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Bestyrelsen og arrangørgruppen glæder 
sig over de mange tilmeldinger der igen 
i år er løbet ind til årskonferencen. Vi 
tager det som udtryk for, at konferencen 
har høj prioritet hos jer og jeres arbejds-
givere. Deltagelse i årskonferencen giver 
ikke alene mulighed for, at man kan 
møde ligestillede i faglige debatter. Kon-
ferenceprogrammet er af dygtige arran-
gører tilrettelagt så det har et højt fagligt 
niveau, og alle har mulighed for at få vi-
den, ideer, inspiration eller i år, måske et 
uvant kick med hjem, der giver stof til 
eftertanke for den enkelte. Og hvem 
ved, måske fører det også en ændring af 
den daglige praksis.

Du kan i år forvente at blive bragt i 
flere uvante situationer. Spændende 
workshops, hvoraf én nok påkalder sig 
særlig opmærksomhed, nemlig ”om-
vendt naturvejledning” hvor en gruppe 
unge giver deres bud på hvordan et for-
midlingsarrangement bør tilrettelægges, 
må interessere alle der arbejder med 
børn og unge. Også det okkulte er et 
uvant emne vi præsenterer i år, som led 
i formidlingssituationer. Tro og (natur-
videnskabelig) viden er muligvis ufor-
enelige størrelser, hvis man bekender sig 
til den eksakte naturvidenskabelige be-
visførelse. Men tro, kan som bekendt 
også flytte bjerge. Måske kan den også 
flytte naturvidenskaben anno 2004.  

Bestyrelsen glæder sig over, at det år 
efter år er muligt, at skaffe medlemmer-
nes opbakning til at arrangere forenin-
gens årskonferencer på et højt fagligt ni-
veau, og vi glæder os også over den 
massive deltagelse. Det er vel ikke no-
gen overdrivelse at sige, at hvis man vil 
noget inden for naturvejledning, så er 
deltagelse i årskonferencen et must.

I år har vi dog også brug for opbakning 
på et andet felt. Bestyrelsen har brug for 
nye kræfter. Vi står aktuelt og mangler i 
al fald 3 nye bestyrelsesmedlemmer 
samt 2 suppleanter. Der sker meget i og 
omkring naturvejlederordningen lige 
nu, så det nu er mere nødvendigt end 
nogensinde, at foreningen er helt frem-
me i skoene, for at sikre naturvejlednin-
gens fremtid på en ordentlig måde. 
Mange ting er i spil: 

 ❏ Naturvejlederuddannelsens fremtid 
er usikker.

 ❏ Vi står over for nye udfordringer i 
det 21. århundrede.

 ❏ Vi har engageret os kraftigt interna-
tionalt og forsøger blandt andet at 
etablere et Nordisk-Baltisk natur-
skolesamarbejde.

 ❏ Naturskolenetværket er under op-
bygning med ny netværkskonsulent 

 ❏ Vi skal arbejde for at de nye med-
lemmer bliver bedst muligt inte-
greret i foreningen.

 ❏ På kommunikationssiden balancerer 
vi mellem det traditionelle for-
enings blad og et Naturvejledernet, 
som af ubegribelige grunde ikke bli-
ver udnyttet tilstrækkeligt. 

Bestyrelsesarbejde er sjovt hvis man gi-
ver sig hen. Og det er spændende og in-
spirerende, men til tider tidskrævende. 
Har du lyst til at være på forkant med 
udviklingen indenfor naturvejledning 
og har du ideer til, hvor vi skal hen med 
naturvejledningen i Danmark, så er det 
nu du skal træde i karakter og tage en 
tørn i bestyrelsen. Vi har brug for folk, 
der vil noget med deres naturvejled-
ning. Vi har brug for folk med visioner 
og engagement. Vi skal have naturvej-
ledningen hjulpet godt af sted i det 21. 
århundrede.

Vi ses til årskonferencen!

Tove Stockmarr
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Vi skal have sat fokus på 
mere uvante emner og ar-
bejdsområder. Emner som 
forhåbentlig kan være med 
til at forny, forbedre og ud-
vikle naturvejledningen. 

Vi kender det måske nok alle sammen – 
i begyndelsen er det nyt, ideerne sprud-
ler, der skal udvikles, prøves af, udfor-
skes - og med stor succes.

Arbejdsopgaver vokser stødt og roligt 
– man bliver etableret. Og ja, så går det 
jo ellers bare der ud af – det uden at 
tænke på eller have overskud til at se, 
om det hele kunne gribes an på en an-
den måde – med mindre det bliver nød-
vendigt.

Så stop lige en halv! For hvor er det 
lige samfundet er på vej hen? Hvad er 
det den brede befolkning er optaget af? 
Hvad er det der fanger? Hvordan bliver 
vi hørt i mængden af informationer, der 
dagligt bombardere os alle? Skal vi over-
hovedet som naturvejledere ændre os og 
prøve noget uvant? Og hvad er det 
uvante?

Er det som Tor Nørretranders skriver 
”at prøve noget anderledes, noget uvant, 
noget med pafhedsværdi, højt informa-
tionsindhold - naturen er anderledes, 
mærkelig, krible-krablende, farlig, smuk 
og saliggørende - naturen som anderle-
deshed, dvs. det, der er udenfor det me-
nenskelige projekt med civilisation og 

tørre fødder. Civilisation er fast food, we 
need more fiber.”
Eller er det mere uvant at følge den ten-
dens, der ses mange steder i samfundet, 
at overbevisningen er stærkere end vi-
den - troen betyder mere end videnska-
ben? Det vil Arne Schumann belyse i et 
humoristisk oplæg, hvor han vil gen-
nemgå forskellige filosoffers indstilling 
til ”sandheden”. Inden da har der været 
mulighed for selv at rette opmærksom-
heden mod tro kontra viden, når hekse, 
shamaner og asa-troende i workshops 
vil hjælpe til, at naturvejledningen går i 
sort. 

Torsdag eftermiddag tager vi fat i 
mere uvante metoder at belyse naturvej-
ledningen på. Det sker med workshops 
som ”Ud med TV”, ”Flora, Fauna og 
formidling”, ”Omvendt naturvejled-
ning”, ”Naturvejledning på nettet”, 
”Udeskole og sundhed”, ”Når naturvej-
ledningen bliver politisk”, ”Jeg har et 
problem – hjælp mig!”, og ”Hvor skal vi 
hen? – Naturvejledning i det 21. år-
hundrede”.  Alt det kan du læse mere 
om i dette nummer af Naturvejlederen.

Ellers håber vi, at du har lyst til at til-
bringe 3 uvante dage sammen med kol-
legaer fra hele landet, når vi fra onsdag 
den 28. til fredag den 30. april afholder 
Årskonference på Sletten ved Silkeborg.

På gensyn og god læselyst!!

Dorte Langborg-Hansen,
medarrangør af Årskonferencen.

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Vædderen  
21. marts – 20. april 

Motto: jeg vil.
Du kaster dig spontant og 
selvsikkert ud i nye akti-
viteter og projekter. 
Uvanten er lige noget for 
dig. Og så kan du jo altid 
tænke det igennem bag-
efter - om det nu også var 
en god ide. Du ejer ikke 
tålmodighed til at tænkte 
ideerne igennem først og 
ve den, der forsøger at 
sætte en bremser på dit 
frembrusende ego. 

m

Hvad siger stjernerne - om dine evner og lyster for det Uvante?

I anledning af, at dette nummer af NATURvejleder har en lang række artikler,  
der relaterer sig til Naturvejlederforeningens Årskonference 2004; 

har redaktionens astrologi-kyndige Madam Kari, kreeret et ganske særligt horoskop,  
der afdækker dine evner og lyster for det Uvante. 

 
Du finder horoskopet i margin på alle tema-artiklerne!q

Dette Nummer  
af NATURvejleder 
sætter fokus på 
den forestående 
Årskonference

Alle tema-artikler 
er markerede 
med logoet:

u
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”En Høstdag i Aaret 1838 van-
drede der to unge Studenter 
ad Landevejen fra Horsens 
nordpå. ….De gik over de san-
dede Agre til Landsbyen Rye, 
der lå og solede sig i sin Bak-
kekløft. Her mødtes de efter 
aftale med flere af deres Kam-
merater. Og i munter Stem-
ning tilbagelagdes det sidste 
Stykke Vej op igennem Rye 
Nørskov, indtil de til sidst stod 
på Himmelbjergets Top.”

Hvad vilde de nu der?
”De vilde fryde sig ved Synet af de høje 
Bakker og de blinkende skovomkransede 
Søer. De vilde nyde den storslaaede Na-
turskønhed, som de vidste Egnen havde 

 Fra anarki til folkeeje

at byde paa. Og da Vejret var dem gun-
stigt, saa Himlen var høj og blaa, Luften 
ren og klar, blev de heller ikke skuffede i 
deres Forventninger. De havde næppe 
troet, at der over den danske Natur kun-
de findes et saa broget Farvespil som det 
de her blev vidne til. Lyngbakkerne straa-
lede i violette Farver. Markerne gav den i 
baade gult og grønt og graat. Blaa Søer 
og mørkegrønne Skove, og saa den friske 
Luft! Det var noget andet end at slide 
Brostenene inde i København.”

Således malerisk starter Rasmus Bor-
ding sin beretning om, hvor Steen 
Steensen Blicher ved rent anarki gjorde 
Himmelbjerget til folkeeje. Disse unge 
mennesker blev så betaget af det de så, 
at de fandt at andre skulle have del i 
denne herlighed gennem et folkemøde 
på stedet. Dog erkendte de, at de som 
unge, ukendte studerende måtte have 
andre til at indkalde til et sådant og 
henvendte sig derfor til Blicher. Torsdag 

Af Preben Bach 
naturvejleder ved AQUA 
Sø- og Naturcenter.
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den 1. august 1839 stævnede da Blicher 
for første gang til folkemøde på Him-
melbjerget med et deltagerantal på 5-
600 mennesker.

Det var jo lovende, og Blicher begynd-
te forberedelserne til næste års møde. 
Himmelbjergets ejer, Peder Nielsen så 
givetvis også frem til en større folke-
mængde på Himmelbjerget. Han havde 
søgt om beværtervilling til begivenhe-
den i håb om at kunne supplere sit ringe 
høstudbytte med en ekstra indtægt. 
Myndighederne gav ham imidlertid af-
slag, da de ikke anså ham for egnet, og 
så indrykkede Peder Nielsen en annon-
ce i Aarhus Stifttidende: ”………at intet-
somhelst besøg, endnu mindre nogen som 
helst forsamling på bemeldte bjerg ret-
mæssigen kan have sted uden mit sam-
tykke”

Det var for meget for Blicher, når så 
vigtige ting som folkelivets genfødsel 
stod på dagsordenen. Han protesterede 
mod at Himmelbjerget blev genstand 
for spekulation og tog til genmæle: 
”….hvis han havde været bonde i Ry, ville 
han ikke være kommet Peder Nielsens 
gård så nær, at han kunne lugte røgen af 
hans skorsten”.

Det udviklede sig til en sand bladkrig 
over flere uger mellem den satte jyske 
bonde og den begejstrede digterpræst. 
Alt sammen med til at vække folks op-
mærksomhed omkring Himmelbjerget 
og folkemøderne.

Ovre i Kjøbenhavn må det have vakt 
en vis kongelig interesse, for den 29. juli 
1840 aflagde Christian VIII Himmel-
bjerget et besøg. Hundredevis af lokale 
var kommet for at se de kongelige, og 50 
sognefogeder til hest dannede æresvagt 
om hans Højhed. Efter at have beset ud-
sigten og endda taget et par skridt ned 
ad bjerget for ret at vurdere højden, tak-
kede han Peder Nielsen for besøget og 
inviterede ham til Silkeborg samme af-
ten.

Næste dag var Peder Nielsen 1000 
rigsdaler rigere og Blicher fik af kongen 
at vide, at han kunne holde fest der lige 
så meget han ville.  

Først i 1871 blev der tegnet et endeligt 
skøde, hvorefter  staten endeligt overtog 
ejerskabet af Himmelbjerget.

Blicher fortsatte de følgende år med at 
holde møder, men han var en dårlig or-
ganisator. Den lokale befolkning svigte-

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Tyren  
21. april – 21. maj

Motto: Jeg har.
Du har sikkert og stabilt 
bygget en solid naturvej-
lederpraksis op og nu skal 
andre ikke komme her og 
ændre så meget ved det. 
Det fungere jo godt som 
det er – så hvorfor sætte 
gang i alle mulige nye 
projekter.  Det er vigtig 
for dig at sikre at deltage-
re - så vel som dig selv - 
får en god oplevelse med 
hjem. Uvanten – den har 
du prøvet og den er nu 
indarbejdet i dit faste ak-
tivitetsprogram!

n

de, og en komite blev nedsat til at plan-
lægge begivenhederne. Blicher gjorde 
sig mere og mere upopulær ved hans fø-
ren sig frem, og da myndighederne 
strammede grebet om hans agitationer 
for det frie ord, bakkede komiteen efter-
hånden ud.

Blicher’s sidste møde fandt sted 1. 
august 1844 med 6-7.000 deltagere. 

Blicher’s folkemøder på ”Bjerget” va-
rede kun en kort årrække, men takket 
være hans kamp for at bruge Himmel-
bjerget som platform for det frie ord, 
kan vi trutte til samling den 28. april 
2004. Så er der nemlig igen kaldt til 
møde på Himmelbjerget. Naturvejlede-
re vil strømme dertil fra det ganske land 
for at samles omkring stedets historiske 
talerstol og her indlede årskonferencen 
med emnet ”På Med Uvanten”. Vel 
mødt!
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Når vi er et nyt og fremmed 
sted, så skærpes vores sanser 
automatisk. 
Jeg husker mit første besøg i Myanmar 
(Burma), der var jeg mættet med ind-
tryk og træt, klar til at gå i seng kl.8 om 
aftenen. 

Mine sanser var blevet bombarderet 
hele dagen, nye dufte, nye lyde, nye 
synsindtryk, 38 graders varme, smilen-
de og venlige mennesker, alt var ander-
ledes end København.

Det samme sker når vi træder ud i na-
turen herhjemme. De fleste mennesker i 
dag sidder på et kontor eller er på anden 
måde indendørs det meste af dagen. 
Derfor kan det at opholde sig en hel dag 
udendørs i en skov, være en stor udfor-
dring og adskille sig væsentligt fra det 
kendte. 

Hvordan kan det være,  
at nogle mennesker opsøger  

forandringen og det anderledes, 
mens andre forsøger  

at undgå dette? 

Årsagerne kan være flere og der findes 
ikke et entydigt svar. En del af forklarin-
gen kan dog ligge i vores forskellige per-
sonligheder. 

Nogle mennesker er af natur risikovil-
lige, forandringssøgende og nytænken-
de, samtidig med at deres behov for 
tryghed i form af forudsigelighed og fa-
ste rammer ikke er ret stor. Disse men-
nesker vil måske kede sig, hvis den ene 
dag ligner for meget den anden.

Andre mennesker er mere trygheds-
søgende og stimuleres af at have faste 
rammer og af at vide hvordan dagen i 
morgen ser ud. Store forandringer kan 

Træd ud i 
det uvante,  
og skærp 
dine sanser

Af Maria Martens  
Konsulent og indehaver  
af firmaet The KnowHouse  
som beskæftiger sig med  
formidling, lederuddannelse  
og coaching. 

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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virke som en trussel mod deres stabile 
rammer.

I mit job som underviser møder jeg 
mange forskellige mennesker og der-
med mange forskellige holdninger og 
overbevisninger. Dette er fantastisk 
spændende og giver mig nye vinkler på 
mit kursusindhold. Jeg må ofte 
tænke;”Gud ja, sådan kan man også op-
fatte det”. 

Ind imellem oplever jeg,  
at det som jeg selv oplever  

som et nyt og spændende tiltag, 
det bliver modtaget med skepsis 

og måske endda modstand. 

For mig som inspireres og motiveres af 
det nye og uafprøvede, er det meget in-
teressant at opleve, at andre ønsker at 
bevare tingene som de er.

Jeg vurderer ikke rigtigt eller forkert i 
denne sammenhæng, jeg kan blot kon-
statere at der er forskel. Denne forskel 
kan bl.a. have sine rødder i den grund-
læggende indstilling til forandringer.

Dette kan f.eks komme til udtryk un-
der outdoor forløb, hvor deltagerne skal 
løse forskellige opgaver under nogle 
uvante forhold. Her vil der ofte være en 
gruppe, der går til opgaven med stor en-
tusiasme og sikkerhed, mens der kan 
være en anden gruppe som er noget 
mere tilbageholdende. Det ses også i al-
mindelig klassebaseret undervisning, 
hvor det kan være en ny måde at tænke 
på om en kendt problemstilling, der kan 
skabe utryghed eller skepsis. Dette kan 
ikke udelukkende forklares ud fra ind-
stillingen til forandringer, men det kan 
være noget af den.

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Tvillingerne  
22. maj – 21. juni

Motto: jeg tænker.
Du har det bedst med de 
ture, hvor du virkelig fø-
ler at du har givet delta-
gerne noget med hjem – 
nemlig en lille del af din 
omfattende viden. Du er 
arketypen for befolknin-
gens fordomme om en 
naturvejleder; den alvi-
dende engagerede for-
tæller i naturen. Din suc-
ces gør det umuligt at 
finde tid til at tænke på 
Uvante måder at gøre det 
på.

oFoto: Finn Lillethorup Hansen

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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Hvad kan jeg som underviser gøre, 
for at motivere 

 og støtte mine kursusdeltagere  
i at overskride grænsen  

og træde ud i det uvante? 

Jeg bør som minimum tilsikre, at de 
ikke får en dårlig oplevelse. Dette kan 
jeg blandt andet gøre ved, at differentie-
re de udfordringer jeg udsætter dem for, 
således at den meget modige og foran-
dringsparate får de største udfordringer, 
og de som er lidt mere forsigtige og på-
passelige får en udfordring der passer til 
dem.

For eksempel så underviser jeg ofte i 
præsentationsteknik, hvor det at diffe-
rentiere udfordringerne er meget rele-
vant. For dem der er vant til at tale of-
fentligt eller som bare synes det er sjovt, 
er udfordringen i at skulle give en præ-
sentation mindre en for dem der aldrig 
har holdt en tale – og den ene de måske 
har holdt var ikke en succes, og det hu-
sker de stadig.

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Krebsen 
22. juni – 22. juli 

Motto: Jeg føler.
Din naturskole er fyldt 
med søde dyr og fine ting 
fra naturen, som du el-
sker så højt. Du laver ger-
ne Uvante ture hvor del-
tagernes følelser er i 
fokus: stemningsfulde 
ture i fuldmåne, find dit 
træ i skoven og vær stille 
med dyrene i naturen. 
Som samarbejdspartner 
kan du være svær at kom-
me ind på – men du el-
sker at man prøver.

p
Noget af det vigtigste  

tror jeg er, at man tager  
de bekymringer og modstande 

som kursisterne måtte have  
alvorligt. 

Således at den enkelte oplever, at det er 
OK at sige fra, at det er OK at være 
skeptisk og kritisk og at de bliver hørt. 
Ved at spørge ind til årsagen til mod-
standen, hvad det værste der kunne ske 
ved at prøve ville være og hvad de even-
tuelt ville opnå ved at lade være, kan 
man få en fornuftig og ligeværdig dialog 
i gang, og måske ønsker personen heref-
ter alligevel at prøve kræfter med det 
nye.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Løven 
23. juli – 23. august 

Motto: jeg er.
Du er altid villig til at prø-
ve noget Uvant – hvis det 
betyder at du kommer i 
centrum for folks blikke 
og kollegaers beundring. 
Du arrangere gerne store 
prangende arrangemen-
ter, hvor du har en masse 
mennesker du skal sætte 
i gang og lede. I samar-
bejde med andre kan du 
være dominerende og tå-
ler ikke så godt modsigel-
ser.

q

Såfremt det er  
personens eget valg at deltage,  
vil vedkommende efterfølgende 

sikkert være glad for  
at have trådt ud i det uvante.  

Er vedkommende  
derimod blevet presset,  

kan det godt være en  
dårlig oplevelse.

Jeg har flere gange oplevet, at det at op-
holde sig i naturen en hel dag, kan være 
meget grænseoverskridende for nogle 
voksne. Jeg er selv vant til at være ude 
og sove ude, hvorfor det for mig ikke 
betyder så meget om det regner, så tager 
jeg jo bare Gore-tex tøjet på, og så går 
det fint alligevel. 

Jeg har været med til nogle out-door 
forløb, hvor der har deltaget folk fra hele 
verden. Enkelte af dem var født og op-
vokset i millionbyer i Asien og Sydame-
rika, havde aldrig været i en skov, og 
dem der havde vidste, at der var både 
slanger og edderkopper. For dem var det 
at sidde i græsset og spise madpakken, 
tisse i skoven og sove i telt en grænse-
overskridende oplevelse af dimensioner. 
Her var det den fælles oplevelse af at 
gøre noget ekstraordinært, samt det at 
lære noget om naturen, føle den, dufte 
den og se den under kontrollerede for-
hold, der skabte deres positive oplevelse.

For eksempel var der en pige fra Kina 
som ikke ville i vandet og afprøve sin 
redningsvest. Da dette var et sikker-

hedskrav inden deltagerne skulle ro i 
kano, så var der ingen vej udenom, med 
mindre hun ville gå glip af kanoturen. 
De andre fra hendes gruppe havde væ-
ret i og hun stod tilbage på bredden, og 
ville ikke med ud på den pram, hvor de 
skulle hoppe i vandet fra.

