse for de beskyttede 
områder som forhåbentlig vil holde hele 
livet. 

Miljøminister Hans Christian Schmidt:
”I nationalparken skal gælde de generelle re-
guleringer og tilladelser og godkendelsessyste-
mer, som gælder over hele landet, og land-
brugsbedrifter beliggende inde i 
nationalparken, skal som hovedregel have mu-
lighed for at udvikle sig på lige fod med bedrif-
ter, der ikke ligger i en nationalpark, med min-
dre andet aftales med den enkelte landmand. ”

Den 24. maj er Europæisk Nationalpark dag
The European Day of Parks bliver hvert år afholdt d. 24. maj. 
Det er the EUROPARC Federation, der har startet traditionen for  
at fejre, at de første 9 nationalparker blev åbnet den 24. maj 1909. 
Der er nu mere end 30 lande i Europa, der deltager i dagen.
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Dyr og fugle kan måske ikke søge deres 
fourageringssteder eller hvilepladser. 
Forstyrrelser kan også være slid. Et fodt-
ramp på en knasende lav kan sætte 
planten 50 år tilbage i vækst, og i klithe-
derne ligger jorden snart blottet for ve-
getation. Forstyrrelserne rammer måske 
umiddelbart kun dyr, der flygter, og lidt 
vegetation, der slides væk, men dermed 
påvirkes også den balance og udvikling, 
der er i hele området. Vegetation der 
ikke græsses ned, sommerfugle der mi-
ster deres værtsplante osv.

Områderne er udpeget til habitatsom-
råder, fordi de indeholder noget af vores 
allerbedste natur, unik i Danmark og 
ansvarskrævende i forhold til resten af 
Europa. 

En del områder i nationalparkerne tå-
ler ikke forstyrrelser. Når vi planlægger 
og annoncerer oplevelser for publikum 
skal det altså ikke være sjældenheder, 
der ikke tåler forstyrrelser, som er ho-
vedattraktionen.

Er det det sjældne, der er det mest 
spændende for publikum? 
Den almindelige dansker tiltrækkes sik-
kert af sjældenheder, det lyder jo spæn-
dende. Men når vi står derude, vil man-
ge finde lige så store oplevelser og 
indsigt i mere almindelig natur. Måske 
er det os, naturvejledere, der kender alt 
det almindelige, der tænker mest i sjæl-
denheder. Jeg tror, vi bør benytte chan-
cen til at gribe de mange besøgende og 

Skismaet mellem at tiltrække publikum og samtidig 
beskytte den bedste natur vi har i Danmark

Under et af de mange seminarer, der for  
tiden er om de kommende nationalparker i 
Danmark, udtrykte Marianne Hald Morten-
sen en bekymring for publikumspresset på 
de mest sårbare områder, vi har her i landet. 
Derfor har redaktionen bedt hende om at 
uddybe denne bekymring.

Hvad er det for fare du ser ved at lukke 
Nationalparkerne op for publikum?
I nationalparkerne ligger nogle af vores 
fineste og mest sårbare og uforstyrrede 
naturområder. Områderne er ofte udpe-
get til habitatområder. Samtidig er der 
grundlag for store naturoplevelser i na-
tionalparkerne, og gør vi det rigtigt, 
kommer der måske rigtigt mange besø-
gende.

Er Habitatområderne sårbare?
Habitatsområderne er vidt forskellige.  
Det er mange forskellige naturtyper, 
med et særligt naturindhold, der er år-
sag til udpegningen. Lovgivningsmæs-
sigt må der ikke ske forringelser i de na-
turtyper, som er udpeget, og der må ikke 
ske væsentlig forstyrrelse af de udpege-
de arter. Vi har altså en forpligtigelse i 
internationale sammenhænge for at na-
turværdierne i habitatområderne ikke 
forringes.

Områderne kan være sårbare på for-
skellig vis. Sårbare over for konkrete 
forstyrrelser som mennesker der råber, 
tramper og bevæger sig rundt – lugter 
og skræmmer. 

Marianne Hald Mortensen 
Naturvejleder og biolog i  
Nordjyllands Amt

Et kig ud over hedemosen fra fugletårnet i Tofte Skov.
En del områder i nationalparkerne er habitatsområder med særlig sårbar natur.  
Her må publikum nødvendigvis benytte observationstårne og skjul eller fjernbe-
tjente videokameraer, for nænsomt at ”kigge ind” i kærneområderne uden at 
forstyrre og gøre indgreb i den særligt beskyttede og ofte sårbare natur.
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give dem langt bredere oplevelser. Det 
er her vigtigt, tror jeg, at der i national-
parkerne er meget store områder af rig 
natur. Områder så store, at man kan 
glemme materiel hverdag og sig selv, op-
leve opslugt af natur. Det kan lige så 
godt være med tørven i hånden, som på 
alle fire på vej op ad en skrænt for at 
kigge ud over et storslået landskab eller 
med lukkede øjne, hvor havets lyde og 
dufte siger alt. Altså ikke unik natur i 
den forstand, at det er sjældent, men 
sjældent på den måde, at det adskiller 
sig milevidt fra hverdagen i byen, omgi-
vet af larm, travlhed og mennesker.

Er der noget specielt der kendetegner 
formidling i nationalparker?
Formidling i nationalparker er for mig 
at se ikke væsentlig forskellig fra anden 
formidling. Det der adskiller den er, at 
vi skal organisere en formidling, der har 
kvalitet og indhold og samtidig kan 
rumme mange besøgende – besøgende 
med vidt forskellig baggrund. Vi skal 
måske tilbyde busture, ta´ selv af sted et 
par timer-ture, hele aktive dage, fler-
dagskurser, informationscentre og me-
get andet. Vi må forvente mange men-
nesker på kort tid, som skal have 
oplevelser, og som vi ikke kommer i 
nærkontakt med. Ofte kommer de blot 
til et informationscenter, tager en folder, 
lejer måske noget udstyr og får noget 
vejledning til egne oplevelser. Vi skal 
opbygge en vifte af tilbud – give publi-
kum oplevelsen af en godt tilrettelagt og 
velorganiseret naturformidling, der gi-
ver publikum overblik over og indsigt i 
den nationalt værdifulde natur.

Hvad kan vi Naturvejledere gøre for at 
undgå, at publikum ødelægger den na-
tur, de kommer for at opleve?
Jeg tror, det er vigtigt, at der sker en vir-
kelig effektiv og god planlægning af zo-
ner i nationalparkerne, hvori der inderst 
indgår uforstyrrede kærneområder. Jo 
længere man kommer ud mod periferi-
en jo stadig større belastning og forstyr-
relse kan der accepteres.

Naturvejledningen må tilrettelægges 
med respekt for disse zoner, således at 
man i princippet – og gerne ved hjælp 
af faciliteter som observationstårne og 
skjul eller fjernbetjente videokameraer, 
kun nænsomt ”kigger ind” i kærneom-

råderne uden at forstyrre og gøre ind-
greb i den særligt beskyttede og ofte sår-
bare natur.

Hvad vil du gerne videregive til de be-
søgende, der kommer til de danske na-
tionalparker?
Nationalparkerne rummer særligt store 
sammenhængende naturområder. Det 
var i norske fjelde, i New Zealands sko-
ve, men også på De Himmerlandske 
Heder og i Råbjerg Mile at jeg blev bio-
log, opslugt at natur, en lup, lyde og 
næroplevelser. Oplevelser der kun sker i 
så uforstyrret og storslået natur. Følelsen 
af at man glemmer sig selv. Den følelse 
vil jeg gerne videregive til de mange be-
søgende mennesker, og nationalparker-
ne har store enestående områder at gøre 
det i.

Hver nationalpark har sin særegne ka-
rakter. Kulturen, historien og naturen i 
sammenhæng har skabt området, som 
vi skal formidle. Borgerinddragelsen er 
uundgåelig. Hvert sted skal kende sin 
særegne karakter og finde den indsigt, 
som de gerne vil videregive til besøgen-
de, og de skal finde en måde at gøre det 
på, der virkeliggør fortid eller nutid på 
en måde, som man forstår og husker.

Er der så oplevelser du mener ligeså 
godt eller bedre fås i andre områder?
Oplevelser knyttet til særligt forstyrren-
de eller belastende friluftsliv bør foregå 
andre steder. F. eks. overlevelseskurser, 
orienteringsløb, intensiv badning, ”put 
and take” fiskeri og klapjagter. 

Et kig ud over hedemosen fra fugletårnet i Tofte Skov.
En del områder i nationalparkerne er habitatsområder med særlig sårbar natur.  
Her må publikum nødvendigvis benytte observationstårne og skjul eller fjernbe-
tjente videokameraer, for nænsomt at ”kigge ind” i kærneområderne uden at 
forstyrre og gøre indgreb i den særligt beskyttede og ofte sårbare natur.

Et dilemma vi skal være opmærksomme på !
Uforstyrret natur og de større vilde dyr, der lever i den, er en af de største attraktioner for 
publikum viser bl.a. Skov- og Landskabs undersøgelser af publikums ønsker for  
naturoplevelser.
Men jo flere mennesker, der kommer ud i naturen, desto mere påvirket vil selve naturen  
blive af publikums nærvær – og med stort publikumstryk forsvinder den uforstyrrede natur 
og publikum vil istedet opleve mennesker og slidt natur, når de færdes i de tidligere særligt 
attraktive naturområder.

Gamle træer i Tofte Skov. 
Baggrunden for udpegnin-
gen af nationalparker frem-
går af Wilhelmudvalgets 
rapport, hvor målet med na-
tionalparker er at skabe store 
sammenhængende natur-
områder, der kan give et løft 
til bevarelsen af biodiversiten 
i DK og give plads til natu-
rens dynamik og uforstyrrede 
økologiske processer.

www.dn.dk
www.nepentes.dk

www.dn-lokal.dk/lk365/natpark.htm
www.panda.dk/objekt.php?obj=3710029&GSID=316800

www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/LilleVildmose.htm
www.ruc.dk/teksam/forskning/forskningcenter

www.friluftsraadet.dk
www.tekno.dk

WWW
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Hvad er  
borgerinddragelse?
Det har redaktionen spurgt 
forskellige aktører om. 
Og her præsentere vi 5 
forskellige syn på 
borgerinddragelse. 

Ruc
Teknologirådet
Pilotprojekt Mols
Pilotprojekt Thy
Pilotprojekt Vildmosen

Demokratiske perspektiver 
for naturvejledningen
Hvad er borgerinddragelse?
Begrebet borgerinddragelse dækker i 
udgangspunktet over alle de måder, 
hvormed borgerne inddrages i samfun-
dets beslutningsprocesser. Det være sig 
folkeafstemninger, høringer, bruger-
grupper og alle de andre inddragelses-
former, vi kender. Mange borgere har 
dog nok en forestilling om, at begrebet 
borgerinddragelse rummer andet og 
mere end blot end formel inddragelse af 
borgerne. 
Blandt forskere opererer man med for-
skellige begreber for borgerinddragelse. 
F.eks. taler nogle om henholdsvis den 
symbolske borgerinddragelse og den re-
elle borgerinddragelse. Dette illustrerer, 
at borgerinddragelsen i virkeligheden 
dækker over et bredt spekter, hvor bor-

gerne i den ene ende blot har til opgave 
at legitimere allerede trufne beslutnin-
ger og i den anden ende indgår som ak-
tive deltagere i planlægnings- og beslut-
ningsprocessen. 
For vores følgeforskning på national-
parkprocessen er pointen, at vi har at 
gøre med to forskellige dimensioner af 
vores demokrati, nemlig det repræsenta-
tive og det myndiggørende demokrati. 
De to dimensioner kan også beskrives 
som hhv. den lodrette og den vandrette 
dimension af demokratiet. I den lodrette 
dimension inddrages borgerne som da-
taleverandører i forhold til allerede ud-
arbejdede planudkast, mens de i den 
vandrette dimension af demokratiet 
indgår i en refleksiv dialog med hinan-
den og med den nødvendige ekspertise. 

Laura Tolnov Clausen 
cand. mag.  RUC

Hans Peter Hansen 
cand. techn. soc.  RUC
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Formålet med den refleksive dialog er, at 
finde frem til fælles og – forhåbentlig – 
rette løsninger på de spørgsmål, som det 
pågældende lokalsamfund står overfor. 
Det er den vandrette dimension af de-
mokratiet som danner forudsætninger-
ne og rammerne for den demokratifor-
ståelse, som vi har valgt at fokusere på i 
relation til begrebet borgerinddragelse.

Borgerinddragelse som dannelsesproces
Man kan sige, at der i den danske demo-
kratiske selvforståelse, siden midten af 
1800-tallet, hele tiden har eksisteret en 
favorisering af den demokratiske delta-
gelse som andet og mere end blot et 
spørgsmål om repræsentativitet. Høj-
skolebevægelsens og andelsbevægelsens 
var i 1800-tallet udtryk for en fokuse-
ring på den demokratiske deltagelse. 
Denne fokusering var dog ikke givet i 
sin samtid. Først med de antidemokrati-
ske ismers op- og afblomstring i 
1930’erne og 1940’erne blev vigtigheden 
af den demokratiske proces for alvor 

understreget. Der var således efter 2. 
verdenskrig en erkendelse af, at demo-
kratiet ikke blot var en selvfølgelig sty-
reform, men en styreform, som skulle 
udvikles og holdes ved lige. Hermed 
kom dannelsesaspektet til at udgøre et 
væsentligt element i den demokratiske 
praksis. Det vil sige det forhold, at de-
mokratiet er en læreproces, som er med 

til at skabe både en individuel og en fæl-
les demokratisk identitet. Set med nuti-
dens briller kan man hævde, at vi de sid-
ste årtier har glemt vigtigheden af den 
demokratiske dannelsesproces, og at 
den samfundsmæssige udvikling nu 
igen tvinger os til at fokusere på det, 
som nogle kalder for den horisontale di-
mension af demokratiet. Altså den di-
mension af demokratiet som tager afsæt 
i borgerne som andet end stemmekvæg 
ved folkeafstemninger. 

Nationalparker og borgerinddragelse
Set fra et forskningsmæssigt perspektiv 

Legitimerende, repræsentativ, instrumentel og
orienteret mod konfliktløsning

Myndiggørende, kompetenceudviklende,
involverende og procesorienteret

Spørgeskemaundersøgelser

Folkeafstemninger

Borgermøder og høringer

Konsensuskonferencer

Brugergrupper

Personlige interviews

Fremtidsværksteder

??

Ingen
borgerdeltagelse

Symbolsk
borgerdeltagelse

Reel
borgerdeltagelse
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er nationalparkudviklingen en enestå-
ende mulighed for dels at følge, hvordan 
intentionerne om borgerinddragelse tol-
kes og forsøges omsat til virkelighed i 
fuld skala, dels at lære af de erfaringer, 
der gøres med nye inddragelsesformer. 
Det er næppe nogen hemmelighed, at 
man rundt omkring i landet, under ud-
arbejdelsen af de forskellige pilotforslag 
til nationalparkprojekter har følt sig re-
lativ på bar bund i udviklingen af en 
mere reel borgerinddragelse, end man 
hidtil har set. Af samme grund har man 
derfor også oplevet, at nogle af de sam-
me problemstillinger, som man kun 
kender alt for godt i dansk naturforvalt-
ning, er blevet reproduceret under pilot-
projektudviklingen. Ud fra et demokra-
tisk og forskningsmæssigt synspunkt er 
det knapt så interessant se de samme 
problemstillinger reproduceret. Det in-
teressante er de pilotprojekter som for-
mår at åbne op for nye måder at gribe 
borgerinddragelsen an på. 

