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Ugler  
om fugle
Midt i punkt 4 bliver der slået i bordet. 
Så er det nu, hvis vi skal nå det! Afsted 
går det til dagens eneste udendørs
oplevelse: De store stæreflokke der  
sætter sig for natten.  (se bagsiden)

Bestyrelsen og redaktionen holder  
todages møde i Ribe. Og udover afte
nens naturoplevelse og de ordinære  
møder, er der afsat god tid til fælles
møde, for at få gensidig inspiration og 
sikre at vi støtter bedst muligt op om 
hinandens arbejde.

Et af resultaterne af fællesmødet er en 
let omstrukturering af bladet fra dette 
nummer. Den foreningspolitiske leder 
flyttes om til foreningsstoffet, for at 
undgå at få to ledere i træk. Redaktio
nens leder erstattes af en leder skrevet i 
samarbejde mellem bestyrelse og redak
tion, der forholder sig til stoffet i bladet. 
Det er den du er midt i at læse nu! En
delig bliver indholdsfortegnelsen mere 
udførlig. Alt sammen for at gøre bladet 
mere letlæst og lade indlæggene i bladet 
komme bedst til deres ret. 

Vi har iblandt os mange ”fugleugler”. 
Dette nummer af bladet er fyldt af deres 
erfaringer på mange forskellige felter in
denfor fugle i formidlingen. 

De kaster sig lige så koncentreret ud i 
diverse eksperimenter med fugle i for
midlingen, som Jonathan Livingston 
Havmåge kaster sig ud i sine flyve
øvelser: Der er mulighed for at hente  
inspiration til at skabe fugleformidlings
landskaber, lære om flyvning, få gode 
tricks til sin formidling, fokusere på 
fugle indeni, bruge fugle som emne for 
løb og jagtstier, komme i den rigtige 
stemning til at formidle fugle, udfordre 
sin musiske intelligens oma.

Skulle man ikke føle sig flyvedygtig efter 
at have læst bladet er der også et tilbud 
om kursus i fugleformidling.

Det er i øvrigt et nummer af bladet, der 
udkommer midt i en heftig diskussion 
på Naturvejleder Net af patenteringen af 
Sort Sol®, som det kun kan anbefales at 
gå på nettet og deltage i. 

God læselyst!

Karen Vesterager
Næstformand i naturvejlederforeningen

Allan Gudio Nielsen og  
Finn Lillethorup Hansen
Tema-redaktører
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Der er guldkorn at hente når 
Marco Brodde øser ud af sine er-
faringer og anbefalinger omkring 
det at formidle fugle i praksis...
  - se side 6

Englænderne kan bare noget 
med formidling! Læs om fugle-
formidling i England...
  - se side  10

Tips&Tricks er klar med ideer til 
at eksperimentere med flyvning
- midt i bladet - lige til at rive ud!
  - se midtsiderne
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Artikler til optagelse i bladet:
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Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside. 

Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.
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Dec.: Gymnasier.
Feb./Mar.: Særnummer.
Jun./Jul.: Naturvejledning om natten.

Temaredaktører for dette nummer:  
Allan Gudio Nielsen  
og Finn Lillethorup Hansen.

Opsætning/Layout: 
Finn Lillethorup Hansen.

Forsidefotos: 
Allan Gudio Nielsen (ø.t.h. + n.t.v.)
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i naturvejledningen bl.a. til formidling af fugle

En fugl på nettet er . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
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Anmeldelse - Gæt en fugl…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Allan Gudio Nielsen anmelder et par bøger om fjer og ”fugle-rester”

Når naturvejledning bliver politisk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
To af naturvejledningens ”Grand old Men” - John Holst og Jens Frydendal går
naturvejlederne på klingen - hvor politisk er du?

FRA BORD - TIL JORD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Den grønne Guide i Allerød Tommy Dal beretter og et arrangement,  
der sætter fokus på at få folk til at bruge kompostbunken
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Små og store nyheder fra naturvejledernes egen verden - dine egne sider...

  0  Vi har brug for dig...  0
Har du noget vi kan få glæde af? - skriv til NATURvejleder

Lige nu er vi specielt interesseret i stof til de næste temanumre:
December 2004:  Naturvejledning for Gymnasier (sidste udkald)

Juni/juli 2005: Naturvejledning om Natten

Jagtsti er en god formidlingsform 
- bl.a. når du har mange gæster. 
Hør Claus L. Olesens erfaringer...
  - se side 24

Morten D.D. Hansen bruger  
Fugle løb som en aktivitet til at 
formidle fugletræk med...
  - se side 28

Der er lagt op til selvransagelse, 
når ”Holst & Fryd” spørger ind  
til, hvor politisk du er som  
naturvejleder...
  - se side 31
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Fuglen som pigen fra 8 . kl . 
lige har set var en sandløber . 
Scenen er den tørlagte vade 
ud for Sønderho på Fanø . 
Skeptikere ville måske sige, 
at man ikke kan ligge noget 
som helst i hendes udbrud . 
Jeg tillader mig dog at tro på, 
at pigens ord er udtryk for 
ægte fascination . 

Det var egentlig ikke nogen fugletur. Vi 
skulle ud at se på sæler, finde muslinger, 
sandorme og andre levende væsner, ele
verne med en høj grad af sikkerhed ville 
kunne opleve på tæt hold. 

 De fleste dage er vi omgivet af fugle 
på vaden. Men de holder behørig af
stand til vadevandrere, og flyver som re
gel væk inden vi får mulighed for rigtig 
at studere dem. Derfor fylder fuglene 
ikke meget i dagens program. De får 
selvfølgelig nogle ord med på vejen. Og 

jo, historien om vadefuglenes træk fra 
Arktis via Vadehavet til Vestafrika væk
ker forundring. 

”...den store personlige  
oplevelse er der ikke tale om.  
Dertil er fuglene simpelthen  

på for lang afstand. ”

Men den store personlige oplevelse er 
der ikke tale om. Dertil er fuglene sim
pelthen på for lang afstand. 

Men sandløberen her tripper rundt 
næsten foran vores fødder, og det er pi
gerne selv, der opdager den og kom
menterer dens komiske adfærd og de 
sorte mønstre på ryg og vinge. Jeg for
tæller kort om sandløberens tilværelse 
som verdensborger. Og så kommer 
den…”hold kæft jeg er go´…!” Og hun 
var jo god. 

Pigerne opdagede selv fuglen og blev 
tydeligt nysgerrige og siden ganske yd
myge overfor denne globetrotter af en 
fugl – på trods af at ordvalget måske gi

Af Marco Brodde,  
naturvejler på Fanø.

”Hold kæft jeg er go ,́  
jeg har set en  
grønlandsk fugl”

Foto: Allan Gudio Nielsen
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ver et lidt andet udtryk. Men sådan taler 
man jo altså i 8. klasse…

En udfordring
Den lille beretning om pigen og sandlø
beren giver forhåbentligt at billede af 
mine tanker omkring formidling af fug
le. 

”Da det er svært at lave aftaler 
med fugle omkring mødested  

og tidspunkt skal man have  
is i maven for at bygge et  

naturvejlederarrangement  
op omkring fugleiagttagelse.”

Da det er svært at lave aftaler med fugle 
omkring mødested og tidspunkt skal 
man have is i maven for at bygge et na
turvejlederarrangement op omkring 
fugleiagttagelse. Selv i Vadehavet, hvor 
der ellers er fugle nok. Samtidig vil vi jo 
gerne aktivere deltagerne i stedet for 
”bare” at fortælle. Vi vil også gerne have 
”tingene i hænderne”, i mere eller min
dre bogstavelig forstand. Derfor er en 
hypermobil dyregruppe som fuglene 
ikke populære samarbejdspartnere. 

Omvendt er de kilde til store oplevel
ser, når de pludselig kommer forbi. Og 
så kan den gode historie være nok til at 
sætte oplevelsen i perspektiv. Så vi skal 
lade os afbryde af fuglene og ofre dem 
”spontan opmærksomhed”! 

”Så vi skal lade os afbryde  
af fuglene og ofre dem  

”spontan opmærksomhed”! ”

Når det handler om fugle vil naturvejle
deren ofte have bedre mulighed end læ
reren for at tilrettelægge en egentlig fug
letur. Vi har mulighed for hele tiden at 
følge med i hvad der sker i det landskab 
vi arbejder i. Det er en stor fordel når 
man skal åbne børnenes øjne for fugle
nes verden. Ikke at vi skal præsentere 
klassen for sjældne kuriositeter. Tværti
mod.

Fokuser på det sikre og det almindelige
Det er bedre at koncentrere sig om den 
almindelige sølvmåge, som deltagerne 
faktisk kan se, end at pege på den sjæld

ne hvidbrystede præstekrave, som kun 
få i gruppen får et glimt af.

Man bør vælge fugle, som man med 
stor sikkerhed ved gruppen vil kunne 
se: En rågekoloni, svaler under hustaget 
eller i landmandens lade, vadefugle på 
deres faste højvandsrasteplads osv. 

Derudover spiller årstiden selvfølgelig 
en afgørende rolle. For eksempel: Når 
først viberne har etableret deres territo
rium på engen i løbet af marts, kan man 
med stor sikkerhed træffe dem dér de 
følgende par måneder.

Vær konkret i din formidling
Iagttagelsen i sig selv og den gode histo
rie er i nogle tilfælde ”nok”. Det afhæn
ger af formålet med arrangementet. 

”Ofte vil der dog være en ræson  
i at tage deltagerne ved  

hånden og ”tvinge” dem til at se.”

Ofte vil der dog være en ræson i at tage 
deltagerne ved hånden og ”tvinge” dem 
til at se. At tegne fuglene er svært. Men 
det giver mulighed for fordybelse og 
koncentration. Og det giver forståelse 
for fuglenes form og farver. Smid aldrig 
døde fugle ud! Put dem i fryseren og tag 
dem op når 5. klasse kommer på besøg. 
Tegn dem! Lav studier af næb, vinger og 
fødder. Samtalerne omkring fuglenes 

Det er vigtigt at vælge at fokusere på fugle, det er let at 
komme til at observere på tæt hold.

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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bygning, fjerdragt og tilpasninger opstår 
spontant når vi hver især gennem øje, 
hånd og blyant oplever intenst. 

”Udstoppede fugle kan også  
bruges. Men de mangler  

lugten og er ikke rigtig døde!! ”

Udstoppede fugle kan også bruges. Men 
de mangler lugten og er ikke rigtig 
døde!! 

Studier af levende såvel som døde fug
le bør fokusere på nøje udvalgte arter, 
som deltagerne kan få et forhold til. 
Særligt hvis gruppen slippes løs og selv 
skal finde fuglene, skal de vide hvad de 
skal kigge efter. Og ikke mindst have en 
god fornemmelse for hvor og hvordan 
man opdager fuglene. Opgaven bør 
være meget konkret, selvfølgelig især 
når det gælder børn. For eksempel: 1. 
Find en strandskade. 2. Kig godt på den 
og lav en skitse af fuglen (næbbets læng
de og form, benenes længde og fjerdrag
tens farver). 

”Jagten” på bestemte ting i naturen 
tænder en gnist i de fleste mennesker. 
Noget jeg ofte selv har måttet sande, 
hvis én pludselig har fundet et stykke 
rav på vaden! Dette urinstinkt kan man 
udnytte. Jeg beder nogle gange skole
klasser ”om hjælp” til at finde bestemte 

arter af planter på en lokalitet. Og selv
følgelig kan man også når det handler 
om fugle, på denne måde skærpe deres 
sanser og motivation. 

Få øje på det specielle
Fugle er højt specialiserede skabninger. 
De har forstået at flytte ind i alle hjørner 
og nicher på jordkloden. At hver art er 
tilpasset sin biotop er en fantastisk er
kendelse. Studiet af strandskaden kan 
sammenlignes med en lignende tegning 
af svalerne i laden. Næbbene og benenes 
forskellighed afslører arternes vidt for
skellige levevis. Med de rigtige spørgs
mål, måske endda på et egentligt opga
veark, kan man få eleverne til selv at 
opdage sammenhængen mellem arter
nes forskellige fysiologi og deres levevis. 
En kombination af studier af både le
vende og døde fugl er selvsagt det aller
bedste. Detaljer som svømmehud er jo 
meget svære at se på levende fugle i fel
ten.

”Fuglenes tilbøjelighed til  
at flygte langt væk når  

de forstyrres er man nødt  
til at forholde sig til. ”

Lad aldrig en død fugl ligge - tag den med og læg den i fry-
seren, så du har den til at bruge i undervisningen.

Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Spor efter fugle
På vaden opdager børnene hurtigt selv 
de mange spor efter vadefugle og måger. 
Nogle dage er der ikke engang en centi
meter mellem de tusinder af spor. Igen 
er det antallet og tætheden der slår os. 
Det første spørgsmål går som regel på 
hvorfor der er så mange, og hvad fugle
ne har lavet her inden vi kom? Kigger 
man nærmere på sporene i det våde 
sand, kan man nemt se forskel mellem 
mågernes og vadefuglenes spor. Måger
nes fodaftryk afslører svømmehud mel
lem tæerne. Dette kan ikke ses på spore
ne fra vadefuglene, da de kun har 
ganske lidt svømmehud inderst inde. 
Måske kan man også se forskel på stør
relsen af de forskellige spor, og dermed 
få indtryk af hvor mange arter, der har 
søgt føde her tidligere på dagen. 

”Overraskelse, forundring og  
nysgerrighed er vel grundlaget  
for naturvejlederens arbejde…

også når det gælder fugle.”

Igen kan legen indeholde et element af 
konkurrence. Hvem kan finde flest spor/
arter på en kvadratmeter? Banalt måske. 
Men selv voksne mennesker overraskes 
som regel over antallet af spor og be
gynder efterfølgende at samtale om at 
”..det er faktisk utroligt”. Og så er vi vel 
godt på vej ikke?. Overraskelse, forun
dring og nysgerrighed er vel grundlaget 
for naturvejlederens arbejde…også når 
det gælder fugle. o

Fuglenes tilbøjelighed til at flygte langt 
væk når de forstyrres er man nødt til at 
forholde sig til. Enten bør deltagerne 
splittes op i mindre grupper, der har let
tere ved stille og roligt at liste sig ind på 
en fugleflok. Eller også  kan den samle
de gruppe placere sig på et fast sted, 
hvor fuglene selv kommer. For eksempel 
lidt væk fra foderbrættet eller på stran
den inden tidevandet langsomt men 
sikkert presser vadefuglene ind på gan
ske tæt hold.

De fascinerende fugleflokke
Fugleflokke har altid fascineret menne
sket. Ikke mærkeligt at ”sort sol” arran
gementerne med stærene i den sydvest
jyske marsk tiltrækker folk fra hele 
landet. Gæs, vadefugle, ænder, måger og 
kragefugle er eksempler på andre fugle, 
der på bestemte årstider optræder i sto
re flokke. Fugleflokken der næsten opfø
rer sig som var den een organisme har 
inspireret både digtere og malere. 

”Lad deltagerne høre et digt, og 
lad dem lave deres eget! 

Fugleflokken beder næsten om 
det...”

Lad deltagerne høre et digt, og lad dem 
lave deres eget! Fugleflokken beder næ
sten om det, og jeg tror på, at forsøget 
på at udtrykke sig gør at indtrykkene 
lagrer sig.

Er helt anden tilgang til fugleflokken 
kan være en tællekonkurrence. Bed del
tagerne (evt. opdelt i tremandsgrupper) 
om at opgøre antallet af fugle i flokken. 
Det gælder naturligvis om at komme 
tættest på det faktiske antal, og legen 
kræver selvfølgelig at man selv har en 
vis erfaring med at tælle! 

Det viser sig hurtigt, at grupperne 
kommer frem til endda meget forskelli
ge resultater. Da vi kiggede på gravæn
der ud for Sønderho i september i år, 
talte de mest forsigtige grupper 500600 
individer. Andre grupper op mod 8.000! 
Og andre igen var tæt på at ramme de 
2.500 gravænder, der i tæt flok havde 
samlet sig på sandbanken. 

Foto: Finn Lillethorup Hansen
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Med et medlemstal på over 1 million, 
heraf 150.000 ungdomsmedlemmer, en 
indkomst på over 50 millioner pund om 
året, 1300 ansatte (og derudover næsten 
9000 frivillige), 182 reservater fordelt på 
hele 127.000 hektar, ja så er det ikke  
underligt at The Royal Society for the 
Protection of Birds i England er et sandt 
mekka for den natur og fugleinteresse
rede også set med formidlingsbriller. 

Da jeg besøgte england var det først 
og fremmest den britiske fugleorganisa
tion RSPBs reservater jeg besøgte. 

Fugleskjul frem for fugletårn
Noget af det første jeg bed mærke i var, 
at man i England modsat de fleste steder 
herhjemme, bygger fugleskjul frem for 
fugletårnene. Filosofien er, at den besø
gende oftest medbringer en håndkik
kert, eller slet ingen, og ikke et dyrt tele
skop. 

For at den besøgende kan få en god 
fugleoplevelse, må man altså tættere på 
fuglene. Og tæt på, det kommer man. 
På flere af reservaterne var jeg så tæt på, 
at jeg fra vinduet i fugleskjulet næsten 
kunne røre ved fuglene, se detaljer i fjer
dragten og spændende adfærd, helt 
uden brug af kikkert. Jeg kunne sågar 
have pillet et æg op af en hættemåge 
rede!  