I starten sagde hun at det var koldt og 
at hun ikke ville være syg. Men da en af 
instruktørerne trak hende til side og 
spurgte hvad der egentlig var årsagen, 
viste det sig at hun ikke kunne svømme. 
Hun var ganske enkelt bange for at 
drukne. 

To af instruktørerne tilbød at hoppe i 
vandet sammen med hende og holde 
fast i hende og efter lidt overtalen gik 
hun med til dette. For hende var moti-
vationen til at være sammen med de an-
dre større end skrækken for vand, og 
kombineret med trygheden ved de 2 
store danske fyre som var klar til at få 
hende ud af vandet igen, så fik hun en 
succesoplevelse der. 

Efter en god dag i skoven er der ind-
prentet mange oplevelser og næste gang 
kursisten dufter en fugtig skovbund, vil 
erindringen om den gode oplevelse fra 
kurset dukke op, eller for andre vil det 
måske være lyden af knasende kviste 
der gør udslaget.

Vi lærer med hele kroppen  
og kan vi fodre alle sanserne,  

så skaber vi en mere  
forankret læring,  

hvilket gør læring i naturen  
så vidunderlig. 

På den måde kan man som kursushol-
der bidrage til mange gode og positive 
oplevelser hos andre, bl.a. ved at respek-
tere deres bekymring og ved at give 
plads til også de små succeser. Dette kan 
hjælpes på vej hos den enkelte, ved at 
genfinde glæden ved at bruge sit sanse-
apparat optimalt.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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Det Midtjyske Søhøjland har 
med sine storslåede udsigter 
og de udstrakte skove altid 
virket dragende på folk med 
sans for naturen. F.eks. fik 
det de store romantiske følel-
ser frem i H.C.Andersen, når 
han i hestevogn havde bum-
let rundt i de øde skove. Fra 
hans andet besøg i Silkeborg 
beskrev han det således:

Hvilken Eensomhed, hvilken Alvor. - 
Vel kan Sollyset i sin Afveksling oplive 
denne Egn, men som den sorgfuldes 
Ansigt i selve Smilet, beholder den sit 
alvorsvækkende Præg. Hvilken Stilhed! 
……det er som om man var betaget 
Hørelsen, og dog er den skarp, så at den 
fornemmer Myggenes Vingeslag. Her er 
Natten dyb og hemmelighedsfuld.

Senere - i 1930’erne og –40’erne - 
fandt Sophus Marius Sørensen ”menin-

gen” med denne stilhed og hemmelig-
hedsfuldhed. Eller gjorde han nu også 
det?

Han var født udenfor ægteskab – taget 
hånd om af det offentlige – begyndt på 
en læreruddannelse, men siden af 
ukendte årsager bortvist. Efter en tur i 
tugthus vendte han samfundet ryggen 
og vandrede mod nord til de dybe skove 
i Midtjylland. 

Der indrettede han sig som ”Hule-
mand” i Limbjergene, mellem Himmel-
bjerget og Knøsen. 

Forfatteren, Richardt Gandrup fik i 
sin tid lejlighed til at besøge ham i hans 
egne omgivelser. Sophus Marius var 
netop kommet hjem fra skoven med sin 
hat fuld af blåbær. Gandrup beskriver 
ham som høj, mager og solbrændt som 
en beduin. Håret voksede frit, og et 
urørt tvedelt skæg bølgede ned over 
hans snavsede skjorte. Med hensyn til 
hulens indretning udtalte Sophus Mari-
us, at han havde taget ved lære af de 
kloge dyr, der går i hi og i dvale, når so-
len indskrænker sig, og kulden triumfe-

Hvad er meningen  
med naturen?

Af Preben Bach 
naturvejleder ved AQUA  
Sø- og Naturcenter.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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rer. Hulen var snæver og mørk, tækket 
med afbarkede granstammer og et tykt 
lag vissent græs. Indvendig langs væg-
gen var en jordbænk, der var slidt hård 
og blank af lang tids brug. Midt i hulen 
hvilede en stor flad sten på fire andre 
mindre sten. 

Som huleboer i skoven havde han de 
nærmeste erfaringer til det mystiske, der 
om natten supplerede virkeligheden i 
naturen. Ligesom H.C. Andersen fandt 
han natten dyb og hemmelighedsfuld. 
Uforklarlige lyde og røster som talte til 
de tungnemme mennesker fra rummet. 
Naturånder, der forsøgte at give os me-
ning i naturen, fordi vi havde svigtet det 
oprindelige i os og ikke kunne opfatte 
meningen. På den flade sten var indrid-
set flere mystiske tegn, og på væggen 
hang et par kohorn – tydeligvis til ok-
kult brug. 

Stik mod hans livsførelse var han en 
flittig gæst i Silkeborg’s bibliotek.  Her 
havde hans opfattelse af nattens lyde 
måske fået næring fra lokale sagn om 
lygtemænd, bjergfolk, hekse og trolde. – 
f.eks. beretningen om Højen, hvor det 
ikke var rart at gå forbi om aftenen, for-
di der var bjergfolk. Da en spillemand 
en aften kom forbi, havde de dans og ly-
stighed i højen. Han blev ligesom fast-

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Jomfruen  
24. aug. – 23. sept. 

Motto: jeg analyserer.
De daglige vaner og ritu-
aler er meget vigtige for 
dig Så hvis du skal have 
gang i Uvante aktiviteter 
og projekter, er der langt 
fra ide til udførelse. Som 
det udprægede ordens-
menneske du er – med 
sans for akkuratesse og 
systematik - skal alt plan-
lægges og gennemtæn-
kes før skibet sættes i 
søen. 

r

holdt af den fortryllende musik, og kun-
ne senere optræde med en melodi, der 
senere blev kendt som ”Bjergdansen”. 
Eller om heksen, Ka Pæjsen fra Bøgedal, 
der kunne skabe sig om til en hare og 
skulle være skyld en mands død. Da 
præsten fra Rye en dag skød en hare i 
benet med en sølvknap, viste det sig, at 
Ka Pæjsen samme dag havde brækket sit 
ene ben. Eller om bjergmanden, der 
kunne skabe sig om til en ildstråle og 
flyve mellem bakkerne eller forsvinde 
som et dyr i bundløse huller.

Jo, der var nok af historier, der kunne 
forstærke de fantasier, som nattens lyde 
lod svæve ind i Sophus Marius Søren-
sens indre univers. Men om han nogen-
sinde fandt den mening, som lydene 
forsøgte at give ham og os andre, ved vi 
ikke.

Når du kommer til de dybe skove i 
Midtjylland, får du selv lejlighed til at 
tyde nattens hemmeligheder. Måske vil 
du fornemme myggenes vingeslag, bla-
denes udspring eller elverpigernes dans, 
og måske vil du tage derfra med ny er-
kendelse og ny mening med naturen. 
Hvis du tør.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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“Vi fik for meget at spise. På en 
Robinson skal man da være sul-
ten” Ordene lød over rund-
stykkerne i 10. klassescen-
trets kantine. 
Benjamin havde lige vundet 
titlen som “Årets Robinson” 
og et gavekort på 500,- kr. til 
½ års træning i motionscen-
teret. Glædeligt efter ekspe-
ditionens fysiske strabadser, 
men han havde ikke rigtig 
nået at være sulten.

Sult var heller ikke det der prægede de 
50 elever, da de et døgn forinden skulle 
mødes på Klintholm Naturskole, til 
årets Robinson. Overlevelsesture var ef-
terhånden ved at være en tilbageven-
dende tradition for eleverne i 10. klasse. 
En af de traditioner der blev set frem til 
lang tid inden skoleåret begyndte. En af 
de traditioner der havde til hensigt at 

Af Dorte Langborg-Hansen 
naturvejleder på  
Klintholm Naturskole  
i Hammel.

ryste eleverne fra de omkringliggende 
skoler sammen, nu hvor de skulle bruge 
det næste år i 10. klasse. Og en af de tra-
ditioner, hvor gamle elever livligt fortal-
te om, hvad de havde oplevet. Men en 
Robinson havde de aldrig oplevet før.

“Ure, mobiltelefoner og penge efterlades 
her i naturskolen. I må  kun have jeres 
sovepose med og det tøj, der kan være i 
den udleverede pose. Derudover får i 2 

10. klassescentrets  
Robinson-ekspedition 
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meter snor, også kan I frit vælge en per-
sonlig ting ovre fra bordet.” Det sidste af-
stedkom en livlig debat deltagerne imel-
lem, for var det nu penge, toiletpapir, 
slik, tændstikker, dolk, opskrifter eller 
aviser der skulle være den personlige 
ting - eller skulle man, som de få, vælge 
2 meter fiskeline og en fiskekrog?

Hvorfor dog overhovedet sætte kro-
gen i en Robinson-eksepdition som na-
turvejleder? Er det ikke bare noget pop-
smart TV-fis, som ikke høre hjemme i 
naturvejledningen? Er det ikke bare at 
bruge naturen som kulisse til en masse 
aktiviteter, der ligeså godt kunne laves 
inden døre? Er det ikke tivoli? Er der 
plads til sådan aktiviteter i den danske 

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Vægten  
24. sept. – 23. okt.

Motto: Vi balancerer.
Du har evnen til at se en 
sag fra ALLE sider. Men du 
har ikke evnen til at skæ-
re igennem. Når vigtige 
beslutninger skal tages – 
f.eks. om du skal sætte 
gang i Uvante aktiviteter 
og projekter – ender det 
ofte med at andre – f.eks. 
din arbejdsgiver – må 
tage beslutningen for 
dig. Din diplomatiske 
sans gør dig uundværlig i 
gruppesammenhænge.

s

natur? Og hvilket budskab er det egent-
lig der bliver givet til de unge om det at 
bruge naturen? Og hvor langt vil man 
gå, for at nå en ny målgruppe?

“Hej, det er Sanne. Jeg kan ikke få fat i 
Ebbe på mobilen. Jeg er helt dehydreret 
og vil gerne hjem nu.” Det var ½ time si-
den eleverne havde fået udleveret et 
kort, hvor kun naturskolen og overnat-
ningsstedet var angivet, så måtte de selv 
finde den korteste cykelrute  - på ca. 30 
km. Og her efter 10 km ringede den før-
ste og ville hjem. Sanne tegnede ellers til 
at kunne blive holdets store styrke, for 
under dagens første konkurrence, hvor 
der skulle fælles 17 meter høje grantræ-
er og bygges A-bukke til et stylteløb, fik 
hun i en bisætning fortalt, at hun var 
spejder - “så for hende var der jo ikke 
noget nyt i det der” - men nu ville hun 
hjem! Hun ville hjem og ikke kunne 
deltage i turens øvrige konkurrencer, 
som gik ud på at hente brænde fra en 
tømmerflåde på en sø, at brænde en 
snor over ved at tænde et bål, at slå en 
fisk ihjel og ene mand at skulle følge et 
reb gennem skoven i buller mørke.

Og mørke var også i sigte ved turens 
første Øråd. Nu var det tid at stemme 
kammeraterne ud af konkurrencen. For 
nogle forløb afstemningen let, for hvem 
ville ikke stemme de kammerater hjem, 
som man ikke havde valgt at vente på 
under cykelturen? De kammerater som 
uden kort, penge eller kendskab om be-
stemmelsessted først dukkede op efter 5 
timer og alt for mange kilometer på en 
cykel. For andre var valget svære - og da 
de i løbet af ekspeditionen tilmed skulle 
til at stemme venner og veninder ud af 
konkurrencen, ville flere selv have øn-
sket, at de var blevet stemt ud - eller at 
de kunne stemme mig som naturvejle-
der ud, for er det i det hele taget den 
form for naturvejledning de unge vil 
have?

Du har mulighed for at få de unges 
bud på hvordan en naturvejledning kan 
forløbe, hvis du tilmelder dig torsdagens 
workshop: Omvendt Naturvejledning v/ 
Flemming Johansen og elever fra natur- 
og friluftslinien på Silkeborg Højskole.
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Populært kan det siges at  
naturvejledere tilbyder:  
Den ægte vare  
i den ægte natur.
Naturvejledernes opgaver 
skal i de kommende år  
udvikles yderligere, og det 
skal ske under aktiv ind-
dragelse af såvel brugere 
som de lokale myndigheder, 
organisationerne osv. 
Naturvejledning kan være et 
godt bindeled mellem  
befolkningen og de  
muligheder naturoplevelser-
ne giver for en effektfuld  
udførelse af samfundets  
opgaver med forvaltning af 
natur- og kulturarv.

Der er i disse år en stor fokusering på 
det enkelte menneskes egen indsats og 
en stigende erkendelse af behovet for 
mere konkrete tiltag, der effektivt kan:

1. Øge sundhed og livskvalitet gen-
nem gode naturoplevelser

2. Sikre direkte borgerindragelse og 
en demokratisk proces i naturfor-
valtningen

3. Udvikle udfoldelses- og fordybel-
sesmuligheder som en selvfølgelig 
del af varetagelsen landskabets kul-
tur- og naturværdier 

4. Bevare natur- og kulturværdier for 
efterfølgende generationer, herun-
der ikke mindst bevare biologisk 
mangfoldighed

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

1. Sundhed og livskvalitet
Fedme og ringe fysisk form præger sta-
dig flere af os. Hjerte- karsygdomme 
fremkalder dødsangst hos de midald-
rende. Sundhedsrådgivere pointerer, at 
en halv times aktivitet og bevægelse om 
dagen er nok til at hindre disse livsstils-
sygdomme. I England ordinerer læger 
vandreture for at folk kan kurere sig 
selv, og det er også så småt begyndt her i 
landet. 

Aktiviteter i naturen er derfor et godt 
og flersidigt tilbud til alle døgnet rundt. 
Det kan give både den fornødne motion 
og dermed bedre livskvalitet, ro i sindet 
og gode naturoplevelser alene eller sam-
men med famille eller venner.

Hvordan sikrer vi at de mange mulig-
heder ikke bliver overset? Hvordan sik-
rer vi flest mulige oplevelser i nærmorå-
derne? - og at børnene får det optimale 
udbytte af at arbejde og være aktive i 
naturen? Hvad er samfundsgevinsten 
ved at inddrage naturen som det store 
og inspirerende motionscenter med 
samtidige oplevelser af natur - og kul-
turværdierne?

2. Borgerindragelse
For naturvejlederne i Danmark er ho-
vedopgaven at synliggøre og skabe for-
ståelse for naturforvaltningen. Det kan i 
meget større omfang end hidtil ligeledes 
gøres ved at inddrage befolkningen ak-
tivt i naturforvaltningens forskellige 
aspekter, som  f.eks. er genopretning, 
pleje, overvågning og formidling. Na-
turvejlederne kan her være brobyggere 

Appetitvækker til workshop på Årskonferencen

Hvor skal vi hen nu? - 
Naturvejledningens opgaver  
i det 21. århundrede

Af  Fællessekretariatet  
for Naturvejlederordningen
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til de professionelle forvaltere, hvor de 
kan motivere, inspirere, opdyrke, koor-
dinere og støtte bestræbelserne på at 
skabe et væsentligt større aktiv medspil 
fra lokalområdet: befolkningen, lokale 
myndigheder og virksomheder. 

Hvordan griber naturvejlederen bedst 
denne opgave an? – også i perspektivet 
af Velfærdsoplæg og regeringens initia-
tiv omkring Nationalparker? Findes in-
teressen overhovedet hos den danske 
befolkning? 

3. Udfoldelses- og fordybelsesmuligheder
Vi mennesker har forskelligt ”natursyn” 
og også ofte modstridende interesser i at 
færdes i naturen. Det vil derfor fortsat 
være en vigtig opgave at brede presset 
ud til andre områder/arealer, andre års-
tider og andre tider på døgnet. At ”ka-
nalisere” færdslen skåner naturen og 
sikrer folk muligheder for at dyrke deres 
friluftsliv uden at genere andre.

Der er et stort behov for at udvikle 
”udeundervisning”, herunder natursko-
ler og økobaser, for at tilbyde naturople-
velser og -aktiviteter til mange flere  
børn. Der er også behov for at få inte-
greret naturskoleaktiviteterne i grund-
skolens undervisningsforløb og for at 
styrke samarbejdet mellem skolens læ-
rere og naturskoler/økobaser. Også an-
dre befolkningsgrupper end børn kan 
have glæde af at deltage i aktiviteter i 
naturen. Nogle naturskoler kan fx udvi-
des til lokale naturcentre i lighed med 
lokale kulturcentre eller til grønne for-
samlingshuse. Hvordan kan naturvejle-
deren tage disse initiativer. Hvad skal 
der til konkret og praktisk? – og mere 
overordnet? 

4. Bevarelse af natur- og kulturværdier
Danmark har mange vildtreservater og 
andre områder for naturbeskyttede om-
råder enten som følge af national lovgiv-
ning eller internationale konventioner i 
FN eller EU regi. Flere steder har natu-
ren  gennem fredninger el lign helt fred. 
I sådanne områder stilles der selvfølge-
lig særlige krav til naturvejledningsind-
satsen.

For at sikre beskyttelsen af sådanne 
sårbare naturområder må befolkningen 
også forstå baggrundene for beskyttel-
sen. Ellers bliver resultatet protester og 
måske egentlige protestbevægelser. Både 

Biodiversitetskonventionen og EU-sam-
arbejdet kalder derfor også nødvendig-
vis på en generel opbakning fra alle 
samfundsgrupper.

 Kommercielle partnerskaber mellem 
private og offentlige institutioner og tu-
risme er også en mulighed for en frem-
tidig naturvejlederindsats. ”Stæreeks-
pressen” til ”sort sol” er et eksempel på 
et sådant partnerskab. Hvilke andre sto-
re arrangementer kan der tages initiativ 
til?

5. Udvikle naturvejledningens  
mål og metoder
Oplevelsessamfund og oplevelsesøkono-
mi vinder stadig mere frem: Fødselsda-
gen er et godt eksempel: For to generati-
oner siden bagte husmødrene selv 
lagkagebundene til fødselsdagskagen. I 
dag køber man hele arrangementet hos 
Mac Donald. Er det at sælge ”hele ople-
velser” noget, der bør satses mere på i 
naturvejledningen?

Alle naturvejledere er placeret i en in-
stitution eller i en myndighed. Hvor skal 
naturvejlederen ”høre til”, og hvordan 
optimeres naturvejlederens arbejde i 
kraft af organisationen? Har organisati-
oner med en naturvejleder et særligt an-
svar for at danne partnerskab?

Hvilke krav har arbejdsgivere til ud-
viklingen og hvad forventes af den fæl-
les koordinering, hvis anbefalingerne i 
dette oplæg skal følges? Hvilke initiati-
ver er nødvendige? Gør naturvejlednin-
gen en forskel? Har vi de rigtige effekt-
ktindikatorer, forskning og 
dokumentation, eller mangler vi at få 
udviklet redskaberne til denne vigtige 
opfølgning og monitering?

Måske kan der også etableres netværk 
af interessenter? 

Du kan læse det fulde oplæg på Skole-
kom under Fællessekretariatets konfe-
rence.

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Skorpionen  
24. okt. – 22. nov. 

Motto: Jeg skaber.
Du vil knokle dig selv syn-
der og sammen for at få 
et projekt op og stå, og 
har du sat dig for at gøre 
noget Uvant, så gør du 
det 120% Og Uvant er 
ikke hvad som helst. Det 
skal helst være totalt 
overraskende og gerne 
have noget med liv og 
død at gøre. Og du går 
ikke på kompromis og 
dine kollegaer er enten 
venner eller fjender.

t
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Af Malene Bendix 
projektkoordinator for  
Skoven i Skolen.

Hvor er de grønne bukser, 
gummistøvlerne og fuglekik-
kerten? Hvor er den karisma-
tiske stemme og de ivrige 
hænder der viser og sætter i 
gang? Og hvor f….. er natu-
ren?
Et af formålene med Skoven i Skolen er 
at gøre grundskolens lærere selvhjulpne 
i skoven. Hvis vi skulle stå foran hver 
enkelt lærer in natura, ville vi aldrig nå 
rundt til alle. Nu har alle mulighed for 
at nå skoven, gennem www.skoven-i-
skolen.dk der via internettet findes på 
alle skoler.

Som naturvejleder vil du også kunne 
have stor glæde af at bruge Internettet 
til at udvide din formidling overfor sko-
ler. Netbaserede materialer kan give læ-
rere og elever mulighed for at forberede 
og bearbejde besøget hos naturvejlede-
ren – og samtidig støtte en udvikling 
mod at gøre lærerne mere selvhjulpne i 
naturen. Skoven i Skolen vil gerne dele 
de erfaringer vi har gjort os, med delta-
gerne i workshoppen den 29. april.

 
Fjeldræven – en uddøende race
Der er for få fjeldræve på de danske læ-
rerværelser. De gamle naturhistorikere 
der selv levende interesseret tog børne-
ne med ned til vandhullet, for at fange 
smådyr, og fortalte drabelige historie 
om hver enkelt lille vandkalv, er efter-
hånden en saga blot. De fleste lærere 
ved ikke ret meget om naturen, eller 
hvordan man færdes og overlever i den. 

Hvis lærerne ikke selvstændigt tør 
tage eleverne med i naturen, så kommer 
børnene kun derud, når der er penge til 
at købe en naturvejleder til at hjælpe og 
sætte i gang – dvs. alt for sjældent.