Dialog og dannelse
Centralt i de pilotområder, vi er involve-
ret i, er fokuseringen på henholdsvis 
dialogen og dannelsesaspektet som 
værktøjer i borgerinddragelsen. Ud-
gangspunktet er etableringen af nogle 
rum for en bred og fri lokal dialog om 
den lokale natur- og samfundsudvik-
ling. Ofte bliver al diskussion om natur-
forvaltning reduceret til temaer som 
landbrug, kvælstof, økonomi, adgang, 
biodiversitet osv. For mange borgere gi-
ver det ikke mening at deltage i sådanne 
diskussioner. Dels ser borgerne ikke na-
turen igennem en sådan temaopdelt op-
tik, dels udgrænses megen lokalviden af 
den temadelte diskussion, som ofte for-
udsætter en ekspertviden. For de fleste 
borgere er naturen i større eller mindre 
grad integreret i hverdagen og en dis-
kussion om naturen må derfor tage af-
sæt i den rolle, naturen spiller for den 
enkelte i hverdagen. Spørgsmålet om de 
direkte berørte borgeres holdning til en 
eventuelt kommende nationalpark må 
derfor udfoldes inden for en langt bre-
dere diskussion, med inddragelse af de 
kulturelle, landskabsmæssige og økono-
miske rammer. Rammer som bidrager 
til at forme vores identitet og tolkning af 
omgivelserne.

En rolle for naturvejledere
Dannelsesaspektet spiller ikke kun, som 
før beskrevet, en særlig rolle i relation til 
den demokratiske proces. Den spiller 
også en rolle i forhold til borgernes 
håndtering og inddragelse af viden. 
Mange forvaltere, biologer og naturbe-
skyttelsesfolk frygter, at en mere reel 
borgerinddragelse vil føre naturpolitik-
ken tilbage til et ”Erasmus Montanus” 
samfund eller til en slags kinesisk kul-
turrevolution, hvor videnskabelig viden 
om naturen og dens dynamikker bliver 
sat til side til fordel for lægmands snus-
fornuft. Dette er der næppe nogle, der 
ønsker med borgerinddragelse, hvorfor 
det også, i nogle af de projekter vi følger, 
er en målsætning at sikrer, at relevant 
ekspertise indgår i borgerinddragelsen.
Netop fordi dannelsesaspektet i borger-
inddragelsen er så vigtigt, kan naturvej-
lederne komme til at spille en helt særlig 
rolle i udviklingen af de udpegede pilot-
projekter. Udover at have en generel vi-
den om naturen har mange naturvejle-
derne også en særlig viden om aktuelle 
lokale samfundsforhold og den lokale 
kulturhistorie. Forstår naturvejlederne 
at fastholde og udbygge deres faglige in-
tegritet og personlige troværdighed lo-
kalt – og får de det fornødne frirum af 
deres arbejdsgiver – vil de på kort sigt 
kunne bidrage til en øget lokal forståelse 
for de eksisterende og manglende natur-
værdier, samtidig med at de vil kunne 
formidle den eksisterende lokale viden 
videre til det institutionelle system. Men 
tilrettelægges uddannelsen af naturvej-
ledere efter det, vil naturvejlederne også 
på lidt længere sigt kunne styrke bor-
gerinddragelsen. For lykkes det blot for 
enkelte af de igangsatte pilotprojekter at 
vise, at en mere reel form borgerinddra-
gelse er mulig, kan det få stor betydning 
fremover, ikke kun i forhold til natur-
forvaltningen, men også i forhold til an-
dre politikområder. Allerede i dag er der 
mangel på personer med den fornødne 
kompetence, som kan gå ind lokalt og 
facilitere borgerinddragelsen og dermed 
bidrage til at myndiggøre borgerne i 
planlægningen. Og hvad er mere nær-
liggende end at uddanne naturvejleder-
ne og Agenda 21 medarbejderne rundt 
omkring i landet til at varetage sådanne 
opgaver? 
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Borgerinddragelse set  
med Teknologirådets øjne

En demokratisk proces
Borgerinddragelse skal være til for re-
sultatets skyld. Processen er vigtig, men 
kun som vejen hen mod resultatet. Det 
skyldes, at inddragelsen skal have en de-
mokratisk funktion – give deltagerne 
mulighed for indflydelse. Der skal være 
et logisk forløb i borgerinddragelse. Dels 
for at sikre, at den ene proces bygger på 
resultaterne af den anden. Dels for at 
deltagerne kan se, at hver enkelt situati-
on er et konkret skridt på vejen mod at 
skabe fælles resultater. Men også for at 
undgå ”jump to conclusion” – at ivrig-
heden tager over, så man kommer til at 
lukke debatten før den er begyndt.

Fælles viden
Vores erfaringer med borgerinddragelse 
kan kort opsummeres således: Borgere 
er kloge; den fælles viden er den største; 
det er udviklende at få snakket om tin-
gene på tværs af roller og holdninger; 
løsningerne bliver bedre; det fungerer 
bedst, når det skal bruges til noget; og 
man kan godt forstå, at der i sidste ende 
må tages en beslutning. 

Viden findes i mange former og blandt 
mange grupper. Holdninger forstås og 
dannes i samspil med andre mennesker. 
Og løsninger holder længst, hvis de er i 
balance med de problemer, krav og øn-
sker, som de skal være løsninger på. Når 
et problem er komplekst – som etable-
ringen af nationalparker i  høj grad er - 
er det derfor vigtigt at søge at involvere 
så mange aktører i en proces, som på én 
gang benytter de mange former for vi-
den, giver mulighed for at forstå og dan-
ne sig holdninger, og som afsøger mu-
ligheden for at finde løsningerne 
sammen. Det vil nemlig føre til de mest 
holdbare beslutninger. 

Flere aktører på banen
De danske nationalparker vil få betyd-
ning for blandt andet fritidslivet, er-
hvervsudvikling, landbrugsteknologi og 
miljø og natur. Skal de meget forskellig-
artede former for viden, holdninger og 
ønsker til løsninger på disse områder 
spille sammen, så der kan skabes sam-
ling om en model for en nationalpark, 
vil det derfor være nødvendigt at ind-
drage både miljøfolk, erhvervene og 
ikke mindst almindelige borgere i pro-
cessen.

Et samspil
Teknologirådet benytter sig af metoder 
hvor borgere, interesseorganisationer, 
myndigheder, politikere, eksperter eller 
andre kan mødes og i fællesskab disku-
tere, vurdere og udvikle ideer til hvordan  
fremtiden skal forme sig, og hvad der 
skal til, for at udviklingen forløber i den 
ønskede retning. Diskussionen baserer 
sig på den viden og de erfaringer der ek-
sisterer blandt de tilstedeværende eller 
som kan hentes ind udefra. Målet med 
hele øvelsen er at få viden, holdninger og 
beslutninger til at spille sammen. Der 
må nødvendigvis være stor alsidighed i 
metodevalget, fordi metoden skal passe 
til problemet – og ikke omvendt. Se vo-
res hjemmeside www.tekno.dk hvor der 
findes korte beskrivelser af metoderne. 

Søren Gram 
Teknologirådet

Lars Klüver
Teknologirådet

Miljøminister Hans Christian Schmidt:
”En nationalpark kan udgøres af et eller flere, 
typisk statsejede, kerneområder samt om-
kringliggende eller tilstødende privatejede 
arealer med forskellig anvendelse - herunder 
produktionsarealer.”
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Naturbeskyttelse og borger-
inddragelse – set fra Mols

Borgerinddragelse er et central 
element i det pilotprojekt, som er 
igangsat på Mols. Denne opgave 
forsøger vi at løfte dels ved at sør-
ge for, at alle interesserede har let 
adgang til opdaterede informatio-
ner om projektet, dels ved aktivt at 
inddrage lokalbefolkningen i pilot-
projektet.
Hvis jeg skal formulere hovedsig-
tet med borgerinddragelsen på 
Mols, må det være at sikre: 
Inddragelse af lokal viden, enga-
gement, medbestemmelse, med-
ansvar, medejerskab og en bred 
lokal deltagelse.

Vi har grebet dybt i posen for at finde veleg-
nede og gerne nye måder at løse opgaven 
på. Lad mig nævne et par eksempler:

Af Pernille Månsson 
projektkoordinator

Offentligt møde
På et meget tidligt tidspunkt i processen 
stod styregruppen som arrangør af et 
offentligt møde, hvor deltagerne i små 
grupper og på uformel måde satte ord 
på hvilke forventninger og ønsker, der 
var til borgerinddragelse. Bidragene blev 
noteret på ”papirduge”, som blev affoto-
graferet og som sådan dokumenteret.

Arbejdsgrupper
Indsparkene fra dette møde har præget 
det videre arbejde – både med hensyn 
til tilrettelæggelsen af borgerinddragel-
sen og formuleringen af opgaverne i de 
arbejdsgrupper, som skal tumle med de 
faglige spørgsmål i relation til en natio-
nalpark på Mols. Arbejdsgrupperne er 
åbne for alle, der er interesserede i den 
fremtidige udvikling af Mols´ natur og 
lokalsamfund. 

Pressens betydning
De lokale ugeaviser indgår som en væ-
sentlig faktor i vor informations- og 
inddragelsesstrategi. 

Opsøgende arbejde
Indblanding er der også lagt op til i 
Åbent Hus arrangementer. Her kan du 
stille spørgsmål til projektet og arbejdet 
i de forskellige arbejdsgrupper. Du kan 
komme med forslag og synspunkter, 
som kan indgå i arbejdet. Det kan du 
også gøre på projektets hjemmeside, der 
både indeholder en informativ del og et 
debatforum.

Borgerinddragelse er i mine øjne også 
opsøgende arbejde, hvor vi skal forsøge 
at komme i kontakt med dem, som ikke 
kommer til os. Det bliver den næste sto-
re udfordring. Hvad enten det skal fore-
gå lørdag formiddag på hovedgaden i 
Rønde eller gennem lokale foreninger, 
husstandsbesøg etc. 
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Undersøgelsesprojektet 
Nationalpark Thy

Af de foreløbige 4 pilotprojekter er Thy 
det sidste, som har modtaget et igang-
sættelsesbrev fra miljøministeren. 

Efter et afklarende møde i maj, hvor 
man særligt beskæftigede sig med for-
holdet til landbrug og jagt, kom der 
sammen med en række forbehold posi-
tive tilbagemeldinger i august, hvilket 
resulterede i, at Thy kom med blandt de 
udvalgte den 22. august 2003. Et af re-
sultaterne på dette møde blev bl.a., at vi 
ikke har et pilotprojekt i Thy, men et un-
dersøgelsesprojekt, der som de øvrige 
projekter skal resultere i en rapport til 
ministeren senest den 1. juli 2005.

Status her 2 måneder efter starten er, at 
der er nedsat en styregruppe på 18 med-
lemmer.. Endvidere er der etableret et 
sekretariat på Thy Statsskovdistrikt, som 
ud over medarbejdere fra Skov- og Na-
turstyrelsen består af deltagere fra Vi-
borg Amt og de tre kommuner i Thy.
Den polariserede debat inden udpeg-
ningen af Thy har skabt en lokal interes-
se, som bør kunne udnyttes til en god 
start på offentlighedens medvirken og 
inddragelse i undersøgelsesprojektet. 
Det er vigtigt, at deltagerne på det første 
offentlige møde, som er planlagt til mid-
ten af januar 2004, får reel indflydelse på 
projektets videre forløb.

 Af Ib Nord Nielsen
klitplantør
Thy Statsskovdistrikt

I Thy har tiden været for kort til at fast-
lægge en gennemtænkt køreplan for lo-
kal borgerinddragelse, men vi er klar 
over, at borgerinddragelsesprocessen 
skal implementeres så tidligt som muligt 
og være udgangspunkt i alle led og pro-
cesser. Det bør også være et bærende 
princip, at alle skal have mulighed for 
deltage i undersøgelsesarbejdet enten 
direkte eller via repræsentation. 

Efter det første offentlige møde i Thy vil 
der blive nedsat mindst 4 arbejdsgrup-
per, som fælles for alle skal komme med 
forslag til afgrænsning og deltage aktivt 
i borgerinddragelsen. 
Det vil blive foreslået, at alle møder er 
åbne, og at dagsordener annonceres i de 
lokale blade. Arbejdsgrupperne bør 
igangsættes med et fremtidsværksted/
work-shop for hver gruppe, hvor alle 
ideer og visioner efterfølgende skal dan-
ne grundlag for det videre arbejde.  Der 
er på det seneste taget initiativ til, at na-
turvejledningen i Thy  mobiliseres og 
inddrages i nationalparkprojektet. 
Ud over at den voksne lokalbefolkning 
aktiveres og informeres, er det yderst 
vigtigt, at også børn og unge får indfly-
delse og medejerskab til projektet. I den 
forbindelse er der allerede mange ideer 
og tiltag i støbeskeen       

Selv om vi kom sent i gang i Thy, så skal 
vi nok komme på omgangshøjde ! 

 Efter denne artikel er skrevet 
er Nordsjælland kommet på Nati-
onalpark-kortet, så der nu er 5 
pilotprojekter (red.)

www.skovognatur.dk/nationalparker/baggrund
www.skovognatur.dk/Falster/Nationalpark_moen/fakta/Fakta.htm

www.skovognatur.dk/Frederiksborg/oplev/Andre_tilbud/Nationalpark/nationalpark.htmwww.skovog-
natur.dk/Buderupholm/nyt/Buderupholm_Ll_Vildmose_baggrund.htm

www.skovognatur.dk/Fussingoe/Nationalparken/default.htm
www.skovognatur.dk/Thy/pilotprojektWWW
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Pilotprojekt Nationalpark 
Ll. Vildmose udskrev en logo 
konkurrence, hvor 43 personer 
deltog med 56 forslag. 
Vinderen blev Vibeke Kjærgaard, 
som i tilknytning til sit forslag 
havde skrevet: 
»Mennesket møder naturen i al 
sin enkelhed - og ydmyghed«

Set i lyset af den fremtrædende rolle, 
som borgerinddragelse og -deltagelse 
har haft i de øvrige pilotprojekter, kan 
vores indsats i Lille Vildmose forekom-
me beskeden - indtil videre.

Bevares projektet har da fået megen op-
mærksomhed i den lokale og regionale 
presse. Bl.a. da det blev indviet med ka-
nonskud, is til skolebørnene og  kaffe og 
lagkage på plejehjemmene i Sejlflod 
Kommune. Fin start.

Og hvad så?
Jo, vi har da holdt et pænt besøgt bor-
germøde, afviklet  en logokonkurrence, 
hvor der kom hele 56 forslag fra både 
»amatører« og »proffer«, med et flot og 
markant logo som resultat.

Et par fine nyhedsbreve er det  også 
blevet til, hjemmesiden er under opbyg-
ning, og de første arbejdsgrupper, med 
deltagelse fra lodsejere, organisationer 
og myndigheder er gået i gang med de-
res del af det store projekt.

Det lyder jo meget traditionelt. Men, 
hvad med fremtidsværksteder, work-
shops og cafeer, alt det der tilsyneladen-
de har blomstret i de andre projekter? 

Bare rolig
det skal nok komme altsammen. 
Vi er helt med på, at de kommende nati-
onalparker skal være bredt accepterede 
og solidt forankrede i den lokale befolk-
ning.

Og her er vi heldige
for vi starter ikke på bar bund. 
Lokalbefolkningen har nemlig et godt 
kendskab til Lille Vildmose, til dens her-
ligheder og til de planer og visioner, der 
har været fremlagt bl.a. i forbindelse 
med den store fredningssag.

Der er desuden en stor folkelig aktivi-
tet omkring mosen, som f.eks. kommer 
til udtryk i Vildmoseforeningen, der 
bl.a. udgiver et flot blad og ved den flit-
tige brug af naturvejlederen  på Vildmo-
segården.

Nu skal der handles!  
Det har derfor været vores indtryk i se-
kretariatet, at det der efterspørges er 
handling snarere end atter engang at bli-
ve præsenteret for de samme ideer. Der-
for har vi været tilbageholdende med at 
fare alt for kraftigt, før vi ligesom havde 
noget nyt at byde på.

Og vi skal nok komme med
Arbejdsgrupperne, som netop holder 
deres første møde i disse dage har som 
en af deres opgaver at inddrage befolk-
ningen i deres arbejde. Vi har derfor 
planlagt, at holde en kombineret udstil-
ling /café /workshop om de første resul-
tater omkring 1. februar. Den vil blive 
fulgt op af lignende arrangementer.

Et andet forslag er emneseminarer f.eks. 
for erhvervene og friluftsorganisationer-
ne.

Arrangementer for børn og unge er et 
tredje felt vi skal have udviklet.

Og endelig vil jeg nævne, at vi har ned-
sat en mobiliseringsgruppe, hvis væ-
sentligste opgave bliver at støtte lokale 
initiativer og ildsjæle på den tunge vej 
fra ide til realisering.