Ved Snettisham har man opført et 
”miniskjul” med plads til to, placeret få 

meter fra et af Englands bedste rastelo
kaliteter for vadefugle. Der er kun ad
gang til skjulet efter aftale, men har man 
reserveret i god tid, venter en fantastisk 
naturoplevelse. Det kunne være spæn
dende med et lignende skjul herhjem
me.

Fugleøer, kikhuller og boardwalks
Selv de flotteste fugleskjul bliver let til 
en ”øjebæ”, hvis de får lov til at dominere 
for meget i landskabet. Som et alterna
tiv, så jeg ofte anlagte kikhuller i vegeta
tionen og mange steder var der bygget 
lette tagrørsmåtter, ligeledes med huller 
i. En let og billig løsning. 

Fugleformidling  
i England

Af Allan Gudio Nielsen,  
naturvejleder for DOF og  
Fugleværnsfonden.

I løbet af 2003  
besøgte jeg af to 
omgange en  
række engelske 
fuglereservater for 
at hente ny  
inspiration til  
primært den  
indirekte  
formidling på DOF/
Fugleværns-
fondens reservater. 

Kunstig fugleø ved fuglecenter. Dekoration i  fugleskjul ved Rye Meads. Boardwalk igennem  rørskov.

Minimalistisk miniskjul ved Snettisham.
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Knap så billigt, men spændende for 
den besøgende, var der på mange steder 
anlagt gangbroer/boardwalks i rørsko
ven. Selvom der var langt mellem fugle
ne, var det en spændende og stemnings
fuld oplevelse at bevæge sig ud i den 
tætte rørskov. 

På alle de kystnære reservater jeg be
søgte, var der anlagt kunstige fugleøer i 
form af mudderbanker, naturligvis ofte 
tæt på et fugleskjul og vinkelret på fug
leskjulet således, at fuglene var maksi
malt synlige for den besøgende. 

Store tonstunge isfuglereder og små 
elegante sivhytter til skægmejser, var 
nogle af de andre kunstige anlagte for
midlingstiltag til stor glæde for den be
søgende.

Klik ind på RSPBs  
hjemmeside: 

www.rspb.org.uk 

- her er der mere 
inspiration  
at hente.

Fra kikhuller og skjul gemt bag vegetation og siv/rørmåtter 
kommer man helt tæt på fuglene uden brug af kikkert.

”Skolereservatet” Rye Meads
Reservatet Rye Meads var nok den stør
ste oplevelse rent formidlingsmæssigt. 
Det 40 hektar store reservatet lå midt i 
en forstad til London, omgivet af en 
motocrossbane og en asfaltfabrik! Alli
gevel levede her både odder og isfugl. 
Målgruppen i Rye Meads er skolebørn. 

Ved indgangen er anlagt en natursko
le, skiltningen er for både børn og voks
ne og alle stier og fugleskjul var anlagt 
så der var adgang for kørestolsbrugere 
og gangbesværede. Endelig var det stor 
oplevelse at åbne døren ind til de mange 
anlagte skjul, da de alle indvendigt var 
smukt dekorerede. 

Dette var blot nogle få af de indtryk 
jeg havde med hjem til Danmark. Jeg 
kan absolut anbefale andre at tage over 
for at se selv...  o   

Kunstige isfugle-reder i form af tonstunge kassekonstuk-
tioner er sammen med de mere elegannte sivhytter til 
skægmejser med til at give gode yngleforhold for fuglene.

På naturstien ved naturskolen i Rye Meads er skiltene ind-
rettede med information både til voksne og børn.

Åbn en lille klap i fuglesilhouetterne og få oplysninger om 
fuglen: hvad hedder fuglen?, hvor søger den sin føde?, og 
hvad lever den af?

Fotos: Allan Gudio Nielsen
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På billedet sidder der en klasse og synger om mågeskrig ved havet og om at gå tur ved stranden  
– det får en ekstra dimension, når man er derude.

Verden forandrer sig, og det gør skolen 
også. En markant forandring her i for
hold til for 1012 år siden er måden 
man betragter og forvalter fag på. Det er 
min oplevelse, at faggrænser brydes og 
overlapper hinanden. 

I skolen har man temauger og projekt
perioder, hvor dagligdagen ikke nød
vendigvis er delt op i timer og fag, men i 
hold og emner, og som faglærer er det 
en udfordring at bidrage med netop det, 
som er det specifikke for ens ’eget’ fag
område. 

I denne sammenhæng taler jeg som 
musiklærer. Musik kan defineres på 
mange måder, men noget essentielt i 
musik er opmærksomheden på lyd – ly
des forskellighed i styrke, klang, osv. 

Fuglesang og musik
I forbindelse med et emne om skoven 
skulle vi som musiklærere finde ud af at 
få musik relateret til skoven. Hvordan  
kunne vi finde musikken i skoven? Det 
første der faldt os ind var fuglesangen. 
Det ligger allerede i udtrykket sangen.

Så snart vi lukkede dørene og ørerne 
op, hørte vi hvor forskelligt fuglene 
ytrede sig, nogen skreg, nogen formede 
rene klare toner, korte eller lange, nogen 
gentog motiver og andre formede hele 

tiden forskellige fraser. Der var masser 
af musik i fuglenes stemmer. Min mor 
lærte mig for rum tid siden  de karakte
ristiske fraser:

 ❍ Bogfinken: d d d d d ka’ jeg da si’ li’ 
så tit det ska’ vær’

 ❍ Guldspurven:  en to tre fir’ fem seks 
syyyyyv 

 ❍ Musvitten: ti ti fyyy ti ti fyyyy 

Nu var det nærliggende at lave en sang 
om hvordan og om hvorfor fuglene syn
ger   og det blev så til denne fuglesang.

Det er ikke den store kompositions
kunst – men det har været sjovt at synge 
den med børnene. Jeg var i sangens til
blivelsesperiode lærer på Djursland , og 
her var der en skov tæt på skolen. Vi 
sang tit sangen og gik over i skoven og 
lyttede til fuglene. Vi fandt også på en 
gemmeleg, hvor fuglestemmerne blev 
brugt som ”giv lyd” – en lidt tilsigtet ide 
måske, men børnene var optagede af det 
og det affødte stor opmærksomhed på 
fuglene.

Fuglene findes allerede i musikken
Koblingen mellem musik og fugle er set 
flere steder. Det er ikke noget nyt.

Jeg har tit tænkt på det i en sang som 
fx  Nu er dagen fuld af sang. På de fire 

Musikundervisning  
i naturen ?
- helt hen i skoven? 

Af Inger Ubbesen, musiklærer i 
Århus, timelærer på DPU,  
konsulent og kursusholder  
indenfor det praktisk-musiske 
område.
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første stavelser i anden linje og nu er vi 
(-ben kommen) bevæger melodien sig 
smukt op i en ddurtreklang med san
gens højeste tone på viiiiiiii . Det tror 
jeg ikke er tilfældigt – det er jo vibens 
skrig ( ja, undskyld mig, men jeg synes 
altså en vibe skriger). 

Et andet eksempel er Gläsers melodi 
til Velkommen lærkelil , hvis den sang 
stadig er kendt. Her bølger melodien op 
og ned som lærkens sang.

Også fra den klassiske musik er der 
eksempler – fx fra Pastoralesymfonien. 
Her er der flere steder, hvor man hører 
gøgens kukken, og komponisten Carl 
Nielsen, var dybt inspireret af naturen i 
sine kompositioner.

Koblingen mellem naturvidenskab og musik
Jeg synes koblingen mellem den natur
videnskabelige og den musiske verden 
er interessant. Jeg oplever ikke, at der er 
så vandtætte skodder mellem de to ver
dener i den levede og oplevede verden, 
som på det videnskabsmæssige plan. I 
skolen er det min erfaring, at de to ’ver
dener’ virkelig kan berige hinanden.  o

Hvorfor synger fuglene?

1
Hvorfor synger fuglene 
Hvad si’r de til hinanden?
’Her bor jeg
væk med dig
Bare kom af banen!’

Omkvæd:
Bogfinken stammer lidt – hør her:
’Dededet kan jeg da si´ li´ så tit det 
ska´ vær´’
Og musvitten fløjter i vilden sky:
’Titi fy, titi fy, titi fy, titi fy’
Gulspurven tæller, det´ ej lyv
’En to tre fir´ fem seks syyyyv’

Til at skifte ud med:

Solsorten kvidrer og fløjter højt
(fløjt solsortefløjt)
Og gøgen synger somren smuk
kukkuk, kukkuk, kukkuk, kukkuk’

Inger Ubbesen  
har beskrevet et helt  
undervisningsforløb  

omkring  
”Hvorfor synger fuglene”  

på hjemmesiden  
www.skoveniskolen.dk 

2.
Hvorfor synger fuglene
Hvad si’r de til hinanden?
’Her er jeg
stærk og sej.
superkurtisanen’

(Omkvæd)

3.
Hvorfor synger fuglene
Hvad si’r de til hinanden?
’Hvor er du
Svar mig nu
Det er fuglevanen.’

(Omkvæd)

Ved indstudering af sangen kan du 
først selv synge de to første linjer, og 
så lade børnene gentage som ekko – 
og så fremdeles indtil børnene er sikre 
i sangen.



 o Sort Sol® er som sød  
musik i øregangen . 

 o Sort Sol® skal høres, ses,  
fornemmes, opleves . 

 o Sort Sol® kan ikke blot  
beskrives . 

 o Sort Sol®… - er et must  
for naturvenner .

Det er efterår – vi er i slutningen af sep
tember… starten af oktober. Scenen er 
sat i marskområderne ved Tønder. Et 
par grupper af nysgerrige og forvent
ningsfulde naturvenner sidder på deres 
hynder på digeskråningerne. Grupperne 
har hver deres guide med. På lidt af
stand står andre små grupper af interes
serede. De har ikke guide med. Nogle 
sidder, mens andre står og rager op på 
toppen af diget. En af naturvejlederne, 
der følger de store grupper, beder pænt 
løsgængerne om at komme ned fra di
getoppen. Man skulle jo nødigt forhin
dre stærene i at komme til overnatning. 
Forstående trækker de fleste af små
grupperne væk fra digetoppen. Enkelte 
lader sig ikke hundse med.

Elementet af spænding
Alt i mens stiger spændingen. Og ner
vøsiteten. Mon stærene kommer ind til 
overnatning? Eller er de rykket til en ny 
plads. Der er næsten fugletomt. En bek
kasin flakser op fra rørene. Nogle grå
ænder letter. Inde fra rørskoven lyder 
skægmejserne. Kun enkelte små stære
flokke ses i horisonten. For hvert minut 

der går bliver chancerne for Sort Sol® 
mindre. Men så dukker den første lille 
flok op. Den slår et slag ind over rørsko
ven, søger hen over nattesædet fra sidste 
nat og forsvinder igen væk fra området. 

Mistroen kommer snigende. De flyver 
andre steder hen, sgu’! Måske til Gotte
skooger See. Det er pinligt. Det kræver 
sin naturvejleder at holde mere end 130 
deltagere fanget af et imaginært show. 
Det bliver vist til mere hældenvand
udaførerne end til saglig oplysning. 
Historierne bliver dårligere og vittighe
derne tyndere.

Efter nogle lange minutter vender den 
første stæreflok tilbage – denne gang 
blot langt mere talstærk. Man ånder let
tet op. Igen markerer flokken gårsda
gens nattesæde. Det er stadig for tidligt 

Af Martin Iversen, formand for 
Fugleværnsfonden.

er titlen på en af de vellydende sange, som rockgruppen  
Sort Sol har lavet . Sangen som også er brugt som  
balletmusik for det dansende stæretæppe over rørskovene  
i marsken…  
- med en rød glødende aftensol som baggrund .

Let Your Fingers  
Do The Walking...
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Den skaber mere panik blandt stærene. 
Den er grådig og går ikke af vejen for at 
snuppe 68 stære i løbet af et kvarter. 
Fangst af en stær – ud på en hegnspæl – 
af med hovedet – lade kroppen ligge – 
ind efter den næste stær…. En vandrer
falk er dog for alvor i stand til at 
motionere stæreflokkene. For slet ikke 
at tale om, når den store hornugle i nat
tens løb vælter sig ned i det sovende spi
sekammer. Så er der grund til angstskri
get hos stæren. Så er stærenes ragnarok 
nær. Og så er naturvejlederens opgave 
den næste aften vanskelig, for stærene er 
med sikkerhed flyttet til en ny overnat
ningsplads.

Show på naturens præmisser
Sort Sol® er naturformidling for sig selv. 
Når det lykkes perfekt – hvad det hel
digvis oftest gør – bærer showet sig selv. 
Formidlingen ligger på hånden. De vig
tigste opgaver for vejlederen består i at 
sikre god og forsvarlig adfærd hos pub
likum. Så rummer Sort Sol® en enestå
ende mulighed for naturpædagogik og 
for at slå et slag for natur og fuglebe
skyttelsen. 

Sort Sol® skal foregå på stærenes og 
naturens præmisser… med os som 
respekt fulde tilskuere. o

– og især for risikabelt – at gå ned. 
Rundt om sidder spurvehøge, duehøge, 
dværgfalke og andet rovtøj og venter. 
De skal jo også have aftensmad.

Flokken er vel 5060 meter oppe over 
tagrørene. Men så tager stærene mod til 
sig. De første fugle falder ud af flokken 
… ned i rørene. Hastigt følger flere efter. 
Det ser i det svindende lys ud som om 
stærene falder ud af himlen. Ikke løv
fald, men stærefald! Og efter mindre 
end 1 minut har hele den første flok på 
op mod 10.000 stære sat sig til rette i 
rørskoven.

Naturen på første parkét
Dette er kun starten. Minut efter minut 
dukker nye flokke op. Antallet stiger og 
stiger. Hundreder. Tusinder. Titusinder. 
Hundredetusinder. Det er enormt. I lø
bet af de næste 1520 minutter bogsta
velig talt vælter det ind med stære. Og 
der følger luftakrobatik med, hver gang 
en spurvehøg forsøger at redde sig et 
måltid. En noget risikabel jagt for spur
vehøgen. Det er ikke rart at komme i 
klammeri med 50.000 stære i en og 
samme flok … i en og samme organis
me. Så bliver spurvehøgen den lille. 
Dværgfalken er en mere ”hård nyser”. 

Foto: Finn Lillethorup Hansen

Fotos: Martin Iversen
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Det er enkelt at slagte en høne, hvis man 
ellers har prøvet det før. Men for en ny
begynder opstår der altid en vis usikker
hed og en række spørgsmål.

Kan hønen mærke, at den skal slagtes? 
Får jeg hugget hønens hoved af hurtigt 
nok, til at den ikke føler smerte? Hvad 
hvis jeg rammer forkert? Hvordan skal 
jeg holde den, når blodet pumper ud? 
Kan den virkelig løbe rundt uden ho
ved? Og hvordan er det nu med salmo
nellaen?

Etik og natursyn til debat
Spørgsmålene er mange, men den arme 
naturvejleder er bestemt ikke alene, for 
de mange skolebørn, voksne m.fl. som 
følger aktiviteten, vil stille de samme 
spørgsmål. 

Så selv om målet var, at åbne en høne 
for at se på anatomi, æg og æganlæg, så 
bringes man helt sikker ud i debatter 
om dyreetik og natursyn. 

Frit valg og god argumentation
Så derfor skal man, hvis man vil slagte 
en høne med tilskuere, være godt forbe
redt og lade folk vælge, om de vil være 
med eller ej. Hvis målgruppen er små 
børn skal der ligge en accept fra pæda
gogerne/lærerne eller forældrene før 
man går i gang, hvis de skal se på..

Det er vigtigt at fortælle, hvorfor man 
slår hønen ihjel. Det skal være menings
fyldt for tilskueren. De skal forstå, at 
den døde høne skal fortælle historien 
om, hvordan en fugl ser ud indeni, og at 
den senere skal bruges eksempelvis som 
foder til rævene, karakalen i Zoo eller?

En enkelt fjer bliver en hel åbenbaring...
Det er en god ide, at lade børnene være 
med til at plukke fjerene af hønen. Det 
giver mulighed for at sammenligne fjer, 
dun og vingernes svingfjer. Når fjer
dragten er plukket af, lyder der altid den 
samme kommentar fra deltagerne:: ”Ja

En hønes død 
-og hvad heraf følger…

Af Ulla Didriksen, leder af  
skoletjenesten i ZOO København.

Du indfanger  
en ung høne,  
kapper hovedet af, 
piller fjerene af,  
åbner ved kloak-
ken og krænger 
indvoldene ud. 
Fødderne klippes 
af og hønen er  
parat til suppe-
gryden. Foto: Zoo København 
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men det er jo en kylling”.
En høne gør sig bedst ved at blive åb

net fra bugen – fra hals til kloak. Så lig
ger alle organer anskueligt for beskue
ren. Det største kick får de fleste, når de 
ser de mange æg i bughulen i forskellige 
størrelser.  og finder man et ”rigtigt” æg 
i æggelederen så er højdepunktet nået.

En af deltagerne skal have lov til at slå 
ægget ud – og starten på en kylling, 
ubefrugtede og befrugtede æg og så no
get om lys og hormoner, kommer til 
diskussion.

Og så starter der for de fleste børn og 
unge en fase, hvor de begynder at blive 
spørgende og eksperimenterende. Det 
er her naturvidenskaben listes ind med 
lethed. Iagttageren er nysgerrig og vil 
gerne vide mere. Hvor stor er en hønse
hjerne? Kan lungerne pustes op. Hvor
dan bevæger hønen sin fod? Og meget 
mere. Så det er bare med at sætte dem i 
gang med at undersøge  med pincet, 
saks og kniv. 