Derfor er det vigtigt, ved siden af den 

Appetitvækker til workshop på Årskonferencen

Naturvejledning  
på Nettet
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direkte naturvejledning, at styrke lærer-
ne så de selvstændigt kan undervise de-
res elever i naturen. Her er Internettet et 
glimrende medie – levende, dynamisk, 
interaktivt, med mulighed for at koble 
tekst, lyd og billede. Flere og flere lærere 
vænner sig til at bruge Internettet som 
en del af deres arbejde.

Skoven i Cyperspace 
Skoven i Skolen er naturvejledning på 
nettet. Hjemmesiden www.skoven-i-
skolen.dk besøges hver dag af 600 børn 
og voksne, der forbereder og bearbejder 
ude-undervisning i skoven via hjemme-
siden. 

På www.skoven-i-skolen.dk forsøger 
vi at komme såvel begynderfjeldræve, 
som de mere garvede i møde. Her kan 
lærerne stille og roligt finde materiale, 
ideer og viden – og forberede undervis-
ning i skoven som passer til deres klasse 
og deres skov. Materialerne viser skridt 
for skridt hvordan de kan gribe under-
visning i naturen an. De kan tage ud-
gangspunkt i deres eget fag – og supple-
re med viden om natur, skovbrug og 
friluftsliv. 

Hellere skov end skærm
Fra starten gjorde vi os klart, at Skoven i 
Skolen skal lokke brugere til hjemmesi-
den via viden og ideer, mere end via 
børnespil og cyperskove. Hjemmesiden 
skal sende brugerne ud i skoven – ikke 
koble dem fast til skærmen. Det kan 
ikke udelukkes at vi på et tidspunkt sæt-
ter nogle enkle vidensspil på siden, spil 
der kunne udnytte mediets muligheder 
for at koble billede, lyd og tekst – og 
som kunne bruges til at træne artskend-
skab, økologiske sammenhænge mm. – 
men indtil videre holder vi os til at vide-
regive viden i tekst og billeder.

Enkelt er smukt
Vi har – med ovenstående sætning som 
ledetråd – gjort os en lang række over-
vejelser om hvordan www.skoven-i-sko-
len.dk er bygget op mht. navigation, 
søgning, indhold, materialer, webde-
sign, design, sprogtone, tegninger, net-
værk, interaktivitet osv.  Workshoppen 
vil være en introduktion til de tanker 
der ligger bag hjemmesiden.

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Skytte  
23. nov. – 21. dec. 

Motto: Jeg erkender.
Din charme hjælper dig 
sikkert igennem formid-
ling af selv de mest 
sprængstoffyldte emner i 
dansk naturpolitik. Og du 
tager fat der hvor der er 
stof til eftertanke, for 
hellere overdrive end at 
være kedelig. Du ville 
ikke kunne fungere i dit 
job uden Uvanten. Når 
først en aktivitet er ble-
vet rutine, sætter du an-
dre til den eller finder på 
noget nyt i stedet.

u
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Det følgende vil omhandle 
nogle indledende tanker om, 
hvad der karakteriserer god 
formidling for naturvejledere 
set udfra et pædagogisk  
psykologisk perspektiv.  
Indlægget er foranlediget af, 
at forfatteren sammen med 
cand.psych. og konsulent Bo 
Lynggaard vil afholde et 
foredrag omkring samme 
tema i forbindelse med na-
tur vejledernes årskonference 
april 2004 ved Julsø, Sletten.

Formidling trækker på en række faglige 
discipliner. Udover indgående viden om 
det pågældende område (biologi, kul-
turhistorie, geografi etc.) burde et vidst 
kendskab til psykologi og pædagogik 
være nyttigt. Herved kan naturvejlede-
ren erhverve redskaber til at besvare 
spørgsmål som: Hvem og hvad definerer 

Af Peter Musaeus (t.v.) 
cand.psych. Ph.d. studerende,  
Århus Universitet
og Bo Lynggaard (t.h.)
cand. psych. og konsulent.

Appetitvækker til workshop på Årskonferencen

Flora, Fauna  
og Formidling 

målene med naturvejledning? Hvilket 
stof skal man udvælge for at nå de givne 
mål? Er der forskel på voksnes og børns 
læring? Hvilke didaktiske redskaber bør 
naturvejlederen trække på?

Det lyder jo fornuftigt nok. Men det 
står og falder med, hvorvidt den pæda-
gogiske psykologi er i stand til at levere 
håndgribelige resultater: Hvad er for-
skellen på lærerkurser og naturformid-
ling til en folkeskoleklasse? Hvor meget 
betyder naturvejlederens humor og 
kropssprog for kvaliteten af formidling? 
Er det frugtbart at forsøge at udvikle en 
værktøjskasse med kommunikations-
teknikker til brug i forskellige specifikke 
scenarier?

De konkrete spørgsmål er som altid 
de vanskeligste. Nok kan den pædagogi-
ske psykologi give inspiration til for-
midling, men færdige svar gives ikke 
uden hårdt arbejde fra naturvejlederens 
side. Det overlades derved den enkelte 
naturvejleder at omsætte en given  
pædagogisk teori til praksis. Det er  
urimeligt svært. Den kendsgerning at 
naturvejledning ofte lykkes over al 

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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forvent ning skyldes nok især, at natur-
vejledere er inde i deres stof. Så gør det 
mindre om de har læst den seneste pæ-
dagogiske teori. Alt dette er for så vidt 
indlysende. Men debatten i Naturvejle-
der Nyt viser imidlertid, at naturvejle-
dere tager formidling yderst seriøst teo-
retisk såvel som praktisk. Naturvejledere 
er motiverede for at indarbejde teorier 
om pædagogik i deres daglige formid-
lingsarbejde. Nogle naturvejledere er 
ved et lykketræf faldet over en pædago-
gisk teori (Gardners teori om multiple 
intelligenser er eksempelvis blevet an-
vendt kreativt af Eva Skytte og Stephan 
Springborg, som beskrevet i Naturvejle-
der Nyt Juni 2001). Andre naturvejlede-
re gør sig sine egne erfaringer. Nogle na-
turvejledere oplever måske, at børn skal 
overraskes og ”have hænderne i skidtet”. 
I begge tilfælde trækker naturvejlederen 
på en eller flere pædagogiske teorier (i 
sidstnævnte tilfælde på erfaringsbaseret 
læring).

Løfter man låget på den pædagogiske 
debat flyver det om hovedet af én med 
begreber: Nøglekompetencer, (u)bevidst 
(in)kompetent, mesterlære, amodal per-
ception, multiple intelligenser, emotio-
nel intelligens, eksemplarisk læring, tavs 
viden, selvrefleksion, aktiv lytning osv. 
Hvad er relevant for naturvejledning?

I ovenfor nævnte foredrag vil Bo 
Lynggaard og jeg give forskellige model-
ler til analyse af formidling, ligesom vi 
vil uddybe kritikken af nogle af oven-
nævnte begreber og teorier. F.eks. vil 
foredraget problematisere de individ-fo-
kuserede aspekter af Gardners intelli-
gensbegreb samt af diverse kompetence-
teorier. Vi vil også søge at gøre brug af 
diverse refleksionsøvelser for at få hevet 
pointerne hjem. For nu vil det være re-
levant at give et indledende overblik 
over teorier som bruges eller kan bruges 
til at udsige noget omkring naturvejle-
deres formidling.

Således bliver moderne pædagogik 
nogle gange opstillet som et opgør med 
en tankpasser- metafor, hvor viden an-
skues som noget, der fordeles fra lære-
ren/naturvejlederen i nøje afmålte doser 
til de trængende elever. Mere tidssva-
rende opfattelser vil heroverfor hævde, 
at læring er et spørgsmål om deltagelse i 
en social sammenhæng. Flere studier af 
mesterlære og arbejdslivssituationer (ar-

bejdsteams omkring amfibiekøretøjer, 
kopimaskiner mv.) har indenfor de se-
neste årtier påpeget, at viden er fordelt 
på flere mennesker, er bundet til kon-
krete situationer og steder og skabes ved 
at flere mennesker er knyttet sammen 
omkring deltagelse i samme aktivitet. 
Hermed bliver læring ikke nødvendig-
vis et spørgsmål om at tilegne sig viden, 
men snarere om at udvikle en identitet 
på tværs af kontekster. For folkeskole-
elever i mødet med naturvejledningen 
kunne det måske være en identitet som 
biologi-nørd, orienteringsløber eller lig-
nende. 

Disse overvejelser er relevante for at 
formulere en egentlig naturvejlederpæ-
dagogik. Men en sådan er ikke gjort ud-
fra tom kritik omkring det forældede 
ved en tankpasser-metafor. Man må gå 
ind i formidlingsteorierne og se på deres 
grundlag og søge at koble det til natur-
vejledning. Som hjælp hertil kan man 
groft sagt skelne mellem to tilgange til 
formidling:

A. Vidensform: Hvilke mål har for-
midling, og hvilke vidensformer 
bør formidling udvikle?

B. Værktøjskasse: Hvilke kommunika-
tionsformer og medieformer (lige 
fra multimedier til skuespil) kan 
naturvejledning trække på?

Foredraget vil argumentere for, at det er 
A. som er den mest hensigtsmæssige 
måde at opbygge en forståelse af, hvad 
formidling er - og bør være. Udfra A 
følger B nemlig ligeså naturligt. Altså te-
orier om humor, signaler, roller med vi-
dere er ikke irrelevante, de skal blot ses i 
sammenhæng med det større billede af, 
hvad formidling egentlig har til formål. 
Formidling kan altså ikke reduceres til 
tomme teknikker omkring fif til humor 
og kropssprog, men må omkring en 
analyse af, hvad diverse interessenter 
mener naturvejledning er, og hvad dets 
potentiale er. 

Alt dette vil vi sige mere om d. 29. 
april 2004 ved Julsø.

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Stenbukken  
22. december – 20. januar

Motto: Jeg bruger.
Der har aldrig været un-
derskud på dit budget og 
alting fungere upåklage-
ligt, der hvor du har kon-
trol. Udefra kan det se ud 
som om der aldrig sker 
noget Uvant hos dig. Men 
du er ambitiøs og arbej-
der udholdende, sikkert 
og stabilt på nye projek-
ter, der skal gennemføres 
en gang i fremtiden. An-
dre vil sikkert opfatte dig 
lidt kedelig. 

v
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Noget af det bedste ved at 
møde kolleger på kurser, mø-
der og konferrencer er at få 
lejlighed til at diskutere hver-
dagens små og store proble-
mer. 

Mange naturvejledere arbejder meget 
alene forstået på den måde, at de godt 
nok er sammen med mange mennesker 
i dagligdagen, men man savner nogle 
gange kolleger til at diskutere hverda-
gens problemer med. Vores netværk og 

Appetitvækker til workshop på Årskonferencen

Jeg har et problem -
Hjælp mig!

vores uddannelseshold fungerer allerede 
som fine steder til disse diskussioner, 
men på denne årskonference vil vi som 
noget nyt skabe et rum for en kollegial 
samtale, hvor du får tid til få dine fru-
strationer og problemer drøftet med an-
dre kolleger. 

Her er ingen skjulte dagsordner eller 
indforståede meninger. 

Her er tryg kollegial sparring. Her lyt-
ter man. Her spørger man ind til pro-
blemerne. Her hjælper man hinanden 
med at finde løsningsmodeller.

Ud med sproget!  - På med uvanten!
Vel mødt.

Appetitvækker til workshop på Årskonferencen

Når naturvejledning  
bliver politik
Med udgangspunkt i den lokale varme 
kartoffel:  motorvejens linieføring vil vi 
lave en præsentation af de modsæt-
ningsfyldte synsvinkler:

Panel med deltagelse af f.eks. :
 ❍ Jyder mod overflødige motorveje.
 ❍ Trafikministeriet / Vejdirektoratet..

..(mafiaen)
 ❍ Danmarks Naturfredningsforening
 ❍ Lokal politiker (Borgmester?)
 ❍ Lokal landmand (som har opsat et 

skilt!!)
- - det består af korte oplæg, afklarende 
spørgsmål, kort debat.
(Her overvejes en “on location” oplevel-
se, - af hensyn til deltagerne udenfor 
Århus Amt).

Konferencens deltagere går herefter i 
gruppearbejde med fokus på:

 ❏ Naturvejlederens rolle i samfundets 
beslutningsproces.

 ❏ Det moderne demokratiske Dan-
mark- EU-medlem - beslutter sig på 
baggrund af folkeoplyst demokrati.

 ❏ Har Naturvejlederne en rolle i denne 
proces ?   Hvilken ?

 ❏ Kan denne rolle have/få  personlige/
ansættelsemæssige konsekvenser ?

 ❏ Skal vejlederen “missionere” eller 
blot skabe personlig afklaring hos 
“kunderne”.

Gruppearbejdet skal resultere i en gen-
nemført formidling overfor en lokal 
borgergruppe(?). (= 3 grupper = 3 for-
midlinger) (evt. Vidoeoptagelse ???)

Af Lars Nygaard
naturvejleder på AQUA  
Sø- og Naturcenter.

Af Carsten Drasbæk 
naturvejleder ved Natursamar-
bejdet i Århus Kommune. 
Statskontrolleret økologisk  
besøgslandbrug.
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Hvorfor skal børn undervises 
i naturen?  
Og hvordan bruger man  
naturen som pædagogisk 
rum til undervisning i folke-
skolens fag?  
Det er de to grundlæggende 
spørgsmål vi vil tage op i en 
kombineret røv-til-stol og 
hands on workshop om Ude-
skole, Sundhed og Skoven i 
Skolen.

Udeskole er en skoleform, hvor lærere 
og elever regelmæssigt flytter undervis-
ningen ud i naturen og de nære omgi-
velser – f.eks. én gang om ugen året 
rundt. Udedagen er faglig, og de aktivi-
teter, der gennemføres udendørs tænkes 
sammen med aktiviteterne på indedage-
ne, til en hel undervisning der inddra-
ger både hånd og ånd.

Ideen med at undervise børn i natu-
ren er ikke ny. Den har eksisteret på fri- 
og folkeskoler, i spejderbevægelsen, 

blandt naturvejledere og mange andre 
steder i masser af år. Det nye er at beho-
vet for udeskole pludselig er tvingende 
stort. Vores børn er tykke, motorisk 
uudviklede og bange for kropslige ud-
fordringer. De er ikke vant til at være i 
naturen og forstår ikke dens kræfter. 
Der er behov for at vende en udvikling, 
der er foregået på den korte tid fra vi 
var små og til i dag, hvor børn pludselig 
lever og leger foran skærme – og derved 
ikke lærer alt det om verden som deres 
stenalderkroppe og hoveder kræver for 
at fungere og lære optimalt.

Ideen om udeskole og naturklasser 
breder sig stille og roligt over landet. 
Rødkildeprojektet er en stor inspiration 
– og de mange erfaringer fra norske 
udeskoler og tænkere er også. Naturvej-
lederne kan bakke udviklingen op – og 
det store netværk af naturvejledere, der 
er tilknyttet Skoven i Skolen, har lavet 
en strategi for hvordan.

Workshoppen består af én times op-
læg og formidling af ny viden om ude-
skole og sundhed, fulgt op af én times 
udeaktiviteter på skolens præmisser.

Appetitvækker til workshop på Årskonferencen

Udeskole og Sundhed

Af Malene Bendix 
projektkoordinator for  
Skoven i Skolen.

Foto: Finn Lillethorup Hansen

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Vandbæreren 
21. januar – 18. februar 

Motto: Jeg ved.
Uvanten – ja tak, for en 
hver pris! Naturvejleder-
nes formålsbeskrivelse er 
for snæver for dig og reg-
ler er til for at brydes. Du 
elsker at forarge og cho-
kere og du går på barrika-
derne hvis andre – f.eks. 
din arbejdsgiver - ikke 
forstår at give dig den fri-
hed du har brug for. Din 
tolerance er stor, altså for 
ligesindede med origina-
le og excentriske ideer. 
Andre keder dig.

w
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Holdningen til brug af elek-
troniske medier blandt na-
turvejledere er for slap. Og 
det er ærgerligt, for vejleder-
ne går glip at en meget slag-
kraftig form for kommunika-
tion.
Lad det være sagt med det samme: Det 
er bare en fornemmelse. Måske tager jeg 
helt fejl.

Men min fornemmelse for naturvejle-
dere er, at de rynker på næsen af tv. Og 
det provokerer mig. Ikke mindst fordi 
jeg er tv-journalist og mener, at tv er et 
af de allermest slagkraftige medier til 
kommunikation. Næsten lige så effektiv 
som kommunikation ansigt til ansigt. 
Og næsten lige så effektiv som den 
kommunikation, der foregår, når man 
som naturvejleder har en gruppe men-
nesker med ud for at se, lytte, føle og 
fornemme i naturen. Dét er uden tvivl 
bedre end tv. Men selv den mest ihærdi-
ge naturvejleder kan ikke overkomme at 
tage alle mennesker ved hånden og give 
dem unikke førstehåndsoplevelser. Der-
for bliver man som professionel formid-

ler nødt til at tage andre metoder i brug 
også. Og her er det ikke nok med skrift-
lig kommunikation.

Man kan skrive 1000 artikler over ti år 
og nå flere mennesker med et budskab 
på ti minutter i tv. Derfor er tv ikke til at 
komme udenom, når man har et bud-
skab.

Forfærdelig overfladisk
Tv er forfærdelig overfladisk. Nyheds-
journalister løber med en halv vind og 
man har kun 15 sekunder til at sige no-
get fornuftigt. Det er alt sammen rigtigt. 
Men det er ikke grund nok til at afskrive 
tv.

Det er nemlig også et medie, som kan 
komme helt tæt på: Tæt på mennesker, 
som brænder for en sag, tæt på begiven-
heder og dagligt drama. Tæt på gode hi-
storier. Tæt på naturvejlederens profes-
sionelle hverdag. Dramaet udspiller sig i 
naturen hver dag. Der er bare ikke ret 
mange, der opdager det. En naturvejle-
der, der forstår at bruge tv og video i sit 
arbejde kan åbne øjnene hos rigtig man-
ge. På én gang. Og det er opgaven for 
fremtidens naturvejledere: At supplere 
de mange andre medier ved at etablere 

Per Tornvig er en af 
workshop-holderne 
på naturvejleder-
konferencen på 
Sletten i april. 
Workshoppen 
handler om aktivt 
brug af tv og mulig-
hederne for selv at 
producere video til 
Internettet og DVD.

Af Per Tornvig 
journalist TV/MIDT-VEST .

Appetitvækker til workshop på Årskonferencen

Ud med tv

Et videokamera og en computer med redigeringskort skal sammen med en offensiv presseplan være lige så naturlige  
redskaber for en naturvejleder som en håndbog over Danmarks flora. 

Foto: TV/MIDT-VEST
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en offensiv kontakt til lokale og regiona-
le tv-stationer – og for den sags skyld 
også radiostationer – og målrettet ud-
nytte mediets stærke sider.

Professionel formidler
Enhver professionel formidler, må have 
en presseplan på sit skrivebord. For en 
naturvejleder må det være et mål i sig 
selv, at komme på tv mindst to gange 
om året og som ekstra gulerod arbejde 
på at få sit eget magasinprogram.

Samtidig skal et videokamera og et re-
digeringskort på computeren være lige 
så naturlige arbejdsredskaber for natur-
vejlederen som håndbogen over Dan-
marks flora og et insektnet. 

Det er ikke unaturligt at lave hjemme-
sider eller DVDere med gode video-for-
tællinger fra naturen. Især ikke, hvis 
man skal formidle til børn og unge, der 
er helt på hjemmebane, når det gælder 
billedfortælling. 

Giv dem en cd-rom med hjem efter 
besøget på naturskolen. 

Giv dem en web-adresse med dine 
fortællinger på video og lad dem møde 
dig i tv. 

Så udvider du dit virkefelt ganske be-
tragteligt. 

Utopi? Det er op til dig.

ONSDAG D. 28/4
11.30 Åbningsceremoni  

på Himmelbjerget.
12.00 NEDTUR til Sletten – naturnær 

vandretur med mad & drikke.
13.30 Indkvartering på Sletten,  

herunder kaffe.
14.30 Fællessekretariatets time.
15.30 Naturvejlederforeningens  

generalforsamling med cafédebat!
19.30 Middag
20.30 Naturvejledningen går i sort.
 I løbet af denne anderledes aften 

vil der være mulighed for at prøve 
sig selv af i forskellige uvante 
sammenhænge inden for temaet 
tro og viden. 

TORSDAG D. 29/4
08.30 Morgenmad.
10.00 Naser Khader sparker  

hjørnespark til debatten.
12.00 Frokost.
13.00 Workshops:
 4 timers workshops:

1. Når naturvejledningen bliver 
politisk.

2. Naturvejledning på nettet - 
IT som formidlingsværktøj.

3. Omvendt naturvejledning.
 2 timers workshops:

1. Flora, fauna og formidling.
2. Ud med TV.
3. Udeskole og sundhed
4. Jeg har et problem  

– hjælp mig!
5. Hvor skal vi hen?  

– Naturvejledernes opgaver  
i det 21. århundrede.

17.00 2 fritimer – mærk verden,  
fuglene, dine kolleger osv.

19.00 Gallafest med temabarer  
+ levende & død musik!

FREDAG D. 30/4
08.30 Morgenmad og –drikke
10.00 Et filosofisk indkast fra Arne 

Schumann: forskellige indgange 
til sandheden!

12.00 Frokost.
12.45 Afrejse.

Naturvejlederforeningens

Årskonference 2004
Onsdag d. 28. - fredag d. 30. april 2004  
på Spejdercenter Sletten, Julsø

Hvad siger stjernerne 
- om dine evner  
og lyster for det  

Uvante?