Der bliver nok at se til i Lille Vildmose
-også på det vigtige felt, der hedder bor-
gerdeltagelse. 

Af Ole Jappe
Projektkoordinator
Buderupholm  Statsskovdistrikt

Borgerinddragelse i  
Lille Vildmose

Miljøminister  Hans Christian Schmidt:”Derfor ønsker jeg at arbejde med na-
tionalparkerne som store sammen-hængende områder, som både har store naturværdier og store kulturvær-

dier. Områder, som bliver brugt til både hverdag og fest - til arbejde og 
til fritid.”
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Under overfladen 
- snorkeldykning i naturvejledningen

Undervandsarkæologi er forbeholdt professionelle!
Det er faktisk ikke tilladt at samle oldsager på 
havbunden ifølge Museumsloven! Det kunne 
man ellers umiddelbart få indtryk af efter at have 
læst Jørn Chemnitz’s artikel i seneste nummer af 
Naturvejleder: ”Under overfladen – snorkeldyk-
ning i naturvejledningen”. I en i øvrigt spænden-
de artikel fortæller Jørn om, hvordan han bruger 
undervandsarkæologi til bl.a. historieformidling 
for de ældste skoleklasser. Det er fuldt forståeligt, 
at man som formidler fristes til at bruge under-
vandsarkæologi, når det handler om formidling 
af kulturhistorie for de ældste klasser. Snorkel-
dykningen på de undersøiske bopladser byder på 
aktivitet, spænding, overraskelse og ikke mindst 
den dimension der ligger i at samle et redskab op, 
som en af vore forfædre har fremstillet og brugt 
for 6.000 år siden – det kan give de fleste susen 
for ørene – og i den her sammenhæng er det et 
historisk vingesus man mærker. Men, desværre er 
det imod vores lovgivning og derfor ikke en for-
midlingsform der må bruges! Det kan måske vir-
ke lidt underligt, at man ikke må samle en flint-
flække op på havbunden – det må man jo for 
eksempel godt på en pløjemark. Men der er nu 
alligevel en rimelig fornuftig forklaring på lov-
givningen. 

Inden jeg vil forsvare/forklare baggrunden for 
lovgivningen skal jeg dog også lige gøre klart, at 
Jørn’s dykning langt hen ad vejen kan forsvares 
rent fagligt. Jørn samarbejder i sit projekt med en 
af landets mest erfarne undervands-amatørarkæ-
ologer, hvilket betyder, at der foregår en professi-
onel vejledning

Men tilbage til baggrunden for forbudet mod un-
dervandsarkæologi i Museumsloven. I store dele 
af landet, som eksempelvis i Lillebælt og i Kol-
ding Fjord, ligger mange af ældre stenalders bo-
pladser ude på havbunden. Afhængig af vind, 
vejr og strømforhold kan bopladslagene blive 
blottede. Og Jørns beskrivelse, af at elever kan 
finde 6-8000 år gamle hasselnøddeskaller, fortæl-
ler jo ganske godt om bevaringsforholdene. Det 

NATURvejleder bragte i sidste nummer en 
artikel af Jørn Chemnitz om snorkeldykning 
i naturvejledningen.  
Artiklen har berettiget vagt stor interesse, 
og mange steder overvejer man at gøre 
ligeså.

Artiklen har også medført en reaktion fra 
Gert Hougaard Rasmussen, naturvejleder 
og arkæolog i Vejle Amt:

er da også netop fra de undersøiske bopladser, at 
vi har langt de bedste organiske fund fra ertebøl-
letiden, som eksempelvis tekstilstykker af linde-
bast, slanke udhuggede stammebåde, padler med 
flotte udskårne motiver, hele pileskafter med 
flintpile og senetrådsbesnørring og meget andet. 
Men liggende i bopladslaget på havbunden er de 
organiske genstande yderst skrøbelige og risike-
rer at blive ødelagte ved en forkert håndtering. 
Yderligere vil de enkelte oldsager miste deres 
største og væsentligste værdi – sammenhængen 
til andre oldsager og det oprindelige bopladslag – 
hvis de samles op fra havbunden. Det kunne må-
ske sammenlignes med, at man samlede oldsager 
op fra en åben arkæologisk udgravning om afte-
nen, når arkæologerne var gået hjem – og det er 
jo heller ikke tilladt. 

Så lovgivningen er egentlig fornuftig nok. Man 
må samle oldsager op på marken, når de er løsre-
vet fra deres oprindelige sammenhæng (kulturla-
get under pløjelaget), og man må tilsvarende 
samle oldsager op i strandkanten, når de er skyl-
let fri af bopladslaget ude på havbunden. Man 
må naturligvis også altid snorkeldykke på bo-
pladserne (med mindre der er regulært forbud 
mod dykning, som eksempelvis i Stavnsfjord på 
Samsø) – men man må bare ikke samle oldsager 
op!

Som Jørn også skriver i sin artikel, så kan man 
orientere sig om hvor de kendte bopladser ligger 
på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside 
(dkconline.dk). Den er for kort tid siden blevet 
tilgængelig for alle, men det har taget omkring 
100 år og krævet megen debat i fagkredse. Fryg-
ten har været, at oplysningerne kunne bruges 
(misbruges) til eksempelvis skattejagt. Så min af-
sluttende bemærkning er – lad være med at svig-
te museumsverdenens tillid. Konsekvensen kun-
ne jo være, at tilgængeligheden til den guldgrube 
af oplysninger blev lukket igen!

Redaktøren har ringet til 
Jørn Chemnitz og bedt 
ham kommentere reaktio-
nen:
»Jeg er enig i hans 
kommentarer til min 
artikel. 
Vi var faktisk helt uvidende 
omkring problemstillingen - 
på trods af, at vi arbejder 
sammen med undervands-
arkæologer.  
Derfor er jeg meget glad for 
at Gerts kommentarer, vi 
kan ikke fortsætte med 
ulovlige aktiviteter. 
Så fremover vil vi selvfølge-
lig nøjes med at kigge på 
flinteredskaber, træstammer 
m.m. under vandet. 
Det er ærgerligt - især fordi 
vi kun finder det, der allere-
de er vasket fri af havbun-
den. Så der er ikke tale om, 
at vi ødelægger forholdene 
på bopladserne. 
Men vi skal helt klart over-
holde gældende regler, og 
eleverne skal nok få en stor 
oplevelse alligevel«.
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Nationalparker og  
naturvejledning
Anbefalinger og idé-katalog fra netværksmøde

1. Baggrund
”Nationalparker har brug for naturvejle-
dere – og Naturvejledere har brug for 
Nationalparker”

Formidling omtales her i den bredeste 
betydning: Både direkte – og indirekte 
formidling.

Formidlingsplaner
Alle Nationalparker må have en formid-
lingsplan der samler formidlingen gen-
nem en række forskellige initiativer, ele-
menter og faciliteter
Naturvejledere kan inddrages i denne 
planlægning fra det overordnede kon-
cept til de enkelte elementer og aktivite-
ter. 

Besøgscentre eller mindre satellitter?
Begge dele, tak!, men det er den samlede 
formidlingsplan, som er med til at be-
skrive et centers rolle i forhold til de 
mindre satellitter.

Hvilke opgaver kan de større centre 
varetage? 
Synlige pejlemærker som ”Nationalpar-
kernes fyrtårne”
Publikumsmagnet: være tilbud til de 
som ellers ikke ville komme (Trække 
folk ind og siden få dem ud…! (-i natu-
ren)). Være det sted hvor man får kaffe 
og kage.
Samle ressourcer fra div. fonde og of-
fentlige kasser.
Besøgsgrundlag og driftsbudgetter er af-
gørende for størrelsen af besøgscentre…

Hvilke opgaver kan de mindre satellitter 
opfylde?
Site intrepretation, at vise det autentiske
Fremhæve det specielle.
Det kan fx være et fugletårn
En natursti, etc
Støtte den fleksible naturformidling (- 
og naturforvaltning)

Ypperlig ”gør-det-selv-formidling”
Hver Nationalpark må være ypperligt 
indrettet til ”gør-det-selv-formidling” og 
rumme de muligheder, faciliteter og det 
udstyr, der kan anvendes

I mange Nationalparker vil der komme 
langt flere besøgende end en eller to na-
turvejledere kan overkomme at betjene 
via direkte ”face to face formidling”. 
Derfor må der etableres gode og alsidige 
faciliteter til den indirekte formidling 
(”gør-det-selv-formidling”). Et andet 
væsentligt forhold er at mange ønsker 
lidt hjælp/anvisninger, men helst vil 
begå sig på egen hånd, i eget tempo, etc. 

Begge forhold peger på at indirekte for-
midling i Nationalparker må prioriteres 
højt!  

Vandretursfolderen og ”de gule prikker” 
er blandt SNS største formidlingssucces-
er! Vi må ha’ blå prikker for de som gør-
det-selv fra kysten, NP kan blive de før-
ste områder. Vi må have alle mulige 
andre prikker for alle mulige andre na-
turstier!

Den indirekte formidling er et af budde-
ne på hvordan man kan betjene og 
håndtere masserne!

At styre adgang/ ”kanalisering af færdsel” 
via formidling
Særligt eftertragtede naturoplevelser 
kan i nogle tilfælde have negativ indfly-
delse på natur eller kulturmiljø. Her er 
forskellige former for formidling og der-
med kanalisering af de besøgende en fin 
løsning på både at beskytte og benytte 
naturen.  

Fleksibel naturforvaltning er styret af 
naturens dynamik hvor færdsel styres af 
formidling.

Den 23. og 24. september 
blev der afholdt et 
seminar/netværksmøde 
”Naturvejledning i danske 
nationalparker”, på 
Vildmosegaard. 
Udfra mødet og et oplæg 
fra Friluftsrådet har 
Jacob Jensen/Friluftsrådet 
og Marianne Hald / Nord-
jyllands Amt udarbejdet 
en række anbefalinger og 
et idé-katalog. 
Her er bragt et uddrag af 
kataloget.  
Se det hele på Skolekom  
NaturvejlederNet/
Nationalparker
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Der bør knyttes en overvågning og af-
prøvninger af virkning, brug, udbytte 
etc. til hver formidlingsinstallation/ -ele-
ment. Fx i relation til at beskytte og be-
nytte naturen rekreativt.

3. Idé-katalog

Ud med børnene!
Idé: I løbet af de næste 2 år skal halvde-
len af alle skolebørn have besøgt en Na-
tionalpark! Her er mange relevante og 
oplagte emner at tage fat i: naturbeskyt-
telse og naturbenyttelse (herunder pri-
mær erhverv, naturgrundlag, rekreative 
interesser), forvaltning, Nationalpark-
begrebet globalt og nationalt; enkelt ele-
menter, det unikke versus det almene, 
den gode historie, demokrati, … etc.

Tre-i-en 
Idé: Niveauet for aktivitets- og oplevel-
sesmuligheder i en Nationalpark: ”En 
Nationalpark er et sted hvor man let 
bruger 2 overnatninger og 3 dage på at 
opleve, bevæge sig, blive klogere, få gode 
historier, indsigt i det unikke, sammen 
med familien eller vennerne.” Formid-
lingen er kittet i denne mulighed.

Samarbejde med lokale - borgerinddragelse
Frivillige i Nationalparker kan være en 
opgave for naturvejlederen: 
	At starte og koordinere folkelig 
 naturovervågning.
	At koordinere forskellige 
 arbejdsgrupper
	At invitere frivillige til praktiske 
 arbejdsdage i Nationalparken

Konkret start for naturvejlederne - 
rejseholdet
For hvert pilotområde inviteres landets 
naturvejledere til at deltage i et 3-dags 
(2 overnatninger) arbejdsseminar. Ca. 
10 naturvejledere samles og indkvarte-
res et centralt sted i parken. Specifikke 
opgaver / løse ideer / kommissorium 
ridses op og holdet går i gang. Der ar-
bejdes i felten, laves interviews med lo-
kale, der skrives formidlingskoncepter.

Det kan også være hvert National-
parkråd/ en styregruppe, der planlægger 
og gennemfører arbejdsseminaret. Der 
afrapporteres siden på sidste dagen over 
for den samlede lokale park-råd samt 
lokal befolkning. Evt. v. arrangement på 
folkebibliotek, eller lign. Arbejdet kan 
følge denne struktur:

	Besøgscenter – hvorfor, hvor, hvad 
og hvordan?

	Udstillinger
	Formidlingstemaer
	Særlige guidede ture
	Støttepunkter og infrastruktur – 

hvorfor, hvad og hvor?
	Satellitter (”sites”), der skal formidles 
	Gør-det-selv-formidling (naturstier, 

plancher etc.)
	Behov for koordinering af 
 Nationalparkens eksisterende 
 formidlingstilbud

Miljøminister Hans Christian Sch-
midt:

”Hvor der befinder sig Natura 2000-områ-
der inden for de statsejede kerneområder 
eller på privatejede arealer inden for natio-
nalparkens grænser, skal der reguleres og 
kompenseres efter de til enhver tid gælden-
de regler for disse udpegninger. ”
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Naturvejledning i forbindelse 
med pilotprojekter

Af Anne Johannisson
naturvejleder
Frederiksborg Skovdistrikt 

Der er altid et for og imod, når 
der skal tages beslutninger!

I Nordsjælland er vi netop blevet udpe-
get til pilotprojekt. Pilotperioden skal 
fra nu af bruges til at finde ud af hvilke 
andre større statsejede arealer, der skal 
indgå i en evt. kommende nationalpark 
sammen med Gribskov og Esrum Sø og 
hvordan disse områder kan forbindes. 
Udpegningen kom sent, men nu er den 
her.

Turprogram
Vi havde håbet på en udpegning allere-
de i foråret og havde derfor forberedt 
flere tiltag til formidling og debat om 
projektet. Vi lavede en debatudstilling, et 
turprogram og skoletilbud. Vores tur-
program løb af stablen over sommeren. 
Der var 14 ture ud i pilotområdet, hvor 
guider og deltagere kunne diskutere for-
skellige muligheder, hvis netop dette 
område kom til at indgå i en National-
park. Guiderne var både ansatte på de 2 
involverede skovdistrikter, amtet og fra 
DN`s lokalkomiteer. Landboforeningen, 
kommunerne og andre var også invite-
rede til at deltage i programmet.

Skoletilbud
Vi havde også udviklet nogle tilbud til 
skolerne om at komme og se vores ud-
stilling, løse nogle opgaver og diskutere 
aspekter af etablering af en nationalpark 
i deres lokalområde. At tage i skoven og 
lave nogle feltundersøgelse for at få et 
grundlag for at se hvilke muligheder, 
der er for at ændre på produktionen og 
dermed naturværdien i et skovområde. 
Vi inviterede også skolerne til, med vo-
res hjælp, at gå i gang med et storyline 
forløb om etablering af nationalpark i 
Nordsjælland. Og i den forbindelse give 
deres bud, som kunne udstilles med alle 
de andre klassers bud  i sammen byg-
ning som vores udstilling. Desværre 
meldte klasserne sig kun til dags arran-
gementerne, selvom vi havde sat en tur 
til Söderåsen Nationalpark på højkant 
til vinderbuddet.

Udstilling
Vores debatudstilling: ”Værdifyldt varia-
tion – en debatudstilling om National-
park Nordsjælland” åbnede i påskeferi-
en. Udstillingen tager fat på 12 
forskellige aspekter af at skulle etablere 
en nationalpark, som vi mener er vigtige 
for at forstå grundlaget for, hvorfor vi 
overhovedet taler om at indføre natio-
nalparker i Danmark. Men også emner 
som viser, at der er mange muligheder 
med både fordele og ulemper og at det 
kræver valg og prioritering, når man 
skal tage beslutninger om hvordan en 
nationalpark skal indrettes. Vi forsøger 
med udstillingen at give folk et basalt 
kendskab til hvilke sammenhænge, vi 
bliver nød til at forstå for at tage de rig-
tige beslutninger. Men også at spørge til 
de besøgendes egne holdninger, som 
forhåbentlig får dem til at spørge sig 
selv, hvad de egentlig mener om det.  
Eller at gøre dem nysgerrige på at vide 
mere eller ligefrem deltage i det arbejde, 
der skal gøres i forbindelse med et pilot-
projekt. 
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I Nordsjælland har vi ikke endnu ikke 
opnået at blive udpeget til pilotprojekt. 
Det skyldes at der er uenighed om hvor 
stort et geografisk område pilotprojektet 
skal omfatte. Nogle kommuner og 
Nordsjællands Landboforening ønsker 
at pilotprojektet skal begrænses til Grib-
skov og Esrum Sø. Et areal der er stats-
ejet og Natura 2000 område.