Husk både æstetik og etik
Hvis man, som formidler har en lille 
smule æstetisk sans, så lægger men de 
forskellige dele fra hønen pænt på pap
stykker eller paptallerkner. – så delta
gerne til sidst for et overblik over hele 
aktiviteten.

Hønen kan koges, og knoglerne sies 
fra. De lette fugleknogler fortæller hi
storien om luftens akrobater og kan me
get pædagogisk sammenlignes med de 
tungere pattedyrknogler.

Og så er der lige historien om dino
saurne.

Men husk også at bruge tid på at svare 
på de mere etiske spørgsmål. Det bety
der meget for børn og unge, at der sva
res seriøst på deres spørgsmål. Mange af 
dem ser måske for første gang i deres liv 
en aflivning eller bare et dyrs indvolde. 
De har aldrig før koblet den mad de spi
ser med dyret, der måske for 2 min si
den var levende..

Livets store spørgsmål
Et eksempel der vækker til eftertanke 
hos en formidler er følgende oplevelse, 
som  jeg havde på en af de særlige hus
dyrdage i Børnezoo. 

Jeg havde åbnet en høne og alle havde 
set, rørt og undersøgt den døde høne. 
Jeg havde fortalt at karalen/ørkenlosen 
skulle have den døde høne til eftermid
dagsmad. Ganske tæt ved mig stod der 
en pige på omkring 1011 år. Efter et 
stykke tid kikkede hun på mig og spurg
te så, hvad der egentligt bliver at men
nesker, når de dør. Jeg spurgte hende 
om hun havde været på en kirkegård, og 
det havde hun ikke. Hun havde åben
bart heller ikke oplevet dødsfald i fami
lien, som hun kunne huske. Så der var 
ikke andet for, end at forklare hende 
som det er. Det tog et stykke tid og da 
jeg var færdig, var hendes kommentar – 
”nå, det er altså sådan, det er”. Og så gik 
hun videre ud på sin tur i Zoo. 

Husk hygiejnen
Den sidste ting man skal opfordre alle 
deltagere til ved sådan et arrangement, 
er at vaske hænder efter dissektionen. 
Der er salmonella i en høne og man kan 
blive smittet. o

Foto: Zoo København 
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Flyvning har altid fascineret mennesker. 
Siden tidernes morgen har mennesket 
drømt om at flyve som fuglene, fx i sag
net om Ikaros’ himmelflugt og dødelige 
fald, da hans voksvinger smeltede for 
solen. Fascinationen lever stadig hos 
børn og voksne – hvem bliver nogen 
sinde træt af at lege med papirflyvere og 
flyve med drager.

Når naturformidlingen handler om 
dyr, er det ofte fuglene, der må holde 
for. Det er simpelt hen den gruppe dyr, 
der er størst chance for at få at se. Vi har 
dem i byerne, i haven og på foderbræt
tet. De fleste mennesker er fortrolige 
med fuglene og misunder dem deres 
evne til at flyve.

Fugle og flyvning i undervisningen
I undervisningen kan vi dels tilbyde 
værkstedsaktiviteter, hvor eleverne kan 
eksperimentere med flyvning, dels fore
drag til større elever om flyvningens 
mekanik og biologi.

Værkstedsaktiviteterne bliver normalt 
indledt med en tur til de udstoppede 
fugle i udstillingerne. Her snakker vi om 
fuglenes føde, vingeformer og leveste
der. Vingernes form er ofte afhængig af, 
hvilken føde fuglene skal fange. Oplæg
get fortsættes i et tilstødende lokale, 
hvor vi eksperimenterer med papirfly
vere. Her kan eleverne afprøve forskelli
ge former for vingeprofiler, lave sam
menligninger mellem fly og fugle, 
snakke om betydningen af vingeformer 
i forhold til levevis. Det eneste man skal 
huske er, at teori og praksis ikke altid 
følges ad. Papirflyvere, der skal svæve, 
kan gå hen og styrtdykke, mens jagerne 
svæver. Men så skal man jo bare være 

Fugle og  
flyvning 
- for børn

glad for, at man er formidler og ikke 
testpilot.

Fugle- og flyveaktiviteter
Vi har en lang række forskellige aktivi
teter og emner, som vi supplerer under
visningen med:

 ◆ Forsøg med en vandhane, der viser, 
hvorfor fugle kan flyve (læs om Co
andaeffekten i den følgende artikel).

 ◆ Varm luft / røg. Hvordan bevæger 
luften sig omkring fuglen, hvordan 
opstår termik, og hvordan udnytter 
fuglene det.

 ◆  Filmklip af fugle, der flyver, er altid 
et hit og giver en god illustration af 
forskellige flyveteknikker.

 ◆ Vingeformer hos fugle og fly er den 
oplagte sammenligning, og den er 
nem at forstå. Hertil bruger vi en 
række videoklip med fly, der flyver. 
Desuden er eksperimenterne med 
papirflyverne også anvendelige her.

 ◆ Vinger fra forskellige fugle indgår al
tid i undervisningen. Vi benytter 10
15 forskellige vingeformer til at illu
strere fuglenes vingeformer og 
typer. Vi forklarer også, hvorfor 
fugle har forskellige vingeformer, 
hvorfor og hvordan nogle fugle kan 
styrtdykke, svæve over land og vand 
eller lette som en raket.

 ◆ At kaste en badebold ud mod elever
ne illustrerer på glimrende vis den 
luftmodstand, som fuglene også 
kæmper med. Hvad gør de for at 
overvinde den, og hvorfor kan nogle 
fugle være ligeglade?

 ◆ Fuglene har op til ti forskellige slags 
fjer, der hver har sin bestemte funkti

På Naturhistorisk 
Museum i Århus  
tilbyder vi  
skoleklasser  
undervisning  
i fugle og flyvning. 
Oplæggene skal 
ikke her beskrives i 
enkeltheder, men 
artiklen her  skulle 
give et godt indblik 
i, hvilke temaer  
og effekter vi  
inddrager i  
undervisningen.

Af Henrik Sell, museumsinspektør 
ph.d. og leder af skoletjenesten 
på Naturhistorisk Museum, Århus  

Foto: Morten D.D. Hansen
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on. Nogle bliver brugt under landin
gen, andre til at holde varmen med 
og til at svæve med. Hvilke egenska
ber har fjeren? Hvordan kan den 
være bøjelig, men samtidig stiv? 
Hvordan reparerer fuglen sine fjer, 
når de går i stykker? Hvordan dan
nes fjer? Der er mange flere spørgs
mål i samme kategori at stille til ele
verne. I museets store fjersamling 
kan der hentes fjer fra de fleste fugle. 
Fjerene kan være med til at illustrere 
og give svarene på nogle af oven
nævnte spørgsmål. Med stereolup
per, pincetter og sakse kan fjerene 
yderligere undersøges og sammen
lignes.

 ◆ Hvad sker der, når man dypper et 
bundt fjer eller en fugl i olie? Et me
get illustrativt forsøg, der anskuelig
gør, hvad der sker med havfugle ved 
et olieudslip. Fjerene klapper sam
men og mister evnen til at holde 
havvand væk fra huden.

Fysik som supplement
Afhængig af alder suppleres oplægget 

med fysikken bag flyvning. Vi starter 
med at aflive teorien om, at det er un
dertrykket på vingens overside, der løf
ter fuglen. Vi introducerer Coandaef
fekten (den med vandhanen og fingeren 
– se senere i artiklen), og hvis elevernes 
alder tillader det, præsenteres de for 
Newtons første og tredje lov (se også 
den følgende artikel). 

Trækfugle-leg
Vi har også forsøgt os med en naturleg, 
hvor man kan vælge, hvilket dyr man 
gerne vil være, fx sommerfugl, svale, fla
germus. Ved legens start får man udle
veret 10 perler, der gør det ud for energi. 
Man skal så flyve til sit overvintrings
sted. Undervejs bruger man energi (per
ler) på at flyve, og man skal desuden 
træffe forskellige valg undervejs, fx 
trækruter. Nogle valg koster mere energi 
end andre, men er måske mindre risika
ble. Man kan få energi ved at vælge et 
sted med god føde. Nogle dyr dør un
dervejs, andre når frem til overvin
tringsstedet. 2.000 børn prøvede legen i 
en uge i efterårsferien 2003. o

Fugle i Danmark

NATURHISTORISK MUSEUM • ÅRHUS

Vidste du…

- at spætten bruger næbbet til at lave

sit redehul. Den bruger også næbbet

til at finde larver og insekter bag

træernes bark.

- at i stedet for at synge trommer den med

sit næb på en vissen gren.

- at spætten har en 10 cm lang, klistret

tunge. Med tungen slikker den insekter

i sig.

- at når spætten skal spise koglernes frø,

sætter den koglen fast i en revne i

barken eller i en Y-gren. Nedenfor

„spætteværkstedet“ kan man finde

flere hundrede afpillede kogler.

Stor flagspætte

Du kan finde mig i montre 125

på 1. sal. Du kan kende mig på

de klare farver.

Mal mig, hvis du har lyst.

Man kan downloade nogle af 
undervisningsmaterialerne 
direkte fra Naturhistorisk 
Museum’s hjemmeside:
www.nathist.dk

Fugle i Danmark

NATURHISTORISK MUSEUM • ÅRHUS
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I forbindelse med forberedelserne til en 
udstilling om at flyve stødte jeg i vores 
research om flyvningens fysiske egen
skaber på en artikel fra University of 
Washington. Den slog med ét slag bene
ne væk under mig  uden at jeg af den 
grund kom til at flyve. 

Jeg fik i den grad rokket ved min bar
netro. Jeg har altid lært, at en fugls eller 
en flyvemaskines vingeprofil skaber op
drift på grund af forskellen mellem luft
hastigheden på oversiden og undersi
den. Forskellen i lufthastighed skaber 
ifølge Bernoulli en trykforskel, der suger 
vingen opad. Det holder bare ikke læn
gere!

Den gamle teori falder til jorden
Ingeniører, der har regnet på Bernoullis 
teori, har fundet frem til, at trykforskel
len kun har ca. 2 % af ansvaret for, at 
vingeprofilen giver et lift. Det er jo slet 
ikke nok! Den nyeste forskning har vist, 
at vi skal skifte Bernoulli ud med New
ton og Coandaeffekten.

Aktion og reaktion - er forklaringen
Det er i virkeligheden ganske ligetil – 
aktion og reaktion. Prøv at holde en flad 
hånd ud af bilvinduet en dag, når du kø
rer 130 på motorvejen (det skal du kun 
gøre, når din far og mor ikke ser det). 
Hånden løfter sig. Det er en reaktion på, 
at hånden presser luften nedad (aktion). 
Det samme gælder for en fly eller fug
levinge. For at generere løft må vingen 
dirrigere en masse luft nedad.

Coanda-effekten
Hvis Newton har ansvaret for lift, hvor
for ser en vingeprofil så ud, som den 
gør? Den kan i virkeligheden bare bestå 
af en lige plade, der etablerer en korrekt 
angrebsvinkel til luften og sender en gi
ven masse luft nedad.

Hvis vi ser på flyvingens underside, er 
det nemt at forstå, for den fungerer fak
tisk som en plade – dog bedre kurvet for 
at sende luften nedad i den for flyvema
skinen korrekte vinkel. Men oversiden 
da? Her kommer Coandaeffekten ind i 
billedet. Det er den effekt, man kan iagt
tage, når man stikker en finger ind un
der vandstrålen fra en vandhane. Hol
der man fingeren i siden af vandstrålen, 
bøjer vandstrålen over mod fingeren. 

Årsagen er viskositet, modstanden 
mod at flyde. Denne modstand findes 
også i luft, selv om den er meget min
dre. Det er derfor, man ikke kan puste 
støv væk fra bilen ved at puste langs 
med overfladen. Molekylerne tættest på 
bilen hænger fast.

Designet af vingens overside skal få 
luften til at klæbe langs med vingen og 
sende luftstrømmen nedad i den kor
rekte vinkel. Faktisk yder oversiden af 
vingen langt det største bidrag til det 
Newtonske lift.

Når hele vingeplanet er indstillet til 
den korrekte angrebsvinkel i forhold til 
den modstrømmende luft, vil flyets eller 
fuglens vingeprofil sende så stor en 
massestrøm nedad, at fuglen reagerer 
den modsatte vej – og så flyver den! o

Af Henrik Sell, museumsinspektør 
ph.d. og leder af skoletjenesten 
på Naturhistorisk Museum, Århus  

Jamen fugle  
kan da ikke flyve!

Foto: Morten D.D. Hansen
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For 15 år siden havde fuglekiggerne al
lerede en såkaldt fuglelinie, hvortil man 
kunne indtelefonere observationer og 
høre om, hvad andre havde set. 

Senere, allerede midt i 90’erne, dukke
de mange hjemmesider med fugleobser
vationer op, og et par år senere opstod 
Birdcall, som var en smstjeneste, hvor 
alle tilmeldte lynhurtigt kunne høre om, 
hvor der var blåstjert, wilsons svømme
sneppe eller andre sjældenheder. For det 
er jo dem, der driver værket – de sjæld
ne fugle, som er krydderiet oven på 
årets normale fugleliv.

Langt fra dataudveksling til undervisning
Men når det kommer til brugen af fug
lene i undervisningssammenhæng, har 
ornitologerne og deres forening, DOF, 
ikke været særlig udadvendte. Det er 
lidt ærgerligt, for ornitologerne indsam
ler hver år, hver uge og hver dag et 
kæmpe materiale, som bare venter på at 
blive brugt i klasselokalet – og som in
spiration til egne ture ud i naturen.

Dette enorme materiale findes i DOF
basen (www.dofbasen.dk), som er 
DOF’s interaktive observationsdataba
se, hvortil små 2500 ornitologer gennem 
de senere år har indsendt deres observa
tioner. Antallet af regelmæssige obser
vatører er dog betydeligt lavere og illu
strerer meget godt, at DOF er en 
forening af små 1000 hårde feltbisser og 
så en mængde hangarounds, som egent
lig hygger sig meget godt med at se en 
fugl i ny & næ. 

Find det selv - i DOFbasen
Selv om DOFbasen ikke er tilpasset for
midlingsbrug, kan man med lidt snilde 
få rigtig gode data herfra. Som udgangs
punkt skal man benytte søgesiden. 

Hvis man på en skole i Skanderborg 
gerne vil vide, hvilke fugle, der er set i 
lokalområdet, kan man søge på lokalite
ten Skanderborg og årstallet 2004. Og 
uha, der er både set pungmejser, fiske
ørne, røde glenter og isfugle. 

Fugle på nettet

Af Morten D.D. Hansen, cand.
scient., naturvejleder på  
Molslaboratoriet

Der er vel ingen 
andre grupper af  
naturinteresserede, 
der som  
ornitologerne  
i den grad har  
formået at udnytte 
den moderne  
informations- 
teknologi til at  
skabe et fællesskab 
om deres  
interesse?

Data fra DOFbasen.

Man kan også komme ud for, at man 
gerne vil vide, hvornår svalerne ankom 
til Viborg Amt i 2004. Så søger man på 
Viborg Amt og svale og månederne 
marts+april og finder ud af, at de første 
landsvaler sås 6/4, digesvalerne 18/4 og 
bysvalerne 22/4 – en i øvrigt helt typisk 
rækkefølge af de tre arter.

Kreativ brug af DOFbasen
Endelig, og her bliver det for alvor inte
ressant i undervisningssammenhæng, 
kan man jo uddrage en mængde materi
ale, som fortæller om fuglenes adfærd, 
deres træk mv. DOFbasen er endnu ikke 
tilpasset sådanne søgninger, men allere
de i dag kan man fx søge på maksmum
forekomster pr. 5 dagesperiode (som 
på fagsproget kaldes pentader), hvorved 
man kan aflæse noget om trækket. 

Man kan prøve at sammenligne to år 
eller to arter og stille det op i regneark. 
Benytter man, som jeg ofte gør, hvepse
vågen, og sammenligner 2003 og 2004, 
ser man, at arten begge år ankommer i 
pentade 25 (først i maj), kulminerer på 
forårstrækket i 2831, på efterårstrækket 

Foto: M
orten D

.D
. H

ansen



23
NATUR vejleder  •  13. årg.  •  nr. 3  •  2004 

4850, og at de seneste forekomster ses i 
pentade 56. 

Herudfra kan man jo diskutere, hvor
fra fuglene kommer, hvordan de kan an
komme så præcist, hvorfor de trækket 
bort så tidligt m.m.m. Og man kan selv 
forberede sin fugletur næste år – og som 
Allan fra Fugleværnsfonden gjorde det 
– lægge Hvepsevågens Dag på den dag, 
hvor hvepsevågerne bare kommer stry
gende i hundredevis. 