Fiskene  
19. februar – 20. marts 

Motto: Jeg tror
Du har evnen til at rode 
dig ind i omfattende for-
klaringer om hemmelige 
og mystiske sammen-
hænge i naturen, som du 
undervejs for sværere og 
sværere ved at rode dig 
ud af igen. Dine omgivel-
ser tvivler ofte på om du 
nu har styr på det du har 
gang i, men dit ubegribe-
lige held får dig hver 
gang sikkert gennem 
skærene.  Dine omgivel-
ser ville ønske du kunne 
være lidt mere konkret, 
når I skal planlægge 
Uvante aktiviteter. 

x
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NATURvejleder
Læserne

Nyt inden for naturvejledning:Vi har lavet en ny aktivitet der hovedsageligt har sundhed som tema. 

Det hedder ”Motion, mad og malerier”. Aktiviteten består af at bør-

nene cykler fra Næstved til naturskolen hvor de spiser deres madpak-

ker. Mens de spiser tager vi en snak om indholdet og indpakningen af 

deres madpakke. Derefter går turen på cykler til Gavnø, hvor vi ser 

godsets store samling af gamle malerier.
Nyt fra din arbejdsgiver:Vi har fået besked på at de lokaler vi har nu, kan vi ikke beholde mere 

end et par år frem. Derfor skal jeg nu til at se om efter nye lokaler. Jeg 

vil allerhelst bygge et halmhus på grunden ved siden af naturskolen. 

Men der skal først indhentes viden og penge!Nyt på privatfronten:Min ældste datter er flyttet til København og det har givet anledning 

til flere weekendophold i hovedstaden. Og det er ikke flere til færre 

besøg af at datteren ofte gerne tilbringer weekenden på sydsjælland 

hvor de gamle venner stadig holder til. Så flytter vi ind i lejligheden og 

nyder godt at det (vilde) kulturelle liv i København.Med venlig hilsenBendt Christensen,  Naturskoleleder på Svenstrup Naturskole ved Næstved

NATURvejleder

Læserne

Nyt inden for naturvejledning:

Jeg er gået kraftigt ind på emnet sundhed og livskvalitet i samarbejde 

med sundhedsforvaltningen i Amtet. I den forbindelse laver vi arran-

gementer med fokus på sundhed og natur. Det sker i samarbejde med 

kommunerne i uge 24, der udvalgt til Sundhedsuge og i samarbejde 

med Skovdistrikter på Skovens dag 2. maj. Vi har lavet et slogan: ”Brug 

naturen – det er nemt, sjovt, sundt og hyggeligt. Og tag gerne din nabo 

med”. Den korte interne version er; ”Fed og doven – ud i skoven”.

Nyt fra din arbejdsgiver:

Amtet har haft en person ansat til at lave en registrering af stier i 

amtet. Denne foreligger nu færdig som en database. Jeg har nu fået til 

opgave at gøre den brugervenlig så alle kan hente data’erne på nettet.  

Jeg har aldrig arbejdet med databaser før.

Nyt på privatfronten:

Jeg har været med til at få en ny hal op at stå, der hvor jeg bor. Og for 

at gøre en indsats for at få liv i den nye hal, har jeg tilbudt mig som 

træner for et børnehold i badminton. Det er blevet en overvældende 

succes. Jeg regnede med, at 10-12 børn ville tilmelde sig ? men nu har 

vi 36 børn i alderen 10-12 år. Jeg har aldrig selv fået undervisning i 

badminton, så det gælder om at suge til sig andre steder fra. 

Med venlig hilsen

Jan Ribergård, Naturvejleder i Viborg Amt

Postkort derudefra
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Om digitalkameraet

Den lille forskel
Den lille (store?) forskel mellem det tra-
ditionelle kamera og det digitale er må-
den de tager og opbevarer billeder på. 

Digitalkameraet eksponerer (opfanger 
og behandler) omgivelsernes lys og far-
ver ved hjælp af en elektro-chip med 
lysfølsomme sensorer, der er belagt med 
farvefiltre. I det traditionelle kamera er 
det en lysfølsom belægning på en film, 
der registrerer lyset og dermed billedet.

I det digitale kamera opbevares bille-
derne digitalt i et internt RAM-lager 
(hukommelse) som kan være et flash-
card, en diskette, særlige CD-skiver, el-
ler memory-sticks. I det traditionelle 
kamera lagres billedet på den samme 
film, som opfangede billedet.

Billederne i det digitale kamera kan 
ses med det samme og overføres til en 
computer eller printes umiddelbart. I 
det traditionelle kamera skal filmen 
først fremkaldes, før billederne fremstår 
i en brugbar form. 

Den  
digitale  
naturvejleder

af John Holst, naturvejleder  
på Kongskilde Friluftsgård .

- og med  tilføjelser af
Finn Lillethorup Hansen, 
naturvejleder på Økolariet.

I forrige måned blev der afholdt en efteruddannelsesdag om brug af  
digitalkamera og om billedbehandling på PC  i Vestsjællands og 
Storstrøms naturvejleder netværk.

Ærlig talt - om digitalt

Megapixels
Billedets størrelse eller opløsning er en 
vigtig målestok for digitalkameraets 
kvalitet og ydeevne. Mængden af data, 
som kameraet opbygger sit billede af an-
gives i Mega-pixels. De digitale kamera-
er har længe haft svært ved at producere 
billeder af samme kvalitet som analoge 
kameraer - mængden af data i det digi-
tale billede er mindre end antallet af 
filmkorn (billedpunkter) i det analoge 
billede. Hvis det digitale billede skal 
have samme mængde data som det ana-
loge skal det være på  10-12 Mega-pixel 
- det er der kun meget få - og meget 
dyre digitalkameraer, der kan produce-
re.

Hvis man imidlertid ”kun” skal bruge 
billeder i størrelser op til A4 og evt. A3 - 
og man primært skal bruge dem til 
print eller skærm, så er de moderne di-
gitale kameraer nu i stand til at levere 
varen. Et digitalkamera på 5 til 6 Mega-
pixel kan producere billeder, som er me-

Ved kursets afslutning stod det klart, at dagen havde 
været meget givende.  

For at andre naturvejledere også kan 
få glæde af de indhøstede erfaringer, 
har jeg valgt at give dem videre i 
denne artikel.

Dagen begyndte med en kort 
gennemgang af digitalkame-
raets opbygning og funktio-
ner. Dette er delvist opsum-
meret i skitsen ovenfor.

Den
Digitale
Naturvejleder
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get tæt det analoge kameras billeder i et 
format op til A3, selvom man efterføl-
gende beskærer billedet. Digitalkamera-
er på 3 til 4 Mega-pixel kan også produ-
cere gode billeder; bare man holder sig 
til udskrevne billeder i A4-størrelse og 
kun foretager mindre billedbeskæringer.

Dybdeskarphed
Digitalkameraet kan typisk give en lige 
så stor dybdeskarphed i billederne som 
de analoge kameraer, selvom de digitale 
kameraer ikke kan producere lige så sto-
re f-tal (blænde). Dette skyldes, at dyb-
deskarpheden udover blænden også er 
afhængig af kameraets brændvidde, som 
er meget lille hos digitalkameraets;  -  
ofte under en cm.

Digital zoom - fup og fiduser!
Mange af de bedre digitalkameraer har 
en god zoom. Vær imidlertid opmærk-
som på, at det det kun er optisk zoom, 
som fortæller om kameraets zoomkvali-
teter. Digitalt zoom er sådan set fup, og 
kan ikke rigtig bruges til noget. Den di-
gitale zoom laver blot en forstørrelse af 
det billede, der er dannet optisk - en 
proces, som du altid selv kan gøre i 
computeren senere hvis du har lyst. 

Tæt-på billeder
Med det traditionelle kamerae skal man 
typisk bruge mellemringe eller særlige 
makro-objektiver og -linser, når man 
skal lave makro(tæt-på)billeder. På 
grund af den anderledes opbygning af 
digitalkameraet, er mange digitalkame-
raer væsentlig bedre til makro-optagel-
ser. Med flere af de bedre digitalkamera-
er, kan man komme indtil få cm fra det, 
man ønsker at fotografere.

Lysfølsomhed
I det traditionelle kamera vælger man 
film efter lysforholdene, fx 100 ISO til 
normale fohold og 400 ISO til dårlige 
lysforhold. Flere digitalkameraer har en 
indstillingsmulighed, der efterligner 
filmvalget, så man kan vælge, hvor føl-
som sensoren skal være. Generelt er de 
digitale kameraer i stand til at tage bille-
der ved ret dårlige lysforhold, men de 
kan ikke trylle, og når man vælger, at 
sensoren skal være meget følsom, så 
skal man lige huske, at det så går det ud 
over billedkvaliteten.

Hjælpelys
De fleste moderne kameraer er udstyret 
med autofokus, dvs. et system, hvor ka-
meraet selv stiller skarpt, når man tryk-
ker halvt ned på udløserknappen. For at 
kunne fokusere har kameraet brug for 
lys og mange digitalkameraer er derfor 
forsynet med en illuminator, der udsen-
der en hjælpe-lysstråle under lysforhold, 
der kræver flash (blitz). 

Selv om sensorerne i de digitale kame-
raer er ret følsomme, så er det ofte nød-
vendigt at bruge en ekstern flash for at 
få gode billeder ud af det, ganske som 
ved analoge kameraer. De fleste kamera-
er har indbygget en eller anden form for 
flash - og de mere avancerede modeller 
har desuden en flash-sko, hvor der kan 
tilsluttes en ekstern flash.

Filformater og -komprimering
På mange digitalkameraer kan man væl-
ge forskellige billedkvaliteter. Kvaliteten 
”fine”, der komprimerer billedet til om-
kring en fjerdedel størrelse i en JPG-fil, 
er glimrende med mindre man skal ud-
skrive billeder, der er større end A4-for-
matet. Skal man have den ypperste kva-
litet, kan de bedre digitalkameraer 
gemme billedet ukomprimeret som 
TIF-fil; disse filer fylder meget og kame-
raets RAM-lager bliver hurtigt fyldt op.

Vær opmærksom på, at mange kame-
raer dels giver mulighed for at regulere 
billedets opløsning (størrelse i pixels) og 
dels giver mulighed for at vælge hvilken 
data-komprimering billedet skal udsæt-
tes for. Der er altså tale om to forskellige 
parametre som begge har indflydelse på 
billedets kvalitet og filstørrelse.

Forsinket aftrækker
Desværre har næsten alle digitale kame-
raer en forsinkelse fra man knipser til 
motivet bliver eksponeret. Dette skyl-
des, at kameraet først skal foretage en 
lysmåling og derefter beregne ekspone-
ringen, før billedet bliver taget. Surt 
show hvis man tager et billede af en ørn, 
der fodrer sin unge i det øjeblik fisken 
passerer fra næb til næb - uden at tænke 
over, at der nemt kan gå et halvt til et 
helt sekund fra knipset til eksponerin-
gen.

Denne forsinkelse fra trykket på udlø-
seren til billedet bliver taget, kan være et 
stort problem - og under alle omstæn-

Strømforbrug
De digitale kameraer er 
helt afhængige af en god 
strømforsyning - alt foregår 
elektronisk. Specielt den lil-
le skærm, der giver mulig-
hed for at se de optagede 
billeder, er en sand strøm-
sluger.
Det er derfor vigtigt at ka-
meraet er forsynet med 
gode batterier, og at det er 
nemt at overvåge batteritil-
standen og at skifte til nyt 
batteri. Nogle kameraer har 
special-batterier, som kan 
lades op - nogle har mulig-
hed for at benytte gængse 
batteri-typer, hvor man så 
kan vælge genopladelige 
batterier.

Lager- medier
Lager-mediet er det digita-
le kameras ”film” og stør-
relsen afgør, hvor mange 
billeder, man kan tage.
Der er desværre ikke nogen 
fælles standard for, hvordan 
digitale kameraer lagrer 
deres billeder - og alt efter 
fabrikat anvendes der der-
for forskellige former for la-
ger-medie (RAM). Typiske 
medier er CompactFlash-
kort, Memorystick, Media-
card eller Smart-Media.
Lagermedierne udvikler sig 
hele tiden, både med hen-
syn til datamængde og den 
hastighed de kan overføre 
data med. 
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digheder er det vigtigt at være opmærk-
som på, når man arbejder med det digi-
tale kamera. Heldigvis er der flere og 
flere nyere kameraer (specielt de dyre 
modellser), hvor det er lykkedes at mi-
nimere forsinkelsen.

Automatik - tak!
Alle digitale kameraer er som udgangs-
punkt indrettet til at kunne tage billeder 
pr. fuldautomatik. Kamerate stiller selv 
skarpt, det beregner den rette indstilling 
af lukkertid og blænde, og sætter typisk 
også selv flash på. Men...

Hvis du imidlertid gerne selv vil have 
indflydelse på processerne i optagelsen, 
dvs. fx vælge en hurtig eller langsom 
lukkertid, styre dybdeskarphed via valg 
af blænde, selv stille skarpt manuelt eller 
lignende, så skal du vælge et kamera, 
der kan mere end bare fuldautomatik.

Du behøver ikke være bange for at 
vælge et mere avanceret kamera, for du 
behøver ikke at droppe automatikken 
helt - du kan nøjes med at specialisere 
den. Mange kameraer tilbyder automa-
tik, hvor du styrer en parameter, fx luk-
kertid eller blænde, og hvor kameraets 
automatik så sørger for, at billedet bliver 
korrekt eksponeret. Du kan altså styre 
processen i den retning du ønsker og ar-
bejde kreativt. Det kaldes prioriteret 
automatik.

Køb af digitalkamera

På kursusdagen havde vi en runde, hvor 
hver af de elleve deltagere fortalte om 
erfaringerne med deres eget digitalka-
mera. De fleste kameraer havde en op-
løsning på 3 eller 4 Mega-pixel. Der var 
ingen af deltagerne, som havde det sam-
me kamera. Der blev talt en del om kva-
litet; men endnu mere om pris og køb. 
Her er de vigtigste erfaringer:

Vælg dit kamera ud fra dine behov: 
 ➤ Hvad skal dine billder bruges til - 
hvor mange Mega-pixel har du brug 
for? - til brug på skærmen? eller til 
print eller plakat?

 ➤ Har du brug for ekstern flash?
 ➤ Vil du kunne styre kameraet og an-
vende fototeknik? - skal det kunne 
mere end blot fuldautomatik?

 ➤ Skal du kunne tage makrobilleder?

 ➤ Skal kameraet fungere sammen med 
en PC eller en Mac computer?

 ➤ Har du brug for zoom? hvor meget?
 ➤ Genopladeligt batteri? extra?
 ➤ RAM-lagerets størrelse? type?

Tjek kameraet
Tjek kameraets kvaliteter i brochurer, 
sammenlignende artikler i PC-blade og 
på internettet - eller spørg dine kolleger. 
Et godt sted er www.dpreview.com , 
hvor man ved at trykke på ”Cameras” > 
firmamærke > model kan få god infor-
mation om kameraet. Trykker man 
yderligere på ”Read owner’s opinions” 
kan man desuden se op til flere hundre-
de ejere af kameraets verdens rundt, 
som anmelder kameraet.

Hvor skal jeg købe?
Der er fordele og ulemper både ved at 
købe lokalt og ved at købe på nettet:

Køb via internettet:
Fordel: Billigt. Ulemper: Garantipro-

blemer, uventede told-moms-tillæg og 
ingen sælger at kontakte ved problemer.

Køb hos lokal fotohandler:
Find billigste pris for kameraet på in-

ternettet og konfrontér din fotohandler 
med prisen. Dette prutteri havde givet 
flere et betydeligt billigere kamera, fra 
flere hundrede til over 1.000 kr.! 

Nødvendigt tilbehør...
Vær klar over at du nok er nødt til at 
supplere med RAM-lagre, hvis du skal 
på en længere ferie. Med mindre du lø-
bende kan overføre dine billeder fx til 
en bærbar pc. Dette kan nemt komme 
til at koste over 1.000 kr. oveni prisen. 

Til mit eget kamera fik jeg et latterligt 
32 MB flashcard sammen med kamera-
et; og købte straks efter to flashcards på 
hver en halv GB. Der er nyligt kommer 
bærbare RAM-lagre på markedet, som 
kan rumme mange GB. Det vil være 
smart at købe et kamera, som umiddel-
bart kan overføre sine oplysninger til en 
sådant bærbar tingest.

Digitalkameraet bruger meget strøm! 
Så sørg for genopladeligt batteri. Køb et 
eller to ekstra batterier, så du altid har 
strøm på dig. Og hvis du skal have ka-
meraet med dig på tur, så overvej mu-
lighederne for opladning/extra batterier.

Erfaringer 
med køb...

Et par af deltagerne havde 
to forskellige erfaringer 
med Merlin: Den gode erfa-
ring: God service, ingen 
problemer ved reparation 
og Brugsenrabat. Den dårli-
ge erfaring: Meget dårlig 
rådgivning fra en ekspedi-
ent, der helt klart ikke hav-
de digitalkameraer som sin 
stærke side.

Kongskilde Friluftsgård kø-
ber alt digitalt kram, prin-
terblæk og fotopapir via te-
lefonen hos DataMagic (tlf. 
40 32 38 38), og får her 
både gode priser og god 
rådgivning.

I København havde en af 
deltagerne gode erfaringer 
med Photocare på Vester-
brogade. Summa summa-
rum: Den lokale vidende 
fotoforhandler er at fore-
trække, hvis man har en så-
dan.

Overvej om du skal tegne 
den forholdsvis dyre til-
lægsforsikring, der gennem 
fem år forsikrer kameraet 
mod næsten enhver tænke-
lig og utænkelig ulykke.

Testresultater...

Hjemmesiden  
www.steves-digicams.com 
har nogle grundige tests og 
sammenligninger.

Den
Digitale
Naturvejleder
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Det handler jo ikke kun om det  
rigtige udstyr, men i høj grad også 
om at man skal kende det grej 
man har, og forstå at udnytte de 
muligheder det rummer.
 
Da deltagerne på vores fotodag 
hver havde fortalt om deres digi-
talkamera, gav jeg dem syv foto-
udfordringer, som kunne vise, 
hvad deltagerne sammen med de-
res kamera var i stand til at yde. 
 
Her er de syv udfordringer og nog-
le af de erfaringer de affødte. Det 
er mit håb, at læseren lærer med 
undervejs.  
Og lad det være en opfordring til 
også selv at tage udfordringerne 
op - evt. nogle stykker sammen.

Første udfordring lød:
Tag et foto u. zoom som indeholder 
både himmel, vand/jord og træer. 

Det var her meningen at tjekke kame-
raernes dybdeskarphed (og fotografer-
nes evne til at udnytte den).

Ved foto 1 til 2 er det lykkedes fotogra-
ferne at fokusere på det ønskede motiv 
midt i billedet og få nogle udmærkede 
billeder i kassen. 

Dybdeskarpheden kunne have været 
endnu bedre, hvis fotograferne og eller 
kameraerne havde været i stand til ar-
bejde ved en større blænde (f-tal) - det 
vil imidlertid medføre en lansommere 
lukkertid og kræve at kameraet kommer 
på et stativ, for at sikre at billeder ikke 
bliver rystet. 

Ved nogle digitalkameraer kan man 
selv vælge blændetallet, hvorefter kame-
raet automatisk finder den tilhørende 
lukketid; blændeprioriteret automatik.

Anden fotoudfordring lød: 
Tag et foto af en bygning med himmel 
bagved. 

Dette er ofte en svær opgave, hvor 
man skal tænke på, hvor i motivet, man/
kameraet foretager lysmålingen. Måler 
man på himlen, bliver himlen detaljeret, 
men bygningen nærmest sort, fordi den 
ligger i skygge, og måler man på byg-
ningen, bliver himlen så lys, at flotte 
skyformationer forsvinder. 

Opgaven er næsten umulig fordi der 
er en teknisk grænse for hvor stort et 
kontrastspring man kan fastholde foto-
grafisk. Man kan simpelthen ikke få de-
taljer med både i de mørke områder 
(skyggerne) og i de lyse områder (højly-
sene).

Kursusdeltagerne og deres kameraer 
klarede ikke denne opgave til ”bestået”. 

Syv foto-udfordringer

Foto 1: Stammebåd ved Møllesø.

Foto:Bjørn Petersen

Foto: Jørgen Stoltz

Foto 2: Møllesø.

Den
Digitale
Naturvejleder

FOTO-TIPS

Lille blænde/stort f-tal  
giver stor dybdeskarphed.

Stor blænde/lille f-tal 
giver lille dybdeskarphed.

FOTO-TIPS

Jo større brænvidde på ob-
jektivet, jo kortere luk-
kertid kræves der for at 
kunne holde kameraet stil-
le. Brug stativ ved lange 
lukkertider:
v. Vidvinkel - tider > 1/30 s
v. Normal - tider > 1/60 s
v. Let tele - tider > 1/125 s
v. Tele - tider >1/250 s
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Jeg tror, at deltagerne egentlig bare har 
knipset deres billeder uden at tænke 
over, hvordan deres kamera måler lyset.

Flere af deltagernes kameraer havde 
mulighed for, at man manuelt kunne 
indstille, hvordan lysmålingen skulle 
foretages, fx via spotmåling centralt i 
motivet eller matrix-måling som et gen-
nemsnit af alt lys i motivet. 

Foto 3 er et eksempel på et billede, 
hvor kameraet har eksponeret billedet 
efter lyset på himlen. Når man overho-
vedet kan se detaljer på bygningernes 
facade skyldes det, at billedet har fået en 
meget grundig efterbehandling på PC. 
Bemærk i øvrigt at fotografen har objek-
tivet i vidvinkel-indstilling, hvilket be-
virker, at bygningerne hælder unaturligt 
mod hinanden.