Turprogram
Vi havde håbet på en udpegning allere-

Afstemning
For at få de besøgende til at tænke 
over deres egen holdning, slutter 
udstilling med, at de kan gi´ deres 
stemme til hvilket et område, de 
synes nationalparken skal dække.

Flyver billen for langt væk fra døde 
træstammer, falder vingerne ned og 
billen kan ikke nå sit mål, en gammel 
død stamme, hvor den skal lægge sine 
æg. Hvordan kan vi hjælpe billen?

Miljøminister Hans Christian Schmidt:
”Der vil ikke blive etableret “bufferzoner” eller 
tilsvarende zoner udenom nationalparkerne. Det 
skal ikke være muligt at give afslag på en ansøg-
ning blot på grundlag af beliggenhed i nærhe-
den af en nationalpark.” 

Hvad de besøgende har fået ud af ud-
stillingen ved vi ikke, men vi ved at ca.  
11.000 har set den ind til nu.

Kan naturvejledningen være med til at 
kvalificere debatten?
Som naturvejleder og biolog spørger jeg 
mig selv om naturvejledningen kan 
være med til at kvalificere det grundlag 
borgerne har til at deltage i beslutnin-
gerne om, hvad en nationalpark skal 
være. Mange borgere er qua deres job 
vidende om mange af de aspekter, der 
skal indgå i beslutningen om national-
parken. Men mange borgere ved ikke ret 
meget om de sammenhænge i naturen, 
der er bestemmende for, om naturen har 
det godt eller dårligt. Derfor mener jeg, 
at naturvejlederne har en stor opgave 
med at formidle sammenhængene, hvad 
der er problemerne og hvilke mulige 
løsninger, der er på problemerne. Det er 
vigtigt, at den formidling forgår samti-
dig eller endda før borgerinddragelses 
processen går i gang. Det har taget mig 
mere end 10 år at forstå nogle af alle de 
komplicerede sammenhænge, der er i 
naturen, og jeg lærer stadig nyt. Derfor 
kan jeg ikke forvente, at borgere, der 
ikke har beskæftiget sig med disse em-
ner, skal kunne overskue de konsekven-
ser det får, hvis vi foretager det ene eller 
andet indgreb. F.eks. har vi på distriktet 
længe diskuteret, hvordan vi bedst kun-
ne lave græsningsskov. Hvad er formå-
let? Skal det være for de store dyrs skyld, 
for botanikkens, dynamikkens eller det 
landskabs æstetiske? Forskellige dyr ma-
nipulere landskabet forskelligt og der er 
stor usikkerhed om hvad resultatet vil 
blive.

Da det er vigtigt at nå flere målgrupper, 
må vi bruge en bred vifte af formid-
lingsformer. Der er en begrænsning i 
hvor mange folk, vi kan nå ved offentli-
ge ture, skoletilbud og som debattører 
ved møder, hvorimod indirekte formid-
ling f.eks. en debatudstilling, et debatfo-
rum på hjemmesiden og artikler i lokal-
pressen kan nå mange flere. Det 
specielle i denne situation er, at vi har 
meget kort tid til dette arbejde. 
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Fra IUCN’s 
Vth World Parks Congress
Durban 8. – 17. sep.  2003

Tove Stockmarr 
formand
Naturvejlederforeningen

Jeg var der, jeg så det og jeg hørte det! 
De kom fra hele Verden; Embedsmænd, 
konger, dronninger og ministre. Repræ-
sentanter fra mange multinationale fir-
maer. Rangers fra de mange National-
parker Verden over. Alle var i Durban 
for at diskutere en række anbefalinger 
og udarbejde et forslag til en handlings-
plan, der skal udgøre et vigtigt bidrag til 
de beslutninger om beskyttede områder 
som de involverede partere i Biodiversi-
tetskonventionen skal træffe i starten af 
2004.

I 10 dage var der arrangeret foredrag i 
fuldt plenum, stribevis af workshops, si-
demeetings og særlige arrangementer 
der alle havde til formål at fortælle om 
hvordan det står til med Verdens be-
skyttede områder. 

Det var chokerende at høre hvordan 
oprindelige folkeslag var blevet deporte-
ret fra et område der senere skulle ud-
peges til Nationalpark. Det var choke-
rende at se, hvordan de indfødte mange 
steder stadig måtte kæmpe for at bevare 
deres rettigheder. 

Det var chokerende at opdage at be-
grebet borgerinddragelse stort set ikke 
blev nævnt under hele konferencen. 

Det var chokerende at erkende hvordan 
USA og ligesindede helst fokuserede på 
de helt unikke, bevaringsværdige områ-
der. 

Chokerende at få repeteret at under 
0,5% af Verdens marine områder er ud-
peget som nationalparker. 

Chokerende at blive bekræftet i, at de 
yngre generationer ikke bliver inddraget 
i de planer der lægges for at beskytte na-
turen…

Selv om alt foregik langt herfra var over-
førselsværdien til de hjemlige forhold 
enorm. Også selv om vi ind til nu kun taler 
om at etablere nationalparker. For hvad 
skal vi med Nationalparker i et lille land 
som Danmark, hvis befolkningen ikke må 
komme derud? Hvad skal vi med Natio-
nalparker hvis befolkningen ikke bliver 
inddraget i forvaltningen af samme? Og 
hvad skal vi med Nationalparker hvis in-
gen forstår værdien af disse? I sin åbnings-
tale til V’th World Parks Congress frem-
hævede Sydafrikas tidligere præsident 
Nelson Mandela vigtigheden af især at 
inddrage ungdommen i de anbefalinger 
der skal indgå i handlingsplanen for Ver-
dens beskyttede områder. Med disse ord 
sender jeg de bedste hilsner fra Durban. 

PO
ST

KO
RT

Tidligere præsident og protektor for IUCN Nelson Mandela, omgivet af dronning Noor af Jordan protektor 
for IUCN, Thabo Mbeki Sydafrikas nuværende præsident og Achim Steiner formand for IUCN
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Konference: Nåleskovenes velsignelser og forbandelser

Dette er titlen på en konference, der afholdes på Naturhistorisk Museum i Århus lørdag d. 6. marts 2004 kl. 
10-17. Offentlig adgang.
Nåletræerne er indførte arter, bortset fra skovfyr, taks og ene. 
Nåleskov er dominerende i mange skovtyper. Indbyderne ønsker at belyse de danske nåleskoves positive og 
negative betydning.  
Konferencen består af en række indlæg med påfølgende diskussion. 
Følgende emner belyses:
1. Nåleskovens historie i Danmark.
2. Nåleskovenes betydning, f.eks. beskyttelse mod sandflugt, læhegn og 
 mikroklima, hedeplantager.
3. Nåletræerne i nutidens skovdrift og deres økonomiske betydning.
4. Nåletræerne i landskabet. Hvilke landskabstyper er tilplantet, og hvad er gået tabt derved?
5. Naturfredningen og nåleskoven.
6. Hvilke nye arter af planter og dyr har vi fået på grund af nåletræerne: Svampe, mosser og bregner, frøplan-

ter, insekter, fugle og pattedyr.
7. Nåleskovene i fremtiden.
Konferencen er arrangeret af 
Naturhistorisk Forening for Jylland  og Naturhistoriske Museum, Århus. 
Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk For-
ening m.fl. deltager med foredragsholdere og observatører. Desuden kommer der foredragsholdere fra univer-
siteterne, GEUS, Landbohøjskolen etc. Skov- og Naturstyrelsen er indbudt.

Programmet kan ses på floraogfauna.dk . Tilmelding samme sted.

Bagside Quiz’en i nr. 3 2002 stillede spørgsmålet: 
Hvor i landet er denne skulptur opstillet, og hvem er kunstneren ? 
Der kom ikke mange svar, faktisk kun eet, og det var ikke særlig præsist »..vist nok i Jylland, og ikke 
langt fra Esbjerg.....«. Det »overbevisende« svar kom fra Bjørli Lehrmann, Vestre Hus Børnenaturcenter, 
og redaktionen er på vej til Allerød med en flaske julevin.

NATURvejleder ønsker alle 
læsere og annoncører en 

Glædelig Jul og Godt Nytår

Og her kommer så det rigtige svar: 
Skulpturen Genius  symboliserer de 7 sogneråd der 
blev lagt sammen i 1966. Hver ugle symboliserer et sogneråd. 
Skulpturen er tegnet af Peter Hintze, Køge. Den blev opsat for-
an Rådhuset i Tarm i 1992, men er senere flyttet til rundkørs-
len mellem Skjern og Tarm. 
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Flere og flere naturvejledere 
er blevet opmærksomme på 
teambuilding (herefter TB) 
og relaterede aktiviteter. 
Naturvejledere har nogle 
gode historier at bygge TB 
op omkring. 
Man kan også sige at vi har 
nogle gode historier, der kan 
fortælles via TB. Vi skal vælge 
om vi her har at gøre med et 
mål eller et middel.

Den 17. september afholdt Københavner-
gruppen en temaeftermiddag om TB i 
Zoologisk Have. 
Der deltog 34 personer, som oplevede 
en meget teoretisk eftermiddag med to 
oplæg og diskussion. Fokus var på hvor-
for vi overhovedet laver TB og hvad vi 
vil med det. 

Første oplæg blev holdt af erhvervs- og 
organisationspsykolog Lisette Jespersen 
over temaet »Hvis TB er svaret, hvad var 
så spørgsmålet?« Det handlede om at 
læse sin målgruppe og målrette sin TB, 
så deltagerne får det ud af det de forven-
ter. 

Oplægget gav nogle redskaber til forbe-
redelse og gennemførelse af den psyko-
logiske del af et TB-forløb. En artikel 
omkring temaet kan hentes på 
www.arne-vestergaard.dk.

Andet oplæg blev holdt af Maria Mar-
tens, der er militæruddannet og arbej-
der med personaleudvikling samt Mi-
kael Frederiksen, der er instruktør på 
TB-kurser. Deres oplæg havde titlen 
»Hvad bør jeg overveje inden jeg laver 
teambuilding? - herunder praktiske 
overvejelser.« Det omhandlede både 
planlægning og afholdelse med fokus på 
praktiske detaljer som sikkerhed og toi-
letter, og mindre fokus på den psykolo-
giske del. Oplægsholderne fortalte bl.a. 
om deres erfaringer med ”outdoor for-
løb”, der som navnet antyder er uden-
dørs TB, og har den store fordel at man 
kommer væk fra dagligdagen og ud i et 
nyt rum.
  
Begge oplæg henvendte sig primært til 
de naturvejledere, der gerne vil ind på 
”TB-markedet” og konkurrere med alle 
mulige andre, der også laver TB målret-
tet til virksomheder. Til dem af disse, 
der gik glip af de meget grundige oplæg, 
kan man helt generelt sige: Pas på, hvad 
du roder dig ind i! Du skal vide hvad du 
laver, og hvis du skal gøre dig gældende 

Dorrit Hansen
Naturskolen i Raadvad

Naturvejledning og 
teambuilding

Af Karen Vesterager 
Naturskolen i Raadvad 
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i den hårde konkurrence, skal du være 
bevidst om, hvad der får lige dit tilbud 
til at skille sig ud.

Generelt er TB-branchen i krise, fordi 
man har indset, at der ofte ikke er til-
strækkelig overførselsværdi, der kan sik-
re, at de praktiske resultater af TB opfyl-
der forventningerne. Vi tror dog nok på, 
at man (endnu engang) kan blive lidt 
klogere på sig selv og sine sociale kom-
petencer vha. TB-forløb. Men vi kan selv 
bedst lide arrangementer i en kaliber, 
der nærmer sig det Maria og Mikael i 
stedet kaldte event; lidt mere over i det 
man laver til sommerfesten i firmaet før 
middagen. En diskussion (proces) i en 
gruppe, gennemført efter et oplevelses- 
og udfordringsforløb i naturen, kan 
selvfølgelig være udviklende - men kræ-
ver nok både kendskab til deltagerne og 
et psykologisk håndelag, vi tror de fær-
reste naturvejledere umiddelbart besid-
der. 

På temadagen var diskussionen højde-
punktet for deltagere som os, der ingen 
som helst planer har om at involvere os 
med større virksomheder og deres pro-
blemer. Den handlede om, hvordan TB 
kan kombineres med - eller bruges i - 
naturvejledningen.

Når man har med skolebørn at gøre, 
som vi har på Raadvad Naturskole, er vi 
helt på det rene med det at have en 
skjult dagsorden med at tilbyde udfor-
dringer i naturen for skoleklasser - ud-
fordringer, der kan afklare og måske 
styrke sociale kompetencer i en klasse. 

Vi har jo lærerne med til at føre proces-
sen bagefter, og vi er ikke kede af at sæl-
ge naturen som et sted, hvor man kan 
lære sig selv og andre bedre at kende, og 
hvor vante rammer brydes i mere end 
én forstand. 

Alene den naturoplevelse, der følger 
med og de opgaver, der stilles undervejs, 
kan være den bedst mulige naturvejled-
ning for en 7. klasse. Som Kari Hald for-
mulerede det, kan man lukke op for na-
turen via gruppeprocesser, og Thomas 
Gyalokay har erfaret, at TB kan skabe en 
ramme og en stemthed der kan føre vi-
dere. 

Og aktiviteterne giver jo både kendskab 
til og forhåbentlig glæde for naturen. I 
øvrigt har vi på naturskolen tilføjet styr-
kelse af elevernes sociale kompetencer 
til vores naturskoleformål. 

Var der ikke også noget med at ordnin-
gens formål skulle friskes op?

Et postkort fra Erik Gregersen, Lejre, der selv arbejder med TB: 
Hvis man vil arbejde med teambuilding, mener jeg det kræver, at man 
sætter sig grundig ind i tingene. For eksempel: Hvad betyder teambuilding, 
feedback, selvevaluering/gruppeevaluering, samarbejde, procesanalyse og 
hvad indebærer det at »sælge« ordene.  
Jeg bruger selv at tilbyde sociale arrangementer med enkelte samarbejds-
øvelser, hvor jeg kan lave noget feedback og fortæller hvad jeg synes om 
øvelsens forløb. Jeg er selv kun i begyndelsen til at kunne knække ordet 
teambuilding. Knæk og bræk som man siger i denne tid.
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Efterskrift: 
Da arrangementet i ZOO var 
forbi, ville Maria og Mikael  
gerne lige se og mærke en  
slange.  
Selv en frømand oplever  
situationer, hvor man møder 
sine grænser og skal overskride 
dem, og det var faktisk sjovt at 
se, fortæller Tina Nyrop...

Til de naturvejledere, der har lyst eller lommesmerter  
nok til at kaste sig ud i mere TB-agtige aktiviteter,  
har Maria og Mikael lidt gode råd på stikordsform: 

Planlægning: 
Afdække kundens behov - formål og mål med kurset  
Hvem er kunden - kultur og værdier  
Succeskriterier - hvornår er kunden tilfreds ( mål )  
Metode - konkurrence/samarbejde, trivselsniveau (formål)  
Indlæringsdybde - 1: kendskab til, 2: kunne anvende, 3: kunne analysere

Etik: 
Kende egne muligheder og grænser  
Erkende behov for at tilføre ressourcer udefra   
Skabe positive, sjove og lærerige oplevelser - ikke personlige nederlag   
Respektere deltagernes grænser - Ok at sige fra   
Tilpasse de fysiske udfordringer til deltagernes fysik   

Krav til instruktør:   
Kunne møde deltagerne på deres niveau   
Indlevelsesevne   
Være fleksibel og kunne bevare overblikket   
Faktuel viden - såvel i procesdelen som på det praktiske   
Godkendt uddannelse i forhold til sikkerhed (- og forsikring siger vi!)