Kursus om kreativ fugleformidling
Der er oceaner af muligheder for at ind
drage fugle i naturvejledning og under
visning – man skal bare være lidt krea
tiv. Det er vi også næste år, når vi 
1820/5 afholder fugleformidlingskur
sus på Molslaboratoriet. Kom glad; vi 
skal nok se hvepsevåger! o

Kursusbeskrivelse 
3 dage i de forårskåde Mols Bjerge med fugle, god 
mad og skønne omgivelser. Hvis det lyder attraktivt, 
så læs videre! 
Fugle er enormt populære. Nattergaleture bliver 
overrendt, 30.000 danskere ønskede at komme med 
på StæreXpressen, og et par vandrefalke på Møns 
Klint får deres eget TV-program. Men at formidle 
kræene kræver sin mand - eller kvinde. 
På trods af fuglenes elegance, spændende adfærd og 
hyppige optræden, er de jo væk, inden man får kig-
get ordentligt på dem, ligesom vejret på fugleturen 
er ikke altid det bedste. Kun på de største fugleloka-
liteter som Vadehavet, Tipperne, Vejlerne kan man 
afholde fugleture med stensikker garanti for masser 
af fugle. Der er klyder, kobbersnepper, rørhøge, ørne, 
falke, ænder og gæs. Store flotte fugle, som man al-
drig ser igen, med mindre man vælger at tage det 
samme eksklusive sted hen. Og det gør vi jo sjæl-
dent.

Derfor handler dette kursus ikke om fugle i kæmpe-
flokke. Det handler om de almindelige fugle, som vi 
træffer hjemme i Kolding, Ringe eller Slagelse. Fokus 
er rettet imod formidling: Hvordan formidler vi fug-
lene, og hvordan formidler vi interessen for fugle? 
Det er jo det, vi gerne vil: give vores interesse videre!
Kursets koncept er enkelt: Vi skal ud og afprøve og 
videreudvikle en mængde metoder til fugleformid-
ling, lige fra den klassiske morgentur (kl. ukristeligt 
tidligt) til bestemmelsesøvelser med skolebørn. Kur-
set vil endvidere indeholde en mængde faglige in-
puts, bl.a. vil vi diskutere de spørgsmål, som igen og 
igen melder sig, når talen falder på fugle: ”Hvordan 
finder de vej, hvordan undgår fuglene at støde ind i 
hinanden osv.”

Kurset er målrettet alle, der arbejder med naturfor-
midling: Nybegynderen vil få en mængde redskaber 
til at arbejde videre med fuglene. Selv den mere ru-
tinerede fugleformidler vil (ligesom kursuslederne) 
få inspiration til at fortsætte udviklingen af god fug-
leformidling. 
 
Se program på kursusoversigten på Naturvejleder-
foreningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk

Pris 
2100,- incl. kost og logi. 
Ekstra drikkevarer må gerne medbringes, men der 
sælges økovand og øl til rimelige priser.

Tilmelding 
Senest 1. marts 2005 til Morten DD Hansen på e-
mail: mortendd@molslab.dk

Andre bemærkninger 
Nærmere information tilsendes efter tilmelding. 
Medbring kikkert, fuglebog, varmt tøj, godt fodtøj, 
lagen og sengelinned/sovepose. 

Arrangør(er) 
Allan Gudio Nielsen, DOF Fugleværnsfonden. Allan 
laver ikke andet end fugleformidling, for såvel turi-
ster, DOF’ere, skolebørn og institutioner. Endvidere er 
han ansvarlig for den indirekte formidling på fon-
dens reservater. Vi er i rigtig, rigtig gode hænder. 
Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum, 
Molslaboratoriet. DD har været hardcore fuglekigger 
i 15 år og har afholdt talrige offentlige arrangemen-
ter om fugle. Er eksponent for disciplinen: ”Fuglene 
må komme til dig, for jeg gider saftsuseme ikke køre 
efter dem!” Kender Mols-området i hoved & r...
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Formidling af fugle 
18 .-20 . maj 2005, Molslaboratoriet
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Under Naturvejlederforenin-
gens Årsmøde sidste år på 
Houens Odde præsenterede 
jeg Jagtsti-konceptet og jeg 
har i den forbindelse fået en 
mængde spørgsmål om, 
hvad Jagtsti er og hvad det 
går ud på . Det vil jeg her prø-
ve at redegøre for . .

Lidt historie
Oprindelig er Jagtsti en konkurrence
form der stammer fra Sverige og senere 
er kommet til Danmark. I 1980’erne 
blev Jagtsti for alvor til en konkurrence 
herhjemme, hvor der årligt afholdes 
både regions (amts) mesterskaber og 
Danmarks mesterskab under Danmarks 
Jægerforbund. 

Selve ideen er, at man konkurrerer i 
en blanding af  teoretisk og praktisk 
jagtlig kunnen. I princippet kan man få 
spørgsmål om alt hvad der rører sig i 
den natur, vi som jægere færdes i, lige
som man kan komme til ”deltage” i 
mange forskellige jagtformer. Ud fra et 
sindrigt pointsystem kåres den som kla
rer sig bedst på både skyde og teoripo
ster som vinder.

Hvordan kan man bruge jagtstikonceptet i 
naturvejledningen ? 
Jeg bruger det ofte i forbindelse med 
større åbne arrangementer, f.eks. Sko
vens dag, hvor jeg udformer det som en 
konkurrence, med små præmier til alle. 
Jeg kårer aldrig en egentlig vinder, for i 

forbindelse med naturvejledning er det 
ikke konkurrencen, der er vigtig, men 
det at man får en række budskaber ud. 
Fordelen ved jagtstikonceptet er, at man 
i løbet af et arrangement kan få formid
let en masse oplysninger til mange men
nesker med en forholdsvis lille indsats. 
Jeg bruger meget sjældent praktiske op
gaver ved store arrangementer, da det 
kræver, at man som oftest skal bruge 
mere mandskab. Ved kun at bruge teori
spørgsmål kan jeg klare det alene.

Af Claus L. Olesen ,  
jagt- og naturformidler

Opgaverne bør så vidt muligt illustreres - gerne med effek-
ter  som her - hhv. gevirer/opsatser og bundter med korn. 
Opgaverne og temaerne i forbindelse med Jagtsti kan varie-
res i det uendelige.

Jagtsti til fugleformidling
om brugen af jagtstikonceptet  
som formidlingsform 

Boldkast fra skydepram. Det  
gælder om at ramme ”ænderne” 
med tennisbolde. En alternativ 
måde at lave en praktisk opgave på. Foto: Claus L. Olesen

Foto: Claus L. Olesen
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Hvordan kan en Jagtsti udformes ?
Spørgsmålene kan enten være udformet 
som en tipskupon med flere svar mulig
heder, eller en række bogstaver som hvis 
man svarer rigtigt, danner et ord. (se: 
”Et par konkrete eksempler”) 

Jeg mener det er vigtigt, at der er flere 
svarmuligheder. Det gør at publikum 
ikke føler sig helt på herrens mark, hvis 
de ikke kender det rigtige svar. Ligesom 
det giver dem en mulighed for at bruge 
deres intuition og sunde fornuft. 

Antallet af spørgsmål kan man varie
re, så det passer til både ens egne ønsker 
og det terræn man har til rådighed. Men 
det er vigtigt at tænke på, at til større ar
rangementer skal en sådan Jagtsti kunne 
gennemføres på højst et kvarter. Derfor 
regner jeg med at folk skal kunne løse 
opgaverne på maksimum 10 minutter. 
Så bruger jeg selv et par minutter på at 
rette og gennemgå svarene. 

Det er meget VIGTIGT at gennemgå 
spørgsmålene med folk,  så de går derfra 
med de rigtige svar. Jeg mener det er 
vigtigt at give folk en ”knage”, de kan 
hænge svarene på, derfor viser eller for

Det er rart og hyggeligt at hjælpe hinanden, når man skal løse opgaverne.

tæller jeg altid om forskellen mellem de 
forskellige svarmuligheder. Jeg omdøber 
i øvrigt ofte Jagtsti til Natursti da jeg 
mener, det er mere dækkende.

 
Formidling af fugle med jagtstikonceptet 
Jeg bruger tit og ofte fugle som ud
gangspunkt i mine spørgsmål, og jeg 
bruger gerne spørgsmålene til at aflive 
nogle af de gamle myter, som mange af 
os har lært i vores skoletid. 

Det er vigtigt at  huske også at lave 
nogle ”nemme” spørgsmål, som man 
forventer de fleste kan svare på. Folk må 
endelig ikke føle sig dumme eller for
nedret. Det er vigtigt at de har en god 
og sjov oplevelse med at løse opgaverne. 

Spørgsmålene mener jeg skal være il
lustrerede eller levendegjort på en eller 
anden måde, ellers bliver det for kede
ligt. Der skal helst være noget både for 
øjet og noget at røre ved. Hvis man så 
yderligere placerer effekterne på en na
turtro måde (altså på samme måde som 
man kan finde dem), mener jeg man 
opnår en endnu større formidlingsmæs
sig gevinst. 

Foto: Claus L. Olesen
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Man kan bruge mange forskellige ef
fekter såsom: billeder, reder, udstoppede 
fugle, plastic lokkefugle, gylp, ekskre
menter ædespor, kranier, æg (jeg bruger 
kun æg fra de fugle man lovligt må op
drætte og udsætte) og mange andre mu
ligheder. Kun fantasien sætter grænsen 
og man kan tilpasse spørgsmålene til de 
effekter man har i sine egne samlinger. 

Jeg har i øvrigt altid øjnene åbne for 
nye effekter, jeg kan bruge til min Jagt/
Natursti og i den øvrige naturvejledning.  

Et par konkrete eksempler
I boksen ved siden af er et par eksemp
ler på opgaver fra en jagtsti om fugle.

Jeg gør meget brug af en blanding af 
faktaoplysninger, fabler og anekdoter, 
som kan underbygge det rigtige svar. 
Netop for at give folk den før omtalte 
”knage” og jeg er overbevist om at folk 
bedre husker en god historie frem for 
”tør” undervisning. 

I den forbindelse kan jeg varmt anbe
fale Jan Kjærgaards bog: ”Det rene pip” 
som er en guldgrube af netop faktaop
lysninger, fabler og anekdoter, hvis man 
skulle mangle inspiration.

Andre muligheder
Man kan naturligvis lave spørgsmål om 
alt i naturen såsom, planter, insekter, 
pattedyr, krybdyr o.s.v. Man kan variere 
spørgsmålene i det uendelige. Hvis man 
har tid og plads kan man bygge prakti
ske færdigheder på sine opgaver, her er 
mulighederne også mange. Man kan 
lave en boldkastebane hvor deltagerne 
skal ramme fugle med bolde, det kan 
bygges op på mange måder, hvor man 
både skal tage hensyn til om forskellige 
arter må rammes og ikke rammes. 

Bue og pil er en anden mulighed, lige
som luftbøsse kan anvendes. (Man skal 
være opmærksom på, at det kræver, at 
man har en uddannet skydeinstruktør 
til rådighed, hvis man vil bruge skyde
våben). 

Der er virkelig mange muligheder for 
at lave forskellige opgaver med forskel
ligt indhold. Man kan sagtens tilpasse 
det til de ønsker og behov man har for 
komme med et specielt budskab. 

Derfor, er det bare at klø på med at 
lave din egen Jagt/Natursti. God ar
bejdslyst. o

Spørgsmål 1
Hvilken fugl stammer dette næb fra?         
(Billede af rågenæb indsættes)

M) Krage
U) Ravn 
S)  Råge

Her vil jeg fortælle om hvad fuglene 
spiser og hvordan man kan se det på 
deres næb. Jeg vil vise forskellen på en 
krages og en råges næb, og forklare 
størrelsesforskellen i forhold til rav-
nen. 

Spørgsmål 2  
Dette er uglegylp. Er der andre slags 
fugle som gylper?
(Billede af uglegylp indsættes)

M) Nej   
U) Ja, det gør flere slags fugle  
S) Ja, men kun rovfugle   

Her vil jeg have flere typer gylp med 
fra forskellige fugle og vise forskellen. 
Især mågegylp er godt da det ofte in-
deholder rester af krabber og muslin-
ger og derfor lugter en ”smule” skarpt. 
Det falder  ofte fra hinanden og derfor 
er de ikke nemme at finde - alt det kan 
der spindes en fin lille historie ud af...

Spørgsmål 3
Hvilken fugl har lavet reden?                               
(Billede af gærdesmutterede indsættes)

M) Gærdesmutte  
U) Sanglærke 
S) Skovspurv

Her vil jeg fortælle lidt om hvor og 
hvordan de tre forskellige fugle bygger 
rede og lidt om gærdesmuttens måde 
at lave sin(e) rede(r) på og hvordan de 
kan overnatte flere i samme rede når 
det koldt.

De rigtige svar danner nu et ord, tag 
bogstavet fra det rigtige svar og sæt det 
på svarlinjen over tallet som svarer til 
spørgsmålet. 

Prøv selv ___  ___  ___
                3      2      1

Hvis nogen skulle være i tvivl 
er den rigtige løsning: MUS

Tegninger: Lena H. Olesen.
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http://www.En fugl på nettet er...
Hjemmesider om fugleformidling og fugle

Nettet bugner af fugle! Der er næppe nogen dyregruppe som kan mønstre lige så 
mange hjemmesider som fuglene kan. Desværre tager kun en brøkdel fat på at for
midle alle de dejlige pipper, og der er desværre også langt mellem brugbart under
visningsmateriale. Men prøv engang disse links, måske er der noget du kan bruge.

http://www.dof.dk
Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside er et besøg værd. Her finder man bl.a. 
tips til hvordan man bygger fuglekasser, bl.a. med de korrekte mål. Fugleværnsfon
dens er også repræsenteret og i løbet af vinteren vil man her kunne hente inspirati
on til formidling af fugle. 

http://www.dof.dk/storkeskolen/storkeskolen.html
På hjemmesiden Storkeskolen (der også kan findes via link fra DOF’s hjemmeside) 
kan man bl.a. downloade undervisningsmateriale om trækfugle.

http://www.vingeslag.dk
En smuk hjemmeside med masser af ideer til projektforløb om fugletræk, fakta om 
fugle, trækforskning m.m. Bygger på et nordisk skoleprojekt om trækfugle.

http://www.vestrehus.dk/default.htm
Danmarks mest kreative: Bjørlis fantastiske hjemmeside er altid et besøg værd. Her 
finder du bl.a. fuglekrea på allerhøjeste niveau. Lær at lave en skumspætte, en 
”Gudiospiral” og meget, meget mere.

http://www.naturinfo.dk
På naturinfo.dk finder du masser af tips om fuglefodring, redekasser, rovfugle, gæs 
m.m. Det er Naturvejlederne i Århus Kommune som har søsat hjemmesiden. 

http://www.birdlink.dk
Som navnet antyder er her masser af fuglelinks, bl.a. om satellitmærkning.

http://www.roydennis.org
Her kan man følge satellitmærkede fiskeørne og hvepsevåger på deres rejse. (Prøv at 
tjekke den unge hvepsevåge med nummer 21250 – gys)!! 

http://www.zmuc.dk/verweb/ringing/index.htm
Der findes mig bekendt ingen hjemmesider der giver tips til formidling af ring
mærkning. Men har man brug for fakta til et undervisningsforløb, så prøv Ring
mærkningscentralen på Zoologisk Museum.

http://66.241.214.202/  
http://www.prbo.org/cms/index.php?mid=193&module=browse
På de to amerikanske hjemmesider findes der masser af opgaver om bl.a. sang og 
vadefugle. 

http://www.rspb.org.uk/youth/makeanddo/activities/index.asp
Prøv også at klikke ind på den engelske fugleorganisation RSPBs hjemmeside. 

http://www.naturklubben.dk/fuglekasseprojekt/indhold/forside.htm
Lærer Henning Andersen fra Virupskolen i Hjortshøj har i mange år haft elever til 
at arbejde med redekasser i den lokale skov  hjemmesiden er lavet af nogle elever...
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Fugle er svære at få at se,  
og vi har vel endnu til gode 
at få beskrevet en aktivitet, 
hvor børn i længere tid skal 
iagttage og bestemme fugle . 
Til gengæld er det noget let-
tere at arbejde med, hvad 
fuglene gør - og det skal man 
i denne øvelse… 

Øvelsen kobler det nære med det fjerne, 
idet overskriften for aktiviteten er fugle
træk  fra Danmark til Afrika.

Stifinding
Øvelsen har to elementer, hvoraf det ene 
er at finde vej med de prioriteringer, 
man foretager, når man skal finde vej. 
Udarbejd et kort over lokalområdet. 
Kortet kan evt. udskrives fra www.kms.
dk, men de fleste skoler har selvfølgelig 
4 cmkort liggende. Vælg en lige rute, 
som eleverne skal tilbagelægge. Ruten 
skal ikke følge stierne, men være snorli
ge  allerhøjest med et enkelt knæk på. 

Hver elev får ved starten udleveret et 
kort med ruten indtegnet  evt. kan ele
verne være sammen to og to. 

Fødesøgning
Det andet element omhandler fuglenes 
fødesøgning. Den rute, som er indteg

net på kortet, byder på en lang række 
fødeemner til forskellige fugle, lige fra 
frø til insekter. Eleverne skal indsamle 
disse fødeemner undervejs i løbet. 
•	 Eleverne	skal	vælge	en	fugl,	som	de	

gerne vil være. De skal ikke vælge helt 
tilfældigt i fuglebogen. Som udgangs
punkt kan de fx vælge mellem at være 
en kødædende gransanger eller en frø
spisende kvækerfinke. Der er selvfølge
lig mange andre muligheder. 
•	 Undervejs	i	løbet	skal	eleverne	nu	

finde og hjembringe føde, som deres 
fugl spiser. Der er to muligheder her: 

1.  Eleverne kan fx indsamle 10 for
skellige fødeemner, som en frø eller 
kødædende fugl kan spise. Listen kunne 
for den frøspisende fugl se således ud: 
bog, agern, koglefrø, tidselfrø, vejbred
frø, hyldebær, hyben, æbler, ellekogler, 
hasselnødder. For den kødædende fugl 
kunne eleverne hjembringe en edder
kop, sommerfugl, myg, flue, orm, in
sektlarve, bænkebider, bille, myre og 
tæge. 