Tredje fotoudfordring lød: 
Tag et foto af en ansigtsdel med næse, 
øjne og mund, hvor ansigtsdelen fylder 
hele billedet. 

Egentlig en ret simpel opgave, og der 
kom mange gode ansigtsportrætter ud 
af det; men en eller anden (sikkert inte-
ressant) psykologisk mekanisme satte 
ind, så kun én af fotograferne sørgede 
for, at ansigtsdelen fyldte hele billedet – 
foto 4. Til gengæld fik denne fotograf et 
utroligt skarpt foto, hvor man kan se fo-
tografen spejle sig i motivets øje. 

Det er meget typisk at fotografen ikke 
er bevidst nok omkring hvordan hele 
fotografiets areal udnyttes - vores øje 
ser, hvad det vil se, og fokuserer kun på 
det. Husk at se på hele billedfeltet!

Fjerde fotoudfordring lød: 
Tag et foto af en person der springer/
hopper i det øjeblik personen har slup-
pet jorden. 

Dette skulle lære kursisterne, at kalku-
lere for det lille stykke tid, der går, fra 
man har knipset, til motivet bliver eks-
poneret. 

Det gode ved digitalkameraet er, at 
man umiddelbart kan tjekke om billedet 
er lykkedes, og gør det ikke det, så kan 
man bare tage et nyt billede. 

Ved foto 5 er timingen der næsten; 
men hjernen er røget ud af billedet. Ved 
billede 6 er timingen til stede; men lys-
målingen er rettet ind efter himlen, hvor 
man kan se nuancerne i skydækket. Til 
gengæld er springeren selv efter fotore-
digering på PC i skygge. Ved billede 7 er 
den i kassen!

Foto: Jørgen Stoltz

Foto 3: Kongskilde Friluftsgård.

Foto 4: Tæt på Stig Nøhr.

Foto:Bjørn Petersen

Foto 5: Med tungen lige...

Foto:Bjørn Petersen

FOTO-TIPS

Lagermedier findes i for-
skellige varianter med  
forskellige hastigheder  
for datalagring.
Fx findes CompactFlash-
kort i tre varianter, hvor  
der er op til otte gange 
hurtigere datalagring på  
de såkaldte Ultra II-kort.
Hastigheden på lager- 
medierne er specielt  
afgørende for kameraer 
med mange Mega-pixel  
og afgør bl.a. hvor  
hurtigt kameraet er klar  
til at tage næste billede.
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Syvende fotoudfordring lød: 
Tag et foto af en ting i ølkapselstørrelse, 
så det fylder så meget af billedet som 
muligt. 

Her var det målet at se, hvor tæt på de 
enkelte kursister kunne komme med de-
res kamera og få et skarpt indstillet og 
korrekt eksponeret foto. 

En af kursisterne klarede denne opga-
ve helt perfekt – foto 10. Han fortalte da 
også, at han havde erhvervet sit 3 Mega-
pixel kamera netop med henblik på at 
kunne tage gode makro-optagelser. Ved 
makrooptagelser er dybdeskarpheden 
ofte kun nogle få millimeter, og stativ er 
næsten uundværligt, da selv den mind-
ste rystelse kan give uskarpe billeder.

Femte fotoudfordring lød: 
Tag et billede af et dyr med maksimal 
zoom. 

Dette lykkedes ikke nogle af deltager-
ne. Godt nok fik flere fanget en fugl i et 
træ eller på himlen; men kameraet eks-
ponerede efter himlens lys, så fuglene 
var mørke omrids selv ved efterbehand-
ling på PC. 

En af deltagerne, naturformidler 
Frank Wille, der for tiden forsøger sig 
med et 4 MegaPixel Zeiss digitalkamera, 
havde medbragt nogle udskrivninger af 
digitale fotos af havørne ved Tystrup Sø 
med fornuftige skarpe billeder selv på 
godt 1.000 meters afstand! Dette for-
bløffende resultat skyldes, at Frank har 
købt et aggregat, der kan skrues på ka-
meraets objektiv og derefter skrues fast 
på et hvilket som helst skop til fuglekig-
ning. Så når skopet har zoomet maksi-
malt ind på havørnen, kan man derefter 
med digitalkameraet zoome yderligere 
ind! Dette er en konstruktion, hvor selv 
den mindste rystelse vil give et uskarpt 
billede. Helt generelt er stativ en god 
ting ved kraftigt zoom.

Sjette fotoudfordring lød: 
Tag et foto af en gren med knopper med 
himlen som baggrund. 

Et motiv der er svært at få i kassen, 
fordi digitalkameraet har svært ved at 
fokusere og lysmåle på de tynde grene. 

Det bedste foto indenfor denne kate-
gori vises her (foto 8); men selv efterbe-
handling på PC kan ikke rette op på, at 
eksponeringen ikke er helt i orden. 

Med lidt tricks kan alle digitalkamera-
er ”overtales” til at fokusere skarpt i 
denne situation, om ikke andet så om 
muligt ved manuel indstilling. Tricket 
afhænger af kameratypen. Et velkendt 
kneb er at dreje kameraet mens man fo-
kuserer, og så dreje tilbage igen i rigtig 
stilling - autofokus vil helst have vand-
rette eller lodrette kontraster/linier at 
fokusere på.

Samtlige kursister svor dog i enhver 
henseende til auto, auto og atter auto, og 
det duer kun, ved nemme motiver i godt 
dagslys midt på dagen, og denne foto-
udfordring hører ikke til blandt de nem-
me.

Foto 7: Svæve-Bendt

Foto 6: Morten i vildt udspring.

Foto: Frank Wille

Foto: Stig Nøhr

Foto 8: Ær i gråvejr.

Foto: Doreen Møller-Holmquist

Foto 9: Katrine på motivjagt.

Foto: Jørgen  Stoltz
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Konklusion på de syv udfordringer
Konklusionen på denne motivjagt er, at 
de fleste naturvejledere ikke kender de-
res digitale kamera godt nok. Ja, faktisk 
så dårligt, at de med lidt hjælp og selv-
motivation vil kunne tage meget bedre 
billeder. 

Så læs kameraets manual og lær dit 
kamera at kende. Hvis man kan gå væk 
fra de fuldautomatiske indstillinger og i 
stedet for vælge prioriteret automatik el-
ler manuelle indstillinger, så gør det, for 
det er her man virkelig får noget tilbage 
i form af billedkvalitet for de tusinde 
kroner, man har givet for sit kamera. 

På kurset var der for eksempel én, der 
fandt ud af, at hans kamera havde en 
særlig makro-indstilling, og det er jo så-
dan set rart at vide til næste gang en 
myre eller anden lille naturdetalje duk-
ker op som motiv.

Min egen største fejltagelse som digi-
tal naturvejleder må jeg hellere nævne 
her til skræk og advarsel for andre. Sid-
ste år var jeg på Småprojektpulje-projekt 
14 dage gennem Ukraine og Polen. Jeg 
tog lidt over 1.000 fotos med mit nye 5 
Mega-pixel kamera, og da jeg kom 
hjem, fik jeg reduceret mængden til 
godt 500 fantastiske billeder. Så var det, 
at jeg en måned efter, da jeg læste ma-
nualen grundigt, fandt ud af, at jeg på 
hele Østeuropa-turen havde indstillet 
kameraet sådan, at det virkede som et 2 
Mega-pixel kamera -  doh!

Foto 10: Marts-nælde.

Foto: Bjørn Petersen

Efterbehandling på PC

Billedet er i kassen, derefter overført til 
PC og er nu klar til efterbehandling. 
Alle digitalfotos er altid uskarpe, når de 
er overført til PC, så det skal lige rettes. 
De fotos, man tager, skal selvfølgelig 
være skarpt fokuserede, når man tager 
dem, hvis man skal kunne få dem helt 
skarpe igen under efterbehandlingen. 
Der kan være andre ting, som også skal 
rettes til, og det skal gøres først. Bille-
dets skarphed er altid det sidste man 
indstiller - når alt andet er korrigeret og 
justeret. Og hvis man senere gør et bille-
de mindre for eksempel til brug på en 
hjemmeside, så husk at det er nødven-
digt at indstille skarpheden på ny.

My way...
På internettet og i bøger kan man finde 
mange forslag til, hvordan man bedst ef-
terbehandler et foto. Ikke alle forslag er 
lige smarte. Til eksempel er her er min 
måde at gøre det på:

Åbn billedet i et billedbehandlingspro-
gram. Programmerne Adobe Photoshop 
og Corel PhotoPaint er lige gode, og de 
er de bedste, der findes på markedet. 
Der findes mange andre billedbehand-
lingsprogrammer; men de har hver især 
deres mangler og kan ikke udføre alle 
nedenstående funktioner.

Valgfrit: Mens man behandler bille-
det, kan det være en fordel at lave det 
om fra en JPG-fil til en TIF-fil, og så 
først til sidst, når skarpheden er rettet, 
kan man igen ændre billedet tilbage til 
en JPG-fil og gemme det. Dette skyldes, 
at hvis man gemmer sit billede flere 
gange undervejs i billedbehandlingen, 
så vil billedet miste data hver gang, når 
man arbejder med en JPG-fil, der er ka-
rakteriseret ved at komprimere data.

Drej eventuelt billedet, hvis det ligger 
ned. Nogle programmer kan dreje bille-
det i andre vinkler end 90o og 180o. Men 
pas på hvis du for eksempel drejer et 
billede 10o, for at få horisonten til at stå 
lige i billedet. Det vil typisk medføre at 
alle lige markerede linjer i billedet vil 
fremstå mere eller mindre takkede.

Beskær eventuelt billedet med pro-
grammets beskæringsværktøj, så bille-
det kun indeholder det, som du vil vise.

Den
Digitale
Naturvejleder

SOFTWARE

Hvis man har et digital-
kamera kan man ikke  
undgå at skulle efter-
behandle sine billeder på 
computeren - først når de 
er blevet efterbehandlet 
fremtræder de i fuld  
kvalitet!

Du har brug for et program,  
hvor du kan justere:
•billedstørrelse/opløsning
•beskæring og rotering
•farverum (RGB el. CMYK)
•lysstyrke
•kontrast
•skarphed (unsharpen)
•filformat

Gode programmer er:
-Adobe PhotoShop
-Adobe PhotoShop Elements
-Corel PhotoPaint
-Jasc Paint Shop Pro

Derudover er det godt med 
et program, der kan benyt-
tes til at holde styr på de 
digitale fotos - til arkiv og 
gennemsyn. 

Velegnede programmer er:
-FotoStation
-Cumulus
-ACDSee

Mange digitale kameraer 
har software med som en 
del af standardudstyret, 
men det kan være nødven-
digt at investere i extra 
(bedre) software.
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FOTO-TIPS

Du kan tilslutte en kortlæ-
ser til din computer - så 
kan computeren læse dine 
lager-medier som om de er 
disketter.

Er der problemer i billedet?
Problemområder med for megen skyg-
ge, unaturlige streger eller andet marke-
res og problemet fjernes med de forskel-
lige retoucherings-værktøjer, som det 
aktuelle programmet har til rådighed.

Forkert lysstyrke i billedet generelt 
kan rettes på flere måder: Man kan bru-
ge gamma-funktionen eller histogram-
funktionen (level equalization). At hæve 
kontrasten i et dårligt billede med svage 
farver og gråt-i-gråt lys kan undertiden 
gøre underværker. 

Selvom disse fremgangsmåder kan få 
et dårligt billedet til at blive et accepta-
belt billede, så er det bedste dog, at sør-
ge for at man har et billede, hvor lysni-
veauet er korrekt fra begyndelsen. Så et 
godt råd er at tage flere fotos af samme 
motiv med forskellige eksponeringer  -  
prøv for eksempel også at tage det sam-
me motiv med en blænde højere og en 
lavere. Da der er tale om et digitalkame-
ra koster det jo ikke ekstra at tage ekstra 
billeder.

Farverne er tit lidt ”skæve” – for ek-
sempel er der ofte blåstik i billeder taget 
i kraftig sollys. Ret farven til ved at gå 
ind og justere farveindholdet i billedet 
indenfor de eneklte grundfarver ind til 
det ser fornuftigt ud.

Skarphedsindstilling
Der findes mange måder at stille skarpt 
på, for eksempel tilbyder programmer-
ne en række filtre: ”Sharpen”, ”adaptive 
unsharpen”, ”directional sharpen” og 
”unsharp mask”. 

”UnSharp Mask”, også kaldet USM, er 
så langt den bedste måde at indstille bil-
ledets skarphed på. Uanset program in-
deholder USM tre elementer - tre para-
metre, der kan justeres på: Radius, 
threshold og Amount/Percentage. 

Sådan gør jeg:
Amount sættes til 230% og sætte tres-

hold til 0.
Man finder en radius, der passer til 

pågældende billede, - typisk 1, 2 eller 3.
Amount indstilles på den ønskede 

skarphed, - typisk mellem 0 og 300. Slå 
preview til, så du kan se, hvordan bille-
det forandrer sig.

Brug threshold til at udglatte områder 
hvor filteret danner for skarp tekstur, 
f.eks. ansigtshud. - Prøv dig frem...

Udskrivning

I dag viser mange deres foto frem på 
PC-skærmen og sender dem via e-
mails. Hvis du har brug for papirbilleder 
kan du enten få fotohandleren til at 
fremstille dem ud fra dine digitale fotos 
eller vælge selv at printe dem.

Hvis du går til fotohandleren kan du 
have billederne med enten på en brændt 
cd-rom eller på et lager-medie fra dit 
kamera - priserne er nogenlunde som 
når du efterbestiller fotos fra negativer.

Hvis du vælger at printe selv skal du 
vide, at den mest afgørende faktor for 
resultatet er valget af papir. Den bedste 
kvalitet fås ved at anvende fotopapir fra 
samme firma, som har fremstillet prin-
teren samt et billedbehandlingspro-
gram, der ”kender” printerens farvepro-
fil, så de taler samme ”sprog”.

For et halvt år siden da et PC-tids-
skrift anmeldte de fleste af markedets 
produkter, gik førstepladsen til HP pre-
mium plus photo paper af typen glossy 
kombineret med en hvilken som helst 
hp printer, hvor den sorte blækpatron 
udskiftes med en særlig fotoblækpatron. 
Farveægthedsgarantien er over 50 år 
mod meget meget færre år for de papir-
billeder, man får fra supermarkedet. 

Kvaliteten er ikke set bedre; men fx 
Canon og Epson er nærmest lige så 
gode, og måske er der indenfor den sid-
ste måned kommet endnu bedre pro-
dukter på markedet!

Men... det er dyrt at printe sine egne 
billeder - tit er det billigere at gå til fo-
tohandleren, hvis man har tid til det - 
og billedet ikke indgår som en del af en 
tekst, plakat eller lignende.

Det er også muligt at lave f.eks. op-
sætningen af plakater, rapporter m.m. 
og få disse udskrevet i farve på et tryk-
center - enten som farvefotokopi eller 
som plot. Tal med kopicentret om, hvil-
ke filer, de kan behandle.

Epilog

Den digitale billedverden er i hastig ud-
vikling, og det, der er rigtigt i dag, er 
måske knap så rigtigt i morgen. Det 
gælder om at følge med på i anmeldelser 
og nyhedsgrupper på internettet og i 
tidsskrifter. God motivjagt!

Den
Digitale
Naturvejleder

Litteratur

 Henrik Schurmann’s bog 
”Digital foto - Fototips til 
den digitale fotograf”  fra 
forlaget Globe er en emi-
nent begynderbog.

Henrik Schurmann har 
skrevet en del andre bøger, 
der handler mere udførligt 
om selve billedbehandlin-
gen, men den ovenstående 
bog omhandler også prk-
tiske råd og vejledning om 
valg af og håndtering af det 
digitale kamera. Bogen er 
skrevet med udgangspunkt 
i Canon kameraer og med 
reference til programmer-
ne Adobe Photo Shop, Foto-
Station og PowerPoint.

På internettet er der også 
gode råd og vejledning at 
hente - prøv hjemmesiden
www.digitalfotografen.dk 
hvor der er mange fine 
links til alt omkring digital 
fotografering. 
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NATURvejleder
Læserne

Nyt inden for naturvejledning:Ja faktisk er alt nyt for mig på formidlingsfronten. Men som noget helt 

særligt kan jeg fortælle at jeg laver aftenture i Knuthenborg safaripark. 

Deltagerne kommer med ind i staldene og helt tæt på næsehorn og 

tigere. De får lov til at klappe næsehornet og tigerne kommer de HELT 

tæt på så de kan se ind i deres nærgående rovdyrøjne.Nyt fra din arbejdsgiver:Jeg er blevet sat til at være webmaster på parkens hjemmeside og jeg 

kan kun det jeg har lært af venner og bekendte om Frontpage. Men 

det går fint!

Nyt på privatfronten:Hele min hjemmefront er ny! Først flyttede jeg København, hvor jeg 

har boet i 10 år, til Bandholm - en MEGET lille by på Lolland. Og snart 

flytter vi igen – til Næstved. Så der er nok af nyt på privatfronten.Med venlig hilsenKate SkjærbækNyansat (1.1.2004) naturformidler i Knuthenborg Safaripark.

NATURvejleder

Læserne

Nyt inden for naturvejledning:

Jeg har været forfatter på et hæfte der skal fungere som kursusmate-

riale til instruktørkurser i havkajak. Det er første gang jeg er med til at 

producere og redigere sådan et større skriftligt produkt. Hæftet sælges 

til kostpris og den rettes løbende til efterhånden som køberne giver 

respons på indholdet. Det står nemlig højt og tydeligt i hæftet hvornår 

der er deadline for rettelser til næste genoptryk.

Nyt fra din arbejdsgiver:

Som regel bliver jeg ikke pålagt opgaver, men nogle gange beder man 

mig om jeg vil løse bestemte opgaver. Som noget nyt er jeg blevet bedt 

om at lave en række offentlige ture i samarbejde med lokale formid-

lingsinstitutioner i Søhøjlandet. Ferskvandsmuseet i Ry har kontaktet 

mig og det er blevet til tre arrangementer hvoraf 2 blev gennemført.

Nyt på privatfronten:

Generelt gør jeg det i fritiden som jeg holder af og har gjort gennem 

mange år så som at sejle i havkajak, løbe orienteringsløb, gå ture 

med hunden. Men der er kommet et nyt aspekt ind i familielivet i og 

med at børnene sandsynligvis snart flyver fra reden. Vi gør flere ting 

sammen. F.eks. har vi lige været på en rejse til Asien.

Med venlig hilsen

Lars Borch 

Naturvejleder i Landsforeningen Ungdomsringen og Efterskolerne

NATURvejleder

Læserne
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På naturvejledernes kultur-
miljø-netværks temadage i 
Beder efteråret 2003 var et af 
højdepunkterne et lysbilled-
foredrag af Biolog i Skov- og 
Naturstyrelsen, Henrik Jør-
gensen om høslæt (slåtter).

Henrik Jørgensen har efter et slåtterkurs 
med svenskeren Kjell Gustafsson over-
ført ideen til en fin gammel skoveng i 
Nordsjælland og videreudviklet den til 
moderne danske forhold indenfor ram-
merne af hans egen opfindelse, Strø-
gårdsvang Høslætlaug.          Strøgårds-
vang ligger i det gamle kongelige 
jagtrevir og hesteopdrætsområde, Grib-
skov mellem Hillerød og Fredensborg. I 
gamle dage var skoven delt ind i et antal 
vange med hver sin avls-flok (”stod” - 
deraf ordet ”stodder” som er gået over 
til at betegne en sølle, udannet mands-
person). 

Foruden græsning var der naturligvis 
også høenge til vinterfoder, og en af dis-
se gamle høenge er nu genoplivet. End-
da en rimeligt fin en, en tidligere såkaldt 

Alopecurus-eng, hvor Eng-rævehale 
(Ängskavle) faktisk genetablerede sig 
stærkt i løbet af 5-6 år - sammen med 
mange andre slæt-begunstigede græsser 
og urter, fx Hedelyng (Calluna vulgaris), 
Hirse-Star (Carex panicea) og Eng-Viol 
(Viola palustris) for at nævne nogle få. 

Af Bjørn Petersen  
- Assimilerende Direktør  
i Bjørns Naturtjeneste
- og aktiv i Naturvejledernes  
Kulturmiljø-netværk,  
DNs Naturplejenetværk og  
Nordisk KulturlandskabsForbund.

Høslæt-inspiration 

Engnellikerod og Engviol (indsat)

Foto: Anne Johannisson

Foto: Anne Johannisson



37
NATUR vejleder  •  13. årg.  •  nr. 1  •  2004 

Hø i Danmark I Danmark er hø-slæt-
traditionen langt mindre levende end i 
resten af Norden (og Polen og Balticum, 
for øvrigt). Og dermed er også kendska-
bet til høets og engenes verden meget 
begrænset. I Danmark kan udtrykket 
”noget hø” fx bruges som metafor for 
noget der ikke rigtig dur. Skønt det jo 
egentlig kan være et vældig fint foder - 
og et skønt, duftende legemateriale.         
Tilsvarende er ”en hønisse” en latterlig 
gammel, lidt støvet gubbe, man ikke 
skal regne med.