Så meget om temadagen i Zoo. Men 
hvis du i øvrigt synes den gamle brobyg-
ning og edderkoppespindet trænger til 
fornyelse, så kan adventurerace være det 
nye til at »få sat konflikter i gang«. 24 ti-
mer med ukendte udfordringer i natu-
ren sammen med din gruppe. I skal 
komme først og I skal følges ad. 
Og det er så hårdt at den svageste i 
gruppen kun lige med nød og næppe 
kan klare det...
 
Dette blot til sidst og uden sammen-
hæng i øvrigt, fordi TB-varianten ad-
venturerace blev præsenteret på et fri-
luftsseminar på Båring Højskole den 19. 
november, og afstedkom følgende bred-
side fra vor ven, den svenske nordmand 
og friluftsdoktor Bjørn Tordsson: »Kon-
kurrencer er hvad den dårlige pædagog 
må indføre, fordi det han holder på med 
ikke er motiverende nok i sig selv.« Tag 
den! Men se han beskæftiger sig jo med 
friluftsliv – og det er vist slet ikke det 
samme som outdoor – så det gælder 
nok ikke her – eller? 
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»Der er et yndigt land« 
anmeldt af Jens Frydendal, 
Naturskolen ved Hald

Lad det være sagt med det samme: Kjeld 
Hansen har skrevet en læseværdig bog 
med meget godt tankegods og et væld af 
faktuelle oplysninger.
Kjeld Hansen behøver næppe nogen 
præsentation i naturvejlederkredse, hvor 
han jo har hudflettet hold efter hold 
med sin uforbeholdne mening om gylle 
i almindelighed og kursisternes skriftli-
ge arbejder i særdeleshed.
Nu har han begået en bog, som i sæd-
vanlige hansensske vendinger trækker 
linierne skarpt op i miljødebatten. Kjeld 
Hansens sprog er, som vi kender ham: 
Lige på og aggressivt. Smålige hensyn og 
fine nuancer er ikke hans stærke side. 
Det gør, at man læser bogen som en kri-
minalroman, hvor det sidst i bogen, ikke 
overraskende, viser sig at det er land-
bruget, der står med den rygende revol-
ver. 
Bogen giver et fint overblik over miljø-
problemer i et overfedt landskab. Over-
blikket gælder både i det historiske per-
spektiv, fra Hedeselskabets etablering i 
1866 til i dag, men også i bredden, hvor 
hver naturtype fra heden til havet får sit 
kapitel.
Miljødebatten er ofte præget af, at det 
kan være vanskeligt at måle og veje på-
virkningerne, hvorfor  seriøse forskerne 
oftest værger sig for at komme med 
kontante konklusioner. 

I en debat, hvor mange har erhvervs-
penge i klemme, kan alle disse forbe-
hold mudre debatten så meget til, at det 
er vanskeligt for ikke-fagfolk at finde ud 
af, hvad de skal mene.
Journalisten Kjeld Hansen lader sig ikke 
hæmme af forskernes forbehold. Han er 
skolet i at skære historien til, så menig-
mand kan forstå budskabet. Det er gan-
ske befriende, og kan føre til en mere af-
klaret debat. Lad så være, at der kan 
findes fejl i Kjeld Hansens talmængder. I 
Viborg amt er der heldigvis ikke for-
svundet 60 plantearter de seneste 10 år. 
Faktisk tog det 100 år. Der er forsvundet 
20 arter de seneste 20 år, og det er galt 
nok. Kritikere vil givetvis bruge sådan 
en fejl til at sætte spørgsmålstegn ved 
hele bogens argumentation, men det vil 
ikke være rimeligt. For fagfolk er bogen 
en guldgrube af interessante problem-
stillinger, som bl.a. naturvejledere vil 
vide at bruge i det daglige arbejde med 
at åbne befolkningens øjne for nødven-
digheden af at forholde sig kritisk til vo-
res måde at behandle miljøet på. 
Svineavlernes formand Per Bach Laur-
sen sagde til Information, at han var sur 
over, at bogudgivelsen blev markeret 
med en reception på Christiansborg. 
Han var også sur over at Kjeld Hansen 
fortæller at gylleproduktionen i Dan-
mark svarer til afføring og urin fra 80 
mill. mennesker. ”Det er ikke den måde, 
man kommer i dialog med os”  udtalte 
Bach Laursen.
Nu mistænker jeg heller ikke Kjeld Han-
sen for at ville i dialog med landbruget. 
Han vil provokere os alle sammen til at 
tage stilling til den måde vi behandler 
miljøet på. Her er han vel dybest set ude 
i samme ærinde som landets 300 natur-
vejledere. 
Det lykkes meget fint for Kjeld Hansen 
med bogen ”Det er et yndigt land”. 
Læs den og lad jer inspirere af bogens 
mange relevante problemstillinger. 
Brug den som opslagsbog til faktuelle 
oplysninger og søg selv videre i det rig-
holdige kildemateriale. 

Kjeld Hansen: Der er et yndigt land.
Gads Forlag 2003.
384 sider, 300 kr.
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Naturvejledning i det 21. århundrede
Således også naturvejledningen. Den kan 
der siges meget om. Men i en tid, hvor 
konferencerne om dette og hint relevant 
formidlingsmæssigt, naturmæssigt og fri-
luftsmæssigt afløser hinanden i tæt stime, 
er det måske på sin plads at se på, hvilke 
problemstillinger, som markerer sig cen-
tralt.

Der skal være adgang
En ting i enhver naturformidling og ud-
øvelse af friluftsliv, som melder sig – er 
adgangsforholdende til den danske natur 
og spørgsmålet om arealanvendelsen der-
ude. Derfor er det set fra friluftslivets side 
og med naturoplevelsens øjne enkelt: Der 
skal være så megen adgang, som natur-
hensynet kan bære og naturarealerne skal 
sikres så langt, at sådanne fortsat eksiste-
rer. Nationalparker er én måde, fredninger 
en anden og måske kan udpegning af 
egentlige større, sammenhængende na-
turarealer som en slags naturparker være 
en tredje. Det første med plads til eksiste-
rende arealanvendelser med bevarelse af 
såvel natur- som kulturlandskabet og den 
kommercielle udnyttelse deraf, og de an-
dre som en sikring af en naturoplevelse 
for den sporløse, forstyrrelsesfri færdsel 
med et ikke-motoriseret og materielt res-
sourcebegrænset friluftsliv. Til lands. Til 
vands. Og derimellem.
Friluftsrådet ser på denne problematik og 
arbejder ihærdigt med problemstillingen 
og har udover en egentlig arbejdsgruppe 
omkring adgangsforhold også problema-
tikken inde i en række af rådets øvrige vir-
keområder.

Smagsdommere i naturen
Som forlængelse heraf må også publi-
kumsopdragelsen indgå. Derfor er natur-
vejlederens rolle fremover – som nu – at 
varetage en holdningsdannelse hos enhver, 
der ønsker at færdes i naturen, så natur-
hensynet bevares og forståelsen for natu-
rens liv sikres. En følge heraf kunne måske 
være, at en befolkning som sådan i fælles-
skab tager afstand fra visse udfoldelser og 
på sigt undlader at benytte sådanne. 
I hvert fald må det være tilladt at kunne 
gøre sig til smagsdommer over, hvad man 
med rimelighed kan tillade sig af naturpå-

virkninger gennem sine aktiviteter derude, 
sit liv i den fri luft. Sådan en rolle kan man 
tiltænke naturvejledningen.
Men det kræver også at branchen tilføres 
kompetence. Kompetence til også at kun-
ne godkende og forkaste, og gennem tilsyn 
følge såvel fritidslivets ønsker til aktivitet, 
som erhvervslivets ønsker om produktion 
– og måske især hvorledes denne ønskes 
udøvet. Og netop forholde sig til denne. 
Alt for ofte er funktioner, som eksempelvis 
naturvejledningen (og sådan også de nu 
snart forsvundne Grønne Guider), place-
ret som rådgivende organ i en forvaltning, 
og ender hyppigt med at blive overhørt og 
ikke taget til følge, fordi andre hensyn 
(produktivitet, rentabilitet, egnsudvikling, 
politiske m.fl.) er vægtet højere. 
At være formaliseret som besluttende in-
stans er måske én ny tænkning, og kan 
derfor synes urealisabel, fordi hvem er na-
turvejlederen dog, der kan tillægges sådan 
kompetence? Ikke anden end så mange 
andre instanser, som ellers forholder sig til 
udviklingen af det danske samfund. Og 
mange praktiserer da også indflydelse 
gennem eksisterende konstruktioner som 
f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, 
men den lokale og regionale forskellighed, 
hvormed dette udøves, synes i et hastigt 
udviklende samfund utilstrækkelig. Såle-
des må naturvejledningen i det 21. år-
hundrede tillægges beslutningskompeten-
ce i natur- og friluftslivets spørgsmål om 
bl.a. arealanvendelse, adgang og aktivitets-
udfoldelse. Med selvfølgelig indbygget kla-
ge- og ankeadgang.

”Føruddannelse” – ikke efter
Hertil kan man selvfølgelig stille krav om 
indsigt og uddannelse. Derved bliver den 
eksisterende konstruktion om udvælgelse, 
ansættelse og uddannelse af naturvejlede-
ren utilstrækkelig. 
En branche, hvor de forskellige arbejdsgi-
vere, for hvem man på meget forskelligt 
grundlag har skabt stillinger, arbejdsind-
hold og jobbeskrivelser og derigennem 
har tillagt naturvejlederne vidt forskellige 
opgaver, er underlagt en tilfældighed, 
hvorved de enkelte naturvejledere bliver 
meget uens og branchen som sådan uho-
mogen. Det afspejles således bl.a. i de me-

Af Thorben Lundøe
»Kgl. Naturvejleder
- by appointment to the  
royal swedish court«

På tærsklen til det  
kommende århundrede 
vendes mange emner i 
forhold til denne  
numeriske fremtid,  
selvom det vel altid er på 
sin plads at være på  
forkant med hvilken som 
helst fremtid…
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get forskellige uddannelsesmæssige forud-
sætninger, der kan ses fra naturvejleder til 
naturvejleder ligesom de instanser, der an-
sætter, er forskellige ikke bare som væsen, 
men i natursyn, opgaveopfattelse og hen-
sigt med naturvejledningen.
Den begejstring, der har hersket over selve 
dette, at en naturvejlederstilling har set 
dagens lys, må erstattes af en vurdering af, 
om de opgaver, der beskrives i en stilling 
også falder ind under branchens helheds-
opfattelse af naturvejledningen som sådan. 
Og i forlængelse heraf tilrettelægge ikke 
bare en efteruddannelse af naturvejlede-
ren, men også beskrive og udforme et for-
udsættende uddannelsesforløb, som en-
hver, der kandiderer til branchen skal have 
gennemgået førend en eventuel ansættelse 
i faget kan komme på tale.
Dermed ikke sagt noget om, hvorvidt en 
skovtekniker, en biolog, en lærer, en histo-
riker, en arkitekt eller hvilken som helst 
anden branchemæssig tilgang kvalificerer 
til vejledning i natur- og friluftsliv, men 
derimod er det væsentligt, om den grund-
læggende naturvejlederuddannelse, man 
erhverver sig inden ansættelsen, overhove-
det sikrer, at tilgangen er harmoniseret – 
til forskel for nu, hvor en efteruddannelse 
af ansatte naturvejledere forsøger en vis 
justering af branchen med større eller 
mindre held i det paradoksale lys, at na-
turvejledningen er den eneste branche, 
hvor jobbet skal haves før uddannelsen!

Kompetence og indflydelse
Sådan en uddannelse bliver nødvendigvis 
af længere varighed end naturvejlederud-
dannelsens nuværende konstruktion, men 
dermed også kvalitativt mere dybdegåen-
de – netop fordi spørgsmålet om den be-
sluttende kompetence, som naturvejled-
ningen skal praktiseres med, kræver et vist 
mål af afstemt harmonisering mellem ud-
øverne – uanset ansættelsessituation 
(skovdistrikt, naturskole, friluftscenter, or-
ganisation, kommune, amt eller…).
Hvilke områder en sådan egentlig uddan-
nelse til natur- og friluftsvejleder skal om-
fatte, må defineres efterfølgende, men 
kompetence indenfor landskabsforståelse 
og –pleje, et botanisk-zoologisk niveau, 
skov-, land- og havbrugsmæssig indsigt, 
færdigheder i friluftsliv samt formidlings-
mæssige kundskaber og teoretisk funde-
ring i kultur, historie, etik, psykologi og fi-
losofi synes at være fagområder, som i et 

eller andet mål bør indgå. Eftersom vejled-
ning i natur- og friluftsliv ikke i sig selv er 
et bæredygtigt fag, men mestendels en ef-
teruddannelse på andre faggrupper, bør et 
vist merit kunne opnås på dokumenteret 
erhvervet kompetence.
På denne måde vil branchens faglige ni-
veau kunne balanceres, justeres og tillæg-
ges den beslutningsmulighed, som knytter 
sig til gennemførelsen af fremtidens na-
turformidling, hvor der ikke længere alene 
gives råd og vejledning, men også træffes 
afgørelser omkring adgangsforhold, natur-
anvendelse, arealbenyttelse, lokal- og regi-
onplanlægning og andre nærværende pro-
blematikker.
I øvrigt også med den følgevirkning, at der 
gives lige løn for lige arbejde, idet der kan 
skelnes mellem vejleder og formidlerrol-
len, naturskoleledelse, museumsledelse 
osv. – og ikke som nu lade det være tilfæl-
dighedernes uddannelsesmæssige forud-
sætninger, der værdisætter den enkeltes 
ansættelse. 

Miljøminister Hans Christian Schmidt:
”Jeg vil etablere en overordnet nationalparkfølge-
gruppe, hvor blandt andet landbruget vil blive repræ-
senteret. Den nationale følgegruppe skal dels løbende 
følge og drøfte forløbet af pilotprojekterne, dels rådgi-
ve mig om det materiale, som med udgangspunkt i 
resultaterne af pilotprojekterne efter 1. juli 2005 skal 
danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt der 
skal etableres nationalparker i Danmark.”

Miljøminister Hans Christian Schmidt:
”For mig handler det om at få afprøvet ideen om 
nationalparker i størrelse 1:1. Over alt i Danmark 
bor, lever og arbejder mennesker. De skal være 
med. Danmarks natur anno 2003 er et tæt sam-
menvævet mønster af natur og kultur.”
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Nyt fra 

FÆLLESSEKRETARIATET FOR NATURVEJLEDERORDNINGEN     

”Naturvejledning i det 21. århundrede”  
Dette var temaet for den konference, 
som Friluftsrådet og Skov- og Natursty-
relsen afholdt i Grenå den 19. maj 2003 
med 150 deltagere. 

Fællessekretariatets evaluering af konfe-
rencen og konferencepapirerne er i sep-
tember udsendt til konferencedeltager-
ne og samtidig lagt på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside under ”Na-
turvejledning” og på NaturvejlederNET. 

På baggrund af konferencen  
konkluderede Fællessekretariatet:

Konferencen gav klare signaler om be-
hov for ændringer i retning af, at for-
midling skal kobles med sundheds-
perspektivet, aktivitetsmuligheder 
for borgere og turister samt en mere 
konkret og effektfuld inddragelse af 
undervisningsaspektet i forhold til 
børn og unge.

Konferencen pegede på en politiske 
vilje til en langt mere aktiv inddra-
gelse af borgerne i brug, pleje og for-
midling af vort naturgrundlag, med 
nye roller til følge for den traditio-
nelle naturvejleder.

Konferencen pegede på behov for en 
forskningsbaseret udvikling af ef-
fektindikatorer for forskellige for-
midlingsformer 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-
læg get og dens resultater har peget 
på.

Tonen i konferenceforløbet udtrykte po-
sitive tilkendegivelser om naturvejled-
ningens hidtidige resultater – og viste 
fortsat et udpræget engagement hos så-
vel arbejdsgivere som naturvejledere.