2.  En anden mulighed er, at eleverne 
har valgt en helt bestemt fugl og i stedet 
skal indsamle en større mængde af den
ne fugls specielle fødeemne  det kunne 
være 50 gram bog til kvækerfinke, 30 
små edderkopper til fuglekongen eller 
10 gram fluer til svalen. Her vil der end
videre være den lille øvelse indbygget, at 
eleverne skal vurdere, om de har nok. 

Fugleløb
-en aktivitet om fugletræk fra Danmark til Afrika

For at gennem føre 
aktiviteten skal du/I 
bruge følgende 
mate rialer:

- Indsamlingsglas -
- Insektstøvsuger -

- Plastposer -
- Lokalt 4cm kort -

Af Morten D.D. Hansen, cand.
scient., naturvejleder på  
Molslaboratoriet
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Regler
Det gælder om at komme først! Men 
man skal have spist så meget mad, at 
man har overskud til at yngle. Vinderen 
er altså den, der kommer først med til
strækkeligt mad. Da der normalt er 
plads til flere fugle i et yngleområde, 
kan man sige, at de 3 eller 4 første (med 
nok mad) vinder. 

Bemærkninger
Øvelsen kunne passende afsluttes med, 
at man ser nærmere på de fugle, man 
har talt om. Men man skal komme rig
tig tæt på, og derfor er mulighederne 
begrænsede. Vi vil foreslå, at man enten 
iagttager fuglene på foderbrættet, eller 
at man besøger en gård for at se nærme
re på svalerne  det være sig bysvaler 
(udendørs) eller landsvaler (indendørs). 
En glimrende aktivitet hér vil være at se, 
hvor mange gange fuglene kommer med 
mad. o

Føde: 
Hvordan kan fuglene vide, hvor der er 
mad? 
Hvor finder man mange frø, og hvor 
finder man mange insekter (måske 
hvor der er læ?). 
Hvad gør fuglene, hvis de synes, at de 
har fundet et dårligt sted. Flyver de så 
videre med det samme? 
Hvorfor gælder det om at komme 
først til yngleterritoriet, og hvorfor 
skal man være tyk og fed? 
Kan man se på fuglens udseende, 
hvad den lever af? 
Hvor skal de forskellige fugle trække 
hen, hvis de vil have mad om vinte
ren? 
Og hvorfor bliver svalen ikke bare i 
Afrika om sommeren? 

Stifinding: 
Endte eleverne i små flokke? 
Formentlig  og hvorfor mon? Det kan 
jo tænkes, at nogle elever var bange 

for at gå alene, og præcis på samme 
måde har fuglene det. 
Valgte eleverne den lige vej hjem? Nej, 
vel? Hvis eleverne kunne gå på stien i 
stedet for gennem krat, gjorde de for
mentlig det. Det gør fuglene også. De 
flyver ikke den lige vej over Kattegat 
eller Middelhavet. Der kan man jo 
drukne. De bliver over land (stien) så 
længe som overhovedet muligt. Ele
verne kan forsøge at indtegne fuglenes 
trækruter, hvis de skal flyve uden om 
vand og ørkener. 

Der var nok også en anden grund 
til, at eleverne ikke gik den lige vej. De 
skulle jo finde føde. Hvis det var en 
rigtig god fødekilde, ville de måske 
endda acceptere en stor omvej. Det 
gør fuglene også. 

Vadehavet ligger ikke på ruten fra 
Sibirien til Vestafrika, men alligevel 
flyver fuglene altid derned. Endelig 
kan eleverne spekulere over, hvordan 
fuglene finder vej i forhold til, hvor
dan de selv fandt vej.

Bearbejdning af aktiviteten
Denne øvelse indeholder stof til flere timers eftertanke. Spørgsmål kunne være:

Fotos: Morten D.D. Hansen
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Tracks and Signs of the birds of Britain and 
Europe. 
Af Roy Brown, John Ferguson, Michael Lawrence 
og David Lees.

Vi kender det alle sammen. En efterårs 
tur i en dansk skov, og der, lige midt på 
stien, ligger der et lig. En lille død fugl, 
eller rettere sagt  resterne af en lille død 
fugl, for selve kroppen er ædt og kun en 
bunke spredte fjer og et par tynde fugle
ben ligger tilbage på åstedet. Gernings
manden er over alle trætoppe, men der 
er en begrundet mistanke: ”Foderbræt
tets Skræk”, spurvehøgen, har atter væ
ret på spil. Men hvem er ofret? En bog
finke, en musvit eller måske en rødhals? 
En fjer bliver samlet op, vendt og drejet 
for til sidst at blive stukket op under 
næsen på naturvejlederen ledsaget af et 
 ”Hvilken fugl var det”? 

Vi har også alle sammen oplevet at gå 
i strandkanten og kikket på aftryk af 
både små og store fuglefusser i det våde 
sand eller på mudderfladerne. Hvilke 
fugle har mon afsat aftrykkene? Det er i 
hvert fald ikke hønsefødder, men måske 
en måge eller en and? Svaret finder man 
i ”Tracks and Signs of the birds of Brit
ain and Europe”. Bogen er et must for 
naturdetektiven og er fyldt med flotte og 
illustrative tegninger og fotos af fjer, 
fodaftryk, kranier, gylp, æggeskaller, 
fugleklatter m.m. Hvert emne er ledsa
get af en grundig tekst og der er des
uden anvisninger til præparation af fx 
fjer og spor.  

Anden udgave er netop sendt på mar
kedet og den kan varmt anbefales. Bo
gen kan bl.a. købes i Naturbutikken.  

Fuglefjer. 
Bestemmelse af fjer fra hjemlige fugle. 
Af Einhard Bezzel.

Der er langt imellem udgivelserne af 
små handy feltbestemmelse bøger på 
dansk, så det vakte opsigt da Fuglefjer til 
kun 149 kr. blev udgivet i juni. Bogen 
har fotos af fjer fra almindelige danske 
fuglearter (med visse undtagelser, bl.a. 
sort glente, undulat og lille alexsander
parakit). En farvet linje guider læseren 
hen til fjer af samme farve, alle ledsaget 
en grundig beskrivelse af fjeren. Der er 
et godt afsnit i starten af bogen om for
skellige fjertyper og deres opbygning og 
funktion. 
Alt i alt en lækker lille sag som er nem 
at have med i felten. 

Hvis jeg skal vælge
Skulle jeg vælge mellem Fuglefjer og 
Tracks and signs…, vil jeg dog snuppe 
den engelske udgave. Primært fordi ud
valget af fjertyper er langt større. 

I Fuglefjer er der stort set kun blevet 
plads til hale og håndsvingsfjer, mens 
både kropsfjer og vingedækfjer er ude
ladt – og det forvirrer når man står der
ude. Desuden er tegningerne nemmere 
at bruge til feltbestemmelse end fotos, 
og endelig får du i Tracks and signs i til
gift spor, gylp, kranier og meget mere. 

  

Af Naturvejleder Allan Gudio Nielsen – 
DOF/Fugleværnsfonden

Anmeldelser
Gæt en fugl…

Udsnit fra ”Tracks and signs of 
the birds of Britain and Europe”.

Udsnit fra ”Fuglefjer”.
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På årskonferencen kom vi i en work
shop ind på en række tilfælde, hvor vi 
som naturvejledere kommer ind i det 
politiske spil. Vi havde en ide om, må
ske at opstille nogle retningslinier for 
hvordan man håndterer en sådan rolle, 
men blev i stedet enige om at spille ud 
med en række cases til almindelig dis
kussion. På baggrund af diskussionen 

1. En odder kommer på tværs

Når naturvejledning  
bliver politisk

af John Holst og Jens 
Frydendal (foto), ledere 
af og naturvejledere på 
hhv. Kongskilde Frilufts-
gård og Hald Naturskole.

håber vi så at kunne trække nogle over
levelsesstrategier ud.

Hvis du derfor har nogle gode bud på, 
hvordan du ville agere i nedenstående 5 
tilfælde, eller du har forslag til yderlige
re cases, må du meget gerne maile dem 
til:  jens.frydendal@skolekom.dk

Svarene vil indgå i en konklusion i et 
senere nummer af bladet. o

I din kommune er der politisk strid 
om vejføringen af en ny omfartsvej. 
Der er to løsningsmuligheder. Nogle 
byrødder går ind for den ene mulig
hed, andre går ind for den anden, og 
en del har endnu ikke taget stilling. 
Nu ringer en af dine gode venner, der 
er byrådsmedlem og tilhænger af løs
ningsforslag 1, og fortæller dig, at han 
har hørt, at der er set en odder på den 
eng, som omfartvejen skal skære igen
nem, hvis man bruger løsningsforslag 
2. Dette byrådsmedlem og hans parti 
har gennem de sidste 7 år været en af 
din naturskoles sikre støtter i byrådet, 
for eksempel når kommunen har haft 

 (a) Ja, det er i orden.
 (b) Nej, jeg vil under ingen omstændigheder blandes ind i lokal  

   naturpolitik.
 (c) Jeg vil gerne tage ud og besøge engen i weekenden. Hvis jeg ser  

   spor af odder, skal jeg nok ringe til dig, og så må du gerne citere mig.
 (d) Jeg vil gerne tage ud og besøge engen i weekenden. Hvis jeg ser spor 

   af odder, vil jeg selv gå til pressen med historien.
 (e) Du gør noget helt andet.

sparekampagner. Du får at vide, at det 
er ejeren af engen, som har observeret 
odder på stedet flere gange; men han 
ønsker af forskellige årsager ikke at stå 
frem. Du kender ejeren som en habil 
jæger og ved derfor, at odderobserva
tionen er korrekt, og at der ikke er tale 
om ”vilde” mink, der ofte bliver tolket 
som odder.

”Det er vigtigt, at det kommer med i 
debatten indenfor en uges tid. Er det i 
orden, at jeg citerer dig for, at der helt 
sikkert er oddere ved vandløbet på 
engen?” spørger han.

Hvad svarer du:
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2. Intern uenighed

En landmand har gravet en sø i et 
engområde i strid med alle regler. 
Landmanden kender borgmesteren, 
som beder dig lede en markvandring 
hos den pågældende landmand. I en 
sidebemærkning nævner borgmeste
ren, at det ville være fint, hvis du på 
turen kunne gøre opmærksom på 
værdien af søer og vandhuller i land
skabet. Det er takket være borgmeste
ren, at din naturskole kom til verden 
og, at den stadig eksisterer. Du indvil

I forbindelse med en diskussion om  
faunapassage udtaler en embedsmand 
fra din egen forvaltning sig til avisen 
med oplysninger, som du ved ikke er 
korrekte. Du kontakter ham, men det 
lykkes ikke at få ham til at korrigere 
sine udtalelser. Han har udtalt sig på 
forvaltningens vegne. Det er ikke til at 
gennemskue, om der ligger politiske 

motiver bag hans udtalelser, eller om 
der bare er tale om, at I er fagligt 
uenige. Da du anser hans oplysninger 
for ganske ukorrekte, hælder du mest 
til den antagelse, at der ligger et natur
politisk motiv bag. Du overvejer at 
skrive et læserbrev til samme avis med 
de korrekte oplysninger.

Hvad er klogt?

 (a) Du fortæller ham samt din ”overordnede” i kommunen, at du har  
   tænkt dig at skrive et   læserbrev med de korrekte oplysninger.  
   Du vil gøre det som privatperson.

 (b) Du fortæller ham samt din ”overordnede” i kommunen, at du har  
   tænkt dig at skrive et  læserbrev med de korrekte oplysninger.  
   Du vil gøre det som naturvejleder.

 (c) Du lader sagen ligge. det er for besværligt, og du har nok af andre  
   ting at kæmpe med.

 (d)  Du gør noget helt andet.

3. Borgmesterens gode ven
liger per refleks i at afholde markvan
dringen. Der kommer 47 deltagere til 
markvandringen, her iblandt en jour
nalist fra lokalpressen og nogle af 
medlemmerne fra Danmarks Natur
fredningsforenings lokalkomite. Da I 
kommer ned til søen, spørger en af 
deltagerne, om landmanden har søgt 
tilladelse og fået lov til at grave den 
nye sø. Landmanden deltager ikke selv 
i turen, så hvad svarer du deltageren 
på hans spørgsmål?

 (a) Det ved jeg ikke; men det går jeg da ud fra, at han har gjort.
 (b) Nej, det mener jeg ikke, at han har gjort.
 (c) Som (a); men du skynder dig at fortælle om det fantastiske dyre  

   og planteliv, der her  indfundet sig i og omkring søen.
 (d) Som (b); men du skynder dig at fortælle om det fantastiske dyre  

   og planteliv, der her  indfundet sig i og omkring søen.
 (e) Du gør noget helt andet.
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4. Den turistglade borgmester
Byen får besøg af en gruppe tyske tu
ristfolk. Borgmesteren synes, det vil 
være fint, hvis byens naturvejleder 
deltog i et arrangement på rådhuset 
sammen med gæsterne. Borgmesteren 
gør en del ud af at fortælle dig, hvor 
vigtigt det er, at du deltager, ikke 
mindst fordi du kan tale tysk og holde 
et lille foredrag undervejs om naturen 
i kommunen. Du har ikke skyggen af 
interesse i turisme og er nødt til at af
lyse et – efter din vurdering – meget, 

meget vigtigere arrangement. Den na
turskole, som du arbejder på, er en 
selvejende institution, men får et årligt 
driftstilskud på 125.000 kr. fra kom
munen med borgmesterens velsignel
se. Så den situationen skal lige tænkes 
igennem en ekstra gang. Du lover 
borgmesteren at vende tilbage med et 
svar om et kvarters tid, da du lige skal 
ind og tjekke din kalender først. Hvad 
svarer du borgmesteren?

 (a) Du siger ”Selvfølgelig kommer jeg” og får en naturvejlederkollega  
   til at overtage det  vigtige arrangement.

 (b) Du siger ”Selvfølgelig kommer jeg” og aflyser det vigtige arrangement. 
   Borgmesteren skulle også gerne give penge til naturskolen næste år;  
   og der er ikke penge i det vigtige arrangement, du må aflyse.

 (c) Du siger ”Desværre jeg har et meget vigtigt arrangement den aften,  
   som det ikke er muligt  at aflyse”

 (d) Du siger ”Jeg er meget ked af det; men den aften har jeg allerede  
   et arrangement, som  Friluftsrådet lægger meget vægt på bliver  
   gennemført. Vi får jo 178.000 kr. i tilskud fra Friluftsrådet årligt,  
   så de vil blive fornærmede, hvis jeg aflyser arrangementet. Jeg  beklager.” 
   [Dette er en lodret løgn; men umuligt at tjekke for borgmesteren]

 (e)  Du gør noget helt andet.

5. To kasketter
Du sidder i lokalkomiteen for DN og 
har i den forbindelse udtalt dig kritisk 
til pressen om udvidelsen af svinebe
standen på egnen. I den lokale avis 
benævnes du som ”naturskoleleder og 
medlem af DNs lokalkomite”, selvom 
du gjorde klart for pressen, at du kun 

udtalte dig som ”medlem af DNs lo
kalkomite”. En landmand anklager dig 
i den lokale avis for at bruge din stil
ling som naturskoleleder til at lave 
hetz mod landbruget.

Hvad gør du?

 (a) Skriver et nyt læserbrev, hvor du forklarer at du kun har udtalt dig  
   som medlem af DN’s lokalkomite og ikke som naturskoleleder.

 (b)  Skriver et nyt læserbrev, hvor du uddyber din kritik af landbruget og 
   forklarer at det er hamrende vigtigt for de kommende generationers  
   mulighed for at opleve uspoleret natur, at man får stoppet udvidelsen  
   af svinebestanden på egnen. 

 (c) Orienterer din bestyrelse om, at du offentligt er blevet beskyldt for  
   at misbruge din stilling.

 (d) Absolut ingenting.
 (e) Noget helt andet.

Vi håber at høre din mening!
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Fra bord   til jord . . . ? Jamen, det plejer 
da at stå omvendt? Ganske rigtigt, men 
denne gang ville vi gerne få mange flere 
til at putte det grønne køkkenaffald i de 
nye kompostbeholdere. Og så er det op
lagt at starte i køkkenet med en rigtig 
kok. Samtidig ville vi sætte fokus på at 
bruge årstidens grøntsager  og de skal 
selvfølgelig være økologiske for at skåne 
vores drikkevand for sprøjtegifte fra 
landbruget. 

”Vi” er en flok aktive Agenda 21 rød
der, som sammen med Den Grønne 
Guide svinger dirigentstokken for en 
bæredygtig udvikling i Allerød  og så 
er der nok at tage fat på! Her i kommu
nen bor langt de fleste i et hus eller ræk
kehus med adgang til egen have. Så 
kompostering af det grønne affald fra 
køkkenet burde være ganske naturligt. 

Men sådan har det ikke altid været: Ind
til foråret sorterede alle hjem bioaffaldet 
fra til biologisk behandling  med svin
gende succes. Ordningen er nu droppet, 
og den bæredygtige udfordring er der
for at få komposteret det meste af bioaf
faldet hjemme i egen have. Kommunen 
har uddelt 800 kompostbeholdere, og 
nu skal de altså bruges til andet og mere 
end haveaffaldet.