Langt fra alle er bevidste om at store 
dele af Danmarks areal har været slået 
til hø år efter år i årtusinder - som en 
fundamental betingelse for husdyrenes 
og dermed menneskenes overlevelse 
gennem vintrene. Og ikke mange ved at 
høslæt er en anden, og anderledes, og 
lige så fin form for naturpleje (vård) 
som græsning (bete). Ikke mange har 
noget praktisk eller nærværende forhold 
til leer, river, høstakke eller hæs. Leen 
forbindes vanemæssigt med døden 
”Manden med leen” og høstakken med 
livet ”En tur i høet” (eller med en pju-
sket frisure), på en abstrakt, emblema-
tisk måde. Konkrete, virkelighedsnære 
oplevelser og forestillinger er der ikke så 
mange af. Og heller ikke ægte høstakke, 
for øvrigt: Det meste ensileres eller pres-
ses til græspiller.

Det hænger nok sammen med landets 
geologi: Vi har så få klipper og så flad, 
jævn jord. Så det er tidligt blevet nemt, 
dels at opdyrke næsten al jord i det tæt 
befolkede frugtbare land, dels at indføre 
først sindrige eng-overrislingssystemer, 
siden højtydende (men artsfattige) kul-
turgræsser og kunstgødning, pesticider 
og store høstmaskiner. 

Derfor er den enkle manuelle teknolo-
gi meget tidligt blevet aflægs og gået i 
glemmebogen. Folk ved godt i store 
træk hvad en le er, men de fleste tror 
den er frygtelig svær at håndtere og i 
øvrigt upraktisk og ineffektiv. Kun få 
ved at den faktisk er et meget fint, højt 
specialiseret værktøj som skærer vegeta-
tionen med et rent snit, der giver min-
dre udtørring af ”stubbene”, og som kan 
skære dybt eller højt efter ønske og gå 
udenom enkelte planter, man vil skåne. 
Eller at den faktisk er nem at bruge, når 
blot den er godt skærpet og indstillet, og 
man er opmærksom på sikkerheden.          

Et fordelagtigt alternativ til larmende, 
brændstofgrådige, vegetationssønder-
hakkende buskryddere. Jovist, de kræ-
ver mere dynamisk muskelarbejde og 
tager længere tid, men alligevel.

Ny slæt Nå, men Henrik og en hånd-
fuld andre nordsjællændere har altså ta-
get traditionen op og er blevet så grebne 
at det har grebet om sig med årlige hø-
slæt, et omrejsende naturplejekorps, et 
laug med krav om at hvert medlem byg-
ger sit eget skaft (orv) med kyndig in-
struktion og hjælp. Bladene købes i 
Østrig og lauget er gået over til den syd-
landske skærpemetode (harring), som i 
Danmark mødes med den nordiske. Når 
man harrer, hamrer man med en spids 
hammer æggen ud i en bred flad tunge, 
mod et hårdt underlag. Det skulle give 
en ekstra tynd og smidig, fejlfri kold-
hærdet æg som holder bedre. 

Engen i Strøgårdsvang har svaret godt 
på behandlingen: Urter og græsser er 
genindvandret fra frøpulje og naboarea-
ler. Et mylder af dyr og insekter tiltræk-
kes af den artsrige, lysåbne eng. Og også 
den botanisk interesserede lokalbefolk-
ning har reageret fint:  Mange har meldt 
sig ind i Høslætlauget, og endnu flere 
kommer til de festlige årlige slæt-dage 
for hele familjen. 

Foto: Anne JohannissonFoto: Anne Johannisson

Foto: Anne Johannisson
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For at klare arbejdet på én dag med én 
opfølgning, hænges høet til tørre på lan-
ge tråd-hæs den samme dag, selv om 
tråde slet ikke hører til den (forsvund-
ne) danske tradition. Opsætningen ta-
ger mindst lige så lang tid som arbejdet 
med slåning, rivning og ophængning. 
Men man undgår at skulle ud og vende 
høet flere gange. Det hænger bare til det 
er tørt.

At få høet presset, hentet og afsat er et 
kapitel for sig - og ikke så nemt som 
man skulle tro: Ikke nok med at trans-
port og arbejdsløn er dyrt; der hersker 
også en mistillid til om vildt hø, fyldt 
med ikke-forædlede urter nu også kan 
være et sundt og lødigt foder. Det ind-
går i laugets regler at høet skal anvendes 
til foder. Måtte det aldrig blive nødven-
digt at gå på kompromis hermed! 

Oplysning Henriks lysbilleder, anek-
doter og smittende glæde er gode am-
bassadører for høslætten (ja, det hedder 
faktisk en slæt) som meningsfuld natur-
pleje i dansk sammenhæng. Han har bl 
a også skrevet artikler og deltaget i 
europamesterskaberne. Grundlaget er 
det faglige fundament og de praktiske 
erfaringer, som han gerne bringer vide-
re, hvor der er interesse. For eksempel 
på et arrangement til marts for Dan-
marks Naturfredningsforenings Samråd 
for Roskilde amt. Håbet er at etablere et 
lokalt høslætlaug i tilknytning til en re-
levant eng. Her findes på forhånd tilløb 
til det, idet Roskilde Lokalkomite i en 
årrække, inspireret af Sularpskärret i 
Lund og af Ödenäs har slået en Tagrør- 
(Vass-) -tilgroet eng, som nu overgår til 
græsning. 

I øvrigt har Henrik fundet ca. 30 an-
dre enge i Danmark som plejes praktisk 
med le og rive eller andre høslæt-meto-

Yderligere inspiration: 
www.skovognatur.dk/Fre-
deriksborg  
<http://www.skovogna-
tur.dk/Frederiksborg/drift/
skovparter/Hosletenge 
htm> /drift/skovparter/
Hosletenge.htm 
samt links derfra.

der. Man hører ikke så meget om dem, 
så der ligger en oplagt opgave for ideelle 
foreninger som Nordisk Kulturland-
skabsForbund, Danmarks Naturfred-
ningsforening og naturvejledernes kul-
turmiljø-netværk i at synliggøre dette 
interessante og idylliske landskabspleje-
arbejde, så tanken om hø kan blive mere 
nærværende og realistisk, og flere kan 
blive inspirerede til at tage leen op.

Lad så være at høslætten måske i 
mange tillfælde reelt skal udføres med 
tillempede metoder, der ikke ligefrem 
griber helt tilbage til en forsvunden, og 
dermed alligevel aldrig helt nøjagtig re-
producerbar manuel tradition, men i 
hvert fald kan skabe landskabsudtryk, 
der tilfredsstiller os nutidige naturelske-
re (eller museumsfolk eller turistchefer 
eller romantikere, eller hvad vi nu er) 
med de målsætninger, vi nu end måtte 
finde for godt at sætte for hver konkret 
stump overleveret eng.           Fingerklip-
pere på ballondæk, fx, eller slæt hver 
andet eller tredje år hellere end aldrig. 
Det må altsammen bero på konkrete 
vurderinger i et komplekst socialt, øko-
nomisk og biologisk felt - sådan som 
konkrete beslutninger om formen for 
hævd altid har beroet. Bæredygtigt har 
det altid skullet være. En bestemt æste-
tik eller flora var aldrig et mål i sig selv, 
men et biprodukt eller middel. 

Henriks indlæg i Beder satte helt sik-
kert impulser i gang hos deltagerne.          
Ligesom jeg håber at denne omtale gør 
det hos læserne - Til glæde for alle os, 
der holder af smukke, urterige enge og 
hyggelig aktivitet i naturen.

Foto: Anne Johannisson

Foto: Anne Johannisson
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Dennis Lisbjerg har på forlaget BIOS 
udgivet et meget illustrativt hæfte på 32 
sider om den verden der ligger lige for 
på det lave vand langs vore kyster.

Hæftet indleder med en sektion om 
bl.a. snorkeludstyr, saltvand, tidevand 
og en konstatering af at de gode snor-
kelsteder typisk er de steder hvor man 
normalt ikke vil bade.

Herefter er der en oversigt over de 
forskellige habitater, fx muddersand-
bund, tangskov, ålegræs enge etc.

De enkelte habitater har sit eget op-
slag med en beskrivelse, samt tekst og 
billeder af udvalgte og karakteristiske 
arter af flora og fauna. Der er over 140 
undervandsfotos og beskrivelser af 
mere end 50 grupper.

Forfatteren beskriver dels de enkelte 
arter, men også forskelle på arter der 
ligner hinanden. Teksten er skrevet i et 
let forståeligt og spændende sprog.  Der 
er mange ”anvisninger” i hæftet: ”Sav-
tang er meget almindelig langs kysterne. 
Hvis du ikke ser dyr her - så har du ikke 
set ordentlig efter!”, eller ”Det hænder at 
krabber selv svømmer hen til dig. Prøv 
at se hvad der sker. Den sætter sig stille 
og roligt - nærmest som om den håber 
på at få et lift til et nyt sted.”

Hæftet beskæftiger sig ikke med pæ-
dagogiske overvejelser om det at snork-
le på lavt vand, og forfatteren skriver li-
geledes i indledningen: ”Hæftet er ment 
som en indføring i havet set gennem en 
dykkermaske, og er langt fra fyldestgø-
rende eller komplet”

Hvis interessen for snorkling blev 
vagt af artiklerne i NATURvejleders 
tema om Hav- og kystformidling, vil 
jeg mene at hæftet er en særdeles god 
makker.

Personligt vil jeg glæde mig til at der 
kommer et lignende snorklehæfte om li-
vet på lavt søvand.

Dennis Lisbjerg er havbiolog og har 
bl.a. arbejdet for DMU og FN’s Miljø-
program. Han er ivrig snorkledykker og 
har snorklet overalt i de danske farvan-
de. Siden 1985 sportsdykker (1992 dyk-
kerinstruktør), men har bibeholdt den 
store interesse for snorkling. 

Anmeldelse:

Dyr og planter  
ved vores kyster 
- en snorkelguide til livet på lavt vand.
Læst af Lars Stubkjær Nielsen

Hæftet udkom november 
2003 på forlaget BIOS, og det 
kan købes i boghandlen eller 
på www.biospublishing.com 
for 69,- kr.

(ISBN 87-988976-0-8) 
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Landsforeningen Natur og 
Ungdom har startet en  
”mini-naturvejleder”-uddan-
nelse, lanceret under navnet 
Ildfuglekurserne, som jeg i 
min egenskab af foreningens 
naturvejleder er udviklings-
ansvarlig for. 

Som beskrevet i NATURvejleder 4 – 
2003 arbejder en række nationalparker i 
Europa med ”Junior Rangers”, der også 
er formidling for unge mennesker. Da 
der her er klare fælles arbejdsfelter var 
det en kærkommen mulighed der bød 
sig, da jeg af Naturvejlederforeningen 
fik buddet om at drage på studietur til 
Tyskland og Tjekkiet. Dette er min per-
sonlige beretning fra mødet med Junior 
Rangers projektet og et par centraleuro-
pæiske naturvejledere.

Junior Rangers der ikke formidler?!
Turen gik til det sydøstligste Tyskland 
(Nationalpark Bayerischer Wald) og det 
vestlige Tjekkiet (Národní park 
Šumava). Jeg mødtes med tre forskellige 
parter, der alle på den ene eller anden 

Junior Rangers  
i Europas nationalparker

Af Lars Jørgen Grønbjerg, 
naturvejleder ved Landsfore-
ningen Natur og Ungdom.

Marek Aschermann viser en af formidlingstavlerne i Šumava nationalparken. Her er vi på  ”sommerfugleruten”.

Barbara Mertin - projektkoordinator for Junior Ranger pro-
jektet på EUROPARC-kontoret.

Foto: Lars Jørgen Grønbjerg

Foto: Lars Jørgen G
rønbjerg
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måde har med Junior Rangers og/eller 
naturvejledning at gøre. I Europa findes 
der mange nationalparker, og sammen-
slutningen af de europæiske national-
parker hedder EUROPARC. De har i et 
par år kørt et pilotprojekt under navnet 
Junior Rangers, og har i den anledning 
ansat en projektkoordinator (Barbara 
Mertin), som jeg mødtes med. Hun har 
erfaring som naturvejleder – blandt an-
det fra en nationalpark i Østrig - og 
kender derfor til den praktiske side af 
naturvejlederarbejdet. Hun har koordi-
neret Junior Ranger projektet mellem de 
fire nationalparker, der oprindeligt var 
involveret i projektet. Fra i år vil flere 
nationalparker være involveret. 

Junior Rangers-ideen går kort fortalt 
ud på at uddanne en gruppe af unge 
mennesker (12-18 år) der bor og lever i 
eller tæt ved nationalparkerne til at være 
en slags ambassadører for nationalpar-
ken i deres lokalsamfund. Teenagerne 
får et 10-dages kursus, der ud over 
spændende naturoplevelser og friluftsliv 
også handler om naturbeskyttelse, om 
dyrene, planterne, geologien og andet 
naturhistorie, om nationalparken som 
arbejdsplads for naturvejledere og an-
dre, og endelig om ”håndtering” af pub-
likum – formidling! Intentionerne er, at 
de unge via uddannelsen føler et ejer-
skab til nationalparken og derigennem 
er med til at passe på den. De skal fun-
gere som en form for ”nationalpark-
støttegruppe” der kan være med til at 

give en forståelse for nationalparkens 
berettigelse og eksistens på det lokale 
plan.

Nye idéer
Det var interessant at tale med nogen 
der havde prøvet at afvikle flere Junior 
Ranger-kurser, og dermed også havde 
stået med de konkrete udfordringer i 
forhold til kursisterne. Jeg blev senere 
guidet rundt i nationalparken af den ene 
af mændene – Mario Schmid. Vi kørte 
rundt i det store naturparkområde en 
hel dag, og her kom vi blandt andet for-
bi en skovlegeplads med mange (for 
mig) velkendte konstruktioner men 
også en del nye. For eksempel en opstil-
ling der giver svar på ”om sten kan sige 
noget?” og en ”skovtelefon”.

Et andet sted har man fra nationalpar-
kens side valgt at bruge en stor pose 
euro på en helt særlig lejrskole. Her so-
ver lejrskolegæsterne i seks hytter der 
hver er bygget i meget tæt kontakt med 
forskellige af naturens elementer; Van-
det, Træerne, Jorden, Engen, Lyset, Sko-
ven. Meget inspirerende at se den ny-
tænkning der ligger bag! Efterfølgende 
gik jeg selv en tur blandt losser, ulve, bi-
sonokser, urfugle, hornugler og sågar 
gribbe! De var betryggende nok anbragt 
i indhegninger i et stort frilandsanlæg, 
hvor der også var gode eksempler på 
formidling omkring truede dyr og andet 
relevant! 

Eng-hytten er bygget så man føler man lever på engen når man bor der. Man sover på hø!

Foto: Lars Jørgen Grønbjerg
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Junior Ranger projektet udvides
Næste dag gik turen til Tjekkiet, hvor 
jeg mødte Marek Aschermann. Han er 
nationalpark-ranger og har ud over for-
midling for grupper også en del skovar-
bejde og vedligeholdelsesopgaver. Vi 
kørte rundt i nationalparken det meste 
af en dag mens Marek fremviste og for-
talte om hans arbejde og om det vi så. 
Det var en meget interessant dialog jeg 
havde med ham, ikke mindst da han 
fortalte, at ”det der med skolebørnene 
og naturen” jo ikke var noget han tager 
sig af, men noget der varetages af ”en 
gruppe kvindelige lærere fra byen”. Det 
var tydeligvis ikke noget han havde sær-
ligt fokus på – det havde ikke overvæl-
dende stor værdi (eller prestige) for 
ham!

Alligevel så han meget positivt på idé-
en om Junior Rangers, og han håbede, 
at Šumava bliver en af de nye national-
parker, der skal i gang med projektet i 
2004. Hvorvidt de kommer i gang i år 
afhænger bl.a. af personalemæssige og 
politiske afvejninger, men den slags er 
jo ikke dansk naturvejledning ukendt!

En dansk Junior Ranger-model?
Det var meget spændende og lærerigt at 
få lejlighed til at rejse ud på studietur. 
Det kan stærkt anbefales! Ud over den 
personlige bonus der ligger i mødet 
med andre mennesker og kulturer, sæt-
ter en sådan tur mange tanker i gang. 

Lys-hytten er knap nok færdig men skal have monteret glas i forskellige farver, der tilsammen danner hvidt lys.

Junior Ranger projektet er f.eks. et strå-
lende eksempel på den borgerinddragel-
se, der ligger som en forpligtelse i frem-
tidens naturforvaltning og 
naturvejledning. Tænk at kunne invol-
vere en stor gruppe unge mennesker, 
der som lokale beboere får en særlig be-
gejstring for deres (nationalpark-)områ-
de kombineret med indsigt og forståelse 
for natur- og kulturhistorien. En gruppe 
fremtidens ambassadører for national-
parken!

Der er ingen tvivl om, at jeg med stu-
dieturens udbytte i bagagen, og i kombi-
nation med erfaringerne fra N&U’s nye 
Ildfugle-uddannelse, vil anbefale på det 
stærkeste, at man i Danmark tænker 
børn og unge med ind i nationalparks-
trategierne og tilgodeser de særlige be-
hov og ønsker, børn og unge - organise-
rede eller uorganiserede - har når det 
gælder oplevelsesmuligheder og frilufts-
livfaciliteter.

Jeg kunne sågar forestille mig at også 
evt. kommende danske nationalparker 
vil kunne koble sig på det europæiske 
Junior Ranger projekt og udvikle en 
særlig dansk profil på projektet, hvor vi 
uddanner ungdomsguidekorps som 
supplement til den professionelle natur-
vejledning, der selvsagt skal stå helt cen-
tralt i nationalparkernes natur- og kul-
turværdiformidling.

Foto: Lars Jørgen Grønbjerg
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“Representatives from  
Lithuania, Poland and  
Germany showed an interest 
to participate, but due to 
lack of national financial sup-
port they could not come.”

Maija Malnaca har formuleret det helt 
fint i sin beretning om det Nordic-Baltic 
Seminar on Nature Schools and Env-
ironmental Education in Sagadi, Lahe-
maa National Park, Estonia on 5.-
8.08.2003.

Jeg vil gerne tage stilling til det og give 
nogle oplysninger om den status af na-
turformidling her i Tyskland. 

Langt de fleste offentlige formidlings-
centre er ikke kun ramt af nedskæring, 
men blev lukket i løbet af de sidste par 
år. Kun de 14 nationalparker kan tillade 
sig at beskæftige en fultidsnaturguide 
for formidlingsopgaver. I alt er det en 
lille håndfuld af ca. 20 rangers med for-
midlingsopgaver. Deres stillinger er tru-
ede.

På den anden side er der et stigende 
behov for naturformidling og en god ef-
terspørgsel efter tilsvarende tilbud begge 
fra befolkningen og skolerne. Viljen at 
betale for arrangementerne er også gi-
ven. 

Der findes allerede en række selv-
stændige naturvejledervirksomheder. 
De fleste byder på naturoplevelser og 
friluftsliv for familier og turister, mens 
nogle få byder på en skoletjeneste. I det-
te tilfalde kan det være nødvendig, at 
forældrene skal betale for eleverne (ca. 
1,00- 3,00 € per barn). De fleste arbejder 
deltid i naturformidling, nogle klarer en 
rimelig inkomst, men der findes også 
virksomheder med flere ansætte, især i 
det turistiske indsatsområde.

For at undgå konkurrence i storbyer 

og for at bundle krafterne i markedsfø-
ring, dannes tit kooperativt foretagende.

Der er slet ikke nogen tilskud, men de 
offentlige institutioner stiller deres web-
nette til rådighed for arrangementer og 
markedsføring. Der arbejdes på en fæl-
les folder, og en national samslutning af 
de uddannede naturguider  er i forbere-
delse. Desuden er en godkendelse af 
virksomheder og tilbud lige i gang for at 
sikre en kvalitætsstandard i formidlin-
gen (Certifisering).

Uddannelserne for „Zertifizierter Na-
tur- und Landschaftsführer“ varierer 
stædigvæk meget i de 16 delstater. Ty-
pisk er en uddannelsesuge per måned 
over 4 – 6 måneder. Målgruppen omfat-
ter alle, som har studeret et „grønt“, pæ-
dagogisk eller kulturvidenskabeligt fag 
på universitetet. Uddannelsen er delvis 
deltagerfinanseret. Det skal ikke forties, 
at det er tit en velkommen chance at 
slippe fra arbejdsløsheden. Uddannel-
sen indeholder en del markedsføring og 
driftsøkonomi ved siden af grundlagsvi-
den og formidlingsteknik. Et selvstæn-
digt forskningsprojekt skal dokumente-
res.

En ændret skolelovgivning gør det 
muligt for naturguider at arbjede som 
vikarlærer in vintermånederne. Mange 
holder også foredrag, mens de første 
bliver involveret i udannelsesopgaver 
for de næste hold. Der er ret meget gang 
i udviklingen, som bliver – heldigvis – 
styret af miljø- og  skoleministeriet.

Gevinstorienteret naturformidling på 
selvstændig basis er vist lidt mere end 
en nødløsning i stramme tider. Ulem-
pen er alligevel, at man ikke har infly-
delse over miljøpolitiske beslutninger, 
f.x. i naturfredningsemner, og internati-
onale kontakter. Og det kraver en stadig 
og høj personligt indsats.

En kommentar til

Nordic-Baltic Seminar
on Nature Schools and Environmental Education 
in Sagadi, Lahemaa National Park, Estonia 2003

En kommentar fra
Stefanie Dibbern,
der arbejder som 
naturguide for det 
danske mindretal i 
Sydslesvig, og har 
gjort sig selvstæn-
dig med eget firma 
„Hands-on-natur“, 
som  henvender 
sig til skoler og 
børnehaver i det 
nordlige Slesvig-
Holsten.
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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 ...............  
Helle-Marie Taastrøm (kasserer)  naturskolen@randers.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 

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 2004 500,- kr.
❏ Personligt abonnement (1 eks. af bladet) 250,- kr.
❏ Virksomheds-abonnement (op til 5 eks. af bladet) 700,- kr.
 