Fællessekretariatet er overbevist om, at 
det er  nødvendigt at arbejde videre 
med en konkretisering af det 21. år-
hundredes formidlingsperspektiver og -
opgaver. Fællessekretariatet arbejder 
foreløbig videre med følgende temaer:

1. Øge sundhed og livskvalitet gennem 
gode naturoplevelser 

2. Sikre direkte borgerindragelse og en 
demokratisk proces i naturforvalt-
ningen 

3. Udvikle udfoldelses- og fordybelses-
muligheder som en selvfølgelig del af 
varetagelsen landskabets kultur- og 
naturværdier  

4.  Bevare natur- og kulturværdier for 
efterfølgende generationer, herunder 
ikke mindst bevare biologisk mang-
foldighed 

5. Udvikle naturvejledningens mål og 
metoder i relation til nye opgaver, og 
sikre effektmålinger af resultaterne af 
indsatsen.

Fællessekretariatet vil sammen med Na-
turvejlederforeningen udarbejde forslag 
til konkrete handlingsplaner for hvor-
dan Naturvejlederordningen kan om-
sættet temaerne til handling. De emner, 
der blev fokuset på i Grenå, som fx øget 
indsats for børn, Nationalparkerne som 
laboratorier og partnerskaber, indgår 
med større eller mindre vægt i alle 5 te-
maer. 

Arbejdet vil foregå i en åben proces på 
NaturvejlederNet, og vi modtager gerne 
ideer og forslag på NaturvejlederNet el-
ler på aba@sns.dk. Og vi glæder os alle-
rede til en god debat med naturvejleder-
ne  om  ”Naturvejledning i det 21. 
århundrede”  på næste årsmøde i april 
2004.
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Naturskolekonsulent starter i januar
Et enigt ansættelsesudvalg har valgt 
Poul Hjulmann som kommende natur-
skolekonsulent. Ansættelsesudvalget be-
stod af Henning Enemark og Jacob Jen-
sen, Friluftsrådet, og Tove Stockmarr fra 
Naturvejlederforeningen. Poul vender 
hjem fra Kenya, efter 3 år som organisa-
tionsrådgiver i en miljø- og sundheds-
organisation med 40 lokale skoler som 
medlemmer. Han er uddannet naturvej-
leder (hold 6) og har været leder af 
Landbrugs- og Naturcenter Sølager, ved 
Hundested.

I arbejdet som konsulent bliver det opgaver 
med at samle, støtte, koordinere og udvikle 
følgende indsatser:
Etablering af et forum, der kan få na-

turskolerne til at samarbejde effektivt
Udvikling af undervisningsforløb på 

naturskoleområdet
Friluftsaktiviteter, der kan reducere 

problemer med livsstilssygdomme
Børn og natur i dagplejen, vuggestuen 

og børnehaven
Måling af kvalitet på naturskolerne 

med henblik på udvikling og erfa-
ringsudveksling

Kontakt med de ældste elever
Oprettelse af nye naturskoler – hvorfor 

og hvordan
Naturvejledning/kurser for lærere
Nye naturskoleformer
Tættere samarbejde med folkeskolerne

Andre felter kan komme til. Projektet 
løber over 3 år og Poul’s arbejdsplads 
bliver Friluftsrådet. 

Naturvejledning i Nationalparker
Godt 20 naturvejledere var samlet i Li. 
Vildmose 23. & 24./9 under mottoet 
”Nationalparker har brug for naturvejle-
dere – og Naturvejledere har brug for 
Nationalparker”. På seminariet blev na-
tur- og kulturformidlingen i national-
parker diskuteret. Deltagerne blev enige 
om at skrive et sæt anbefalinger og ud-
give et idékatalog som et produkt af 
træffet i Vildmosen. 

Næste træf er planlagt 15/12 på Mols 
Laboratoriet under overskriften ”Mana-
ging the Masses”. Dagen kommer til at 
handle om forskellige former for ”Gør-
det-selv-naturvejledning” som et led i 
hvordan man formidlingsmæssigt kan 
håndtere de mange besøgende.

  Natur, kultur- og oplevelsescentre og 
  naturvejledning
En gruppe naturvejledere har taget initi-
ativ til at danne et netværk af personer 
med interesse for natur, kultur- og ople-
velsescentre og naturvejledning. Emner-
ne kan være mangfoldige, men følgende 
vil bl.a. kunne diskuteres:

Hvad er naturcentrenes rolle i natur-
politik?

Udstillinger der virker / ikke virker i 
sammenhæng med naturvejledning.

Hvordan er forbindelsen mellem na-
turcentrene og den omgivne natur?

Hvordan trækker man folk ind til eller 
ud af centrene?

Hvordan fokuserer centrene mere på 
rollen som inspirator for borgerind-
dragelse?

Målgruppekendskab: Hvem besøger 
centrene, hvornår og hvorfor?

Første møde afholdes på Aqua i Silke-
borg 18. november. Lars Nygaard fra 
AQUA Sø- og Naturcenter er kontakt-
person.

 Fagnetværk friluftsliv
Der arbejdes fortsat med at få søsat ”fag-
netværk friluftsliv”,  Jakob Haar (e-mail: 
rimfakse@mail.tele.dk) er foreløbig 
kontaktperson.

NaturvejlederNet fortsætter
Fællessekretariatet har tegnet kontrakt 
med Stevns Kommune om at Stevns Na-
turcenter skal være vært for Naturvejle-
derNet i 2004-2005, med Peer Nørgaard 
som webredaktør. Der bliver en række 
nye tiltag på basis af den brugerunder-
søgelse, der er gennemført – det kom-
mer I til at høre meget mere om ! 

Nyt fra 

FÆLLESSEKRETARIATET FOR NATURVEJLEDERORDNINGEN     
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Af Tove Stockmarr
formand 
Naturvejlederforeningen

V’th World Parks Congress, Durban

Det er nu godt 2 måneder siden jeg 
kom hjem efter at have deltaget i World 
Parks Congress i Durban som delegeret i 
International Ranger Federation (IRF). 
Jeg er endnu fuld af indtryk efter en in-
tens konference. Lys, lyde og dufte bli-
ver vakt til live, når jeg genser nogle af 
højdepunkterne på de billeder jeg net-
op har fået fremkaldt. Jeg skal hermed 
forsøge at give en kort oversigt af resul-
tatet af samarbejdet med IRF, præsen-
tationen af ”Shared principles” og for-
tælle lidt om konferencen og IUCN.

Shared principles
Jeg landede i Durban 2 dage før konfe-
rencen officielt løb af stabelen. De første 
dage blev brugt på at etablere kontakt til 
IRF. Jeg hjalp med at gøre deres poster-
udstilling klar i udstillingshallen (Dur-
ban Exhibition Centre) der var på stør-
relse med halvdelen af Bella-centret. 
Her havde IRF fået væg- og gulvplads 
svarende til et rum på ca. 4x2 meter 
hvor deres budskaber og ikke mindst 
”Shared Principles” skulle præsenteres.

Ud over at deltage aktivt i konferencen, 
var min opgave at hjælpe IRF med at 
formidle ”Shared principles”. Princip-
perne blev som bekendt udviklet til 
præsentation på Verdenskongressen i 
Helsingør i Danmark. Principperne der 
officielt kaldes ”Shared principles: Heri-
tage Interpreters promoting sustainerble 
development” blev vedtaget på IRF’s ge-
neralforsamling i Australien i marts må-
ned, og skulle nu bestå sin prøve ved at 
blive vist frem på IUCN’s kongres. Prin-
cipperne indgik i IRF’s øvrige dagsorden 
og skulle præsenteres som led i en 
workshopserie med undertitlen ”Buil-
ding professionalism in communicati-
on”. Der var til lejligheden udarbejdet 
håndbog og folder. Efter præsentationen 
var der flere tilkendegivelser fra deltage-
re der ønskede håndbogen tilsendt.

Benefits beyond boundaries
- Var konferencens titlen og det kan 
oversættes til ”Fordele der rækker ud 
over grænserne”. 

Konferencens tilrettelæggelse var uden 
sidestykke. Der deltog godt 2.500 men-
nesker fra hele Verden, rangerende fra 
dronning Noor af Jordan til diverse mi-
nistre, statsmænd og embedsfolk, til den 
menige ranger fra Bolivia og Danmark. 
Konferencen var et storstilet mix mel-
lem foredrag i store plenum, efterfølgen-
de paneldiskussioner, samt et hav af te-
matiske workshops med mulighed for at 
deltage eller bryde ud i mindre cross 
cutting thems, side meetings eller spe-
cielle arrangementer. Der var dagligt 
program fra kl. 9 til 17, med mange mu-
ligheder for at fortsætte til kl. 21 eller 
senere. Jeg havde stort udbytte af at del-
tage i en række specielle arrangementer 
”Young professionals at work” der var 
arrangeret af Yale Universitet. Her fik 
man mulighed for at flytte fokus lidt fra 
de afrikanske nationalparker til de euro-
pæiske, med hensyn til det at få de unge 
ud i naturen. Og til at slå fast, at det ikke 
gavner befolkningen at etablere natio-
nalparker, hvis de ikke får adgang til 
dem.  

Efter 2 dage med indledende taler om 
konferencens rammer, mål og med, til-
standen af de beskyttede områder på 
globalt plan, biodiversitet, bevarelse af 
beskyttede områder for blot at nævne et 
par emner, samt en gennemgang af 
overskrifterne for de næste 3 dages 
workshop streams, var alle godt ladet op, 
og parat til action og til at arbejde. 
Man kunne vælge mellem 7 workshop 
streams. Jeg valgte at slå følgeskab med ” 
Building Broader support for Protected 
Areas” der indeholdt en række under-
workshops med titlen ”Communication 
Impact for Protected Areas”. Workshop-
pen handlede om at afstikke strategier 
for kommunikation, uddannelse og vi-
densdeling for beskyttede områder. Det 
var samtidig i denne session at ”Shared 
Principles” skulle præsenteres lørdag 
den 13. sep. under en yderligere under-
underkonference ved titlen: ”Building 
professionalism in communication”.
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Durban Accord’en
Selv om ”principperne” var noget af det 
mest praktiske og handlingsanvisende 
jeg så, og hørte om på konferencen, og 
derfor intet mindre end en gave til 
workshoppen om kommunikation, skul-
le det vise sig, at dette netop også var 
princippernes svaghed. De rammer som 
prægede workshoppen ”Communicati-
on Impact for Protected Areas” var des-
værre alt for overordnede til, at man 
kunne forstå værdien af ”shared princip-
les”. For det var meget basale strategier 
om undervisning og kommunikation 
der blev diskuteret på workshoppen. 
Diskussionerne nåede derfor aldrig op 
på et tilstrækkeligt (højt) niveau, så del-
tagerne kunne forstå meningen og be-
tydningen af principperne til fulde. For 
dele af ”shared principles” var selvskrev-
ne til at indgå i de anbefalinger om 
kommunikation og uddannelse som 
Durban Accord’en også rummer. ”Sha-
red principles” kommer dog til at indgå 
i den rapport der bliver udarbejdet over 
forløbet af alle konferencens workshops.

Perspektivering
Deltagelsen i World Parks Congress var 
udbytterig, ikke kun for mig personligt, 
men især for det videre samarbejde med 
IRF. Der ligger dog en stor opgave i at 
videreføre ”Shared principles”, at få dem 
til at leve og gro, og at få øvrigheden til 
også reelt at adoptere principperne. En 
opgave der fremover kommer til at blive 
videreført af IRF i samarbejde med 
Arne Bondo Andersen.

Det er nemt at være ”bagklog”. Men 
IUCN var næppe det optimale forum 
for en præsentation af ”Shared princip-
les”. V’th World Parks Congress var for 
stor, for overordnet, og for lidt praktisk 
handlingsanvisende til at vores budskab 
ville blive hørt. 

Jeg har knyttet kontakter til den østrig-
ske rangerordning EUROPARC og ar-
bejder på at overføre et Junior Ranger 
Program til danske naturvejledningsfor-
hold. Hvad det indeholder, kan I læse 
om andetsteds i bladet. Derudover har 
jeg etableret flere kontakter til fx Bot-
swana og Congo, sidstnævnte med mu-
lighed for at komme helt tæt på såvel 
rangers som gorillaer. Aberne forstås. 

Underholdnings-
programmet var 
festligt og farve-
rigt. Her er det en 
zulukriger i fuldt 
ornat. (Og efter 
min bedste over-
bevisning, skabte 
Gud først mulat-
terne…)

Er I interesserede i at deltage i en goril-
la-safari og udveksle erfaringer med sø-
sterorganisationen i Congo, har den 
danske Naturvejlederforening således 
en stående invitation.
 
Sidst, men ikke mindst opnåede jeg 
sammen med IRF at påvirke de anbefa-
linger som workshoppen ”Communica-
tion Impact for Protected Areas” skulle 
udmunde i. Workshoppen handlede om 
at afstikke strategier for kommunikati-
on, uddannelse og vidensdeling for be-
skyttede områder. 

Vi opnåede at få ”formidling” skrevet 
ind som led i definitionen på hvad kom-
munikation er, således at ”kommunika-
tion” også omhandler uddannelse, vi-
densdeling og formidling. Det var intet 
mindre end en bedrift, idet det viste sig 
at være endog meget svært at påvirke de 
anbefalinger som alle workshopserierne 
skulle udmunde i, idet alt stort set var 
afgjort (og formuleret) på forhånd.  
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Naturvejlederforeningen i Danmark 
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskoleper-
sonale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfa-
ring 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 man-
ge forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for uddan-
nelse. 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger 
om foreningens mål og virke samt links til natur-
vejledere og naturskoler i Danmark.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt, og som inde-
holder temaer, debat, nyheder og »Tips og 
Tricks«, der er relevante for naturvejledere i 
hverdagen. 
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der 
foregår på naturformidlings-området rundt 
om i landet og give det videre til medlem-
merne via bladet. Derudover bringer bladet 
nyt fra de regionale netværk af naturvejle-
dere og naturformidlere samt nyt fra Fælles-
sekretariatet for naturvejledning, dvs. Fri-
luftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejlederne i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og ar-
rangeres på skift mellem de regionale net-
værk.  
Den næste årskonference arrangeres af   
Århus-netværket, og afholdes på Spejder-
centret Sletten ved Julsø 28. - 30. april 2004. 
Temaet er »På med uvanten«.
Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Tove Stockmarr, Elme Allé 18, Vester Nebel, 6040 Egtved 

  Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tove Stockmarr (formand) tove.stockmarr@tdcadsl.dk .........7631 6034
Morten D.D. Hansen (næstformand) mortendd@molslab.dk ...............8752 7272
Helle-Marie Taastrøm (kasserer)  Randers-naturskole@wwi.dk ......8643 2537
Allan Gudio Nielsen allan.nielsen@dof.dk ..................3331 4404
Thomas Gyalokay Thomas.Gyalokay@skolekom.dk .4359 1113
Sille Noe-Nygaard sille.noe-nygaard@mail.dk .........9799 1110
Jens Frydendal jens.frydendal@skolekom.dk ......8663 8500 
Torben Bøgeskov (suppeleant) tob@sns.dk .................................7580 0007

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
 

Nyt fra Naturvejlederforeningen 
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Nyt fra Naturvejlederforeningen 

§
Naturvejlederforeningen i Danmark

Indkaldelse til generalforsamling 2004 

Onsdag den 28. april kl. 15.30 – 19.00 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til 
at deltage i den ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed vedrørende 
foreningens anliggender, og det er her man har 
mulighed for at præge det fremtidige arbejde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af det kommende års budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. Debat om foreningens fremtidige arbejde
8. Fastlæggelse af næste års kontingent
9. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen fra foreningens 
medlemmer skal være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen 
afholdes. De fremsendte forslag vil blive udsendt og offentliggjort til samtlige 
medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen vil desuden gerne 
opfordre alle medlemmer til at overveje emner og forslag til aktiviteter til punkt 7. 
”Debat om foreningens fremtidige arbejde”

Bestyrelsen har i året bestået af:
Tove Stockmarr (formand)
Morten D. D. Hansen (næstformand)
Helle-Marie Taastrøm (kasserer)
Thomas Gyalokay
Allan Gudio Nielsen
Jens Frydendal
Sille Noe-Nygaard
Torben Bøgeskov (suppleant)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:
Allan Gudio Nielsen, som ønsker genvalg
Morten D. D. Hansen, som ønsker genvalg
Sille Noe-Nygaard, som ønsker genvalg
Suppleanterne er ifølge vedtægterne på valg hvert år.