En af de sidste lørdage i august rejste 
vi så en bod på gågaden. Vi havde hyret 
kokken Katrine Klinken til at lave læk
ker mad til de nysgerrige borgere. Ma
den blev serveret ved et langbord. I den 
modsatte ende røg det grønne affald i 
kompostbeholderen  velbekomme! 
Midt i det hele blev der lavet sjove 
håndmadder med børnene.

Af Tommy Dal,  
Den Grønne Guide i Allerød  - 
www.dgga.dk

FRA BORD - TIL JORD
...eller hvordan får man folk i Allerød til at putte 
det grønne køkkenaffald i kompostbunken
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Kokken
Kokken og madskribenten Katrine 
Klinken stillede op med pander og gas
blus. De gode økologiske råvarer fra lo
kale avlere og forhandlere blev forarbej
det på stedet og tilberedt sammen med 
de børn og voksne, der kom forbi  op i 
mod 300 fik en bid med på gaden. Ka
trine Klinken laver madarrangementer, 
skriver kogebøger  også for børn, og 
skriver artikler med opskrifter til aviser 
og blade  www.klinken.dk 

Surt & Sjovt
Madpakker kan være kedelige, men det 
behøver de ikke at være. Midt i boden 
blev der lavet sjove håndmadder sam
men med børnene, og det blev til megen 
god inspiration til madkassen. Desuden 
fik de nysgerrige voksne surdej og 
brødopskrifter med hjem, og den ægte 
gourmet kunne smage brødet sammen 
med ”usprøjtet” hjortekød og årstidens 
krydderurter. Og affaldet fra grøntsa
gerne? Det røg selvfølgelig i de små 
grønne spande, som børnene bar hen til 
kompostbeholderen.

Kan der gå orm i komposten?
Længst væk fra kokken stod Den Grøn
ne Guide og det var vist godt! For han 

uddelte gratis kompostorm, og  bun
den af sådan en palle med 500 liter orm 
kan lugte fælt af gylle. Det afholdt dog 
ikke de sultne og nysgerrige tilskuere fra 
at nappe en pose orm med hjem til de
res nye kompostbeholdere. Beholderne 
havde stået hjemme hos folk i en lille 
måned, så nu skulle der være noget at 
leve af for ormene. Siden hen har Den 
Grønne Guide fået masser af spørgsmål: 
Skal jeg putte ormene ind i ormerøret, 
eller kravler de selv derind? Hvordan 
kan jeg se, om ormene stadig er der? 
Hvad sker der, hvis ormene slipper ud i 
naturen? 

Et lille sjov ting: Både børn og voksne 
gættede på antallet af orm i et stort glas 
med kompost. Sidst på dagen blev nogle 
af børnene sat til at tælle orm! Og den, 
som kom med det bedste gæt, vandt en 
solradio. Den kører på solenergi, og 
skulle radioen løbe tør for energi i mør
ket,  ja så er den også forsynet med et 
lille håndsving og en dynamo! o

Alle opskrifter på 
mad og brød  
kan findes på  
Den Grønne 

Guides  
hjemmeside:  

 
www.dgga.dk
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Tove Stockmarr er formand  
for Naturvejleder foreningen i 
Danmark.

Der er kommet interessant post ind ad 
alle naturvejlederbrevsprækker. Rege
ringens Handlingsplan for biologisk 
mangfoldighed og naturbeskyttelse i 
Danmark 2004 – 2009 ligger på mit 
bord, i glittet papir, farvetryk og spæk
ket med flotte naturfotos af især natur
genopretningsprojekter og national
parkpilotprojekter. 

I handlingsplanens sidste kapitler kan 
man læse det glædelige, at Regeringen 
lover, at der fremover vil være ”formid
ling og naturvejledning til alle” og at 
”Naturvejlederordningen vil blive fort
sat og videreudviklet”. Tilmed fremgår 
det, at også naturskolerne bliver opret
holdt og udbygget med nye tiltag om 
biodiversitet, og nye skoler eller centre 
vil blive etableret, hvor der er behov, 
bl.a. i forhold til de foreslåede national
parker.

Såfremt Regeringens ord står til troen
de, ser det ud til at vi går en tryg fremtid 
i møde. I hvert fald frem til 2009. 

I Fællessekretariatet arbejdes der på høj
tryk for at færdiggøre skriftet om frem
tidens naturvejledning, hvilket også in
debærer en justering og modernisering 
af naturvejlednings formål. Sideløbende 
hermed arbejder sekretariatet på at for
mulere en aftale for hvordan samarbej
det i Fællessekretariatet skal forløbe 
fremover. Som bekendt, diskuterer det 
også hvordan en naturvejlederuddan
nelse og ikke mindst et tilbud om efter
uddannelse kan etableres og udbydes, 
samt i hvilket regi det skal ligge. Sidelø
bende får vi at vide, at vi kan se frem til, 

at der starter et nyt hold ugleunger i for
året 2005. 

Bestyrelsen følger især udviklingen ved
rørende uddannelsen og efteruddannel
sen nøje. Uddannelsen er central for alle 
naturvejledere, idet den er med til at 
kitte hele ordningen, og dermed succes
en for naturvejledningen sammen. Den 
fremtidige finansiering og placering af 
uddannelsen, behandles i skrivende 
stund på direktionsniveau mellem Fri
luftsrådet og Skov og Naturstyrelsen. 
Mens vi holder vejret under disse endog 
meget langvarige forhandlinger, tænker 
vi på alle de mulige og umulige løsnin
ger. Vi ser frem til en snarlig afklaring, 
så det vigtige arbejde med at formulere 
indhold og struktur for såvel uddannel
se som efteruddannelse kan begynde. 
Grundlæggende er vi tilfreds med den 
nuværende model, men vi er meget be
vidste om nødvendigheden af en frem
tidssikring. 

Så snart diverse samarbejdsaftaler mel
lem Friluftsrådet og Skov og Natursty
relsen er forhandlet på plads, forventer 
vi, at man tager fat på at nedsætte en 
uddannelsesgruppe. I denne gruppe vil 
også foreningen få en plads sammen 
med diverse repræsentanter for natur
vejledernes arbejdsgivere, relevante ud
dannelsesinstitutioner, m.m. Da for
eningens primære interesse ligger i en 
sikring af uddannelsen og at etablere et 
solidt efteruddannelsestilbud hilser vi 
en sådan uddannelsesgruppe meget vel
kommen, og ser frem til et frugtbart og 
ligeværdigt arbejde.

Tove Stockmarr

Naturvejledning  
for ever

36
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Siden sidst
Siden sidste NATURvejleder er somme
ren gået på hæld, i al fald ifølge kalende
ren. Også hen over feriesæsonen er der 
blevet lavet bestyrelsesarbejde. I disse 
spalter kan I læse uddrag af det bestyrel
sen har arbejdet med. 

Hot, hottere, hottest - NATURvejleder
Vi vil i øvrigt starte med at fortælle, at vi 
hyppigt oplever, at NATURvejleder bli
ver udsolgt. Det gælder for eksempel 
udgaverne: ”Nationalparker” og ”Ude
skoler” for blot at nævne et par af de se
neste. Tryksværten i Udeskolenumme
ret var næppe tør, førend der ikke var 
flere eksemplarer tilbage. Herfra er der 
derfor stor ros til redaktionen for valg af 
tema og ikke mindst stor ros til værkfø
rerne Lars og Finn der forstår at sætte et 
blad op på en spændende og til tider 
særdeles udfordrende måde. – Bestyrel
sen og redaktionen mødes i øvrigt den 
30.9. – 1.10. i omegnen af Ribe for, at 
diskutere mål og med for bladet samt 
lægge budget for næste år. 

Foreningens natursyn?
Siden sidst har man kunnet følge og 
ikke mindst deltage i en særdeles inte
ressant debat om foreningens natursyn 
på NaturvejlederNet. Vi har benyttet en 
invitation fra Friluftsrådet, der skulle 
nedsætte en arbejdsgruppe omkring 
indsatsområdet ”Natursyn”, som anled
ning til at forsøge, at definere vores eget. 
Fra de indledende og meget grundige 
øvelser og forsøg på at definere hvad 
”natur” er for en størrelse, har debatten 
nu taget form af en egentlig snak om 
foreningens syn på naturen. Spørgsmå
let er naturligvis, om det i det hele taget 
kan lade sig gøre. Opfordringen er 
imidlertid blevet meget vel modtaget af 
rigtigt mange, og diskussionslysten fej
ler heldigvis ingenting, selv ikke efter, at 
bestyrelsen fastsatte visse kriterier for 
diskussionen. Hermed kommer en op
fordring til at være med hvor det sker! 
Sæt dit aftryk på debatten: Klik dig ind 
på NaturvejlederNet og find debatten 
under foreningens ikon.

Møder i bestyrelsen og  
med Fællessekretariatet
Siden sidst har bestyrelsen holdt møde i 
juni og august. Begge gange var der lan
ge dagsordener, der tog afsæt i emner 
fra generalforsamlingens ”cafedebat”. 
Naturvejledningens fremtid, de kom
mende arbejdsopgaver og ikke mindst 
uddannelse og efteruddannelse optager 
selvsagt bestyrelsen en hel del, al den 
stund at emnerne for tiden behandles 
intensivt i Fællessekretariatet. Derfor 
var mødet i august tilrettelagt som et 
”dobbeltmøde”, idet vi havde inviteret 
Fællessekretariatet til et 3 timers møde. 
På dagsorden indtog Fællessekretaria
tets anstrengelser med at etablere og im
plementere Naturvejlederuddannelsen 
og Naturvejledningen i det 21. århund
rede en central plads. Vedrørende na
turvejlederuddannelsens fremtid, er der 
således forslag fremme om at etablere et 
”Uddannelsesudvalg” der kommer til at 
bestå af flere forskellige parter udover 
repræsentanter fra Skov og Natursty
relsen og Friluftsrådet. Det ser således 
ud til, at foreningen bliver inviteret med 
i dette udvalg. Bestyrelsen havde des
uden lagt op til en diskussion af Fælles
sekretariatets sammensætning. Vi har 
tilbudt, at sekretariatet udvides med én 
ad to personer fra bestyrelsens midte. 
Bestyrelsen synes af flere årsager, at det 
er opsigtsvækkende, at naturvejlederne 
ikke sidder med til bords i det organ der 
tilrettelægger rammerne for afviklingen 
af naturvejledningen i det 21. århundre
de. Det lader imidlertid til, at Fællesse
kretariatet ikke tager imod tilbuddet, 
idet man finder, at det kun bør være de 
finansierende parter, det vil sige Skov 
og Naturstyrelsen og Friluftsrådet der 
bør have plads i Fællessekretariatet.  
Mødet havde i øvrigt en god, konstruk
tiv og fremadrettet tone. 

Utidige nedlæggelser af projekter
Som vi allerede nævnte på generalfor
samlingen i maj måned, har bestyrelsen 
noteret sig, at vi oftere end tidligere 
modtager meddelelser fra medlemmer
ne om, at også Tips og Lottostøttede 
naturvejlederstillinger/projekter bliver 

Nyt fra bestyrelsen oktober 2004
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nedlagt i utide. Vi ser også nedlæggelser 
som følge af at Tips og Lottotilskuddet 
bortfalder, til trods for, at det i Frilufts
rådets bevillingsskrivelser har været en 
forudsætning for tildeling af støtte, at 
stillingen/projektet ville blive videreført 
via øvrige bevillinger efter endt støtte
periode. Det er tankevækkende og trist, 
at der sker nedlæggelser af disse natur
vejlederstillinger. Desuden efterlades 
ofte en lang række materialer, som har 
været indkøbt til formålet via midler fra 
Tips og Lottopuljen. Bestyrelsen har 
derfor i en skrivelse til Friluftsrådet før 
sommerferien opfordret til, at man sø
ger at klarlægge en strategi for hvordan 
man kan medvirke til, at ovenstående, 
og ikke aftalte nedlæggelser, forhindres i 
fremtiden. 

Nordisk-baltisk samarbejde
De mange anstrengelser med at udar
bejde og færdiggøre Interreg ansøgnin
gen har båret frugt. I juni måned fik de 
11 ansøgere, herunder også Naturvejle
derforeningen besked om, at vi kan for
vente, at ansøgningen på et totalt beløb 
på lidt over 2 millioner euro vil blive 
imødekommet. Mens det meste af Euro
pa holdt ferie, har alle deltagerlande ar
bejdet intenst på at fremskaffe en række 
supplerende oplysninger til ansøgnin
gen, der skulle skæres til et par gange, 
før den endelig midt i august skulle 
fremsendes igen. I skrivende stund er 
der imidlertid opstået et par budget
mæssige detaljer der lige skal på plads, 
før projektet forhåbentligt kan iværk
sættes. Efter planen skulle de danske 
initiativer være begyndt den 1. sept.

Ansøgning til Nordisk Ministerråd
På et møde i midten af juni måned be
handlede en arbejdsgruppe for Natur, 
Friluftsliv og Kulturmiljø i Nordisk Mi
nisterråd foreningens ansøgning om 
yderligere støtte til etablering af det nor
diskbaltiske naturskolesamarbejde. 
Gruppens konklusion var her, at man 
ikke ydede støtte til projektet, idet man 
var underrettet om, at EU Interreg III 
netop på samme tid havde godkendt det 
større projekt, der yder støtte til natur
formidlingsarbejdet i regionen gennem 
flere år. Udvalget fandt derfor, at beho
vet for NMRstøtte til dette projekt faldt 
væk. 

Norske formidlere har afprøvet danske  
naturvejledningsteknikker
På et 2dages kursus i naturvejlednings
teknik ved Jostedalsbreen Nationalpark 
deltog 16 norske rangers, museumsvej
ledere, bræførere, turistguider m.v. fra 
regionen omkring Sognefjorden. 

Kurset omfattede tre formidlingsøvel
ser, hvor hver deltager individuelt og i 
grupper gennemførte aktiviteter efter 
kortere eller længere tids forberedelse 
på lokaliteter i Fjærland, Supphelledalen 
og Bøyadalen. I den ene af øvelserne 
indgik evaluering på grundlag af video
optagelser. Den sidste øvelse omfattede 
planlægning af forskellige guidede ture i 
retning af Jostedalsbreen. Til øvelserne 
var udarbejdet et kompendium, dels 
med eksempler på materiale som bruges 
af danske naturvejledere, og dels med 
natur og kulturhistoriske informationer 
med relevans til området. 

Kurset blev afholdt med udgangs
punkt i det ældre og kendte Mundal 
Hotel og det nyere Norsk Bremuseum, 
som begge er et besøg værd. Kurset blev 
arrangeret af Anne Rudsengen fra Sta
tens Naturopsyn, Jostedalsbreeb og Liv 
Byrkjeland fra Sogn Folkemuseum i 
samarbejde med Norsk Bremuseum og 
Bygdeudvalget i Fjærland. Naturvejle
derforeningen har bistået med at gen
nemføre kurset. Det overvejes nu om 
der er grundlag for et udvidet norsk
dansk samarbejde om efteruddannelse 
af formidlere. o

Anne Rudsengen fortæller om is fra bræen.

En af grupperne forbereder sine aktiviteter.

Foto: Anders Espeset

Foto: Anders Espeset

38



39
NATUR vejleder  •  13. årg.  •  nr. 3  •  2004 

Bliv medlem
Udfyld kuponen og send den til:

Naturvejlederforeningen i Danmark
v/ Johannes Lund Rasmussen 

Rosengren 1, Løvskal, 8850 Bjerringbro
 Navn: 
 Adresse: 
 Postnr. og by:  

o Medlemskab 2004 500, kr.
o Personligt abonnement (1 eks. af bladet) 250, kr.
o Virksomhedsabonnement (op til 5 eks. af bladet) 700, kr.
 
o Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75, kr.
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Når vi som naturvejledere skal fortælle en god histo-
rie, skal vi for det første bage kagen og for det andet 
servere den. På dette kursus lærer du både at skrue 
historien sammen og fortælle den. Thorstein kom-
mer med “teorien”. Derefter skal vi selv ud på de skrå 
brædder.  

Kursusholder er Thorstein Thomsen, forfatter til en 
meget lang række bøger (bl.a. Emma og Ræven-bø-
gerne), musiker, manuskriptforfatter og story-teller. 
Hvis du vil vide mere, så se på  www.thorsteinthom-
sen.dk.

Da der skal være tid til, at alle kan prøve historiefor-
tælling i praksis og få feed-back, er der begrænset 
deltagerantal. Derfor gælder først til mølle-princip-
pet (naturvejledere fra Københavnergruppe har for-
trinsret). Hvis interessen er stor, er der mulighed for 
at gentage arrangementet.

Dagen byder på:
 ➤ Ca. 1 times oplæg om dramaturgi og  

historieopbygning.

 ➤ Arbejde i 2-mandsgrupper, hvor vi laver  
begivenheder fra naturen til historier.

 ➤ Praktisk historiefortælling, hvor vi alle  
fremfører en historien og får gode råd,  
som vi kan arbejde videre med hjemme.

Tid:  Kl. 09.00-16.00.
Sted:  Sandsynligvis Herstedhøje, Stephans nye 

bygninger i  Hareskoven.
Pris:  420,- mindre hvis vi får tilskud fra Tips- og 

Lottomidlerne.
Deltagerantal: 
 max 12 personer.
Tilmelding til: 
 Eva Skytte, es@skovforeningen.dk  

– efter først til mølle.
Tilmeldingsfrist:
 1. november 2004.
Medbring: 
 Madpakke – vi sørger for kaffe og kage.
Arrangører: 
 Kari Hald og Eva Skytte.