❏ Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Det er august måned og de fleste har overstået  
feriestrabadserne. Du skal til at tage fat på et nyt  
arbejdsår med børnene i institutionen, i folkeskolen 
eller på dit naturcenter og arbejder med, helt kon-
kret, at planlægge dit kommende undervisnings- og 
formidlingsforløb. Måske er din målgruppe også 
voksne mennesker. Men ét er sikkert: Du vil gerne 
tage udgangspunkt i naturen og dens mange mulig-
heder for leg og læring udenfor det traditionelle  
lokales firkantede vægge. 

 ◆ Men hvordan griber jeg det egentligt an? 
 ◆ Hvordan finder jeg det helt rigtige sted, derude?
 ◆ Hvor er den gode historie?
 ◆ Hvordan kan jeg blive bedre til at planlægge  

og gennemføre aktiviteterne?
 ◆ Hvilke formidlingsmetoder virker, og er der  

nogen der ikke virker?

På kurset vil vi gennem praktiske øvelser og diskussi-
oner forsøge at finde svar på nogle af de spørgsmål, 
der ofte opstår under planlægning og gennemførel-
se af undervisnings- og formidlingsforløb, eller den 
offentligt guidede tur i naturen. Efter kurset vil du 
være rustet til at anvende forskellige formidlings-
teknikker rettet mod børn og voksne.

Målgruppe
Kurset henvender sig til personer der arbejder med, 
eller skal til at arbejde med formidling i naturen,  
enten som en del af deres arbejde, eller i fritiden for 
f.eks. foreninger eller organisationer.

Kursusledere
Naturvejleder Bjarne Manstrup, Samsø Naturskole, 
Naturvejleder Tove Stockmarr, Geo-Formidling.

Tidspunkt:   4. – 6. august 2004.
Sted:   Samsø. Indkvart. på Nordby Kro.
Pris:   2.300 kr.
Deltagerantal:   Max. 20.  (min. 10 tilmeldinger)
Tilmeldingsfrist:  30. juni 2004.

Tilmelding til: 
Bjarne Manstrup, Tlf.: 86 59 64 54,  
E-mail: bjm@ag.aaa.dk

Spørgsmål?
Kontakt Tove på: tove.stockmarr@tdcadsl.dk  -  
tlf.: 76 31 60 34 eller 
Bjarne på: bjm@ag.aaa.dk  -  tlf.: 86 59 64 54

Kursus

Naturformidling – hvordan?
T
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Nyt fra Naturvejlederforeningen 

Fællessekretariatet (FÆS) er 
ved at udarbejde en række 
konkrete oplæg, der koncen-
trerer sig om de 5 indsatsom-
råder, der blev defineret på 
baggrund af seminaret i 
Grenå. 
Bestyrelsen har i januar holdt 
møde med FÆS, hvor vi drøf-
tede formuleringer, mål og 
med. Siden har vi kommen-
teret de konkrete oplæg. 
Målet er, at FÆS præsenterer initiativer-
ne på årskonferencen. Bestyrelsen me-
ner fortsat, at det er centralt for proces-
sen at Naturvejlederordningens 
definition og formålsbeskrivelse gen-
nemgår en modernisering. Vi arbejder 
derfor videre med at færdiggøre et for-
slag, som vi gerne vil præsentere for Jer 
på årskonferencen. 

Høringssvar
Da justitsministeren i slutningen af sid-
ste år sendte to lovudkast i høring, med 
det formål at skabe øget tryghed i be-
folkningen og forebygge alvorlig krimi-
nalitet ved brug af knive, fik bestyrelsen 
travlt. Ligesom så mange andre, følte vi, 
at naturvejledere uretmæssigt ville kun-
ne komme i klemme, hvis lovforslaget 
blev vedtaget. Naturvejlederforeningen 
sendte derfor et høringssvar, da vi på 
baggrund af lovforslagene syntes det var 
forkert, hvis man kriminaliserede noget 
så grundlæggende for et aktivt frilufts-
liv, som det, at være i besiddelse af en 
god kniv. Vi fremhævede, at vi var op-
mærksomme på, at visse grupper såsom 
jægere, lystfiskere, spejdere m.fl. og her-
under sikkert også naturvejledere, ville 
blive undtaget fra loven. Men vi forudså 

en række problemer med almindelige 
skovgæster, der med lovforslaget ville 
bliver kriminaliseret. – Justitsministeren 
svarede, at det efter lovforslaget fortsat 
vil være lovligt at bære kniv på offentli-
ge steder mv. som led i fx erhvervsud-
øvelse. Så ind til videre ser det ud som 
om danske naturvejledere ikke er på vej 
ind i en kriminel karriere… Men den 
knivklædte skovgæst, der tager S-toget 
udi i det grønne, risikerer måske at 
komme i uføre.

Også Skov- og Naturstyrelsen fik svar 
som reaktion på høringsrunden vedr. 
”Udkast til handlingsplan for biologisk 
mangfoldighed og Naturbeskyttelse i 
Danmark 2004-2009”. Danmarks for-
pligtigelse til at inddrage biodiversitet i 
alle uddannelser ligger lige til højrebe-
net for naturvejlederne, der placeret på 
naturcentre, museer, naturskoler, på 
skovdistrikter og i amter og kommuner, 
m.m., gennem årene har udviklet en 
lang række tilbud til skolerne, hvor ele-
verne gennem aktiviteter i naturen bl.a. 
lærer om artskendskab, oplever samspil-
let i naturen og bibringes forståelse for 
naturbeskyttelse og -bevaring – herun-
der biodiversitet.

Korte kurser for naturvejledere
Som I ved, udbyder Skovskolen ikke 
længere korte efteruddannelseskurser 
for naturvejledere og andre interessere-
de. Bestyrelsen har derfor nedsat et kur-
susudvalg der formidler spændende ef-
teruddannelsestilbud til foreningens 
medlemmer og andre interesserede. I vil 
derfor fremover kunne finde en ”Kur-
suskalender” i bladet, der fortæller om 
alle de spændende kurser der er lagt op 
til. Inden længe, vil I også kunne finde 
tilsvarende på såvel NaturvejlederNet 
som på foreningens hjemmeside.

Har du gode ideer til et spændende 
kursus du kunne tænke blev udbudt, el-

Naturvejledning i det 
21. århundrede
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ler har du selv et på bedding, så tøv ikke 
med at kontakte kursusudvalget, der nu 
består af:

Bjarne Manstrup: 
bjm@ag.aaa.dk

Sille Noe-Nygaard: 
sille.noe-nyegaard@mail.dk

Allan Gudio Nielsen:  
allan.nielsen@dof.dk

Karen Vesterager: 
karen.vesterager@skolekom.dk

Lars Borch: 
larsborch@tdcadsl.dk

Foreningen vokser
… og det skyldes ikke mindst, at godt 
30 grønne guider har meldt sig ind i for-
eningen. De grønne guider, der føler til-
hørsforhold til vores arbejdsområde er 
blevet tilbudt, at de kan indmelde sig 
ind i Naturvejlederforeningen efter at 
Grøn Guide Foreningen blev opløst i 
slutningen af 2003. Vi håber at se rigtigt 
mange af de nye medlemmer til årskon-
ferencen! 

Vi ses!
… forhåbentligt til Naturvejlederfor-
eningens Generalforsamling, der i år 
bryder med alle traditioner, idet den af-
holdes om eftermiddagen. Foreningens 
medlemmer har modtaget invitation 
med posten, hvoraf det fremgår, at GF 
afholdes onsdag den 28. april fra kl. 
14.30 til 19.00. Vi har valgt at flytte den 
for dels, at få plads til et spændende af-
tenprogram, samt for at imødekomme 
det til tider meget sene sluttidspunkt for 
generalforsamlinger. Vi har fra en enkelt 
naturvejleder hørt, at det har givet pro-
blemer i forhold til arbejdsgiver, idet 
denne ikke ville lægge arbejdstid til at 
naturvejlederen deltager i foreningens 
generalforsamling når denne ligger i ar-
bejdstiden. I dette tilfælde drejer det sig 
således om 1½ time fra kl. 14.30 til kl. 
16.00. 

Bestyrelsen beklager, hvis det har givet 
flere medlemmer lignende problemer. 
Men samtidig, vil vi gerne overfor ar-
bejdsgiverne fremhæve, at Naturvejle-
derforeningens engagementer jo ikke 
mindst kommer naturvejlederne til 
gode. Foreningen er et interesseforum, 

der blandt andet skaber kontakt mellem 
personer der arbejder direkte med na-
turformidling. Dette er til stor gavn for 
alle medlemmer og dermed for alle an-
satte. 

Som vi fortalte i sidste nummer af 
NATURvejleder vil vi i år bruge mindre 
tid på at berette om den forgangne akti-
vitet i foreningen, men i stedet bruge en 
pæn del af generalforsamlingen på at 
diskutere de fremadrettede aktiviteter. 
Under punktet ”Debat om foreningens 
fremtidige arbejde” vil vi således gerne 
have jeres syn på følgende emner:

 ◆ Kursusvirksomhed
 ◆ Internationalt engagement
 ◆ Naturvejledning i det 21. århundrede
 ◆ Naturskolevirksomhed
 ◆ Naturvejlederuddannelsen
 ◆ Kommunikationsstrategier
 ◆ Netværkssamarbejde
 ◆ Etablering af et ”Naturvejleder Råd”

Vi håber I har noget på hjerte, måske 
ikke nødvendigvis til alle punkter, men 
til dét I føler er vigtigt for Jer. Under alle 
omstændigheder afspejler listen ovenfor 
de emner vi fornemmer det er vigtigt, at 
foreningen forholder sig til.

Valg til bestyrelsen
Siden sidste ”Nyt fra bestyrelsen” har 
bestyrelsens to unge hanløver Allan 
Gudio Nielsen og Morten D. D. Hansen 
tænkt sig om en ekstra gang. De ønsker 
alligevel ikke at stille op til genvalg, 
hvorfor vi hermed opfordrer alle med-
lemmer til at tænke over om en omgang 
bestyrelsesarbejde kunne friste! Der er 
under alle omstændigheder lagt op til, 
at bestyrelsen vil komme til at bestå af 
nye ansigter, idet der ud over de to sup-
pleantposter er hele tre bestyrelsesmed-
lemmer på valg. Valglisten ser således 
ud:

 ❍ Sille Noe-Nygaard, ønsker genvalg.
 ❍ Morten D. D. ønsker ikke genvalg.
 ❍ Allan Gudio Nielsen ønsker ikke 
genvalg.

Derudover har vi to suppleantposter der 
står klar. Den ene har Torben Bøgeskov 
varetaget og han ønsker ikke genvalg.

Nyt fra Naturvejlederforeningen 
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Hej kolleger

I januar startede jeg mit nye job som na-
turskolekonsulent. Et job som kom til 
veje fordi en hel masse af jer mødtes i 
Odense i Februar 2003 og pegede på en 
række indsatsområder, som I mente na-
turskoleområdet kunne have glæde af at 
få udviklet. En hjælp til denne udvikling 
var ønsket om en stilling som Natursko-
lekonsulent i Friluftsrådet. Via ansøg-
ning fra Naturvejlederforeningen blev 
der efterfølgende bevilget en stilling på 
halv tid.

Her er jeg så og mange tak for at I gav 
mig muligheden for at jeg nu sidder i en 
spændende stol med masser af udfor-
dringer.

Som konsulent for naturskolerne og 
andre naturformidlere, der arbejder 
med  skoler og institutioner som mål-
gruppe, er det min hovedopgave at støt-
te en udvikling af området i tematiske 

netværk og udvikle nye former for na-
turskoler.  Arbejdet udføres i et åbent 
forum af naturskole-interessenter, her-
under naturvejledere og lærere. 

Sagt på mere jævnt dansk. Min funk-
tion er blevet til fordi I er der. Min ho-
vedopgave er således at være en ressour-
ce person, for jer som ønsker det. Målet 
er at finde sammen med andre kolleger 
og sammen eksperimentere, udveksle 
erfaringer, udvikle nye metoder med 
mere. Det skal være spændende, have et 
klart mål, være sjovt og nærværende, 
hvor kodeordet er udvikling.

Udvikling.
Udvikling er en investering og kræver 
som sådan resourcer/tid.

Det kan være svært at finde i en travl 
dagligdag hvor kalenderen er fuldt boo-
ket de næste mange måneder. Men om-

Den nye  
naturskolekonsulent

          Nyt fra Fællessekretariatet 

Af Poul Hjulmann Siedler, 
natuskolekonsulent

For at styrke  
naturskolerne har 
Friluftsrådet ansat 
en naturskole-
konsulent på  
halv tid.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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verdenen rykker og nogle gange i store 
ryk. Derfor er det vigtigt at være på ba-
nen, både for at høste glæde og erfarin-
ger fra andre tilknyttede områder, hvor 
der sker en positiv udvikling og for ikke 
at blive ”hægtet af ”. 

Det er min erfaring og holdning at 
netop naturskoler og naturfomidlere er i 
en stærk position til at være foregangs-
mænd og sætte en god udvikling på 
dagsordenen i jeres lokalområde.

Tema baserede netværk.
En af måderne at komme videre på er 
dannelsen af temabaserede netværk. 
Det er tanken at sådanne netværk skal 
være et værktøj til fortsat udvikling in-
denfor temaet. Resultaterne af netvær-
kets arbejde formidles ud til andre inte-
resserede kolleger. 

Der skal være en god struktur for net-
værkets arbejde. En struktur som delta-
gerne i netværket selv sørger for at im-
plementere. 

Med ønsket om at komme igang  sna-
rest og imødekomme behovet for udvik-
ling inviterede to gode tovholdere og 
undertegnede med tre – fire ugers frist 
til to seminarer, et sidst i feb og et i star-
ten af marts. De havde til formål at star-
te to tema netværk med fokus på 1. før-
skoleområdet og 2. et tættere 
samarbejde med folkeskolen.

Desværre var der næsten ingen til-
meldte så  begge blev aflyst. Så fik jeg 
lært at de kritiske røster, der varslede for 
kort tilmeldingsfrist fik ret.

Så vi prøver igen. 
For at være en konsulent, der er mere 
end bare et fint ord er det vigtigt at have 
en god kommunikation med jer. Tøv 
derfor ikke med at kontakte mig. Jeg vil 
gerne vide så meget som muligt om  je-
res behov og ønsker. Ligesom jeg gerne 
vil lære og samle viden sammen om 
spændende tiltag og erfaringer I har 
gjort jer.

Tøv heller ikke med selv at tage initia-
tivet og starte et emne op med andre li-
gesindede. Jeg vil gøre mit bedste for at  
samle sammen på andres erfaringer, om 
muligt give gode indspark og være spar-
ringspartner og i øvrigt være med på en 
lytter.

Nyt fra Fællessekretariatet 

Lidt selvbiogafi, hvis det skulle have interesse...

Mit navn er Poul Hjulmann Seidler. Jeg 
startede indenfor denne branche i 1993 
og blev uddannet som Naturvejleder på 
hold 6. 
 
Fra 1993 til 1997 var jeg ansat som Natur-
vejleder i Hundested Kommune. Min basis 
var en tør kontorstol på rådhuset, men 
med friheden og ressourcer til at lave en 
masse spændende naturformidling. 
 
Fra 1997 – 2000 var jeg leder af Land-
brugs- og Naturcentret Sølager. Sammen 
med gode folk (bl.a. to andre naturvejle-
dere Claus Waidtsløw og Dorte Abraham-
sen) knoklede vi på med at bygge natur-
centret op. 

Stedet havde et enormt potentiale 
både hvad angår de fysiske rammer og de 
menneskelige ressourcer. De omfattede 
bl.a. et værksted med udviklingshæmme-
de, inddragelse af udviklingshæmmede 
og adfærdsvanskelige unge i formidlings-
arbejdet, et landbrug, gartneri, strand-
grund med mere. 

Det fik som så mange andre ”ikke skal” 
tiltag et ordentligt skud for boven da Sø-
lager Ungdomsbehandlingshjem, hvorun-

der naturcentret hører, fik at vide de skulle 
skaffe flere sikrede pladser til varetægt af 
kriminelle unge under 18 år.  Konsekvensen 
var en betydelig nedprioritering af Land-
brugs- og Naturcentrets aktivitetsniveau og 
udviklingsmuligheder.

Fra jan 2001 – Dec 2003 var jeg sammen 
med min kvinde og unger udsendt som ud-
viklingsarbejder for Mellemfolkeligt Sam-
virke i Kenya. 

Jeg arbejdede som organisationsrådgiver 
for en ungdomsorganisation med 42 med-
lemsskoler, der arbejder for et bedre miljø 
og sundhed. Et arbejde under vilkår i eks-
trem fattigdom, hvor gode kolleger dør af 
AIDS, andre er ofte fraværende da de skal til 
begravelse, nogle tredje får pludselig an-
svaret for et ekstra kuld børn da forældrene 
er døde, skoler hvor 2/3 af eleverne enten 
er helt eller halvt forældreløse, små miljø-
tiltag der oversvømmes i regntiden, den lil-
le planteskole hvorfra træerne stjæles eller 
spises af gederne……

Det var en lærerig tid med utrolige man-
ge oplevelser som både gav mig nogle af de 
sejeste og mest givende og krævende erfa-
ringer til rygsækken. 

Brug skolekom
Især i forbindelse med arbejdet i net-
værk og hurtige fælles invitationer, be-
skeder med mere er skolekom et godt 
værktøj. Jeg har erfaret at langt fra alle 
bruger dette.  Brug det, det sparer res-
sourcer og gør kommunikationen meget 
lettere.

Sådan får du fat i  
naturskolekonsulenten:

Kontakt Poul Hjulmann Seidler på:

Naturskolekonferencen på SkoleKom.

Mail-adressen phj@friluftsraadet.dk

eller

Telefon: 33 79 00 79.

(Poul er som regel i Friluftsrådet  
på mandage)
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          Nyt fra Fællessekretariatet 
”Naturvejledning i det 
21. århundrede”  
I forlængelse af konferencen i Grenå 
den 19. maj 2003 arbejder Fællessekre-
tariatet nu med at udmønte følgende 5 
punkter til en samlet handleplan for vi-
dereudvikling af dansk naturvejledning 
i det 21 århundrede:
1. Øge sundhed og livskvalitet gen-

nem gode naturoplevelser
2. Sikre direkte borgerinddragelse og 

en demokratisk proces i naturfor-
valtningen

3. Udvikle udfoldelses- og fordybel-
sesmuligheder som en selvfølgelig 
del af varetagelsen landskabets kul-
tur- og naturværdier 

4. Bevare natur- og kulturværdier for 
efterfølgende generationer, herun-
der ikke mindst bevare biologisk 
mangfoldighed

5. Udvikle naturvejledningens mål 
og metoder i relation til nye opga-
ver, og sikre effektmålinger af resul-
taterne af indsatsen.

I Fællessekretariatet for Naturvejleder-
ordningen har vi delt opgaverne, så 
foreløbig er Friluftsrådet ”redaktør” på 
afsnit 1 & 3, Skovskolen på 5 og Skov- 
og Naturstyrelsen på 2 & 4.

Vi tilstræber at have udkast til de en-
kelte afsnit klar til naturvejledernes års-
møde sidst i april, hvor vi håber på en 
spændende debat om indholdet i den 
fremtidige naturvejledning. Men har du 
ideer og tanker om dette, behøver du 
ikke at vente – kontakt os i Fællessekre-
tariatet!

 

Naturvejlder-
uddannelsen – hold 17
Interessen for naturvejledning er fortsat 
stor i Danmark. Der var således 39, der 
ansøgte om optagelse på Naturvejleder-
uddannelsens hold 17, der statede i 
marts 2004. Der er optaget 26 kursister 
på holdet. I februar holdt Fællessekreta-
riatet ”Introdag” for de nye naturvejle-
dere og deres arbejdsgivere. 

Naturvejledning  
i Nationalparker
Fællessekretariatet har sendt et tilbud til 
styregrupperne i de 7 Nationalpark-pi-
lotprojekter om at medvirke ved udvik-
lingen af formidlingen i en evt. kom-
mende Nationalpark ved at sende et 
rejsehold bestående af måske 10-12 na-
turvejledere til området til et arbejds-
seminar på  2-3 dage.

Arbejdet kan eksempelvis omfatte:
 ❏ Udspil til samlet formidlingsplan 

for hele nationalparken.
 ❏ Besøgscenter/besøgscentre – hvor-

for, hvor, hvad og hvordan?
 ❏ Behov for koordinering af Natio-

nalparkens eksisterende formid-
lingstilbud.

 ❏ Forslag til:
 ➭ Udstillinger.
 ➭ Formidlingstemaer.
 ➭ Særlige guidede ture.
 ➭ Støttepunkter og infrastruktur – 
hvorfor, hvad og hvor?

 ➭ Steder, der skal formidles.
 ➭ Faciliteter til friluftsliv.
 ➭  Indirekte formidling, naturstier; 
plancher etc.

To naturvejledere vil indgå som en fast 
og gennemgående del af rejseholdet: 
Stig Nøhr (Møn) og Tage Madsen 
(Skjern-Egvad).

Fællessekretariatet har lavet en lille 
folder om Rejseholdet - rekvirer den hos 
os, hvis du er interesseret. 