På bestyrelsens vegne
Tove Stockmarr
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I sidste nummer af NATURvejleder kunne man læse en leder med titlen ”Hvor skal 
vi hen, du?” der handlede om den udviklingsproces der blev sat i gang i Grenå tidli-
gere på året og som Fællessekretariatet nu tager ansvaret for at videreføre. Naturvej-
lederforeningens bestyrelse hilser initiativet velkomment, men har samtidig overfor 
Fællessekretariatet udtrykt bekymring for, om uglebærerne kommer til at føle det 
nødvendige medejerskab for de nye perspektiver som udviklingen efter alt at døm-
me kommer til at indeholde. Bestyrelsen mener, at fremtidens naturvejledning bør 
og skal baseres på visioner, men sandelig også på reelle formulerede behov. 

Vi mener derfor at det er centralt for processen at Naturvejlederordningens definiti-
on og formålsbeskrivelse gennemgår en modernisering. Den nuværende definition 
og formålsbeskrivelse er fra 1994 og blev vedtaget af det daværende Naturvejleder-
udvalg. Det er en omfangsrig beskrivelse af Naturvejledningens formål, og det synes, 
at tiden er moden til at omformulere formål og indhold, så det matcher samfundet 
og nutiden. På konferencen i Grenå foreslog Naturvejlederforeningen en formule-
ring til en sådan modernisering. Nu kommer den her, sort på hvidt: 

Naturvejledning er naturformidling, der 
giver deltagerne direkte oplevelser i na-
turen.

Naturvejledning er helhedsformidling, 
der formidler naturen som et produkt af 
naturgrundlag, naturlige processer samt 
menneskets påvirkning og udnyttelse af 
naturen.

Naturvejledningens mål er:
- at øge befolkningens kendskab til na-
turen
- at medvirke til en bæredygtig udvik-
ling
- at medvirke til en sundere livsstil
- at sikre, at naturen både bliver beskyt-
tet og benyttet 

Nyt f
ra 

bestyrelsenNyt fra Naturvejlederforeningen 

Mange nye tiltag er på vej

Naturvejledning i det 21. århundrede

Hvad synes du? Giv din mening til 
kende, her i bladet, på Naturvejleder-
Net eller send en mail til bestyrelsen, 
der i korte vendinger fortæller hvad 
du mener om ”naturvejledning i det 
21. århundrede”. Tag udgangspunkt i 
Fællessekretariatets notat der blev 
udsendt til alle deltagere i Grenåkon-
ferencen i oktober måned, eller find 
notatet på NaturvejlederNet. Giv også 
din mening til kende om bestyrelsens 
forslag til ændring af definitionen for 
naturvejledning. Tilkendegiv også 
gerne hvis det hele rager dig en høst-
blomst – for det er sandelig også en 
væsentlig holdning! 
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Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Korte kurser for naturvejledere

Skovskolen har meddelt at man pr. 1. januar 2004 ikke mere udbyder efteruddannel-
seskurser for naturvejledere og andre interesserede. Det betyder, at der formelt set 
ikke mere eksisterer et efteruddannelsestilbud for os. Bestyrelsen har derfor beslut-
tet, at Naturvejlederforeningen forsøger at løfte opgaven efter Skovskolen. 

Bestyrelsen finder, at formidlere både med og uden »ugle« har krav på mulighed for 
efteruddannelse. Hidtil har Skovskolens korte kurser givet mulighed for personlig 
udvikling, inspiration og faglig ”brush-up”. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte et kursusudvalg bestående af ét ad to 
bestyrelsesmedlemmer og en god håndfuld interesserede medlemmer. Herved sik-
rer vi at de, der gerne vil mene noget om efteruddannelse, også får en aktiv indfly-
delse. 

Kursusudvalget etableres i foreningens regi og arbejder koordinerende i forhold til 
medlemmer, der ønsker at udbyde kurser, der er målrettet foreningens medlemmer 
og andre interesserede. Kursusudvalgets primære opgave vil være at stå for formid-
lingen af kursusudbuddet via foreningens hjemmeside og bladet, samt at agere ”tæn-
ke-tank” for nye ideer og initiativer vedr. fremtidige kurser. 

Måske er det relevant at udbyde et fug-
leformidlingskursus, et ”kend-åens-fisk-
formidlingskursus” eller måske er der 
flere der trænger til et brush-up udi 
brugen af indirekte formidlingsteknik-
ker. Kursusudvalget kommunikerer in-
ternt via elektronisk post. Desuden kan 
det overvejes at oprette en særlig kur-
sus-konference på NaturvejlederNet, 
hvor interesserede kan komme med ide-
er og input til udvalget. Bestyrelsen vil 
gerne opfordre potentielle kursusledere 
til at tænke ”low-budget”, hvilket jo som 
bekendt ikke har noget at gøre med kva-
liteten af de udbudte kurser.  Fx er den 
vestlige naturskoledag annonceret som 
en temadag om ”Grøn sløjd” til den rø-
rende pris af 100 kr. pr. deltager. 

På Grøn Guide Foreningens generalfor-
samling d. 8. november besluttede med-
lemmerne, at nedlægge foreningen og i 
stedet samle kræfterne i Naturvejleder-
foreningen. Generalforsamlingen blev 
holdt på Dalum Landbrugsskole i for-
bindelse med de grønne guiders årsmø-
de, hvor der blev sat fokus på ”Miljøetik 

Bestyrelsen hører derfor gerne snarligt fra dig, 
såfremt du er interesseret i at indgå i kursusudvalget, 
der ind til videre består af Sille Noe-Nygaard og Allan 
Gudio Nielsen (fra bestyrelsen) samt Bjarne Manstrup, 
Samsø Naturskole. 

Kontakt Sille, Allan eller Bjarne for nærmere 
information: sille.noe-nygaard@mail.dk, 
allan.nielsen@dof.dk eller bjm@ag.aaa.dk. 

Bestyrelsen håber at kunne sætte udvalget i gang med 
arbejdet snarest. Og har du allerede nu planlagt et 
kursus i 2004, så tøv ikke med at sende en beskrivelse 
med tid og sted for afholdelse. Så lægger vi det straks 
ud på foreningens hjemmeside. o

Velkommen til de Grønne guider

og praktisk miljøpolitik i 2003”. Tove deltog i såvel årsmødet som i 
en del af den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen for Grøn 
Guide Foreningen har gennem et års tid ledt efter et organisatorisk 
ophæng for de guider, som overlever i takt med den løbende udfas-
ning af de statslige løntilskud fra den nu nedlagte Grønne Fond. Som 
tidligere meddelt, er de grønne guider der føler tilhørsforhold til vo-
res arbejdsområde blevet tilbudt, at de kan indmelde sig i Naturvej-
lederforeningen. Op til 30 grønne guider overvejer nu tilbuddet. 
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Friluftsrådet gennemførte for lidt over ét år si-
den en omstrukturering, der medførte et skift 
fra at arbejde med faste udvalg til at arbejde 
med indsatsområder. Skiftet gennemførtes 
bl.a. for at sikre at medlemsorganisationer i 
højere grad blev inddraget aktivt i arbejdet, og 
for at organisationerne skulle have mulighed 
for en mere direkte deltagelse i arbejdet.

Et indsatsområde er af Friluftsrådets bestyrel-
se defineret ved en række karakteristika:
	Målet skal være enkelt og målbart
	Der kan opstilles delmål
	Et indsatsområde er aktivt og udviklende 

(fremadrettet)
	Varigheden af et indsatsområde er 1-2 år. 

Ved evt. forlængelse skal der ske en revur-
dering af mål og delmål

	Et indsatsområde er ikke en driftsopgave

For hvert indsatsområde nedsættes en styre-
gruppe, hvori indgår mindst ét bestyrelses-
medlem samt mindst 1 medlemsorganisation, 
evt. samarbejdspartnere. Hertil hører almin-
deligvis 1 person fra sekretariatet.

Friluftsrådets bestyrelse har ind til videre ned-
sat ni indsatsområder:

   Forskning
   Sundhed
   Adgang
   Kystfriluftsliv
   Børn og natur
   Borgerinddragelse
   Fremtidens frivillige arbejde
   Internationalt
   Gylle

- hvoraf Naturvejlederforeningen efter 
forudgående indstilling af repræsentan-
ter ind til videre har fået plads i styre-
grupperne vedr.: 
”Sundhed”, 
”Børn og natur”, 
”Borgerinddragelse”, 
”Internationalt” og 
”Gylle”. 
Foreningen har følgende repræsentan-
ter;

Sundhed: Dorrit Hansen
Børn og natur: Thomas Gyalokay
Borgerinddragelse: Morten D.D. Hansen 
Internationalt: Per Mikkelsen.
Gylle: Tove Stockmarr.
Der er netop blevet oprettet en konfe-
rence på Naturvejledernet, så forenin-
gens repræsentanter løbende kan orien-
tere om arbejdet i indsatsområderne 
hvor foreningen er repræsenteret Des-
uden kan I komme i dialog med dem og 
udveksle ideer omkring de enkelte ind-
satsområder.  

Friluftsrådets indsatsområder

Som I vil se andet steds her i bladet, afholder vi generalforsamling 
om eftermiddagen, dvs. fra kl. 15.30 til 19.00. Bestyrelsen agter des-
uden at bruge en pæn del af tiden på generalforsamlingen til at få en 
debat i gang om foreningens fremtidige arbejde. Vi har tænkt os at 
afvikle debatten som en ”cafe-snak”, hvor bestyrelsen initierer en de-
bat ved at rejse rundt mellem medlemmerne med spørgsmål/emner 
vi ønsker belyst. 
På bestyrelsesmødet i oktober definerede vi følgende emner som vi 
gerne vil have medlemmernes syn på. De er som følger:

1. Kursusvirksomhed
2. Internationalt engagement
3. Naturvejledning i det 21. århundrede
4. Naturskolevirksomhed
5. Naturvejlederuddannelsen
6. Kommunikationsstrategier
7. Netværkssamarbejde
8. Etablering af et ”Naturvejleder Råd” 

Generalforsamling 2004
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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Lokalredaktører
Karin Nørgaard (KN) 
Freelance 
Tlf.: 9866 6500  
karinvn@lsol.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

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

Claus Landbo Olesen (CO) 
Freelance på Fyn 
Tlf: 2395 8106 
clo.lho@mail.tele.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF / Fugleværnsfonden 
Tlf: 3331 4404 
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm (HH) 
Næsbycentret Sydvest Sjælland 
Tlf: 5764 5540 
helenholm@post.tele.dk 

fotograf
på vej
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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Ny lokalredaktør på Fyn
Jeg hedder Claus L. Olesen. Jeg er 39 år og bosat på Østfyn. Jeg er uddannet som 
Gartner og Naturplejer. Jeg har gennem de sidste 2 år arbejdet freelance med Natur-
vejlednings opgaver, hvor jeg arbejder for bl.a. Danmarks Jægerforbund og Land-
brugets Samfundskontakt, samt hvem der nu kan bruge en kyndig guide til en tur i 
naturen.(CO)

Ny lokalredaktør i Nordjylland
Jeg hedder Karin Nørgaard (KN) og bor i Nibe. På vores netværksmøde i november 
kom forslag om at vi er lokalredaktør på skift, et år af gangen. Derfor er jeg det kom-
mende år lokalredaktør. Jeg  var indtil nytår naturvejleder ved Danmarks 4H. Nu er 
jeg freelance naturvejleder med speciale i landbrugsformidling, landbokulturhisto-
rie og ”fra jord til bord”aktiviteter. Jeg har telefon 98 66 65 00 og mail 
karinvn@sol.dk (KN)

Ny lokalredaktør på Sjælland. 
Helen Holm (HH), Næsbycentret Sydvest Sjælland, Tlf: 57 64 55 40, 
helenholm@post.tele.dk.

På  Næsbycentret…
…. Har Marianne Agri været barselsvikar for Helen Holm det sidste års tid ind til 
september. Helen er nu på banen igen og i fuld gang med at overtage alle de ting 
Marianne har sat i gang. Marianne er på ingen måde ude i kulden og har for alvor 
fundet ud af at det er naturvejleder hun skal være. Så forhåbentligt dukker hun op i 
en stilling lige pludselig inde alt for længe. (HH)

Dan Sandager fra Ishøj Naturskole
 stopper som naturvejleder - for at blive folkeskolelærer pr. 1. dec. 2003. Dan kan 
fortælle at der pt. endnu ikke er nogen nyansat i stillingen. Held og lykke derude 
Dan! (AN)

Halkær Mølle Naturskole
Nu er Nibe kommune kommet officielt med i rækken af kommuner, der driver en 
naturskole. Halkær Mølle Naturskole blev indviet af miljøminister H. C. Schmidt 
den 10. september 2003. Naturskolen har til huse i avlsbygningerne i den over 200 år 
gamle vandmølle ved Halkær Å. Naturskoleleder Ole Henrichsen har indtil videre 
aktiviteter på naturskolen 2 dage om ugen.
Halkær Mølle ejes af Skov- og Naturstyrelsen. På møllen er der åben udstilling, der 
omhandler ådalens natur, møllens historie og livet på landet for ca 100 år siden. Der 
er et jordtilliggende på 34 ha, hvor man fra en markeret sti kan nyde udsigten over 
Halkær ådal.(KN)

Gammel ny naturvejleder ved Maribo-søerne
Uffe Nielsen er fra den 1. April ansat som naturvejleder ved Naturpark Maribosøer-
ne. En ny stilling støttet af friluftsrådet. Jobbet indeholder arbejde med at forbedre 
friluftsmulighederne i forbindelse med søerne og udarbejdelse af en sårbarhedsplan 
for området. Synliggørelse af området og formidling gennem tekst vil blive muligt at 
finde i form af en folder om Naturpark Maribosøerne og på længere sigt en større 
guide, der skal sælges fra turistforeningen, foruden en hjemmeside, der gerne skulle 
se dagens lys inden jul. 

Nyt om navne og arbejdspladser
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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Derudover indeholder naturvejlederstillingen ved Maribosøerne blandt andet for-
midlingen af områdets natur og kultur for offentligheden, skoler og institutioner, tu-
rister og andre selskaber. Maribosøerne er det eneste Ramsarområde i Danmark der 
er et ferskvandsområde i indlandet, idet de 27 andre danske områder er kystnære el-
ler marine lokaliteter. Det er et EU-fuglebeskyttelsesområde og det er for nylig ud-
peget som vildtreservat. Hele området er i øvrigt også landskabsfredet efter en ken-
delse fra 1954. Storstrøms Amt har i 1991 udpeget søerne med omgivelser til en 
slags regional naturpark, herefter kaldet »Naturpark Maribosøerne«, så i disse »nati-
onalparktider« har amtet været på forkant med udviklingen.

Uffe Nielsen er ikke så ny. Han vil som en del af sit job stadig være naturskoleleder 
på naturskolen ved Maribo Søndersø, som han har været siden 1985. Uffe er des-
uden ugle fra hold 2, og dermed ikke helt ukendt. (HH)

»Ny Naturskole på vej på Als«
Midt i en tid med nedskæringer og besparelser er der da også positive og opbyggen-
de historier at fortælle. Der er nemlig ved at blive lavet en helt ny Naturskole på Als. 
Det vil bringe antallet af Naturskoler i det nye sammenlagte Aabenraa/Gråsten di-
strikt op på fire. Vi ser frem til at få en ny kollega i regionen og vi glæder os til sam-
arbejdet. Vi har fået følgende beskrivelse fra vores kollega Martin Reimers, som har 
været involveret i forberedelsen af Naturskolen:

»Den nye Nordals Naturskole i Nørreskoven er nu ved at tage form. Den laves i et 
samarbejde mellem Nordborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen ved Gråsten 
Statsskovdistrikt. Der er bevilget penge fra Danfossfonden til ombygning og til driften 
fra kommunen.
Naturskolen kommer til at ligge i en skøn gammel Als-lade lige op ad Nørreskoven i 
det tidligere skovløbersted Sjelleruphus. Der bliver bolig for naturskolelederen ved na-
turskolen. Kort efter nytår starter ombygningen og det forventes at naturskolen starter 
efter sommerferien 2004. Det er endnu usikkert hvornår den nye stilling bliver slået op 
på grund af de aktuelle personalenedskæringer i Skov- og Naturstyrelsen. Skolen kom-
mer til at betjene Nordborg Kommunes børn - både skole- og førskolebørn. Desuden 
forventes det at der laves en række aktiviteter for eksterne grupper mod betaling.  
Hilsen Martin«

Til venstre ses laden der skal byg-
ges om til naturskole.