En kursusdag om  
Historiefortælling
Herstedhøje v. Albertslund
Tirsdag d . 30 . november 2004
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          Nyt fra Fællessekretariatet 

Det skrider fremad med arbejdet med 
handlingsplanen. Vi har fået mange 
gode kommentarer med på vejen, både 
fra Årsmødet og fra Naturvejlederfor
eningen. På baggrund heraf har vi nu i 
Fællessekretariatet fået skrevet  et sam
let udkast. Dette udkast diskuterede vi 
med Naturvejlederforeningens bestyrel
se den 16. august 2004, og vi i Fællesse
kretariatet syntes vi havde en rigtig godt 
og konstruktivt møde.

Nu skal Handlingsplanen gøres fær

Her i foråret 2004 stod det klart, at  en 
Pædagogisk Diplomuddannelse ikke var 
den optimale vej for en videreudvikling 
af naturvejlederuddannelsen. Lige siden 
har Fællessekretariatet arbejdet med at 
finde den rigtige løsning på at viderefø
re et moderniseret grundkursus og sam
tidig komme i gang med en række gode 
efteruddannelsestilbud til de næsten 300, 
der er tilknyttet Naturvejlederordningen.

Sikkert er det dog, at det er Fællesse
kretariatets ønske allerede i 2005 at 
kunne udbyde Naturvejlederuddannel
sen i en moderniseret form, men på 
samme vilkår som tidligere.

I september måned mødes Hold 16 på 
studietræf ved Trelde Næs og Sønder
skov. Det overordnede tema for studie

Handlingsplanen for ”Naturvejledning i det 21 . århundrede” .

dig, og så skal vi gang med arbejdet med 
at omsætte de mange fine ord til natur
vejledning.  Hvordan bevarer vi Natur
vejlederordningens nuværende kerne
kompetance med at skabe større 
naturforståelse samtidig med at vi dyg
tiggør os indenfor nye områder som 
sundhed, livskvalitet og borgerinddra
gelse? Fællessekretariatet regner med 
snart at tage initiativ til 3 regionale 
”kickstartmøder” om ”Naturvejledning 
i det 21. århundrede”. 

Naturvejlederuddannelse

træffet er friluftsliv, og holdet skal van
dre, sove i telt, sejle kajak og diskutere 
naturvejledning og friluftsliv. Derud
over har studietræffet også den funkti
on, at kursisterne fremlægger deres stu
dieopgaver for hinanden og for 
projektvejlederne. Studieopgaverne har i 
denne 3. studieperiode omhandlet mil
jøproblemer og interessekonflikter og 
naturvejlederens rolle i forhold til dette.

Hold 17 mødes i slutningen af sep
tember på deres 2. kursus på Møn. Det
te kursus tager udgangspunkt i landska
bet, dets opståen og hvordan landskabet 
forvaltes. Landbrug, skovbrug, kultur
miljø og lidt geologi er blandt temaerne 
på dette kursus. Lidt snak om National
parker skal det nok også blive til.

Naturvejledning og strukturreformen

Pr. 1. jan. 2004 var 15 naturvejleder an
sat i amterne og 74 i kommunerne. 
Struktureformen kan derfor ikke undgå 
at berøre Naturvejlederordningen. Iføl
ge Regeringens oplæg til strukturreform 
skal opgaver på natur og miljøområdet 
samles i kommunerne. Opgaver med di
rekte kontakt til borgere, lodsejere og 
virksomheder placeres helt overvejende 
på det kommunale niveau. Der er såle
des ikke tvivl om, at de ca. 100 fremtidi
ge kommuner bliver ”kerneinteressen
ter” i fremtidens naturvejledning i 

Danmark.
Fællessekretariatet har besluttet at ar

bejde for fra begyndelsen af at få natur
vejledning beskrevet som en integreret 
del af de nye kommuners natur og mil
jøpolitik og administration. Alle erfa
ringer viser, at det er vigtigt at være på 
banen fra begyndelse – og ikke når res
sourcerne er fordelt til anden side. Vi vil 
bede nogle af de amts og kommunalan
satte naturvejledere være med til at lave 
et materiale om ”Naturvejledning og 
strukturreformen”. 
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Nyt fra Fællessekretariatet 

I juni havde Fællessekretariatet lejlighed 
til at præsentere den danske Naturvejle
derordning og dens resultater for repræ
sentanter for 16 europæiske lande på et 
seminar i Spanien. Det var det spanske 
Miljøministerium som holdt seminaret 
sammen med IUCN. Det spanske Mil
jøministerium synes – og vist med rette 
– at formidling spiller en alt for lille rol
le i arbejdet med at få de mange miljø
konventioner til at virke. Det gav stof til 
eftertanke om, at her er da vist noget, vi 
også i Danmark skal hanke op i. 

Norge viser stor interesse for at få en 
Naturvejlederordning etableret efter 
dansk model. I maj afholdt Per Mikkel
sen kursus i Norge i formidlingsteknik 
for norske Nationalparkmedarbejdere. 
Og i juni var 50 norske Nationalpark
medarbejdere med direktionen i spidsen 
på studietur til Danmark for at studere 
friluftsliv og naturvejledning. Besøget 
blev afsluttet med en NorskDansk 
ERFAaften. Her deltog bl.a. en repræ

sentant for Fællessekretariatet og Natur
vejlederforeningens formand. Der var 
bred enighed om at udbygge det dansk
norske naturvejledersamrbejde.

Handlingsplan for biologisk mangfol
dighed og naturbeskyttelse.

Regeringen har i sommeren 2004 ud
sendt ”Handlingsplan for biologisk 
mangfoldighed og naturbeskyttelse i 
Danmark 2004 2009”. Her er der for 1. 
gang en samlet redegørelse for vore in
ternationale forpligtigelser i forhold til 
konventioner og direktiver og en hand
lingsplan for arbejdet med at realisere 
målsætningerne. Og der er et flot afsnit 
om ”Øget forståelse for og medejerskab 
til naturen”. Her konkluderes det, at der 
skal udvikles nye partnerskaber og nyt 
undervisningsmateriale om biodiversi
tet og Naturvejlederordningen skal vi
derudvikles som  et redskab til at frem
me en øget forståelse for og 
medejerskab til naturen.

Internationalt arbejde

Rejseholdet rykker ud!

Rejseholdet er netop hjemvendt efter at 
have arbejdet et par dage i Thy. I det tid
lige forår arbejdede holdet i Lille Vild
mose. Begge rapporter kan rekvireres 
ved henvendelse til Friluftsrådet. 

Rejseholdet er Naturvejlederordnin
gens tilbud om at medvirke til udviklin
gen af formidlingen i Nationalpark pilo
tområder og i undersøgelsesområder.

Naturvejlederordningens tilbud er at 
skabe et materiale, som arbejdsgrupper 
og styregrupper kan benytte i den lokale 
debat om, hvordan formid lingen kan 
gribes an i en eventuelt kommende Na
tionalpark. 

Rejseholdet består af en gruppe natur
vejledere som besø ger og undersøger et 
pilotprojektområde, med henblik på at 
afdække de muligheder for formidling 
området rummer. Rejseholdet arbejder i 
felten, laver interviews med lokale, skri
ver formidlingskoncepter og afrapporter 
til styregruppe og arbejdsgrupper.

Rejseholdets arbejde kan eksempelvis 
omfatte:

 ➤ Udspil til samlet formidlingsplan 
for hele Nationalparken

 ➤ Besøgscenter/besøgscentre – hvor
for, hvor, hvad og hvordan?

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, foldere, etc.

 ➤ Behov for koordinering af Natio
nalparkens formidlings tilbud. 

Invitation af deltagere til at være med  
på Rejseholdet
 Styregruppen for Rejseholdet sammen
sætter Rejseholdet ved at invitere natur
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          Nyt fra Fællessekretariatet 
vejledere med forskellige specialer. Re
kvirenten kan inddrages i at sætte 
holdet. Styregruppen udgøres af Tage 
Madsen, SkjernEgvad, Stig Nøhr, Møn 
og Jacob Jensen, Friluftsrådet.

Det tilstræbes, at der inviteres natur
vejledere med forskellig baggrund, erfa
ring, organisering m.m. Ikke alene de 
naturvejledere, der er ansat med løntil

skud, men alle danske naturvejledere er 
potentielle deltagere.

Det er i sidste ende ”Fællessekretaria
tet for Naturvejlederordningen”, der 
sætter holdet.

Har du ideer til Rejseholdet og er du 
interesseret i at bidrage til arbejdet er du 
velkommen til at kontakte Jacob Jensen 
i Friluftsrådet.

Naturskoleprojektet - Status på projekter og tiltag

Som en del af naturskoleudviklingen ar
bejders der med mange temaer på nati
onalt plan. Før detaljer eller yderligere 
oplysninger, kontakt da Poul Hjulmann 
i Friluftsrådet eller tjek Naturvejleder
Net. 

Naturklasser og udeskoler
Konference om naturklasser og udesko
le i Kolding d. 09.11.04 (Se bilag, som 
tidligere er sendt ud på naturvejleder
nettet).

Indsamling af mere viden og arbejde 
for at udbrede naturklasse og udeskole 
konceptet. Måske etablering af en lands
dækkende ERFA gruppe med temaet: 
Udeskoler og Naturklasser. 

Biologi som ny årsprøve i 2006   Geografi som 
ny årsprøve i 2007
Der arbejdes på at lave et kursus i Fe
bruar. Fokus for kurset bliver :

Kende mere til indholdet og de krav, 
der stilles til biologiundervisningen i  
7. – 9. klasse. 

Tilsvarende indenfor geografi. 

Naturvejledning/kurser for lærere
”Det gode lærerkursus”. Workshop i ja
nuar 2005 – se opslag på Natuejleder
Net.

Store børn og UV forløb. 
Et af målene er at samle og dele de gode 
erfaringer der er gjort indenfor områ
det. Der bliver tale om et længere stu
dieprojekt, der skal samle og dele de er
faringer, der er gjort.

Førskole området. 
Seminar d. 06.10.04. Et af målene bliver 
at forme grundlaget for et fortsat samar
bejde blandt de naturvejledere, der har 
lysten til og behovet for at udvikle for
midlingen til de mindste. 

Regionalt plan og andre tiltag

Sydjyske naturskoler
En række naturskoler i det sydjyske har 
netop holdt deres første møde og er ble
vet enig om at etablere et netværk. Der 
er foreløbig enighed om at mødes halv
årligt og bruge netværket til mere vej
ledning/supervision og forskellige fagli
ge input.  

En sparringsgruppe
En lille gruppe på 4 naturvejledere er 
gået sammen for at lave en målrettet 
sparring. 

Undervisningsforløb.
En gruppe arbejder med at undersøge 
potentialet i at udvikle undervisnings
forløb for skolerne. 

 
Bedre samarbejde med folkeskolen og natur-
skoler + strategi til oprettelse af nye natur-
skoler. 
Todages workshop i November. 

Naturskole database 
Der arbejdes på at få lavet en komplet li
ste over samtlige Naturskoler i Danmark 
og Naturskoleudvalget under Naturvej
lederforeningen arbejder på et udkast til 
en definitione på en naturskole.  o
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med tips-
og lottotilskud til

friluftslivet
Har du en ide, som kan give nye oplevelser 
i naturen? 
Eller et projekt, der kan forbedre vilkårene
for friluftslivet?
Så kan der måske opnås tilskud fra tips- og
lottomidlerne. 

Der gives bl.a. støtte til:

GRØNNE OMRÅDER OG LOKALT NATURARBEJDE.
Materialer der forbedrer mulighederne for natur-
oplevelser og friluftsliv i nærmiljøet, fortrinsvis til
projekter, der er baseret på frivilligt arbejde.
Tilskud gives til • shelters • fuglekasser • bålhuse 
• frugttræer og bærbuske og meget andet.

NATURFORMIDLING. Projekter der øger befolk-
ningens forståelse for naturen. • Naturvejledere
• udstyr til naturundersøgelser • foldere og kort 
• infotavler • naturskoler og -centre og meget andet.

FRILUFTSPROJEKTER. Materialer og grej der giver
grupper eller foreninger bedre muligheder for at
udøve friluftsliv. Der gives tilskud til • både • hav-
kajakker • lavvuer • fiskegrej m.m.

FORSKNING OG UDVIKLING. Projekter vedrørende
friluftslivets muligheder i Danmark. 

KULTURMILJØ. Initiativer, der formidler samspillet
mellem naturen og den kulturhistoriske udvikling.

Derudover gives tilskud til naturvejledere, driftstil-
skud til landsdækkende natur- og friluftsforeninger
samt til overnatningshytter. Her gælder særlige
regler. Kontakt Friluftsrådet for nærmere informa-
tion.
Rejser, mountainbikes, kanoer, klatrevægge, idrætsanlæg og lege-

redskaber støttes ikke.

Ansøgningsskema (obligatorisk), oplysninger om
sidste års tildelinger, inspiration og vejledning kan
findes på Friluftsrådets hjemmeside 
www.friluftsraadet.dk eller kan tilsendes ved
direkte henvendelse til sekretariatet.

Næste ansøgningsfrist er 1. november 2004. 
Der kan også søges pr. 1. marts og 1. august.

Yderligere information om tipsmidler kan findes
på www.tipsmidler.dk

FRILUFTSRÅDET
Scandiagade 13,
2450 København SV, TLF. 33 79 00 79
E-post: tips@friluftsraadet.dk
www.friluftsraadet.dk

O P L E V
NATUREN

Vi skal have folk på recept-
motion med ud i naturen . . .

Friluftsrådet har udgivet folderen ”Fra 
medicin til motion  friluftsforenin
gerne og de nye motionister”. Folderen 
fås ved henvendelse til Friluftsrådet.

Med folderen ønsker Friluftsrådet at 
informere organisationerne om den 
seneste udvikling inden for konceptet 
”Motion på recept” og samtidig opfor
dre til, at man rundt omkring i for
eninger og organisationer tager godt 
imod receptmotionisterne. Optimalt 
kan man tage initiativ til aktivt at invi
tere de nye motionister indenfor.

Baggrunden er, at motion for alvor 
er kommet på dagsordnen i hele 
sundhedsdebatten. I takt med at dan
skerne bliver mere og mere stillesid
dende, fremkommer nye beviser for, 
at motion kan forebygge og helbrede 
en lang række sygdomme. Oplevelser 
i naturen og fællesskabet i en forening 
er desuden livsvigtig motivation, når 
man skal ændre gamle vaner.

Motionskampagner har kun en lille 
effekt på mennesker, der i forvejen 
ikke rører sig. Derimod kan det være 
særdeles effektivt, når læger og fysio
terapeuter tager hånd om den enkelte 
og sætter træningen i system. Det er 
netop baggrunden for konceptet ”Mo
tion på recept”, som er under kraftig 
udbredelse landet over.

Følg med i udviklingen og overvej, 
om du som naturvejleder kan give de 
nye motionister et godt tilbud...        o
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

Søren Risborg (SR) 
Naturskolen i Rold Skov 
Tlf: 9982 8436 
srni@skoerping.dk

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

Morten D.D. Hansen (DD) 
Molslaboratoriet 
Tlf.: 8752 7272 
sell@nathist.aau.dk

Trine Sørensen (TS) 
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt 
Tlf: 7462 6414 
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 

Morten D.D. Hansen

Jens Frydendal

Trine Sørensen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Esben Buch og Søren Risborg  
overtager i fællesskab den nordjyske 

lokalredaktionen - tak til Karin!

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Sammenlægning af skovdistrikter i Sønderjylland
Aabenraa og Gråsten skovdistrikt blev pr. 1. juli lagt sammen til ét stort distrikt. Det 
har betydet at der i det nye Gråsten distrikt nu er hele 4 Naturskoler, og ialt 9 natur
formidlere (incl. 2 jobtrænere) der kan varetage formidlingen af distriktets arealer, 
der nu strækker sig fra Kruså i Syd til Genner i Nord og fra Lillebælt i Vest til Ting
lev i øst.  (TS)

To nye selvstændige naturvejlederfirmaer i det sønderjyske
To naturvejledere er startet op på egen hånd efter mange års erfaring i branchen, 
ansat i det offentlige, men nu har de valgt at prøve kræfter med faget, på hver deres 
side af Sønderjylland. 

Iver Gram har lavet firmaet Dansk Natursafari ved Tønder på Vestkysten og Jørn 
Steenberg har lavet et naturformidlingsfirma, hjemmehørende på Østkysten. De har 
begge haft rigtig travlt i den forgangne højsæson og vi ønsker dem al mulig held og 
lykke med forehavendet. Iver gram har sendt mig nedenstående fortælling om hvad 
hans firma laver  (TS)

Nyt om navne og arbejdspladser

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Dansk NaturSafari® - hvad er nu det?
Fyret fra jobbet i miljøministeriet... det var realiteten for undertegnede den 1. april 
2004. Men dog ikke en katastrofe, tværtimod anledningen til at realisere et ønske 
om at etablere egen naturvejledervirksomhed. 