Naturskolekonsulenten 
er startet
Naturvejleder Poul Hjulmann startede i 
januar som naturskolekonsulent med 
daglig arbejdsplads i Friluftsrådet. 
Han er nu i gang med at strukturere de 
kommende års arbejde sammen med 
Fællessekretariatet, Naturvejlederfor-
eningen og de ”tovholderne”, der blev på 
valgt på Naturskoleseminaret i Odense 
for 2 år siden. Og der er nok at tage fat 
på:
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Nyt fra Fællessekretariatet 
 ➤ Etablering af et forum, der kan få 

naturskolerne til at samarbejde ef-
fektivt.

 ➤ Udvikling af undervisningsforløb på 
naturskoleområdet.

 ➤ Friluftsaktiviteter, der kan reducere 
problemer med livsstilssygdomme.

 ➤ Børn og natur i dagplejen, vuggestu-
en 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 folkesko-

lerne.

Naturvejlederne og Friluftsrådet har en 
vigtig rolle at spille

Friluftsrådet har besluttet at tilføre 
kampagnen et ekstra budskab: ”Frilufts-
liv gi’r (også) sundhed”. I debatten om 
fysisk aktivitet nævnes sport og idræt 
ofte, mens naturen som motionsrum 
glemmes. Sundhedsstyrelsen ønsker at 
nå en målgruppe, som ikke motiveres af 
fitnesscentre og kondicykler. Derfor skal 
naturen, oplevelserne og fællesskabet i 
fokus. 

Vi håber, at I naturvejledere har lyst til 
at være med. Det er særligt aktuelt for 
den ene af vores to indsatser i sund-
hedsugen, nemlig den, der er henvendt 
til arbejdspladser. 

Tilbyd en friluftsoplevelse til  
arbejdspladserne
Ved at henvende os til arbejdspladserne 
med tilbudet om en friluftsoplevelse, 
nås en helt ny målgruppe. Tanken er, at 
de, der ikke umiddelbart ser sig selv 
som deltager i en friluftstur, motiveres 
af det kollegiale fællesskab. Hvis udflug-
ten foregår i arbejdstiden, er der et 
yderligere incitament. Målet er naturlig-
vis, at flere får øjnene op for naturens 
muligheder.

Hvem, hvor og hvordan
Friluftsoplevelsen kan være en fugletur, 
en strandvandring, en cykelsafari eller 
noget helt andet. Eneste krav er, at turen 
er for alle, at den ligger i sundhedsugen 
og at der kan være op til 30 deltagere. 
Hvis virksomheden er større end dette, 
finder vi flere turledere, der kan arbejde 
sammen.

Kontakt Friluftsrådet
Vi håber på, at finde frem til en række 
virksomheder, som gerne vil styrke de-
res profil og fremme medarbejdernes 
velvære. Måske har du et bud på en ak-
tuel virksomhed nær dig? Husk at vi har 
mulighed for at dække visse mindre ud-
gifter i forbindelse med arrangementet. 
Endeligt har vi kontakt til andre turle-
dere i medlemsorganisationen, som I 
kan spille sammen med.  
  Ida Kryger

Spil med i Sundhedsstyrelsens kampagne 

”30 minutter om dagen”
Uge 24 (den 7. til 13. juni)

Læs artiklen på side 48, hvor Poul Hjulmann selv fortæller  
mere om arbejdet som Naturskolekonsulent

Kontakt:

Friluftsrådet;
Projektkoordinator  
Ida Kryger
Tlf. 33 79 00 79  
mellem kl. 10 og 15
eller e-mail: 
ikr@friluftsraadet.dk
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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 

rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 
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Nyt om navne og arbejdspladser

Katrine Gro Hansen - ny naturvejleder på Falster
D 1. dec. 2003 har Falster statsskovdistrikt ansat Katrine Gro Hansen som ny natur-
vejleder og skovløber på Ulvshalegård på Møn. Katrine har tidligere haft en lignen-
de stilling på Odsherred Statsskovdistrikt, men har haft barsels- og forældreorlov de 
seneste 2 år. 
Katrine skal fungere som naturvejleder på hele distriktet, dels ved selv at arrangere 
naturvejlederaktiviteter på distriktets arealer, og dels ved at inspirere, motivere til og 
koordinere alle ansattes naturvejlederaktiviteter. Endelig skal Katrine også fungere i 
Pilotprojekt Nationalpark Møn, bl.a. med udbud af offentlige arrangementer i pro-
jektregi.
 Målgruppen vil være børn, turister, lokalbefolkning, børnefam. og grupper,
 - altså meget bredt ! 
Distriktet glæder sig meget over, at det er lykkes at få ansat Katrine og Katrine ud-
trykker også sin glæde ved at komme til at virke i denne naturskønne egn.
Katrine kan kontaktes på tlf. 55 81 18 53 / 22 49 65 92
e-mail: kgh@sns.dk
Alm. postadr: Ulvshalevej 283, 4780 Stege.

Lenette Schunck - ny naturvejleder i Jernløse
Naturskolen Nobishuset startede op som et nyt tiltag den 1. oktober 2003. Det er et 
samarbejde mellem Jernløse Kommune, Kommunens børneinstitutioner, Den Suhr-
ske Stiftelse, som ejer den nærtliggende skov, og firmaet Nobishuset.dk, der ligger 
lokaler til. Friluftsrådet har støttet projektet med 77.000,- kr.til udstyr. 
Jeg, Lenette Schunck, 34 år, er blevet ansat som naturvejleder på fuldtid af Jernløse 
kommune til at naturvejlede og til at stå for den daglige drift af stedet, der er opret-
tet for en 3 årig-periode. 
Jeg er uddannet friluftsvejleder fra Københavns Universitet med træklatring som 
hovedområde, og brænder derfor især for friluftsliv, træklatring og skovens træer. 
I vinterhalvåret fungerer stedet som turnusinstitution for 3 børnehaver og ialt 24 
børn, og fra 1. april åbnes der op for kommunens skoleklasser og SFO’er, så der er 
mulighed for lejrskole med overnatning i det fri og bålmad på menuen. 
Lenette er optaget på naturvejlederuddannelsen.
Der er flere informationer på: www.nobishuset.dk

Thomas Guldbæk - ny naturvejleder på Bornholm
Bornholms Middelaldercenter har valgt, i meget højere grad end tidligere, at foku-
sere på menneskets relationer til naturen, set i et historisk lys. Sideløbende med ak-
tiviteterne ved centerets middelalderbebyggelse og historiske aktivitetsareal, er det 
ønsket at opbygge ”Bornholms Historie- og Naturværksted”. De mange spændende 
ting, som dette forventes at indeholde, vil evt. blive beskrevet i et kommende nr. af 
Naturvejleder. Lige nu arbejdes der på at finde medfinansiering via diverse fonde. 
Ønsket om at komme videre med idéudviklingen af projektet. Samt et ønske om at 
inddrage de kommende projektledere så tidligt som muligt. – Har medført at cente-
rets nye/første naturvejlederstilling allerede er oprettet. Herved kan naturvejlederen 
indgå i den fortsatte fundraising, projektudvikling, og opbygning, sideløbende med 
at der arbejdes med formidling i 2004. – En god måde at ”komme ind i” både gamle 
og nye projekter på et center i en rivende udvikling. Den anden projektleder på det 
kommende Historie- og Naturværksted bliver en historisk formidler, som er ansat 
på centeret.
Til den nye naturvejlederstilling har centeret valgt Thomas Guldbæk. Ud over at 
have været freelancer i en del år, har Thomas været ansat på NaturBornholm fra år 
2000 og frem til nu. ”Bornholms Middelaldercenter kom dog med en udfordring, 
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jeg ikke kunne sige nej til”, mener den middelalderinteresserede og friluftshungren-
de naturvejleder. 
Da Thomas igennem en årrække har været kontaktperson/tovholder for det Born-
holmske naturvejledernetværk, er det også naturligt at dette nu flytter sin base til 
”Bornholms Historie- og Naturværksted”.
Ny telefon er 56 49 83 19 eller mobil 29 27 59 64.
Se også www.bornholmsmiddelaldercenter.dk    (HH)

Anne Grethe Clemmensen og Jan Ryttergård  
- nye naturvejledere på Als
Den nye Naturskole på Als blev beskrevet i sidste nummer af Naturvejleder, hvor 
man kan læse alt om de nye fine sted. Den nye Naturskole i Bramming kommune er 
allerede godt i gang. Den virker ud fra to baser: en gammel spejderhytte med over-
natningsmuligheder og en å med fine formidlingsmuligheder. Der er ansat to 1/4 
tids medhjælpere, Anne Grethe Clemmensen og Jan Ryttergård  (TS)

Jesper Grube Kristiansen - ny leder på Ishøj Naturskole
Ishøj Naturskole har netop ansat Jesper Grube Kristiansen, som ny leder af natur-
skolen. Jesper kan berette følgende:
Jeg er uddannet forstkandidat og kommer fra en stilling som naturvejleder på Na-
turBornholm. Med ansættelsen i Ishøj startes samtidig på naturvejlederuddannel-
sens hold 17.
Ishøj Naturskole er et kommunalt undervisningstilbud til alle klassetrin.
Som leder af en naturskole der er i sin vorden, er opgaverne mange, administraton 
og formidling, udvikling af undervisningstilbud og opsøgende arbejde på skolerne.
(AN)

Marianne Kragh Petersen - nu fuld tid på Skovsgaard
Måske vil det fremover stadig være muligt at møde ”den hvide dame” i de skumle 
gange i Skovsgaards hovedbygning, men fra nu af er det slut med ”den halve natur-
vejleder”!
Efter nu snart 3 år som halv naturvejleder på Skovsgaard, hvor den anden halvdel af 
mit arbejde har været administration, sekretærarbejde og koordinatorfunktioner, er 

Thomas Guldbæk ”in action”.

Jesper Grube Kristiansen
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jeg nu blevet en lykkelig hel naturvejler. Referatskrivning og papirnusseri er trygt 
lagt i andres hænder, således at jeg fremover kan koncentrere mig om naturformid-
ling primært på Skovsgaard men også på Danmarks Naturfonds øvrige ejendomme 
rundt omkring i Danmark. Min nye arbejdssituation betyder også, at jeg fremover 
skal arbejde mere bredt for Danmarks Naturfredningsforening – blandt andet med 
formidlingskurser for foreningens lokalkomitéer. 
Marianne Kragh Petersen

Værdifyldt Variation  
- en debatudstilling om nationalpark i Nordsjælland

Udstilling på Esrum Møllegård er åben frem til d. 14. marts.
Nu da Nordsjælland er blevet udpeget til et pilotprojekt for en fremtidig national-
park i Danmark, har vi valgt at lade udstillingen blive endnu en sommersæson. Det 
er en udstilling om en nationalpark i den nordsjællandske natur. Hvad er baggrun-
den 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: Frem til efteråret 2004, kl. 10 – 15 (fra 1. maj til 16) hver dag
Adresse: Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3230 Græsted

”Masser af mus” - ny udstilling på Naturcenter Vestamager
Familieudstilling med masser af aktiviteter for børn. Udstillingen retter
sig mod mindre børn, hvorfor al formidling er tilrettelagt til kropslig
læring, naturdramatisering gennem dukketeater, snak om mus´adfærd, sanser og
udseende gennem håndtering af levende mus. Det primære budskab i
udstillingen skulle gerne være historien om mus´ vigtige rolle som fødekilde
for en lang række andre dyr og om at mus ikke bare er mus. Der er mange
arter og hvad der bestemmer de forskellige arters tilstedeværelse. For de
lidt større børn hører også emner om mus som skadedyr og mus til forsøge med
til formidling.
Udstillingen er åben 25.april - 30.november 2004. Se mere på www.mus.dk

Fotoudstilling - Stil skarpt på natur og menneske.
WWF Verdensnaturfonden har i samarbejde med Jyllands-Posten og Canon Dan-
mark lavet en ny fotokonkurrence: - Stil skarpt på natur og menneske. 40 billeder 
valgt til en vandreudstilling i Danmark. De 40 vinderbilleder udstilles på Esrum 
Møllegård på 1. sal frem til midt i marts.

”Grågåsen  en karakterfugl i Tarup - Davinde”
Grågåsen er blevet en karakterfugl i de gamle grusgrave i området om Naturskolen 
Åløkkestedet. Den har nu fået sin egen udstilling på førstesalen i naturskolen. Ud-
stillingen omfatter: grågåsens ynglebiologi, dens fødevalg, træk, adfærd og artens 
status i Danmark i almindelighed og på Fyn i særdeleshed. Derudover behandles 
grågåsens betydning i folkloren og dens rolle i kunst og jagt.
Udstillingen starter d. 15. december 2003 og slutter d. 12. april 2004 og er åben alle 
ugens dage mellem kl. 09.00 og 16.30 også i ferierne
Sted: Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad byvej 20, Hudevad, 5792 Årslev
Se også naturskolens hjemmeside: www.naturskolen-aaloekkestedet.dk
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Grågås tegnet af Ole Runge med 
Gåsefjer.  
Man kan selv prøve at tegne med 
gåsefjer på udstillingen.
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Edderkoppen - nyt fra netværkene

Vinterinvasion af butmavede blåugler
Kort før jul blev Bornholm udsat for en vinterinvasion af butmavede blåugler fra 
Sjææælland.
Det er jo ikke ofte at det sker, så vi var naturligvis svært interesserede i få nærobser-
vationer af uglerne fra ”den anden side af vandet”. Jeg lod jungletrommerne lyde. - 
Og sandelig om det ikke lykkedes at tromme 8-9 bornholmske ugler sammen midt i 
den travle juletid.
Vi fik et par gode dage med både faglig og hyggelig samvær. Sjællænderne fik set og 
hørt lidt om Bornholm og bornholmerne. Og vise versa. - Der var sågar også tid til 
netværksmøde.
Det kan jo ikke benægtes at vores søsternetværk faktisk befolkes af en flok meget 
sympatiske ugler. - Som vi sætter pris på at mødes med. Derfor vil jeg på Bornhol-
mernetværkets vegne takke for besøget. Og hvis I (eller andre ugler) igen skulle få 
lyst til at invadere klippeøen – så er I altid velkomne.

Peer Nørgaard, Stevns Naturcenter: ”Spændene tur til Bornholm - tak, Bornholme-
re for jeres indsats. NaturBornholm med lommelygter - særpræget og spændende, 
men måske fik jeg det største kik hos ”Fossilbisserne”, der med ildhu formidlede de-
res vej ud af kontanthjælpen - ved at lede efter dinosaurusrester og andre fossiler i 
dynger af robbedalegrus. Utroligt et engagemnet og en solid succes - også for skole- 
og børnehavebørn.”  (netværks-tovholder Thomas Guldbæk)

Et travlt år for naturformidlerne i region Syd:
Den 13. januar holdt Region Syd årsmøde for naturvejledere på Natur- og Kultur-
skolen ved Sønderskov, hvor naturvejleder Mette Johnsen var vært. Generelt står 
naturformidlerne i regionen overfor et travlt og spændende år, bla. fordi Vadehavet 
er et af de kommende nationalparkområdet, hvilket påvirker vejlederne i den vestli-
ge del af vores region.      (TS)

Spændende 2004 program for netværket for Fyn og Vejle amter 
De nye datoer til netværksmøder 2004 blev vedtaget på Årsmødet hos Torben på 
Strynø. Der var 12 tilmeldte, hovedparten fra Fyn Vi mødes første torsdag i lige må-
neder, dog undtaget april som flyttes til marts. Årets program er som følger.. 

5/2 Helnæs Mølle hos Jakob. Vinteraktiviteter med fokus på bål, udeliv, geologisk 
formidling og meget mere. 

25/3. Trente Mølle hos Leif. Smådyr fra vandløb og sø. Vi har gjort et scoop Peter 
Wiberg fra Fyns Amt, vil guide os rundt i smådyrenes verden. Han er virkelig en ka-
pacitet, så der er mulighed for at komme op på et højt niveau. 

3/6. Trelde Næs hos Kai. Vi skal se på det nye tiltag omkring Naturbasen og prøve 
kræfter med forskellige former for friluftsliv. 

5/8 og 6/8. Skovsgård hos Marianne. Vi forsøger at lave et kursus omkring rollespil i 
naturvejledningen. Det kan måske kædes sammen med tiltag omkring H.C. Ander-
sen 200 års fødselsdag i 2005. (Se i øvrigt debatten på Naturvejledernet om denne.)

7/10. Friluftsliv og psykologi hos Gert og Steen. Vi besøger først Gert og ser på hans 
aktivitets anlæg i baghaven. Bagefter besøger vi Steen og det store anlæg ved Lange-
sø. Vi skal prøve en række aktiviteter og have disse sat ind i en psykologisk og na-
turformidlingsmæssig sammenhæng. 
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9/12. Skovsgård hos Marianne. Netværkets årsmøde. Det første seriøse tema for da-
gen bliver landbrug og naturvejledning. Derefter planlægning af program for 2005. 
Så afholder vi julefrokost. Når mørket falder på skal vi i gang med det sidste tema, 
som bliver nattehimlen.

Jeg vil hermed opfordre alle medlemmer til at deltage aktivt i netværket, for der kan 
hentes rigtigt meget, både fagligt og socialt. Det er jo ikke kun dagens emne, men 
mange andre ting som vi går og bokser med i det daglige som vendes på disse mø-
der. Jeg er klart overbevist at det er med til at skabe dynamik og udvikling i natur-
vejledningen at deltage aktivt i netværket.    (CLO)

Blandet landhandel fra Syd og Sønderjylland

Myrthuegård har travlt med en ny bygning med udstilling og aktivitetslokaler. Ma-
rianne Linnemann fra Oksbøl Statsskovdistrikt arbejder med at få et krondyrcenter 
op at stå. Gitte Andersen på Haderslev distrikt er ved at lave en ny Økobase, Perle-
holm, og endelig er der ved at blive lavet nye Naturskoler både på Als og i Bram-
ming kommune, så man kan roligt sige at der sker en masse spændende nyt i regio-
nen. Så jo, Region Syd kan se frem til et travlt år fyldt med udvikling og nytiltag.
(TS)

Nyt formidlingsværksted  på Skovsgaard
På Skovsgaard er jeg i øjeblikket ved at få ombygget en gammel staldbygning til et 
formidlingsværksted for landbrug, skovbrug og natur. Værkstedet skal dels være et 
sted hvor gæster får inspiration til at gå på opdagelse i markerne, skovene eller i de 
udyrkede naturarealer. I værkstedet vil man kunne hente idéer og låne udstyr til at 
tage med på tur eller man vil kunne arbejde med emnerne i selve værkstedet. I for-
bindelse med inventar til værkstedet benyttede jeg vores lokale radio P4 Fyn til ef-
terlysning af et gammeldags brændekomfur. Jeg fik tilbudt ikke mindre end 8 kom-
furer – idéen hermed givet videre til andre, der også har bund i deres pengepung. 
Med værkstedet vil jeg gerne gøre Skovsgaard til et sted, hvor de besøgende tager 
herfra med jord på hænder og knæ, et lille smil på læben og et hoved fuld af gode 
oplevelser. Værkstedet skal som udgangspunkt kunne fungere ubemandet, når jeg 
ikke er der, men på sigt håber jeg på en eller anden form for assistance. 
Marianne Kragh Petersen

Peer Nørgaard, Stevns Naturcenter: Jordens Dag festligholdes i Storstrøms Amt - 
det er den 22. april, men inden da arrangeres 2 inspirationsdage for lærere og pæda-
goger og her stiller en bred vifte af naturvejledere og museumsformidlere op med 
en ”markedsplads”. Det giver os god mulighed for samarbejde på tværs og mest af 
alt en god synlighed overfor en stor bred målgruppe. Markedsdagene holdes den 25. 
februar i Vordingborg og den 9. marts i Nykøbing F.

Igen i år laver naturvejlederne i region Syd ”Naturvejlederdag”, hvor der vil blive la-
vet fælles markedsføring i medierne for arrangementer hos områdets naturvejldere. 
Regionens naturvejldere vil desuden forsøge at få lavet en fælles naturvejlederpla-
kat, der kan bruges til ophæng på skoler og uddeling til arrangementer (TS)

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører

Rodekassen

På tværs...
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Kursus

Jagten  
i natur- og  
kulturhistorisk 
sammenhæng                         

Tid: 17. - 18. maj  
Tilmelding: senest 1. maj

Formål: At give deltage-
ren indsigt i jagten histo-
risk set fra den sidste istid 
til i dag. Der lægges vægt 
på at kursisten får kon-
krete ”redskaber” med 
hjem til egen brug.

Emner: Der vil blive hug-
get flint, lavet oldtids 
jagtredskaber, garvet 
skind efter gamle for-
skrifter, skudt med bue 
og pil, forladevåben osv. 
Tilberedning af vildt over 
åben ild. Primitiv over-
natning.

Målgruppe: Kurset hen-
vender sig bl.a. til folk, 
som arbejder med for-
midling af jagt, vildt og 
natur, og som ønsker sin 
historiske viden supple-
ret. Kurset omhandler 
både forelæsninger og 
praktisk arbejde.

Pris: 1.900,- kr.

Undervisere: Museumsle-
der Vagn Pedersen, Erte-
bølle Stenaldercenter og 
Naturvejleder og vildtfor-
valter Niels Frost. 

Kursusleder:  
Naturvejleder og  
vildtforvalter Niels Frost.

Ta' på kursus





Har du fundet alle forårstegn?

Hvem kom først?
Bøgen eller NATURvejleder?