Nedenstående ses alle bygninger-
ne. Til venstre ses den kommende 
naturskole, i midten boligen og til 
venstre fyrhuset.



54
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 4  •  2003 

rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Værdifyldt Variation - en debatudstilling om nationalpark i Nordsjælland

Vi ved stadig ikke om Nordsjælland bliver udpeget til et pilotprojekt for en  
fremtidig nationalpark i Danmark. 
Vi har alligevel valgt at holde udstillingen 
åben frem til 14. marts. Det er en udstil-
ling om en nationalpark i den nordsjæl-
landske natur. Hvad er baggrunden for at 
vi skal have nationalparker i Danmark? 
Hvor stort skal området være? Hvad skal 
det indeholde? Og hvilke konsekvenser 
vil det få ? Det er nogle af de spørgsmål vi 
vil stille i udstillingen. Vi håber, at vi med 
udstillingen kan være en del af offentlige 
debat i Nordsjælland om en evt. nationalpark.

Udstillingen har åbent: 12. april 2003 - 14. marts 2004, hved dag fra kl. 10 – 15. 
Adresse: Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3230 Græsted

Fotoudstilling
- Stil skarpt på Danmarks natur.
Med udgangspunkt i WWF´s ønske om mere vild natur i Danmark, flere steder 
hvor det myldrer med liv, og hvor der er store oplevelser at hente for alle, udskrev 
WWF Verdensnaturfonden i samarbejde med Jyllands-Posten og Canon Danmark i 
sommeren 2001 en fotokonkurrence: - Stil skarpt på Danmarks natur.
I konkurrencen indgik næsten 5.000 billeder til bedømmelse og ud af disse blev 40 
billeder valgt til en vandreudstilling i Danmark. De 40 vinderbilleder udstilles på 
Esrum Møllegård på 1. sal i samme periode som udstillingen om  nationalpark i 
Nordsjælland. Udover de 40 billeder fra konkurrencen, vil der være et udvalg af lo-
kale billeder fra den nordsjællandske natur.
Fotoudstilligen har åbent i samme tidsrum som Værdifyldt Variation.

»Tæt på dåhjorten”
 - ny udstilling på Vestamager
Udstillingen “Tæt på dåhjorten” fokuserer 
på den store bestand af dåhjorte, som 
findes på Vestamager. Udstillingen handler 
om hjortens biologi, tilpasning til levested, 
anfærd, fysiologi, parasitologi osv., samt 
hjortebestandens rolle som naturplejer der 
skal forhindre skoven i at brede sig. 

Udstillingen er åben til og med påsken i 
2004 (dog lukket i december). 

Udstillingsaktiviteter landet rundt



55
NATUR vejleder  •  12. årg.  •  nr. 4  •  2003 

rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Grøn Baby-café
Det er ikke for grønne babyer, men måske bliver de og deres nybagte mødre lidt 
grønnere af at komme ud til bålet eller i skoven en gang om måneden. Cafeen er op-
fundet af Marianne Agri i samarbejde med sundhedsplejen i Suså Kommune, mens 
hun var orlovsvikar på Næsbycentret for Helen Holm. Den grønne café er åben for 
alle med mindre børn, og ligner mere en hyggelig formiddag om bålet end en café. 
Formålet er at vise de nybagte at det sagtens kan lade sig gøre at tage de små med ud 
på rensdyrskindet hvor de kan blive stimuleret af vinden og solen, og vænne sig til 
kulden og varmen. Forældrene kommer ud og få ideer med hjem de kan bruge i ha-
ven eller naturen. (Måske som et alternativ til en tur i indkøbscentret?) Den grønne 
Baby-cafe er et forsøg i tæt samarbejde med sundhedsplejen i Suså Kommune, hvil-
ket er medvirkende til at få nogle af de mødre der ikke selv ville have fundet på at 
komme til at kigge ned til bålet med de små. (HH)

14 naturvejledere fra Storstrøm og 
Vestsjælland drager den 9-10 dec. over 
det store vandt og tager på julebesøg 
hos bornholmerne. 
Vi glæder os meget til at se hvad de vil 
vise os og håber at vi finder nogle 
naturvejledere derovre. (HH)

Oprop Københavnergruppe! 
Husk årsplanmøde den 9/1 - 04 med 
vinterfestligholdelse! 
Bente og Jan er tovholdere og der er 
snart nyt herfra. (AN)

Aldrig set før

Edderkoppen - nyt fra netværkene

Naturskoledag

Afholdes 17. marts på Holbæk Naturskole (DK-øst)
Afholdes 10. marts på Naturskole ved Hald (DK-vest)

Den østlige Naturskoledag afventer et aktuelt emne, 
men det foregår på Holbæk Naturskole d. 17. marts fra 10-16.

Den vestlige Naturskoledag har som tema: Grøn sløjd og 
foregår på Naturskole ved Hald d. 10. marts fra 10-16.
Indhold:
10.00 Velkomst og præsentation under formiddagskaffen
10.30 Grøn sløjd: Udveksling af ideer og erfaringer mht. 
arbejdsform, værktøj, målgrupper, træarter og meget andet. 
Hver deltager forventes at præsentere mindst én god ide.
12.30 Frokost
13.00 Mere grøn sløjd
14.30 Generel naturskolesnak under eftermiddagskaffen.
Præsentation af netværkskonsulenten
Hvordan kommer vi videre?
16.00 Farvel og tak.
Deltagelse koster 100 kr. til dækning af frokost og kaffe m.v.
Tilmelding til jens.frydendal@skolekom.dk senest 1. marts.
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Succesen med ”Børn Filmer Naturen” er fortsat i år i samarbejde med Amtscentret 
for Undervisning, Fyns Amt. Endnu engang blev det halve Trente Mølle omdannet 
til filmstudierne ”Naturopioa” og alt blev sat til med digitale kameraer, redigerings-
udstyr etc.  En skole klasse ankommer om morgen, deles op i grupper og skal nu i 
løbet af en dag nå at lave en mindre naturfilm, der foruden at den skal optages også 
gerne skulle  redigeres, lægges tekster på, indspilles underlægnings musik etc. Så er 
der virkelig knald på , hvis også vi skal nå at se hinandens film. Men som reglen lyk-
kedes det, og rigtig mange små 3- 4 minutters naturfilm ser dagens lys. Med emner 
som larver, galler, vand, edderkopper, søens dyreliv, frøer og tudser, sommerfugle for 
at nævne nogle af de mest populærere. Og det er en kæmpe oplevelse at se ungernes 
reaktion, når de pludselig får blæst en småfed dueurtsværmerlarve op på fuld 
skærm og for alvor kan se hvordan den æder sig gennem et blad, holder fast på stil-
ken med gangvorterne etc. 
Den eneste dag hvor filmene ikke rigtig nåede at blive færdig, var på lærerkur-
set!!!!!!!!!!!!!! Alt skulle diskuteres og vendes i grupperne, med det resultat at stort set 
ingen grupper blev færdige til deadline.
I alt 2 uger kunne vi få/låne udstyret – men dagene blev meget hurtigt solgte og vi 
kunne have fyldt 7-8 uger mere med klasser, hvis vi havde haft udstyret.  Så nu går vi 
og drømmer om et permanent rum med masser af udstyr til at arbejde meget mere 
med børn, medier og natur.
Leif H. Sørensen

”Trente Mølle renoveres”
Pr. 1. november 2003 er vi startet på en større renovering på Natur-, Miljø- og Lokal 
Agenda 21 Centret Trente Mølle. Vi skifter taget over overnatningsfløjen så besø-
gende på naturskolen, kursister og andet godtfolk kan sidde tørt - det har knebet lidt 
på det sidste. Overnatningsfløjen får en fortjent ansigtsløftning og udvidelse. Fra at 
have 24 køjepladser fordelt på 4 rum og fælles bad og toilet på gangen, får vi nu 36 
køjepladser i 2 - 4 mandsrum med eget bad og toilet. Pengene til arbejderne kom-
mer fra Tips- og Lottomidlerne, der administreres af Friluftsrådet og fra Skov- og 
Naturstyrelsen, der ejer bygningerne og omgivelserne. Vi forventer, at forbedringer-
ne vil gøre at Trente Mølle i højere grad vil være interessant for arrangører af diverse 
natur- og miljøkurser og for lejrskoler. Det vil være med til at sikre indtægter i en 
barsk tid.  
Jesper Vagn Christensen 

”Naturovervågning i Tarup / Davinde ligger i Naturvejledernes regi” 
På Naturskolen Åløkkestedet har vi i sæsonen 2003 fortsat naturovervågningen i 
samarbejde med fynske eksperter. Vi startede på den i 2002, fordi vi fandt det nød-
vendigt med en systematisk registrering af arterne og disses op- og nedgange i et 
naturområde, som efterhånden bliver genstand for stigende rekreativ benyttelse. Der 
er i år gjort spændende fund blandt insekterne, både biller, guldsmede og dagsom-
merfugle. Arter er indvandret syd fra formentlig p.g.a. de varme og tørre somre i 
2002 og 2003. Overvågningen omfatter udvalgte søer, insekter, padder, fugle og 
planter. Begge år har overvågningen givet anledning til plejemæssige foranstaltnin-
ger, som kan give arterne de bedst mulige livsbetingelser. 
Carsten O. Hansen

Rodekassen
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” Travlt på Naturskolen Åløkkestedet” 
Naturvejledningsmæssigt har det været en meget travl sæson, der giver et signal om, 
at naturskolen og Tarup-Davinde er kommet »på tavlen«. Der er til næste år bevilli-
get os et bådehus og 4 kanoer til brug i naturvejledningen. Vi er på vej med en vin-
terudstilling om områdets mange grågæs, og til foråret planlægger vi udstilling om 
Vindinge Å - natur og kultur. Det er en stor hjælp for os, at vi er 2 naturvejledere - 
Elsebeth og Carsten - til at deles om tingene herude. 
Carsten O. Hansen

Gudenåprojektet - Hå do wot i Bjerringbro?
Det har de nordvestjyske naturvejledere, idet det traditionsrige julemøde besøgte 
Gudenåprojektet, der ledes af naturvejleder Arne Jørgensen.
Projektet har siden starten i 1996 udviklet sig til et historisk center omkring et jern-
alderhus, der er konstrueret efter de rester man fandt under udgravninger ved Rød-
kjærsbro få kilometer fra Kællinghøj, hvor det nye hus ligger. Foruden jernalderhu-
set råder projektet også over to shelterpladser og en smuk gammel jægerhytte i 
Hjermind Skov umiddelbart øst for Bjerringbro.
Hele projektet, der primært er målrettet på kommunens skolebørn, satser på værks-
stedsaktiviteter som madlavning, smedning af jernting, læderarbejde og uldarbejde 
m.v. Arne Jørgensen lægger meget vægt på kvaliteten i de aktiviteter, der afvikles. 
Således holder han altid et formøde med de besøgende lærere, for at aftale rollefor-
delingen, således at lærerene reelt kommer med i arbejdet og ikke blot er passive til-
skuere under besøget. Faciliteterne lejes også ud til andre grupper end skoleklasser.
Bjerringbro kommune skyder hvert år 300.000 kr. plus 9/10 årsløn i projektet, der 
desuden finansieres af fondsmidler og kapitel 33 midler. (JF)

”Lejrskole i bevægelse” 
Lejrskole i bevægelse er opstået samarbejde med Jacob Haahr på Helnæs Mølle, Ma-
ritimt Center Danmark og Trente Mølle. Projektet  går i sin enkelthed ud på at for-
søge at lave et lejrskoletilbud med masser at friluftsliv, men friluftsliv hvor man sam-
tidig bevæger sig i det sydfynske landskab.  Samtidig har det været vigtigt, at der var 
tale om et pakketilbud, så klasser/lærer uden den store erfaringen tør kaste sig ud i 
en ”anderledes” lejrskole.  I store træk ser programmet ud som følger: 1.dag ankom-
mer klassen til Trente Mølle, hvor de har et basis døgn med friluftsliv, sover i telt og 
laver masser af mad over bål. Træklatring er en tillægspakke, som indtil nu alle har 
valgt.  Ved middagstid sendes elever og lærer af sted i større eller mindre grupper, 
og skal på egen hånd finde vej gennem det sydfynske landskab – for til sidst at ende 
i shelters i bunden af Helnæsbugten. Alle får tilbudt en ordentlig rygsæk (med til-
skud fra friluftsrådet) og alle grupper får kogebog, stormkøkken etc. med på turen 
og skal selv handle ind undervejs.  På turen er der mulighed for forskellige tilvalg – 
tegn landskabet sammen med en lokal kunstner, besøg et gårdmejeri etc. 
Næste morgen, hvor klassen nu har klaret sig næsten et døgn uden vejleder, afhentes 
de i forskellige bådtyper af Jacob  fra Helnæs Friluftsgård/Rimfaxe, og har en nu en 
dag med sejlads på Helnæs bugten. Kano, kajak og forskellige joller er her mulighe-
derne. Sidste overnatning foregår i den samiske gamme på Helnæs Mølle, hvor der 
næste formiddag er endnu et par tilvalgs muligheder. Ved middagstid drager klassen 
således med bussen mod Ebberup, klar til en aften sovende foran fjernsynet, godt 
brugte– men forhåbentlig med en masse oplevelser i bagagen. 
I vores planlægning havde vi nok først for alvor troet at vi skulle i gang foråret 2004 
men allerede i efteråret har vi haft klasse på turen med stor succes. 

På tværs
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Bliv medlem
Udfyld kuponen og send den til:

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

8400 Ebeltoft
 Navn: 
 Adresse: 
 Postnr. og by:  

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

Fra 5 til 8 klasse har vi foreløbig prøvet det af, og det er nok også den nedre grænse. 
Nu  venter så vinteren og en yderlig afpudsning af programmet, flere tilvalgstilbud 
etc. inden de næste klasser skal have en på opleveren. Er du interesseret i at vide 
mere så klik ind på: www.maritimt-center.dk.
Et eksempel på rigtig godt samarbejde opstået i en ikke interesseopdelt netværks 
sammenhæng! 
Leif H. Sørensen

Naturvejlederordning i Grønland
Friluftsrådet har sammen med Kommuneforeningen i Grønland og Direktoratet for 
miljø og natur det kommende år til at opbygge en platform for naturvejledning i 
Grønland i fremtiden. Arbejdet begynder i januar og går ud på at etablere et ”natur-
vejlederudvalg”. Udvalget sammensættes bredt af alle med interesse for naturvejled-
ning i Grønland. Det er centralt at både benytter- og beskytterinteresser er repræ-
senteret, herunder de erhverv, der har naturressourcer som grundlag. Endvidere vil 
relevante myndigheder, uddannelsesinstitutioner og museer også indgå.
Ideen er at naturvejlederudvalget udarbejder en redegørelse og strategi for en grøn-
landsk naturvejlederordning.

Projekt nr. 2 ligger udover dette, men går i korte træk ud på at få ansat, uddannet og 
sving i en række grønlandske naturvejledere. Fx skolelærere, jagtbetjente, turistgui-
der, ”outfittere”, museumsledere osv. Det er muligt at der de første 3 år af projekt 2 
skal ydes et naturvejlederløntilskud. Som en start vil naturvejlederstillinger givet 
være kombinationsstillinger, hvor fx en jagtbetjent eller en skolelærer er frikøbt som 
naturvejleder i en periode eller på deltid. Dette projekts redegørelse og strategi vil 
dog bl.a. give et mere nuanceret billede af anbefalingerne for videre forløb med na-
turvejledning i Grønland.
Projektet er finansieret af Miljøstyrelsens DANCEA midler og af Direktoratet for 
miljø og natur. 
Kontaktperson er Jacob Jensen, Friluftsrådet (nvl@friluftsraadet.dk).



              Guldbergsgade 36, 8600 Silkeborg

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

 � 8681 3652 Fax: 86800322. Øst for storebælt � 58533853

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

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

Rekvirer gratis katalog
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Nationalparker i Slovakiet 
Der er ikke meget formidling i de slovakiske  
nationalparker, men tilgengæld er der  
masser af oplevelser og  udfordringer.