Den 1. marts blev Dansk NaturSafari® etableret og det er gået forrygende, langt 
bedre end forudset. Masser af nye spændende opgaver, flere end jeg selv kan klare, 
hvorfor jeg lige fra starten har måttet ud og købe naturvejlederhjælp.
Naturvejledning for virksomheder, nyhedsmedier, offentlige og private grupper om
fattende: Sort Sol®, SnapseSafari®, VadehavsSafari  og fra1. april også SælSafari®. 
SælSafari® er sejlture i Vadehavet som gennemføres i samarbejde med et tysk rederi 
… en rigtig succes med store udviklingsmuligheder. Der sejles fra Havneby på 
Rømø og turen indeholder ud over sæler også fiskeri med trawl og fremvisning af 
og fortælling om havdyr. De lækkersultne får mulighed for at spise friske hesterejer.
At blive selvstændig naturvejleder kræver mange overvejelser og beslutninger: hvad 
skal være virksomhedens profil? Hvordan sikres en rimelig indkomst? Hvordan skal 
udviklingen være i de kommende år ?  Hvordan sikres virksomhedens ”naturværdi
er”? 

Strategien er kort og godt: fortsat lave god gedigen naturvejledning og være med 
til at ”sælge” SydVestDanmark som et godt sted at leve og gæste.
En anden strategi er at beskytte egne ”naturbrands”, så derfor er: Sort Sol®, SælSafa
ri®, SnapseSafari®, StæreXpressen®, NatsvaleRig®, Dansk NaturSafari® og Marskens 
NordLys® m.fl. titler nu mønsterbeskyttet og må derfor ikke bruges uden tilladelse. 
Så kære kolleger, vær venlig at respektere dette.

Kan man virkelig leve af privat naturvejledning, har mange bekymret spurgt mig. 
Svaret er allerede her efter 4 måneder. JA.  Og mindst lige så vigtig er at selvstæn
dighed giver nye muligheder for udvikling.

Der er flere nye tiltag på vej, bl.a. sammen med JydskeVestkysten. Hvad er f.eks. 
Marskens NordLys?  Det må I vente og se.

På gensyn i den danske natur.
Iver Gram

Iver Gram - nu som selvstændig 
naturvejleder i firmaet Dansk  
NaturSafari®.

Jørn Steenberg - nu som selv-
stændig naturvejleder på den 
sønderjyske østkyst.
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Gang i den på Amager! 
Kalvebod Naturskole har ansat to nye Naturvejledere
Ny og ny – det kan man vel ikke sige Søren Breinholt er. Søren har arbejdet 2½ år 
som naturvejleder på Vestamager  ved Jægersborg Skovdistrikt og på Kalvebod Na
turskole, men er først nu blevet fastansat af Københavns kommune. Søren er ud
dannet som biolog fra Københavns Universitet og har gennem en stor del af sin stu
dietid arbejdet i skoletjenesten på Zoologisk Museum. Er friluftsmenneske med 
hang til både fugl og fisk. Sørens indsatsområde på Naturskolen bliver bl.a. målret
tet mod de store elever i folkeskolen i forbindelse med opprioriteringen af naturfa
gene. 

Desuden er Jaris Bigler blevet ansat på Kalvebod Naturskole på Vestamager under 
Københavns Kommune. Jaris har en baggrund som forstkandidat og har blandt an
det gennem 12 år sæsoner arbejdet som formidlingsmedarbejder i Lejre Forsøgs
center. Og så sætter han stor pris på vandreture, god mad, geologi, lystfiskeri, Dan
marks forhistorie, træarbejde og anden husflid  herunder ølbrygning, 
brændevins og æbleciderfremstilling.  (AN)

Ny økobase ved Kongelunden
Skov og Naturstyrelsen og Københavns kommune udvider samarbejdet omkring 
børn og unges muligheder for at opleve naturen. København kommunes skoler på 
Amager vil fremover få et fast udgangspunkt i Kongelunden på gården Kalvebod
høj, hvorfra børnene kan opleve og lære i naturen. 

Samarbejdet i Kongelunden mellem Københavns kommune og Skov og Natur
styrelsen omfatter både en traditionel økobase, hvor der skal undervises elever fra 
13 skoler på Amager, og et udflytterfritidshjem. Københavns kommune og Skov og 
Naturstyrelsen har i forvejen i samarbejde udviklet og etableret 8 andre økobaser 
under Københavns Økobaser i statsskovene omkring København. Naturvejleder Jo
nas Jørgensen er økobasebestyrer.   (AN)

Mens Ayla barsler 
Jeg hedder Anette Grøngaard Gylden, og har fået et års ansættelse som barselsvikar 
for Ayla S. N. Elkjær i Københavns Kommune. Så mens Ayla viser lille Felix natu
rens glæder, nyder jeg at arrangere flagermusture på kirkegårde, lave strandture med 
en masse glade unger, og vise de voksne naturgastronomiens glæder. Jeg er biolog 
fra KU, og har undervist der på felt og laboratoriekurser. Desuden har jeg ledet na
turture med skoleklasser.

NATURvejleder
Læserne

Kære kolleger
En lille hilsen her fra Odder, hvor jeg nyder tilværelsen med mange 

små og store projekter samt besøg af børnebørn.
Efter at være stoppet med at arbejde på Naturhistorisk Museum 

har jeg kastet mig over free lance tilværelsen. 
Jeg har bl.a. skrevet et undervisningsmateriale om affald - det kan 

ses på www.affald.dk Hvis du har brug for hjælp til at lave opgaver, lege, undervisnings-

materiale, udstillingstekster m.m. kan du kontakte mig.
Jeg har specielt arbejdet med børnefamilier samt, folkeskoler, dag-

institutioner og pædagogseminarier. 
Naturvejleder
Ida Marie Jensen
Kirstinelystvej 26
8300 Odder
E-mail:   ima@jensen.mail.dk

Postkort derudefra

Søren Breinholt.

Anette Grøngaard Gylden.

Jaris Bigler.
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Jeg har fulgt min eventyrlyst ved at klatre rundt i spalter i Indlandsisen i Grønland, 
og denne usædvanlige aktivitet gav mig, udover meget smukke oplevelser, mulighed 
for at holde mængder af foredrag, give interviews og skrive artikler. Siden har jeg 
slået mine folder i Grønlands Hjemmestyre og Vestjylland, hvor sidstnævnte job af 
og til gav mulighed for at lave en naturvejledertur. Nu har kærligheden ført mig til
bage til Sjælland, og her nyder jeg naturvejlederjobbet, og alle de dejlige oplevelser 
med små og store i naturen. Jeg glæder mig til at lære jer andre naturvejledere mere 
at kende!   (AN)

Nordals Naturskole - endnu et skud på naturskolestammen
Skov og Naturstyrelsen, Gråsten Statsskovdistrikt og Nordborg Kommune kunne 
den 31. august 2004 fejre indvielsen af Nordals Naturskole som er resultatet af et tæt 
samarbejde.

Naturskolen er indrettet i Skovløberstedet Sjelleruphus, der ligger i kanten af Nør
reskoven på Als tæt på skov, strand, vand samt tæt ved byen.

Det lykkedes at indgå et samarbejde mellem Nordborg Kommune og Gråsten 
Statsskovdistrikt og ved hjælp fra Fabrikant Mads Clausens Fond, Skov og Natur
styrelsen og Friluftsrådet blev det muligt at etablere og ombygge den gamle ladebyg
ningen til en flot naturskole. Fra ide til virkelighed er der kun gået 2 år. 

Nordborg Kommunen finansierer driften af naturskolen og skolen har som den 
eneste i Danmark til formål at undervise alle børn i Nordborg Kommune helt fra 
børnehavealderen og op til udskolingsfasen. Naturskolen er desuden indrettet så 
den er tilgængelig for alle brugergrupper herunder kørestolsbrugere.

Naturskolen drives af naturskoleleder Andreas Hermann som har en uddannelse 
som skov og landskabsingeniør og vildtforvalter.  

Aldrig set før ?

”Landart” ved Naturcenter Vestamager
Jes Aagaard (Jægersborg Skovdistrikt) har sendt følgende: 
I løbet af efteråret vil Jægersborg Skovdistrikt slå dørene op for et stort
oplevelses landskab for de mindre børn og deres familie. Det ligger i
tilknytning til Naturcenter Vestamager og tæt på den nye metro, så
familier og institutioner får nemt ved at bruge stedet.

I landskabet har en italiensk landskabskunstner indplaceret 4 store markante
elementer, som binder kunst, natur og børneleg sammen. Hver af de fire
elementer skal give anledning til leg, aktiviteter og åbner skabe
nysgerrighed for det øvrige område.

”Insektskoven”
En smuk og anderledes installation, hvor 300400 7m. høje egetræsstammer
står i en tæt labyrint, med sortsvedende overflader og store gennemborende
huller. Central i labyrinten vil der ligge en bålplads, samt en læ givende
redeagtig skjul.

”Arken”
Arken er 55 m. lang og er meget bred. Den indeholder overdækkede læ steder,
labyrinter, stendysse, teaterscener, bålsted, og meget mere. Ideen er, at
den er strandet på det inddæmmede Vestamager og dyrene  ikke giraffer og
elefanter men Vestamagers dyr  dåhjorte, ræve, mus, græshopper, engmyre,
vadefugle med flere er gået i land. Arken kan bruges som udgangspunkt for
opdagelse af dyrelivet på Vestamager

Andreas Hermann ved indvielsen 
af den nye naturskole på Nordals.
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”Ildstedet”
Bag den stor cirkel af trærødder gemmer der sig et smukt ildsted bygget i
sten. Ilden har fulgt mennesket som en tro tjener gennem tusindvis af år,
især ved tilberedning af mad. Stedet kan bruges til aktiviteter med bålmad 
gode ting til maven.

”Skovhulen”
”Skovhulen” ligge i en naturlig rydning i den eventyrlige elleskov. Der er
mulighed for at sidde rundt om bålet, gå på opdagelse i naturens labyrinter,
eller bygge sine egne huler. Dådyrene gemmer sig nogle gange i skoven  der
i sig selv ligger op til ”gemmeleg”.

Hvis alt går vel, så er vi klar til åbning af området i forbindelse med
efterårsferien.   (AN)

Nyt Netværk eller ERFA-gruppe for freelance naturvejledere ?
Da vi efterhånden er en del, der arbejder freelance med naturvejledning, er det må
ske på tide at få startet et netværk for freelancere, hvor vi kan støtte hinanden og 
komme med gode ideer til udviklingen af indsats og arbejdsområder. 

Netværket henvender sig til både uddannede ugler og de som i et rimeligt omfang 
arbejder professionelt med naturvejledning. Vi er nogle stykker, der synes at det 
kunne være rart en gang imellem at mødes og få diskuteret de ting vi går og roder 
med i hverdagen. 

Netværket kan tænkes at samarbejde både lokalt og nationalt. Med tiden kan et 
sådant netværk måske også blive en støtte for de naturvejledere, der af forskellige 
årsager mister deres job. 

Er du interesseret så kontakt Tove Stockmarr Email: tove.stockmar@tdcadsl.dk 
tlf. 7631 6034 eller Claus L. Olesen Email: clo.lho@mail.tele.dk tlf. 6597 2720 
(CO)   

Naturpleje med KNOK i Kolding
Naturskolerne i Kolding er blevet medlemmer af KNOK Kolding Natur og Kogræs
ningslaug. Der er investeret i 4 kvier, som skal græsse et overdrev bag Naturskolen 
Perlen. Naturskolen ejer en kvart ko, og eleverne skal være med til at rydde krat, 
passe dyr m.m. I løbet af vinteren og foråret skal kødet fra dyret gøre godt ved bå
let... Formålet er selvfølgelig at give eleverne indblik i naturpleje og omgangen med 
husdyr.
Jørn Chemnitz Kristiansen, Kolding Naturskole.

Høsletlaug i Tarup-Davinde
Naturskolen Åløkkestedet og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for 
Årslev kommune har haft en dejlig høslætdag med leer og høstativer. Mange glade 
mennesker var mødt frem, både for at øve sig i kunsten at slå med le og udføre et 
stykke praktisk naturpleje. Bagefter var der fællesspisning og dans til Ibjergspille
mændene. Alt ser nu ud til, at vi får etableret et høslætlaug, som vil nyde at samar
bejde med os og DN Årslev de kommende år. 
Carsten O. Hansen, Kongskilde Friluftsgård.

Rodekassen

Edderkoppen - nyt fra netværkene
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Skovsgaard Naturformidling
Skovsgaards nye formidlingsværksted for landbrug, skovbrug og natur er nu i fuld 
sving. Her kværnes mel og bages brød, valses korn til gryn, forarbejdes uld til filt, 
laves papir, snittes i træ, kigges på smådyr og meget andet. Sommeren igennem har 
der været travlhed med at få værkstedet i gang. Heldigvis har jeg i øjeblikket hele to 
fantastiske medhjælpere, så vi er flere om både at få idéerne  og få gennemført 
dem! 

Sommeren igennem har Skovsgaard Naturformidling fungeret som et åbent værk
sted for turister og børnefamilier. I værkstedet er der vejledninger og idéer til aktivi
teter i naturen, som man sammen med grej kan tage med på tur ud i landskabet. 
Uden for sommerperioden tilbydes værkstedet til skoler og daginstitutioner. Værk
stedet er endnu langtfra færdigt  der er spændende udviklingsarbejde til mange 
lange vinterdage. 

Marianne Krag Petersen; Danmarks Naturfredningsforenings naturvejleder på 
Danmarks Naturfonds økologiske besøgslandbrug Skovsgaard Gods på Langeland.

Grøn Dag ved Vestrehus Naturskole
Bjørli Lehrmann fra Vestrehus Naturskole har sendt følgende:
Den 26/8 var der Grøn Dag ved Vestrehus Naturskole. Alle kommunens børneinsti
tutioner og fritidsordninger var inviteret  og rigtig mange kom. Det er en god idé 
med sådan et stort fællesarrangement, for det får en masse pædagoger til at føle en 
speciel tilknytning til centret. Men det kan godt være svært at sparke i gang. I år var 
det 8. gang vi holdt det, og 19 frivillige havde meldt sig som hjælpere hele dagen  
fra 8 til 16.

Temaet var i år sommerfugle, og vi lavede sommerfuglearmbånd, perlesommer
fugle og sommerfuglekøleskabsmagneter. Der var også ”nektarjagt” og sommerfug
leudstilling med lysbilleder og tropiske sommerfugle fra Zoo. Desuden de traditio
nelle boder med fladbrødsbagning og vandhulsfiskeri  samt et par træfældninger. 

Se billeder fra dagen og bliv inspireret af Bjørlis fantastiske hjemmeside:  
http://www.vestrehus.dk/default.htm
(AN)

I Skovsgaard nye formidlings-
værksted har der sommeren 
igennem været gang i kværnene.

Ved Grøn Dag på Vestrehus Na-
turskole var temaet sommerfugle 
for både store og små.
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Gundlach har et stort
udvalg af undervisnings-

materiel til konkurrencedyg-
tige priser og mange års erfaring

med rådgivning om og sammensætning af
ekskursionsudstyr.

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

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

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

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

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

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

Biologi - Geografi - Natur & Teknik

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

GUNDLACHA
S
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Sort Sol® til  
bestyrelse og redaktion

Midt i september var både 
bestyrelse og redaktion  
samlet til dels hver sit  
ordinære møde og dels til  
et fælles møde, hvor temaer 
omkring forening og blad 
blev vendt og drejet.

Midtvejs i møderne rykkede 
den lille flok ud til digerne 
syd for Tønder for med egne 
øjne at opleve Sort Sol®.

Fotos: Finn Lillethorup Hansen



NATUR vejleder  •  13. årg.  •  nr. 3  •  2002 
Tips & Tricks

&Tips
Tricks

Send dine Tips & Tricks til NATURvejleder
Tips & Tricks i NATURvejleder lever kun så længe erfaringsudveksling mellem bladets læsere prioriteres af 
mindst én af hverdagens helte hvert kvartal. Vi ønsker at dygtige og eksperimenterende naturvejledere rundt 
i landet delagtiggør hinanden i deres erfaringer med sjove, gode, velfungerende  aktiviteter, installationer, 
produkter og lignende krydret med formidlingsmæssige/pædagogiske overvejelser. Lige til at gå til og lige til at 
bruge „derhjemme“.

Siderne kan hives ud og samles i en mappe eller bunkes op, der hvor du har dine andre uundværlige tips og tricks 
til dagligt arbejde og udvikling. Indlæggene kan have forskellig karakter og længde, men må gerne fylde enten en, 
to eller fire A4-sider og være beriget med tegninger eller fotos. 
Men en dag må de i sagens natur også komme fra DIG - og vi behøver ikke at ringe til dig først, vel?!      

Alle offentliggjorte bidrag belønnes jo med et par flasker velsmagende rødvin.

Skriv til Tips & Tricks redaktør Dorrit Hansen på e-post-adressen: 
   dorrit.hansen@skolekom.dk

&Tips
Tricks

Hvordan skal jeg nu lige forklare børn, 
hvilken betydning fuglenes vingers form 
har for deres flyveevne? 
Det var et spørgsmål jeg stod overfor for 
nogle år siden, da jeg var i gang med en 
udstilling om stæren. På biblioteket fandt 
jeg en løsning i en bog om papirflyvere. 
Jeg gik hjem og prøvede forskellige model-
ler af og valgte 3, der kunne repræsen-
tere de 3 udstoppede fugle, vi havde i 
flugtposition i udstillingen. 
Jeg har siden brugt denne aktivitet sam-
men med børn, når emnet er fugle. 

Vingers  
form og  
egenskaber

Tegning: Carl Christian Tofte

Illustration til det græske sagn om Daedalos 
og sønnen Ikaros, der forsøger sig ud i flyv-
ningens kunst - og som det går grueligt galt 
for, da de nærmer sig solen og den voks, som 
vingerne er fæstnede med smelter...

Af Anne Johannisson,  
natur vejleder på  
Frederiksborg Statsskovdistrikt.
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